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„Prin muncă România o înălțăm,
Prin muncă partidului slavă"

Poezia recitată de elevul Mircea Miculaș poate fi încă 
șlefuită. Oricum însă pentru cei 500 de tineri briga
dieri care au inaugurat simbătă Șantierul Național al 
Tineretului de la Turceni-Gorj versurile sînt frumoase 
și adevărate pentru că exprimă, asemenea telegramei

pe care au adresat-o Comitetului Central 
al Partidului, tovarășului Nieolae Ceaușescu

GÎNDUL Șl SIMȚIREA TUTUROR

A7COLAE TS.AH

DIO.V VALCEA.VU

care il trăim astăzi eocsti- 
>11 prilej de a ne exprimi

muncă pa
se înscrie 
desfășoară

Cei cinci sute de brigadieri si ceilalți parti- 
eipanti la inaugurarea Șantierului național de 
muncă patriotică al tineretului de la Centrala 
termo-electrică Turceni-Gorj. îșî îndreaptă gin- 
durile pline de recunoștință către părintele iu
bit ai tineretului — Partidul Comunist Român, 
către Dumneavoastră, scumpe tovarășe Nieolae 
Ceaușescu pentru erija ce o purtati. zi de zi. 
viitorului luminos al patriei, al tineretului, al 
întregului popor.

Evenimentul pe 
tuie. pentru noi, un 
sentimentele de profundă dragoste si devota
ment fată de politica marxist-Ieninistă a parti
dului. a cărui vajnic promotor sinteti Dum
neavoastră. recunoștința noastră nețărmurită 
pentru minunatele condiții de viață, de muncă, 
de invătătură si de afirmare de care ne bucu
răm.

Strălucitul Dumneavoastră exemplu de slu
jire a partidului, patriei, poporului, a cauzei 
socialismului, constituie pentru noi. tinâra ge
nerație. un puternic imbold, de a ne consacra 
întreaga energie creatoare împlinirii îndrăzne
țelor idealuri de ridicare a țârii spre cele mai 
înalte culmi de progres si civilizație : documen
tele de partid si. in mod deosebit, eavintările 
Dumneavoastră. stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu. ne luminează calea pentru pregă
tirea noastră ca patrioti-revolntionari. spre a 
putea face fată cu cinste marilor răspunderi ce 
ne revin in activitatea desfășurată de întregul

oopor. pentru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate din patria noastră.

Deschiderea Șantierului national de 
trioticâ al tineretului Turceni-Gorj. 
in contextul amplelor acțiuni ce se
pentru cinstirea împlinirii unui sfert de veac 
de cind tineretului patriei noastre i-an fost în
credințate onoarea si cinstea de a constitui pri
mele șantiere nationa’e Bumbesti—Livezeni. 
Salva—Viscu. Agnita—Bororea. Cerna—Jiu. Lun
ea Prutului. șantiere care au intrat in legenda 
prin entuziasmul si abnegația tinerilor briga
dieri.

Avînd vii in memorie faptele de eroism din 
marea epopee a muncii voluntare, noi. cei peste 
500 de brigadieri, sintem ferm hotăriți ca prin 
munca noastră sâ contribuim din plin Ia ri
dicarea. pe meleagurile Gorjului. a unuia din
tre obiectivele energetice de importantă majoră 
pentru economia naționala, conștienti fiind câ 
in felul acesta vom duce mai departe tradiția 
muncii voluntar-patriotice. — puternici școală 
a educației tineretului prin munca si pentru 
munca.

Ne angajăm solemn in fata partidului, a Dum
neavoastră personal. mult iubite tovarășe 
Nieolae Ceausescu, sâ mi precupețim nici un 
efort, pentru a da noi valențe hărniciei si en
tuziasmului nostru tineresc, de a transpune in 
viată sarcinile trasate de Congresul al X-le» si 
de Conferința Națională ale partidului, spre bi
nele si fericirea poporului nostru.

ASALTUL
PI INII

PE SUTE

HECTARE
La stațiunea de mecaniza

rea agriculturii din Pechea, 
județul Galați. am ajuns 
traversînd un lan de grîu. 
Spicele grele încep să bată 
în auriu, semn că mecaniza
torii și cooperatorii se pre
gătesc pentru inaugurarea 
unei noi campanii agrico’e. 
In curtea stațiunii, erau ali
niate 13 combine CI-C3 și 3 
de tipul „Gloria“-C-12, toate 
avînd avizul „bun pentru 
campania de recoltare 1973", 
afiș dat de comisia de re
cepție. S-au făcut probele 
cu boabe, au fost reparate și 
presele de balotat, remorcile 
și camioanele care vor trans
porta recolta. „La actuala 
campanie, ne spune Eugen 
Lupu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe S.M.A., vor lua 
parte și 3 tractoare, cărora 
noi le-am prelungit durata 
de funcționare. Trebuiau ca
sate în octombrie anul tre
cut Tinerii au verificat pie-

PREGĂTIRILE
PENTRU SECERIȘ

să cu piesă, au reparat ceea 
ce trebuia reparat și acum 
sint în bună stare de func
ționare".

La I.A.S. Ivești ni se spu
ne : „Și mîine putem începe 
recoltarea păioaselor". In
tr-adevăr. și aici s-au făcut 
pregătiri minuțioase. Repa
rarea combinelor și a pre
selor de balotat s-a desfășu
rat concomitent cu aprovi
zionarea cu piese de schimb. 
S-au asigurat și 3 000 de 
saci, prelate in caz de vre
me neprielnică, s-au luat 
toate măsurile pentru ca o 
dată declanșată campania, să 
nu se piardă nici o clipă 
bună de lucru. Intr-un alt 
I.A.S.. la Smirdan. trebuie 
apreciată grija deosebita 
pentru închiderea tuturor ca
nalelor de risipă. Mecanicii 
de aici au reparat și verifi
cat 47 de combine și 37 de 
prese de balotat După ce s-au 
efectuat probele de etanșei
tate. combinele au test de
plasate la ferme și acum 
stau gata de start. De la 
Trustul ^S.M.A. din Galați 
aflăm că mecanizatorii dm 
întregul județ au încheiat 
pregătirile pentru campanie. 
Au 
uri 
de

test reparate în S.M.A.-
384 prese 

tractoare.
244 combi -

727 combine, 
balota:. 2 099 
in I-A-S.-uri
122 prese de balotat și 

supra- 
dtat păioase es:e 

mare cu 7 000 hectare 
față de anul trecut, aici s-a

ne.
1 090 tracnoare. Cum 
fata de

I. CHIRIC
(Continuare In vog. o Il-e'i

INTERVIUL
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU,
acordat revistei vest-germane

După cum s-a anunțat, la 18 iunie, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului 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 „Dcr Spiegel" din R.F. Germania cărora le-a acor
dat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, România a fost 
prima țară socialistă care a 
stabilit contacte mai strînse 
cu Republica Federală. Intre 
timp și alte țări socialiste au 
intensificat contactele cu 
R.F.G. Vedeți în această 
voluție o confirmare a 
cepției dumneavoastră ?

e- 
con-

rînd 
fapt, 
țară 

relații 
Fe-

RĂSPUNS : In primul 
trebuie să spun că, de 
România a fost a doua 
socialistă care a stabilit 
diplomatice cu Republica
deraia Germania, deoarece . — 
după cum știți — cu mult îna
inte au existat relații diploma
tice între Uniunea Sovietică și 
Republica Federală Germania.

în stabilirea acestor relații, 
România a pornit de la consi
derentul că normalizarea rela
țiilor între țările socialiste si 
Republica Federală Germania 
reprezintă o necesitate pentru 
realizarea securității și păcii în 
Europa. Stabilirea relațiilor di
plomatice între Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală Germania. în 1967 a 
dus la extinderea continuă

a colaborării economice, ști
ințifice și culturale dintre sta
tele noastre, cit și la conlu
crarea mai strînsă în soluționa
rea unor probleme internațio
nale pe calea destinderii și a 
păcii. Pot spune că desfășura
rea evenimentelor internaționa
le ulterioare a confirmat pe de
plin justețea acestui punct de 
vedere. Noi am salutat la tim
pul respectiv acordurile Uniunii 
Sovietice, ale Poloniei cu Repu
blica Federală Germania, tra
tatul dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală Germania, precum și tra
tativele și acordurile care s-au 
realizat deja cu Cehoslovacia.

Pot spune că normalizarea re
lațiilor dintre România și Re
publica Federală Germania a 
contribuit atît la dezvoltarea 
raporturilor reciproce, cît si la 
normalizarea generală a situa
ției din Europa — deci, consti
tuie o contribuție la securitate 
și pace.

ÎNTREBARE : înaintea
dumneavoastră a fost deja, 
la Bonn, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. domnul 
Brejnev. Doriți să faceți o a-

„Der Spiegel"
preciere în 
ceasta ?

RĂSPUNS: 
contactele și

legătură cu a-

România salută 
_________ v_ dezvoltarea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Federală Germa
nia — și apreciază că vizita se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. în R.F.G. reprezintă în 
acest sens un fapt pozitiv în 
viața internațională, ■ că ea ser
vește atît interesele reciproce cît 
și cauza destinderii, a păcii și 
securității în Europa și în lume.

ÎNTREBARE : Ca jf alte 
state socialiste, doriți să atra- 
geți îndeosebi industria ger
mană pentru investiții sporite. 
Ce oferiți dumneavoastră și 
ce așteptări aveți în privința 
creditelor, cînd veți veni' la 
Bonn ?

RĂSPUNS : România dorește 
să realizeze o colaborare mal 
largă în domeniul economic ru 
industria din Republica Fede
rală Germania. în acest cadru 
dorim, desigur, să găsim for
me noi de extindere a acestei 
colaborări, printre care și rea
lizarea unor societății sau în
treprinderi mixte, care dau po
sibilitatea unei anumite parti
cipări a unor întreprinderi ger
mane la investiții în România. 
Dar nu acesta constituie fac-

(Continuare in pag. a TV-a)

LA INIȚIATIVA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Consfătuirea de lucru consacrată
unor probleme actuale ale activității

de proiectare și investiții

IALAR1E CEPARU

in peisajul unei 
sărbători tinerești 
am decupat citeva 
chipuri. Chipuri la 
care cel puțin deo
camdată, nu putem 
adăuga decît 

mică și succintă explicație : 
sînt brigadieri. Brigadieri 
muncii voluntar-patriotice. 
parcurs, faptele vor opera desi
gur diferențieri ; deocamdată ' 
însă biografia lor de purtători 
ai uniformelor albastre — în
cepută simbătă, 23 iunie, odată 
cu inaugurarea Șantierului 
național al tineretului de la 
Termocentrala Turceni-Gorj în
scrie elemente comune : entu
ziasmul și lucida visare roman
tică proprie virstei pe care o au: 
mindria apoi, adinca și meritata 
mindrie că, iată, ei cei 400 de 
elevi veniți aici, ca și ceilalați 
colegi ce le vor lua locul in se
riile următoare, au putința să 
contribuie la construcția celui 
mai mare obiectiv economic ai 
județului, la nașterea unei noi 
„stele", de primă mărime, a 
energeticii românești.

Reuniți acum, in primul ca
reu. sub drapelul patriei, cei 
dinții brigadieri de la TurcenL 
elevii liceelor „Tudor Vladimi- 
rescu" și „Ecaterina Teodor iu" 
din Tg. Jiu și ai Liceului din 
Motru, organizați in detașamen
te cu nume desprinse din glo
rioasa tradiție a muncii patrio
tice — ..Bumbești-Livezeni", 
„Salva-Vișeu“, „Agnita-Botor- 
ca“ și „Cerna-Jiu" — nu se 
sfiesc să-și mărturisească aces
te sentimente. O fac prin cin- 
tecele lor avîntate, dedicate țării 
și partidului, o fac prin glasui 
celor care prezintă dimensiunile 
și dificultățile noii citadele 
energetice, o fac prin cei care 
rostesc cu fermitate și optimism 
ambițiosul angajament de bri
gadier formulat astfel : o con
tribuție la executarea unor lu
crări de bază valorind peste 
2 500 000 lei ; și o fac iarăși, in 
chipul cel mai concludent, prin 
bilanțul primei săptămini de ac
tivitate : canalul executat de 
detașamentul 3 — ..Agnita-Bo- 
torca". a fost realizat cu 2 zile 
mai repede decit era prevăzut ; 
la taluzări. detașamentul 4 — 
,.Cerna-Jiu" are un avans de 60 
de metri față de normă ; deta
șamentele 1 și 2 — ..Bumbești- 
Livezeni" și ..Salva-Vișeu". an
grenate în lucrările de amena
jare a rețelei feroviare și de 
drumuri realizează in cinci zile 
sarcinile prevăzute pentru o 
săptămină. Călăuziți de un unic 
îndemn — să fim prezenți acolo 
uncie este mai mare nevoie — 
brigadierii își asumă sarcini su
plimentare. Un schimb II, vo
luntar constituit asigură încăr
carea nisipului la balastiera 
Capul Dealului. Sînt toate aces
tea doar fapte de început, din 
„săptămină de acomodare", dor

Sîmbătă, 23 iunie : 400 de liceeni, alte sute de tineri de pe meleagurile Gorjului. numeroși invitați
— oameni ai șantierelor de azi și de-acum 25 de a ni, reprezentanți ai organelor județene de partid 
și de stat, conducători de instituții și organizații de masă — în prezența tovarășilor Gheorghe Paloș, 
prim secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R. și Ion Traian Ștefănescu, prina secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, au inaugurat Șantierul Național de Muncă 

Patriotică al Tineretului de la Termocentrala Turceni.

Fotografiile: VAS1LE RANGA

GH. FECIORU
A. NICOLAE

(Continuare in pag. a ll-a)

de 22 și 23 iunie, la 
Central al P.C.R. a 

consfătuire de lucru, 
din inițiativa secre- 

central al partidului.

In zilele 
Comitetul 
avut loc o 
convocată 
tarului _-------- ----- ,-----
tovarășul Nieolae Ceaușescu. în 
vederea dezbaterii unor proble
me actuale ale activității de pro
iectare, de investiții in generaL 

In a doua zi a consfătuirii. în 
încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintu) tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintarea secre
tarului general al partidului, re
comandările făcute au fost ur
mărite cu deosebit interes, sub
liniate cu puternice aplauze.

La consfătuire au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Vcrdeț. Maxim Berghi- 
anu. Emil Drăgănescu. . Janos 
Fazekas. Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Vasil? Patilineț. 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, 
Suprem al 
nomice și 
cepreședinți 
ai consiliilor . 
ne. cadre din conducerea unor 
ministere, directorii institutelor 
de proiectare, șefii de proiecte 
ale principalelor obiective eco
nomice și social-culturale. con
structori. specialiști din dome
niul cercetării, din învățămîntul 
superior și organele centrale de 
sinteză.

în lumina directivelor Confe
rinței Naționale a partidului, a 
sarcinilor trasate de recenta șe
dință a Comitetului Executiv si 
Plenara C.C. al P.C.R., consfă
tuirea a analizat pe larg re-

ai Consiliului 
Dezvoltării Eco- 

Sociale. prim-vi- 
și vicepreședinți 
populare județe-

zultatele obținute în acest do
meniu. măsurile ce trebuie lu
ate in vederea realizării în con
diții cit mai bune și la timp, 
prin soluții moderne, 
ente, a importantelor 
industriale, agricole 
culturale prevăzute în 
dezvoltare economică .
a României pe anii 1974 — 1975, 
cît și pentru pregătirea progra
mului de investiții din viitorul 
plan cincinal.

Dezbaterile ce au avut loc au 
prilejuit un rodnic schimb de 
experiență, o analiză aprofun
dată a rezultatelor dobîndite de 
proiectanți și constructori în e- 
laborarea și promovarea unor 
soluții constructive și tehnolo
gice moderne. Au fost scoase în 
evidență preocupările pentru 
traducerea în viață a hotăriri- 
lor conducerii de partid și de 
stat, a recomandărilor directe 
făcute de secretarul general al 
partidului privind îmbunătăți
rea permanentă a activității în 
acest domeniu, pentru dimen
sionarea mai rațională a cons
trucțiilor, extinderea realizării 
unor instalații în aer liber, fo
losirea unor tehnologii eficiente, 
reducerea consumului de mate
riale si scurtarea termenelor de 
execuție.

Totodată, au fost relevate lip
surile care persistă încă în pre
gătirea temeinică a investițiilor, 
în asigurarea documentațiilor și 
a studiilor tehnico-economice, a 
proiectelor de execuție, care au 
dus Ia nerealizarea integrală a 
planului de investiții.

In acest context, participanții

mai efici- 
obiective 

și social- 
planul de 
și socială

la discuții au făcut numeroase 
propuneri menite să contribuie 
la grăbirea elaborării documen
tațiilor tehnice îndeosebi pe ca
lea folosirii depline a potenția
lului de proiectare și mai buna 
organizare a activității în acest 
domeniu, pentru creșterea nive
lului calitativ al cercetării și 
studiilor, aplicarea unor soluții 
moderne în proiectare, de in
dustrializare și mecanizare a 
lucrărilor de execuție, o colabo
rare mai strînsă între proiec- 
tanți, constructori și industrie, 
care să asigure o eficiență spo
rită în realizarea investițiilor și 
exploatarea noilor obiective cu
prinse în programul de dezvol
tare multilaterală, economico- 
socială a țării, pentru viitorii 
ani. (Agerpres).
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de ȘTEFAN IUREȘ
Rar trece o săotămînă fără 

ca librăria, această placă 
turnantă a tuturor drumu
rilor sensibilității, să cu
noască marele spectacol al 
întîlnirii cititorului cu scrii
torul. Poate că termenul 
spectacol sună întrucîtva 
șocant, totuși să nu negăm 
că în curiozitatea care îl a- 
duce pe lector în preajma 
autorului favorit. în ani
hilarea distanței fizice (după 
ce distanța spirituală a fost 
mai de mult și cu bucurie 
micșorată treptat, din am
bele părți, cei doi ieșindu-și

ACORDAU SPORTULUI, MIȘCĂRII?
Așa cum e nevoit să stăpînească mașini tot 

mai complicate sau, în cazul elevilor și studen
ților, să parcurgă tomuri de materie de studiu, 
tinărul de astăzi e confruntat cu necesitatea de 
a domina și propria mașină a organismului și 
minții sale. Pericolul cel mai mare este sedenta
rismul. Remediul - mișcarea !

Deci., cît din bugetul de timp liber al unei săp- 
tămîni acordăm sportului, mișcării ?

Câ date de referință ne oferă realitatea, în 
urma unei investigații întreprinse în rîn- 

durile unor tineri de virste și preocupări din cele 
mai diverse, cu care am stat de vorbă la locu
rile lor de muncă, pe stradă sau chiar în tribu
nele stadioanelor ? Subiecții au fost luați absolut 
la întîmplare anume pentru a exprima fidel stă
rile de fapt

I
I

Areta Guduvan (elevă, 
a XlI-a Liceul nr. 10 
rești): „Nu fac sport.

clasa
Bucu-

__  .. . . Nu-mi 
place. De ce să alerg sau să 
bat mingea fără rost ?" îmi 
mărturisește câ va da examen 
la A.S.E. și printr-un gest, prea

dezinvolt, îmi dă să înțeleg că 
pentru ea principalul este ce 
„bagă la cap“. O întreb dacă 
cunoaște foloasele sportului 
sau, prin contrast, pericolele 
sedentarismului ? Știa cu exac
titate ? 1 O întreb cu ce-și con

sumă timpul liber al unei săp- 
tămîni: „Citesc, ascult muzică, 
merg la cinema, mă plimb, cam 
atît ! A, uitasem, m^a prins și 
pe mine moda cu tenisul. Mi-am 
cumpărat o rachetă. O să joc, 
acuma, în vacanță..."

Vlad Bobeș (elev, olasa-a X-a 
Liceul „Spiru Haret“): „Nu fac 
sport, exercițiul fizic nu consti
tuie un capitol în planificarea 
timpului meu liber". Bobeș este 
membru în comitetul U.T.C. al 
școlii, responsabil cu turismul. 
Organizația U.T.C.. cum se știe, 
are sarcina să fie un propaga
tor organizator al activită
ții sportive de masă. Ce

ce inițiative or- 
poate avea un

organizator 
sportive 

propagandă, 
ganizatorice 
membru al comitetului U.T.C., 
care, con-el însuși, nu-i

VASILE CABULEA
(Continuare în pag. a Ill-a)

• La rubrica : ACTUALITA
TEA - PE SCURT (comentarii 
și informații din sportul de 
performanță : atletism, rugbi, 
polo, haltere, oină)

• La rubrica : Tineri - în are
nele sportului de masă :

• Săptămîna 
olimpice (grupaj 
mâții).

• Inaugurarea
sportiv al Municipiului Bucu
rești.

sporturilor 
de infor-

Clubului

• Fotbal :

• „Cupa României" (sfer
turile de finala).

• Rezultate - penultima e- 
tapâ a diviziei B.

• Meridian (știri din țara și 
de peste hotare).

I
I

I

ÎNSEMNĂRI
reciproc în întîmpinare) are 
ceva spectacular. Adică o 
combinație subtilă de inedit 
și de regulă acceptată a jo
cului, de emoționant și de 
solemn, fără ca vreunui din 
elementele componente să 
fie dominant, cu atît mai 
puțin să se poată dispensa 
de celelalte. Acolo, în libră
rie, gazda întîlnirii fiind edi
tura care lansează volumul, 
scriitorul și cititorul se re
găsesc alături ca două co
loane egale, susținînd îm
preună cu același fronton: 
întimplârile, meditațiile, sim
țirile, visurile, amintirile, 
nădejdile comune, totul a- 
dunat într-o carte, omenesc 
univers foșnitor.

Pe lîngă toate acestea, mat 
sînt autografele. Cartea pe 
care o duci sub braț, spre 
casă, iată că poartă cuvîn- 
ful de simpatie — nominali-

(Continuare în pag. a 11-a)
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încheierea lucrărilor Conferinței internaționale
a Sindicatelor

Duminică la amiază s-au în- 
eheiat în Capitală lucrările Con
ferinței Internaționale a Sindi
catelor din învățămint

Intilnirea de la București a 
prilejuit un util schimb de opi
nii privitor la acțiunile între
prinse de organizațiile sindicale 
pentru dezvoltarea invățămintu- 
lui în concordanță cu evoluția 
științei și tehnicii actuale. S-a 
subliniat, printre altele, faptul 
că odată cu dezvoltarea rapidă 
a științei, pregătirea profesională 
și tehnică a devenit parte inte
grantă a procesului de instruire 
completă a noii generații, cores
punzător necesităților economice 
și sociale ale fiecărei țări.

Făcîndu-se ecoul participanți- 
loț la Conferință, Daniel Re- 
tureau a adresat calde mulțu
miri guvernului țării noastre, 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
pentru condițiile bune asigurate 
desfășurării reuniunii, precum 
și pentru prilejul ce li s-a ofe
rit de a cunoaște rezultatele 
școlii românești, realizările ob
ținute în domeniul dezvoltării 
multilaterale a învățămîntului, 
înfăptuirile României socialiste.

din învățămint
lor din România, va face o vi- 
zită de studiu in țara noastră. 
Din delegație mai fac parte 
Marcel Hollay, membru al Co
mitetului Executiv, și Jean 
Theis, secretar, membru al Co
mitetului Central al L.A.V.

CRONICA U.T.C
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
tovarășul G. Trif, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., care, la invitația 
Consiliului Federal al Tine
retului (D.B.J.R.) din K. F. 
Germania, va face o vizită 
în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-
Otopeni, delegația a 
salutată de tovarășul 
stantin Neagu, adjunct 
șef de secție la C.C. 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
U.T.C.

fost 
Con

de 
al 
al

în

Ieri, a sosit în Capitală o de
legație a Federației Muncitori
lor din Luxemburg (L.A.V.), 
condusă de Rene Hengel, vice
președinte, care, la invitația 
Uniunii Generale a Sindicate-

Duminică seara a sosit 
Capitală o delegație a Uniu
nii Socialiste a Tineretului 
(Z.M.S.) din R. P. Polonă, 
condusă de Ludwik Myzera, 
șeful secției tineret-munci- 
toresc a Consiliului Princi
pal al Z.M.S., care, la invi
tația C.C. al U.T.C., va efec
tua o vizită in țara noastră.

La sosire membrii delega
ției au fost salutați de tova
rășul Ion Comănescu, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., adjunct al șefului 
secției tineret muncitoresc al 
C.C. al U.T.C.

Asaltul pîinii
(Urmare din pag. I)

întocmit un plan minuțios al 
campaniei, care prevede 
mișcarea de utilaje din nord 
in sud în prima parte și in
vers, din sud in nord în a 
doua parte a campaniei, 
astfel ca lucrările să se în
cheie în timp optim.

Peste tot aportul tinerilor 
la pregătirile campaniei este 
substanțial. Cei de la secția 
de mecanizare din Scînteiești 
au reparat o combină care 
ar fi trebuit scoasă la casa
re. Comitetul comunal U.T.C. 
din Cudalbi, la fel ca și alte

organe similare, a recoman
dat mai mulți tineri care să 
lucreze pe combină, iar ele
vii de aici s-au angajat să 
siringă 3 tone de spice, să 
participe alături de tinerii 
coo; "atori ori de cite ori 
va fi ..evoie de ei pentru 
menținerea unui ritm înalt 
de lucru la seceriș. Pregătiri 
asemănătoare s-au făcut in 
toate organizațiile U.T.C. 
din comune, tinerii fiind ho- 
tărîți ca în cadrul întrecerii 
uteciste, să-și aducă o con
tribuție importantă la buna 
desfășurare a campaniei de 
recoltare.

(Vrmart din pag. I)

GRAFUl

zată — adresat de autor ce
lui ce urmează să citească. 
La drept vorbind interesează 
mai puțin chestiunea auto
grafului in sine, pentru unii 
o patină de colecționar ca 
oricare alta ; nici numele, 
nici fizionomia cititorului ne
cunoscut nu pot fi reținute 
ca atare, decît în cazul cine 
știe cărei memorii excep
ționale. Altceva este însă 
find ne oprim la semnifica
ția mai adîncă, simbolică, a 
aceluiași autograf, ca semn 
de legătură între două enti
tăți distincte, dar în conti
nuă interdependență. reci
proc justifieîndu-se în ordi
nea estetică, furnizindu-și 
necontenit una alteia noi 
surse de îmbogățire spiritua
lă în cadrul aceluiași con- 
veier social.

Evident, scriitorul are un 
mediu originar, o matcă mai 
veche și mai cuprinzătoare 
decît toate celelalte, un anu
mit strat psihologic și etic 
deosebit de prielnic rădăci
nilor sale de cunoaștere, ast
fel alimentate perpetuu cu 
substanțe vii. Chimia internă 
a creației nu se poate rupe 
definitiv de acest sol rege
nerator fără grave riscuri 
de atrofiere și degenerescen
tă. Dar nici cantonarea eter
nă într-unul și același peri
metru nu rămîne nepedep-

25 iunie
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ziua grănicerilor Republicii Socialiste România

DE VEGHE
Situat pe creștetul împădurit 

al unei înălțimi dominante, pi
chetul grăniceresc — această 
trainică verigă din brîul de ho
tar românesc — iți așterne la 
picioare o lume aparte, tainică 
și inedită.

Filele de istorie, frumoasele 
tradiții grănicerești se oglindesc 
aici, în pragul pămintului ro
mânesc, și în ochii soldaților. E 
suficient să privești adine în 
firește fidele oglinzi ale sufle
tului ostășesc pentru a găsi a- 
colo o conștiință în continuă 
semteiere, up statornic senti
ment al datoriei care explică vi
gilența aprigă cu care-și înde
plinesc, In ore de zi sau de noap
te, misiunile de pază. Nimic nu 
scapă neobservat, nevăzut: nici 
jocul umbrelor, nici tremurul
frunzișului, nici pasul de om. Ei 
știu să citească in toate cite sint 
după un alfabet propriu, învă
țat cu migală în neostenite ore 
de instrucție grănicerească.

Aveam să mă conving de toate 
acestea mai repede decît mă aș
teptam, într-o aplicație tactică. 
Se primise la pichet o informa
ție, citeva cuvinte doar, pe care 
centralistul abia apucase să le 
recepționeze. Undeva, într-un a- 
nume punct din raionul de pază, 
o persoană oarecare trecuse ile
gal frontiera în țara noastră.

Comandantul, sergentul major 
loan Todrican, judecă rapid fi 
cu luciditate, șansele „infracto
rului", confruntă tot felul de pro
babilități. dă ordine care fac 
din forțele și mijloacele ne care 
le are la dispoziție o adevărată 
„pînză de păianjen* din care nu 
se poate ieși. Se trece la ac
țiune. Unele 
un aliniament din adînczmea 
raionului, altele cercetează aco
peririle. Grănicerii acționează fo- 
losindu-se de autoturisme, cai 
de cavalerie, dini grănicerești. 
Țin continuu legătura prin radio
telefoane. Pe unde să se stre
coare „infractorul* ? Si grăni
cerii nu rînf ringuri. împreună 
cu ei este și o subunitate de 
gărzi patriotice, care a ri închis 
o direcție probabilă de depla
sare a „infractorului*. Cit să 
fi trecut oare de la acel aemr-al 3 
Nici o jumătate de ori ri loco-

p osturi închid

sită pe planul operei. Unde 
este nevoie și de diversitate. 
Unde, se știe, aventura nou
tății este aceea care, mobili- 
zînd intens resursele creato
rului de artă, îi redeșteaptâ 
candorile. prospețimea per
cepției. gustul pentru gestul 
și cuvintul cutezător. Pentru 
a debarca însă pe o Terra 
Nova, trebuie să pornești |a 
drum cu o intuiție sigură.

tenentul Mircea Cobuz îmi spu
ne simplu ci infractorul a fost 
prins. Ca intr-un dește. Asta 
se cheamă în grănicerie. îl pri
vesc pe secretarul organizației de 
partid cu o curiozitate mai mult- 
decît profesională. E un tinăr 
subțirel, blond, aproape un bă- 
iețandru. Abia a impli-ut 24 de 
ani. Te domină inii, in ciuda 
vîrstei, printre metuntate care 
te surprinde. Șite ce crea, ce 
datorează sociefețu care t-a cres
cut și i-a incredxntat această răs
pundere le granițele țării. Ne 
spune cu o neescwui bucurie:

— Zâse aceea, a acricsihâ de 
partid el annatei, m care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o atit de înaltă apreciere actici- 
tițu noastre, a ecut ia «**. m 
conturuștu și utectttn de osci, un 
ecou ind necsosoecut. Ne vom 
face datoria, la grariA cu o ma: 
înaltă disciplâsi. cu o mare 
răspundere, așs cum ne-o cere 
patrie parfsdtd, comandantul 
nostru suprem.

Acestea-s marile bucurii ale 
secretandui de partid, la care, 
după cite nu se destiutuie, se 
mai adaugi unaz aceea de a-fi 
gni soldațsL ia conrio^ele Ur
zii din noapte, prezenti le dato
rie. ia spaiiai Âa pens/nsa bor
nelor de froatieri. ^Ei. ostași» 
me. — ne spune locotenentul 
Cce-vz — șe^ge^cj Ge.gore Sa- 
bodor. fnKîtpl loesi Arcălear.. 
parittori « «Meaet JFentru ute- 
r-*e crinsceseftr mqnroiu Mi- 
I» Vasde fi Sbbdsa Iencu, 
pÂdațu Parei și Petre Qene. ese
nță din pân eșnerierue făcute

recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adresa minunatului 
nostru tineret. Și ei și-au înde
plinit cu răspundere misiunile de 
luptă ce le-au fost încredințate 
aici.

l-am cunoscut mai îndeaproape 
pe sergentul Grigore Sabadoș și 
pe fruntașul loan Arcălean într-o 
noapte grea, apăsată de ploaie și 
frig. Nu știu cum (există aici o 
măiestrie aparte), dar amîndoi 
au simțit pașii unui infractor 
care ne înclăcase frontiera. Și-au 
acționat cu hotărîre pentru a-l 
reține. Vroiam totuși — curiozi
tate reportericească — să știu 
: rm. Dar aici, pe locurile de ser
viciu grănicerești, nu-i timp de 
prea multă vorbă. Se observă 
continuu, se ascultă continuu, se 
dndește continuu, se caută solu
ții care să prevină orice situație. 
Soldatul loan Arcălean a spus 
doar atît:

— Nu se poate altfel. Am jurat 
să executăm întocmai ordinele 
comandantului suprem, să stră- 
iuim neclintiți pămîntul strămo
șesc...

Sint cuvinte pornite din inima 
unui simplu soldat, dar conștient 
de menirea lui la granițele țării. 
Le-am pus Ungă inima mea, 
ri-n noaptea aceea am plecat 
încet, prin ploaie și noroi, îna
poi spre companie. Nu vedeam 
aproape nimic în jur. dar știam 
că ei. ostașii grăniceri, erau a- 
rolo. cu rărnunderile lor, veghind 
bn rțea și bucuria muncii crea
toare a p&poru'ui.

GRIGORE STAXESCU

înlocuitoare a hărților exacte 
întocmite mai tirziu de că
tre criticii literari; să por
nești, mai ales, cu sentimen- 
tul că lunga și ostenitoarea 
călătorie menită a fi între
prinsă. că nici un preț nu 
este prea mare pentru a a- 
junge la sufletul celor aflați 
de cealaltă parte a țărmu
lui. Sigur că orice compa
rație șchioapătă. dar nu ai 
de traversat un deșert livhid. 
ci de cunoscut oameni, me
reu și tot mai profund de 
cunoscut oameni.

Bacă nu e foarte impor
tant să le știi pe dinafară 
numele și numărul de lele-

Mă aflu din nou la școală. Dar 
nu la una obișnuită, ci la o 
școală politică U.T.C. Printre 
noii mei colegi recunosc pe 
mulți din tinerii pe care i-am 
intîlnit în întreprinderile ploieș- 
tene. Afrodita Gheorghe (Uzina 
l Mai), Gheorghina Stan (Fa
brica Dorobanțul), Rodica Dâne- 
ciuc (P.T.T.R.), Teodor Enescu 
și Ion Voinea (U.Z.U.C.), Valen
tina Pentelescu (I.C.S.R.M.I.) 
sint doar cițiva dintre cei în
scriși la aceste cursuri. In fața 
caietelor deschise, pe care sint 
reținute cu grijă problemele 
expuse. încerc să descopăr in 
privirile atente ale elevilor cite 
ceva din ceea ce-i preocupă. 
Poți citi lesne interesul pe care 
îl manifestă în pregătirea lor 
pentru a acumula cit mai mul re 
cunoștințe despre problemele 
actuale ale politicii economice a 
partidului, de educație mate- 
realist-științifică. de construcție 

capitole care 
programa de

rul — sau „Să lucrăm o z . oe 
lună cu electrozi economisi;**, 
deviză a Fabricii ..Dacia-. S- 
noi. elevii, ne vedem deodată 
puși in fața muncii concrete a 
organizațiilor U.T.C. Descifrăm 
din acele fraze ale letur-.-. 
activitatea noastră de zi z i zz. 
O activitate care a fost burtă, 
dar care poate fi — pe măsura 
aplicării in practică a celor ce 
se predau acum — și mai bună. 
Pentru acest lucru au venit . 
aici : pentru a învăța ci; ma. 
multe. Dentru a sti cum »ă ac
ționeze mai bine in viitor.

sesizat șî lucrurile s-au îndrep
tat" (Georghcna Sian). „Concep- 
T_iie uesore lame și viată mi

(Valeafina 
ost foarte

cur» 
si o

GINDUL Șl
SIMȚIREA TUTUROR

(Urmare din pag. I)

cit de elocvente pentru modul 
cum brigadierii de azi țin să 
cinstească tradițiile, să răspun
dă chemării adresate tuturor — 
de a îndeplini cincinalul înain
te de termen. Dacă am apelat 
la argumentele primului bilanț 
înscris de brigadieri în cronica 
șantierului n-am putea să nu 
desprindem și detalii semnifica
tive pentru ceea ce fiecare bri
gadier înscrie în propria biogra
fie. Chiar cind nu e scris în ver
suri jurnalul elevului Mircea 
Miculaș emană poezie : ,,Arn 
fost repartizat la drumuri și po
duri făcînd cunoștință pentru 
prima dată cu felul în care se 
procedează cu terasamentul, 
cum se asfaltează, dar mai ales 
am fost bucuros că am construit 
fundația unui pod modern pe 
care vor putea trece bolizii de 
oțel spre termocentrală. Am
avut, atunci, un sentiment de 
împlinire sufletească văzind că 
mi-am adus aportul împreună 
cu colegii mei la construcția 
unui mic obiectiv de o mare 
importanță. Aceasta a fost 
prima mea satisfacție de briga
dier. dar cine știe cite vom mal 
avea".

Poezie robustă, poezia muncii 
și a mîndriei de a fi folositor. 
Tuturor acestor tineri le este, 
apoi, comună conștiința că 
făcîndu-se utili, că partici- 
pînd cu puterea și pricepe
rea vîrstei la o operă de o ase
menea importanță, contribuie, 
în același timp, cu foloase vă
dit superioare la propria lor 
construcție, la formarea lor ca 
oameni, ca viitori făurari ai 
socialismului.

Inaugurat la citeva zile după 
Plenara C.C. al P.C.R. în care 
au fost amplu dezbătute proble
mele actuale și de .perspectivă 
ale învățămîntului, prezența 
elevilor pe șantierul de la Tur- 
ceni, prezența lor masivă și 
responsabilă pe numeroase alte

șantiere ale cincinalului, capă
tă, astfel, o sporită semnifica
ție. Ea constituie — așa cum 
releva și tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului, în cu- 
vîntul adresat brigadierilor nou
lui Șantier Național — o eloc
ventă dovadă a adeziunii pro
funde a tinerilor de pe băncile 
școlij la măsurile de perfecțio
nare a învățămîntului, angaja
rea entuziastă a tineretului și 
a organizației sale revoluționare 
în înfăptuirea acestor măsuri, 
introducerea în viață a indica
țiilor date de partid, de secre
tarul său general, privind le
garea mai strînsă a învățămîn
tului de producție, de cerințele 
dezvoltării societății noastre, 
convingătoare demonstrație a

hotărîrii cu care întreaga noas
tră generație își dăruie ener
giile înfăptuirii programului 
elaborat de partid pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru înflo
rirea României socialiste.

Dincolo de Filiași, pe șoseaua 
care te duce la Tg. Jiu un pa
nou indicator îți face cunoscut 
că la citeva sute de metri din
colo de albia rîului, în perime
trul în care își fac apariția pri
mele însemne ale unui viitor 
edificiu energetic ființează de 
citeva zile Șantierul național 
de muncă patriotică al tinere
tului. Pentru trecătorii dornici 
să dobîndescft o imagine în 
plus a hărniciei și entuziaamu- 
lui tineresc, iar pentru cei ti
neri — de ce nu ? — fi o in
vitație...

încheierea lucrărilor
Conferinței naționale 

a juriștilor
Sîm'oătă s-au încheiat în Ca

pitală lucrările Conferinței na
ționale a Asociației juriștilor.

Participanții la dezbateri au 
subliniat rezultatele pozitive ob-

Adunare populară consacrată împlinirii
a 125

unui

de ani de la revoluția
9

sfert de veac de la
Simbătă. la 

avut ioc o adunare
Sf. Gheorghe a 

» populară 
ii a ÎS de

de la Re-.oiuția burghezo- 
ocratică din Țările Rotnăne 

și a unui sfert de veac de la 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție.

Despre «emmficația acestor 
evenimente a vorbit tovarășul 
Ferdinand Nagy, prim-secrecar 
al Comitetului județean Covas- 
na al P.C.R. Vorbitorul a subli
niat că in ansamblul desfășurări: 
revoluției, evenimentele petre
cu !e in Transilvania anului 1848 
au înscris pagini de nobile tra
diții. de vibrante mărturii ale 
năzuințelor poporului român 
pentru libertate și neaîimare. 
pentru dreptate socială și unita
te națională.

Cei peste 8 000 de participarăți 
la adunarea populară au adopta: 
textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R.,

derm

*r

ie ce aceste meleaguri, 
luptat și s-au jertfit 
arii de Ia 1848. unde 
de ani muncitorii au 
ctru înfăptuirea artu- 
rționar al național izâ- 

edem In întreaga politică 
internă și externă a partidului 
țelurile si năzuințele întregului 
Dooor. Sub conducerea comu
niștilor, a partidului lor, In 
fruntea căruia vă găsiți dum
neavoastră, cei mai iubit fiu al

at

nă, iace experimentul
■■■tal z-'.- -

mic Brax-
A doja țy-nfr-PT 

am introdus-* jn : 
Iară pe parcursul celor

â — pe 
►roerama

care 
șco- 
șase

din 1848 si
9

naționalizare
a

țării, poporul român și-a înde
plinit visurile seculare, mun- 

Intr-O societate nouă, so
cialistă, in care se bucură din 
plin de roadele activității sale 
si trăiește într-o țară liberă, in
dependentă și suverană.

Participanții la această ma
nifestare emoționantă, în nume
le oamenilor muncii români și 
maghiari din județ. își exprimă 
si cu această ocazie adeziunea 
lor deplină la politica științifi
că internă și externă a parti
dului și statului nostru". I

ȘCOALA POLITICĂ U.T.C
U.T.C. — cele trei 
însumate formează 
învățămint.

Din cind în cind 
îndreptate spre 1______ __
acea zi — prof. Gheorghe Onrea, 
activist al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C. — care expu
ne tema : „Munca politică de 
masă. Obiectivele, formele, me
todele și mijloacele de realizare. 
Necesitatea asigurării unei legă
turi organice între munca poli
tică și sarcinile curente ale co
lectivelor din fiecare unitate e- 
conomică și instituție" încet, 
încet, așa-zisa teorie este pără
sită, ea fiind înlocuită cu pre
zentarea unor modalități prac
tice folosite de organizațiile 
U.T.C. din unitățile din care fac 
parte înșiși cursanții. „Printre 

'formele muncii politice de 
masă se numără și inițiativa 
„Omul de lingă tine", de la 
Uzina 1 Mai — expune lecto-

l privirile sint 
lectorul din

în preajma încheierii primului an
Pe nesimțit# orele de predare 

s-au scurs. Iată-ne fc pa-» 
Discutăm — firește —• despre un 
eveniment apropiat: închiderea 
cursurilor și susținerea eotocs: -- 
lui de sfîrșit de școală care xa 
atesta cunoștințele obținute ce-a 
lungul perioadei de nregâ:..-*. 
„Xu știți cum o să fie îa exa
men ?“ ; ..N-ai auzit câ-i zuma. 
un colocviu ?“ : „Colocviu, exa
men. pentru mine toc una este*; 
..Sînt de aceeași Părere.
se vede ce-am „păzit" un an ae 
zile" ; ..Ba nu un an. ci șase 
luni" — și așa mai departe. 
Intru și eu in discuție. întreb sî 
mi se răspunde. Mă interesez 
cum a fost. ..Prea greu n-a 
fost Uneori ni s-a predat la 
nivel prea „academic", dar am

atească se
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POPULARE'
ținute în activitatea juriștilor, a 
asociației în realizarea ” 
politice generale elaborate 
partidul și statul nostru în 
privește educarea maselor 
oameni ai muncii în spiritul res
pectării legilor țării, eticii și 
echității socialiste.

S-a votat noul Statut al 
Asociației juriștilor din Repu
blica Socialistă România, după 
care participanții au ales Con
siliul central, alcătuit dîn 95 
de membri și Comitetul execu
tiv al asociației, din care fac 
parte 21 de membri și 7 mem
bri supleanți. Ca președinte de 
onoare al asociației p fost ales 
tovarășul Stelian Nițulescu ; ca 
președinte — tovarășul Emilian 
Nucescu. președintele Tribu
nalului Suprem : ca vicepreșe
dinți — tovarășii Iolanda Emi- 
nescu, director adjunct la Insti
tutul de cercetări juridice, 
*Iarin Popa, judecător la Tri
bunalul Suprem și prof. univ. 
Grigore Tpodoru, iar ce secre
tar general — tovarășul A- 
drian Dimitriu. directorul In
stitutului de cercetări juridice.

Intr-o atmosferă de-puternic 
entuziasm, cei prezenți au a- 
dresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

liniei 
de 
ce 
de

In frumoasa așezare vilceană, 
Vaideeni s-a desfășurat dumi-v. 
nică cea de-a cincea ediție aj 
sărbătorii folclorice păstorești* 
„Invîrtita dorului", organizată; 
de Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă. Ma-~ 
nifestare artistică de amploare,- 
reunind ansambluri de fluie-1, 
rași din mai multe județe ale 
țării, „Invîrtita dorului1' 
trat 
raia

de acum în tradiția 
a județului Vilc-ea.

★
comuna Silva?, din

a in- 
cuitu-

zonaIn
Hațegului, a avut loc duminică 
tradiționala serbare populară 
dedicată crescătorilor de ani
male. care de mai multe dece
nii se organizează aici odată pe 
an sub denumirea de „Nedeie“. 
Potrivit obiceiului, localnicii 
au avut ca oaspeți la sărbătoa
rea lor numeroși muncitori de 
la Combinatul siderurgic hune- 
dorean, de la Călan, mineri din 
bazinul Poiana Ruscăi. țărani 
cooperatori din mai multe loca
lități ale județului Hunedoara.

★
La Costești-Orăștie 

șurat duminică faza 
țeană a concursului 
„Cel mai bun fasenator meca
nic forestier", organizat de u- 
niunea sindicatelor din ramura 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, împreună 
cu ministerul de resort.

s-a desfă- 
initerjude- 

național

Timpul pierdut
Nu 

sint 
unde, 
ni zări 
crației, din cauza indolenței sau 
pur și simplu din cauza incom
petenței se pierde timp, timp 
social. Nu sînt puține situațiile și 
nu sint puține locurile în care și 

, unde cetățeanul obișnuit, de vîrs- 
Ite, preocupări și doleanțe diferite 

pierde din timpul său și din 
timpul celorlalți, fiind obligat

■ astfel la o risipă niciodată cu 
, suficiente justificări pentru a o 
J înțelege și accepta. Tocmai așa 
I ceva și-a propus să demonstreze 
j ancheta „In căutarea timpului 
î pierdut" de Alexandru Stark si 
i Emanuel Valeriu, și, dincolo de 
■ nefericitul împrumut al titluluh 
de pe coperta unei capodopere 
a literaturii universale, cei doi 
reporteri chiar au și reușit să fie 
convingători atunci cînd și'au 
rostit. într-un montaj alert, in
tențiile. Din păcate, demonstra
ția care a urmat n-a mai fost le 
fel de convingătoare, n-a mai fost 
nici măcar edificatoare pentru 
ceea ce se spulbera. înfiera, 
dezavua cu un nestăpînit torent 
de cuvinte (ce-i drept, adevărate), 
adică numeroasele situații și lo- 

I curi în care și unde, din motive 
amestecare, timpul, timpul eo- 

, rial, timpul nostru a căru: cvloa- 
r* nu rom conteni s-o lăudăm, 
fiindcă de ari ne tragem succe
sele. se pierde, se scurge printre 
degetele tuturor și devine uneori 

I al nimănui, o jertfă inutilă adusă 
I proaste: organizări a muncii, bi- 
• rocrației, indolenței, indiferenței, 
. incompetentei. Vehementul co

mentariu al recentului cuplu de

wnf puține situațiile și nu 
puține locurile în care Șl 
din cauza proastei orga- 
a muncii, din cauza biro-

realizatori a fost, desigur, în
dreptățit, dar numai în măsura 
în care dovezile anchetei n-au 
folosit numai pentru a ilustra un 
punct de vedere și niște prin
cipii general cunoscute și admise. 
Faptul că un plus de competen
ță și de străduință a dus la eco
nomisirea cîforva tone de hîrtie 
la un anumit minister și că un 
tabel cu peste 150 de rubrici nu 
mai cuprinde azi decît 80 repre
zintă, desigur, o reușită în căuta
rea soluțiilor pentru recîștigarea 
timpului pierdut, dar o reușită 
cam tîrzie și mai puțin semnifi
cativă pentru starea normală la 
care este necesar să se raporteze 
astfel de căutări. Există un fi-

CRONICA

resc de care, a lăsat ancheta să 
se înțeleagă, toată lumea este 
conștientă, dar nimeni, ca într-un 
lanț al slăbiciunilor, nu face 
nimic să-l regăsească, iar atunci 
cind totuși se întimplă asta, a- 
ceiași oameni răsuflă ușurați și 
mulțumiți că n-a fost nevoie ca 
mărunta lor răspundere să gră
bească hotarîrea. Foarte instruc
tiv de aceea dialogul cu directo
rul policlinicii în fața căreia, zi 
de zi, sute de oameni se adună 
după miezul nopții ca să poată 
prinde bonuri pentru consultații, 
foarte instructiv deci pentru ° 
mentalitate in care „grija pentru 
om** începe și se sfîrșește cu o 
bucată de hirtie și in acest răs
timp, în plină stradă a uni. mare 
oraș, odihnește o imensă coadă de 
cuminți solicitanți. Nu este nici

o bucurie că intervenția televi
ziunii ca rezolva acolo situația, 
'fiindcă în alte zece locuri, în 
autobuze și tramvaie, în maga
zine, la ghișeul altor instituții, 
cozile, înghesuiala, lipsa elemen
tară de politețe vor contiua să 
ciopîrțească timpul omului în 
timp folositor și în timp pierdut: 
dacă, evident, nu se schimbă 
nimic, dacă, evident, opinia pu
blică ra conveni că a venit mo
mentul unor reconsiderări a pro
priilor sale nevoi și drepturi. 
Fiindcă altfel se întimplă ca în 
acea îndeletnicire de a lipi bilete 
de autobuz. îndeletnicire, de
sigur, absurdă, dar. neîndoielnic, 
cu un trecut care lasă loc bănu
ielii că pînă de curînd a fost 
socotită necesară și normală: si 
atunci, pe bună dreptate, va tre
bui să ne întrebăm dacă nu cum
va uluitoarea descoperire nu 
acuzi doar un mecanism birocra
tic. ci îndeosebi, o mentalitate a 
suficienței comod*, ferită de"pe
ricolele probabil* ale asumării 
unor răspunderi clare și catego
rice.

S-au wus multe adevăruri în 
comentariul anchetei „în căutarea 
timnului pierdut*, s-au reprodus 
multe idei generoase, s-au dezvă
luit și citeva consecințe ale pier
derii timpului, s-au dat și exem
ple pozitive, dar mai departe nu 
s-a trecut, și totul a fost mai de 
grabă o conversație agitată si 
uneori pretențioasă în marginea 
unei stări de lucruri care ar fi 
pretins mai puțină demonstrație 
de profesionalism și vehemență 
în general și mai ales atitudine.

CONSTANTIN STOICIU
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ATLETISM: Recordul și...
eroarea

Etapa a doua a Campionatului R.S.R. pe echipe s-a desfășu
rat discret, simbătă și duminică pe Stadionul Republic::. De
cret, fiindcă in tribune au fost doar citeva zeci de spectator:, 
fiindcă mulți atleți au fast absenți, iar la multe probe apa’..a 
concurenților a făcut ca aceste întreceri să treacă neobservate. 
Am fi nedrepți însă dacă nu am menționa și citeva excepții. 
Prima este forma bună a studentului Constantin Stan, care se 
poate considera autorul moral al recordului republican pe 400 m 
plat cu 46,6 sec. (Este cunoscut și a fost menționat la timpul 
său, de noi și de alte rubrici sportive, că actualul record de 
46,5 a fost alergat pe un culoar mai scurt cu aproape 4 m. De 
altfel, urmele vechii măsurători se mai văd și astăzi pe pista 
de la Stadionul Republicii). Poate cu acest prilej se va modi
fica eroarea gravă din tabela actuală de recorduri. To: Constan
tin Stan a cîștigat și cursa de 200 m în 21.5 avind un vint oo- 
trivnic de 2,8 m pe secundă. Probele de demifond au fast câști
gate de Gheorghe Ghipu și colega lui de echipă Maria Line* ir. 
mod solitar, nimeni neemițînd pretenții la locui intiL Am mai 
reținut ..răfuiala" personală de la HO m. garduri dintre Nicoiae 
Perța și Ervin Sebastien. ambii de la clubul Steaua, care numa: 
datorită vîntului din față nu s-a terminat cu un nou record, și 
victoria tînărului Marin Iordan în fața lui Adrian Gagea. la 
aruncarea greutății, dar cu rezultate modeste (16.84 m). De ase
menea. am așteptat cu nerăbdare pe Iosif Nagy la disc care cu o 
săptămână înainte aruncase la el „acasă- pes:e 63 m. un nou re
cord republican. Ne-a deziluzionat, deoarece a arunca* mai slab 
cu... mai bine de 5 m... Fără comentarii... Cit despre puneți L 
întrecerii pe echipe, acesta nu s-a. putut alcătui deoarece s-a 
hotărît ca în calcul să intre și rezultatele obținute de atleț:: 
români care au concurat în străinătate. Din păcate interesul 
cluburilor și al alteților * «căzut mult pentru aceste campio
nate.

S. DUMITRESCU

RUGBI: Steaua—campioană!
Finalul campionatului național, după 26 de etape, eocwfir.țește 

ciștigarea titlului de campioană de către cea mai in formă și 
constantă echipă t STEAUA București. Echipa m.I.tară, re-șește 
această performanță, pentru a 8-a oară în cariera ei. Evenimen
tul coincide, in mod fericit, cu aniversarea, in acest an. a 25 de 
ani de existență a clubului. Felicitîr.d pe proaspeții cam 
pe inimosul său antrenor, Petre Cosmăriescii. le urâm rug mei
lor militari noi succese în activitatea viitoare. Pe locul II notăm 
pe fosta campioană de anul trecut, Universitatea — Timișoara, 
care cu un start mai dificil, a fost ..provinciala" cu cea mai 
bună comportare competițională. Dinamo, a treia echioă pe 
podiumul laureaților, — un XV cu jucători de talent, plini de 
vigoare — merită a fi evidențiată pentru numeroasele partide 
de bun spectacol. Desigur, cuvinte de laudă mai pot fi spuse ș: 
la adresa altor echipe. Un lucru îmbucurător și demn de subli
niat a fast acela că, cea mai importantă competiție internă și-a 
respectat calendarul, că s-a jucat un rugbi deschis, modern, de 
angajare și de spectacol. Spre regretul nostru, nu întotdeauna 
disciplina a fost la înălțimea cerințelor. Cît despre arbitraje, 
ele rămîn un capitol discutabil. Părăsesc prima scenă a țării, 
Precizia—Săcele și C.S.M.—Suceava, care nu au rezistat decit 
un singur an în divizia A, și promovează Agronomia—Cluj și 
Chimia—-Navodacia.

Cu un bogat și fructuos calendar internațional punctat, printre 
altele, de ciștigarea trofeului F.I.R.A. la juniori pe anul 1973 
ca și cele două vigorii internaționale în dauna Marocului și 
Spaniei, succesele în întilnirile și turneele peste hotare a echi
pelor noastre divizionare, considerăm activitatea rugbistică a 
acestui sezon satisfăcătoare, mult îmbunătățită față de anul 
trecut, și cu perspective îmbucurătoare penru viitorul sezon.

Și acum, rezultatele ultimei etape : Steaua-Precizia Săcele 
89—6 ; Vulcan-Politehnica lași 10—3 ; Universitatea Timișoara- 
Sportwl studențesc 3—13 ; Rulmentul Birlad-Gloria 29—8 ; Știința 
Petroșeni-Farul 15—7.

GABRIEL FLOREA

Săptămină sporturilor olimpice
• BRAILA. Timp de 2 zile, 

terenurile de sport din munici
piul Brăila au fast gazda unor 
pasionante întreceri sportive în 
cadrul „Sâptâmînii sporturilor 
olimpice". Peste 300 de sportivi 
s-au întrecut la handbal și vo
lei. pe terenul Unirea Tricolor, 
fotbaliștii pe terenurile Progre
sul, Laminorul și la Combinatul 
de industrie chimică. La bazi
nul de natație s-au întrecut fi- 
naliștiî probelor de înot, iar 
numeroși tineri au participat la 
concursurile de atletism din 
„Parcul Monument". în urma 
acestor întreceri pasionante, sub 
privirile celor peste 20 000 de 
spectatori. care astfel, și-au gă
sit cele mai frumoase momente 
de destindere, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Pavel 
Argentina — 1.71 m. înălțime ; 
Ciuplea Constantin — 40.50 m. 
disc • Rodica Dragu — 48.96 m. 
suliță: Victor Grigore — 14.40 m. 
greutate. La natație : Iliesi Mă- 
dălina — locul I la 50 m. spa
te și 50 m. croi ; Cătălin Loș- 
neanu — locul I băieți la ace
leași probe. La jocuri pe echi
pe primele locuri au fost obți
nute de t „Voința" — fete la 
handbal. „Confecția" Brăila —

fete la volei, „Progresul" la 
fotbal.

TR. ENACHE

• URZICENI. Ultimele «11« 
au fost marcate de ample ac
țiuni de masă, programate în 
cadrul ..Sâptâmînii sporturilor 
olimpice", cunoscînd o largă 
participare a tinerilor care în
drăgesc probele de alergări, să
rituri și aruncări, întrecerile de 
natație, jocurile pe echipe. La 
Urziceni, întrecerile au început 
cu etapa pe asociații sportive, 
reunind peste 1 000 de concu- 
renți. De un frumos succes s-au 
bucurat concursurile intersecții 
la Fabrica de ferite ca și în ca
drul asociației sportive Voința. 
Timp de șase zile au avut loc 
dispute pasionante între echipe
le de volei, handbal și fotbal. 
De asemenea, a reținut atenția 
turneul de fotbal interstrăzi, ca 
și concursul de cros dotat cu 
trofeul „Cupei Ferom“. Fete
le de la Complexul industriei 
locale din Manasia — Urziceni 
au participat la „Crosul țesătoa
relor", avînd ca principale pro
tagoniste pe tinerele Constanța 
Lazăr, Rozica Nedea și George- 
ta Stoica, clasate pe primele trei 
locuri.

S. SPIREA

• OLTENIȚA. Un număr 
mare de tineri au participat și 
la întrecerile „Săptămîni! spor
turilor olimpice*' desfășurate la 
Oltenița. între 18 și 24 iunie. Tn. 
cadrul asociațiilor sportive „Fi
latura", I.T.A., „Dunărea" — 
cooperativa meșteșugărească și 
Industria locală au avut loc in
teresante concursuri de atletism, 
jocuri de volei, handbal și fot
bal. Cele mai bune formații au 
participat, sîmbătă și ieri, la fi
nalele pe oraș, oferind dispute 
atractive.

S. IONESCU

FOTBAL „CUPA ROMÂNIEI"

i____________________ __

SUB SEMNUL 
SURPRIZEI

♦ între semifinaliste — divizionara C.
CONSTRUCTORUL-GALAȚI

E limpede : revelația ediției 
’73 a Cupei României este divi
zionara C, Constructorul Galați. 
După ce în „optimi" a eliminat 
pe Dinamo București, cu toată 
suita ei de internaționali, iată 
că simbătă. pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală mai are o 
victimă din primul eșalon al ță
rii j S.C. Bacău, aflată în frun
tea ierarhiei diviziei A. Rezul
tatul se știe 1—1 după prelun
giri. Potrivit regulamentului, e- 
chipa de categorie inferioară se 
califică. Și astfel, Constructorul 
Galați este prima semifinalistă.

Puțini spectatori — 1 500 doar 
în tribune, la un meci foarte in
teresant și disputat. Lipsa de 
concentrare, pe alocuri excesul 
de încredere, tratarea de la un 
nivel superior al meciului și ac
țiunilor. fără o idee tactică pre
cisă. iată ce i-a dus la eșec pe 
favoriți — fotbaliștii băcăuant

In min. 97, arbitrul Gh. Popovici 
care a condus inegal, cu exage
rări și ezitări acordă o lovitură 
de pedeapsă, cu ușurință, pen
tru băcăuani, dar Dembrovschi 
trage încet și portarul respinge. 
Nereușita îi amplifică și mai 
mult starea nervoasă. înfrînge- 
rea morală și într-o acțiune își 
lovește adversarul, gest nespor
tiv și regretabil, pentru care ar
bitrul, pe drept, îl elimină,.

Elogii se cuvine să aducem 
învingătorilor. Fără să se lase 
intimidați de valoarea și faima 
adversarilor, jucătorii gălățeni, 
dovedind mult curaj și ambiție, 
ne-au surprins plăcut prin vi
teza și claritatea acțiunilor, prin 
tactica lucidă și nu arareori 
prin calitatea execuțiilor tehni
ce. Să-i felicităm, pe ei și pe 
antrenor, pentru frumoasa lor 
performanță !

C. V.

Rezultate Divizia B
SERIA I. Politehnica. Iași—C.F.R. Pașcani 5—2 ; Metalul Bucu

rești—Știința Bacău 3—0 ; Delta Tuloea—Metalul Plopeni 1—0 ; 
C.S. Tîrgoviște—Progresul Brăila 3—1 ; Gloria Buzău—Progresul 
București 2—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț—Chiimia Rîmnicu Vil- 
oea 3—1 ; Dunărea Giurgiu—F.C. Galați 5—0 ; C.S.U. Galați— 
S.N. Oltenița 1—2.

Politehnica Iași și Metalul București ee mențin pe primele 
poziții, la egalitate de puncte. 36. studenții avînd un golaveraj 
superior. Ultima etapă, programată duminică, va decide câști
gătoarea dreptului de a juca In divizia A. Pe locul 3 se află 
Gloria Buzău, cu 33 de puncte.

SERIA A Il-a. Minerul Anina—Politehnica Timișoara 2—2 ; 
F.C. Bihor—Minerul Baia Mare 4—1 : Drobeta Turnu Severin— 
Nitramonia Făgăraș 1—0 ; Metalurgistul Cugir—C.F.R. Arad 3—0 ; 
Olimpia Satu Mare—Corvinul Hunedoara 2—0 ; C.F.R. Timi
soara—OlimDia Oradea 7—0 : Gloria Bistrița—Electrbputere Cra
iova 1—0 : Metrom Brașov—C.S.M. Sibiu 3—3.

Politehnica Timișoara ocupă primul loc. cu 40 de puncte — 
ea nu mai are nici o emoție, fiind virtuală calificată. Pe locul 
doi — F.C. Bihor cu 36 de puncte, iar pe locul 3 — Olimpia 
Satu Mare cu 35 de puncte.

UNIVERSIADA ’73
• AU FOST STABILITE LOTURILE SPORTIVILOR ROMANI, 

PE DISCIPLINE • CU CE OBIECTIVE NE PREZENTAM LA 
JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE LA MOSCOVA • 80 
LA SUTĂ DIN DELEGAȚIA DE SPORTIVI A, ROMÂNIEI FAC 
PARTE DIN LOTURILE NAȚIONALE.

OINĂ. C.P. București a cucerit 

„Cupa U.G.S.R."
A doua competiție de amploare, la oină, din acest sezon a 

fost găzduită de stadionul „Rafinăria" din Cimpina, care a 
cunoscut, timp de trei zile, atmosfera unor pasionante întreceri 
sportive. Un număr de 14 echipe, cotate printre cele fruntașe, 
și-au disputat întîietatea în finala celei de-a 6-a ediții a „Cupei 
U.G.S.R.". O reuniune atractivă, cu multe jocuri spectaculoase, 
în care protagonistele au folosit cu succes o gama variată de 
procedee tehnice. Remarcăm. în deosebi, evoluția tot mai bună 
a rutinatei formații a Combinatului poligrafic „Casa Scînteii" 
București, condusă de maestrul sportului Ilie Dacău, a echipelor 
Celuloza Călărași, Torpedo Zărnești-Brașov și C.F.R. Sibiu A- 
aceasta din urmă a constituit o plăcută surpriză. Deși a prezentat 
cel mai tînăr lot de jucători, a reușit să disDună de o serie de 
echipe mai experimentate (Chimia Turnu Măgurele 16—9, Tur
bina Doicești 16—6) și s-a calificat în turneul decisiv pentru 
locurile 1—4.

Printre competitoare s-au numărat și formații de oină înfiin
țate de scurt timp, cum sînt î Constructorul Galați. C.F.R. Iași. 
Betonul Roman. Dacia Pitești. Confecția Rîmnicu Sărat, cu o 
pregătire fizică și tehnică corespunzătoare. De altfel, acestea au 
dat mult de lucru principalelor protagoniste, care au trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a termina învingătoare. Dintre 
partidele mai echilibrate notăm i Gloria București-Dacia Pitești 
10—6. Torpedo Zărnesti-Petrolul Urlați 6—6. Chimia-Turbina 
Doicești 14—7, Celuloza Călărași-Confecția Rm. Sărat 12—9. 
Practicing un joc superior, C. P. București și-a înscris in pal
mares o nouă victorie, — a doua din sezonul estival. Am uțim 
că în urmă cu trei săptămîni, la Mangalia, formația de oină a 
tipografilor bucureșteni a cucerit „Cupa României". Și de data 
aceasta. C.P.B. a cîștigat toate Jocurile susținute, ocupînd pri
mul loc. cu un punctai apreciabil. Astfel, a intrat pentru a 
5-a oara în posesia „Cupei U.G.S.R." pe locul 2 s-a clasat Celu
loza Călărași, urmată de Torpedo Zărnești și C.F.R. Sibiu, re
velația acestei competiții.

M. LERESCU

POLO. Un derbi neonorat
Derbiul seriei I, a diviziei naționale, dintre Raoid și Di

namo a avut loc ieri. în Capitală, la Ștrandul Tineretului. Cele 
două echipe cotate ca fruntașe în camDionatul national. n-*u 
furnizat decit un ioc mediocru din toat< punctele de vedere. 
Tehnica, tactica și spectacolul poloistic au lipsit aoroaoe cu de- 
săvîrșire. Miza iocului a fost. intr-adevăr. mare, dar aceasta 
nu scuză iocul slab prestat de cele două echioe. Dacă ar tre
bui să remarcăm pe cineva, singurul care ar ieși în evidentă 
ar fi arbitrul întîlnirii. I. Drăean Scorul partidei a fost. Dină 
la urmă, egal : 1—1 (0—0. 0—0. 0—1. 1—0). Golul echipei Di
namo a fost înscris de Zamfirescu din singura acțiune ma: 
clară, iar Rapid a egalat dintr-o lovitură de la 4 m. transfor
mată de I. Slavei, la un fault comis de jucătorul dinamo- 
vist. Zamfirescu. Semnalăm că rapidiștii au ratat victoria. cind 
in ultimele secunde mingea a lovit bara.

MIHAI JOITA

HALTERE: Un concurs de elita 

fără spectatori!
Simbătă. în sala Giulesti. a avut loc întrecerea triunghiulară 

de haltere cu participarea echipelor T.S.K.A. Moscova. Legia 
Varșovia și Steaua București. Rezultatele obținute in confrun
tarea dintre echipe ne-au fost defavorabile. Steaua București— 
T.S.K.A. Moscova 2—7 : Steaua București—Legia Varșovia 4—5. 
Dintre concurenti o'utem remarca De campionul tării noastre 
la categoria 67.500 kg. Fiți Balaș, cu 272.500 kg ridicate la cele 
două stiluri. Dinică Stan la categoria 56 kg cu 220 kg. Leonid 
Jabotinski. campion olimpic si mondial, la categoria —110 kg 
cu rezultatul de 372.500 kg. precum si campionul polonez la 
categoria 110 kg. Lasinzdi Lejik cu 302.500 kg.

J. MIHAI

in Capitală a luat ființă

Clubul sportiv municipal București
Cum s-a anunțat, vineri a a- 

vut loc ședința de constituire 
a Clubului sportiv municipal 
București, unitate sportivă cu 
preocupări multiple, pus la dis
poziția tuturor categoriilor de 
cetățeni. Avînd drept scop dez
voltarea și practicarea diferite
lor ramuri de sport, clubul are 
la dispoziție numeroase baze 
sportive amplasate în partea de 
nord a Parcului Herăstrău.

La inaugurarea. activități^ 
clubului, care a avut loc ieri, 
a luat parte tovarășul Gheor
ghe Cioară, prim secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, tovarășii Nicoiae Ma
tei și Petre Constantin, secre
tari ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., general-loco- 
tenent Marin Dragnea-/prim-vi
cepreședinte al C.N.E.F.S. Des
pre scopul și preocupările clu
bului a vorbit tovarășul Vasile 
Istrate, președintele Clubului

sportiv municipal București, 
după care cei peste 3 000 de ti
neri participanți la această săr
bătoare a sportului bucureșțean 
s-au întrecut pe terenurile din 
incinta clubului.

Au avut loc partide de fotbal, 
întreceri la popice. întîlniri de 
box, haltere, handbal, tenis de 
masă, volei și concursuri nau
tice. De asemenea, peste 2 000 
de tineri, fete și băieți, s-au în
trecut pe aleile parcului Herăs
trău, într-un cros, cîștigătorilor 
atribuindu-li-se numeroase pre
mii. Avînd la dispoziție o bo
gată bază materială, tinerii spor
tivi. dar și cei dornici de destin
dere și mișcare în aer liber, au 
petrecut duminică o frumoasă 
zi. Reușita acțiunilor din ziua 
inaugurală este de bun augur, 
organizatorii asigurîndu-ne că, 
în continuare, bucureștenii vor 
avea posibilitatea să participe 
zilnic la un program sportiv in
teresant și instructiv (G. FL-).

Cea mai mare manifestare 
sportivă a anului 1973 o consti
tuie Jocurile Mondiale Univer
sitare, care vor avea loc între 
15—25 august, la Moscova. Se 
prevede o participare record de 
țări și sportivi : la această oră 
sînt deja înscrise 61 de țări de 
pe toate continentele lumii care 
au anunțat participarea a 4 300 
de studenți și studente. Dacă 
mai adăugăm faptul că gazdele 
țin cu tot dinadinsul ca ediția 
de la Moscova, a VUI-a. a 
Universiadei să fie cea mai 
reușită, ca organizare și desfă
șurare, din întreaga istorie a 
acestor jocuri, aceasta pentru 
a-și demonstra capacitatea or
ganizatorică in vederea J.O. din 
1980, stabilite să se desfășoare 
în capitala sovietică, avem 
punctele de rezistență. argu
mentele pentru o muncă de 
selecție și pregătire responsa
bilă. pentru o cit mai bună re
prezentare a sportului univer
sitar din România, în general 
a sportului românesc la această 
confruntare de prestigiu. In 
cadrul unei conferințe de presă, 
organizată recent la sediul 
C.N.E.F.S., la care au participat 
și reprezentanți ai U.A.S.C.R. și 
ai Ministerului Educației și Invă- 
țămintului s-au făcut unele co
municări interesante în acest

sens. Lotul român este compus 
din 95 de persoane, dintre care 
73 de sportivi-studenți care 
vor concura la 6 discipline, din 
cele 9 înscrise în regulamentul 
Universiadei: atletism (12 spor
tivi), baschet (echipa de fete, 
12 persoane), volei (echipa de 
fete, 12 persoane), gimnasti
că (băieți și fete, 10 sportivi), 
lupte libere și greco-ro-mane 
(12 sportivi) și scrimă (15 per
soane).

Pentru buna pregătire a spor
tivilor români au fost fixate, 
din vreme, loturile și antrenorii 
pe discipline și, sînt. în conti
nuare. prevăzute o serie de 
acțiuni, printre care și partici
parea la mai multe turnee in
ternaționale și competiții ofi
ciale in zona Balcanilor. Din 
lotul atleților fac parte vice- 
< ampioanele olimpice Argen
tina Menis și Valeria Bufanu, 
apoi Vasile Bogdan, Natalia 
Andrei, Cornelia Popescu, Fița 
Rafira. Csaba Dosza, Virginia 
Bonci-Ioan. Silaghi Dezideriu 
etc. Obiectivul stabilit pentru 
atletism este de a obține 2—3 
medalii de aur. în lotul de 
scrimă remarcăm prezenta spor
tivilor de elită Ileana Gyulai, 
Fcaterina Stahl, zlrdeleanu Su- 
zana. Dan Irimiciuc, Ștefan 
Ardeleanu, Anton Pongraț etc.,

care, se preconizează, să cuce
rească. la fel. 2—3 locuri unu. 
Din lotul de lupte nu vor lipsi 
Berceanu, Dolipschi, Arapu etc., 
argument că obiectivul pro
pus (3—4 medalii) nu este 
în afara posibilităților re
ale. Din lotul de gimnas
tică fac parte : Petre Miha- 
iuc, Gh. Păunescu, Dan Grecu, 
Alina Goreac, Maria Florescu 
etc. Pentru celelalte discipline 
s-au stabilit următoarele obiec
tive : baschet — locul 3—5 ;
gimnastică — locul 4—6 : volei 
— locul 3—6. Perspectivele și 
angajamentele sînt de natură 
să ne entuziasmeze : s-au sta- 

,bilit obiective care întrec cu 
mult rezultatele obținute la ul
tima Universiadă, ce a avut loc 
la Torino, și unde am cucerit 
doar 6 medalii, deși delegația 
a fast ceva mai numeroasă.

Privind configurația loturilor, 
care se confundă în mare mă
surăm cu loturile R.S.R., ne ma
nifestăm încrederea că atit 
sportivii-studenți cit și an
trenorii lor, sînt pe deplin con
știent de sarcina de mare răs
pundere pe care o au privind 
reprezentarea cu cinste a Ro
mâniei socialiste la această 
confruntare de anvergură a 
sportivilor universitari, și în 
acest sens, vor folosi Ia maxi
mum mijloacele și condițiile 
pe care le au la dispoziție.

C. STAICU învingător tn 
„Concursul internațional de 
marș". Ce* de-a 28-a ediție a 
„Concursului internațional de 
marș P.T.T." a reunit 1* 
start aproape 150 de atleți, 
reprezentînd mai multe aso
ciații și cluburi sportive din 
Capitală și din țară, precum 
și alergători din Polonia și 
Italia. Numeroși spectatori, 
înșirați pe obișnuitul traseu 
dintre Palatul Telefoanelor— 
Știrbei Vodă — Cotroceni — 
B-dul Armata Poporului, pe 
care se dispută anual acest 
concurs, au urmărit întrece
rea unui buchet de mărșălui
tori cu o frumoasă carte de 
vizită, dintre care s-au re
marcat maeștrii sportului 
Constantin Staicu (P.T.T.), 
Leonida Caraiosofoglu (Di
namo) și Ion Găsitu (Steaua), 
clasați pe primele trei locuri. 
Teodor Nicola (P.T.T.) a cîș
tigat cursa de juniori miei, 
iar la juniori I, victoria a re
venit tînărului George Cos- 
tache (Farul Constanța). O 
întrecere spectaculoasă a pri
lejuit tradiționala cursă de 
marș rezervată poștașilor și 
care a fost cîștigată de Du
mitru Obedeanu, (Oficiul 
P.T.T. nr. 69).

• „Cupa Albaniei" la fot
bal a fost cucerită la actuala 
ediție de formația Partizan 
Tirana, învingătoare în fina
lă cu scorul de 1—0 in fața 
echipei Dynamo Tirana, ciș- 
tigătoarea titlului de campi
oană națională.

• Pe stadionul de la Luj- 
niki au început campionate
le de atletism ale orașului 
Moscova la care participă, 
ca invitați și sportivi din 
Budapesta, București, Varșo
via, Sofia, și Praga. Partici- 
pînd alături de concurentele 
probei de pentatlon 1* cam
pionatele de atletism ale o- 
rașului Moscova, reprezen
tanta României Cornelia Po- 
peseu a obținut cel mai bun 
rezultat — 1,83 m. la săritu
ra în înălțime.

• Palatul sporturilor din 
Grenoble a găzduit, în pre
zența a 15 000 de spectatori, 
meciul pentru titlul mondial 
de box Ia categoria semimij- 
locie, între deținătorul cen
turii, mexicanul Jose Napo- 

.les. și francezul Roger Me- 
netrey, campion al Europei. 
Net superior, pe plan tehnic, 
cu un registru variat de lo
vituri și schimbări derutante 
de ritm, Napoles a obținut 
o confortabilă victorie la 
puncte.

• Cea de-a 87-a ediție a 
turneului de tenis de la 
Wimbledon, una dintre cele 
mai prestigioase întreceri ale 
„sportului alb" începe astăzi 
pe terenurile de gazon ale 
celebrei arene londoneze, a- 
vînd ca principal favorit pe 
jucătorul român Ilie Năstase. 
In primul tur, Uie Năstase îl 
va îniîlni pe Hans Joachiin- 
Plotz (R.F.G.). Iată și alte 
partide înscrise în progra
mul primei zile : Connors 
(S.U.A.) — Farrell (Anglia) ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — Ma
thews (Anglia) ; Hrebec 
(Cehoslovacia) — Sedgman 
(Australia) ; Kodes (Ceho
slovacia) — Hirai (Japonia) : 
Lall (India) — Borg (Suedia).

• Echipa Dynamo Dresda 
a cîștigat campionatul de 
fotbal al R. D. Germane, to- 
talizind 42 de puncte. Pe lo
cul doi s-a clasat formația 
Karl Zeiss Jena cu 39 punc
te. In ultima etapă, Dynamo 
Dresda a întrecut cu scorul 
de 2—1 echipa F. C. Rari 
Marx-Stadt.

■4

Cît din bugetul de timp liber
al unei săptămîni

acordați
(Urmare din paț. 1)

vins de necesitatea sportului ? 
Totuși, cum suplinește. Bobeș. 
ipsa exercițiului fizic atit de 
necesar la virsta de 17 ani ? 
„Fac drumul de acasă la școală 
pe jos. Simbătă și duminica mă 
plimb prin parc. Uneori merg 
cu bicicleta". Fiind in față, 
profesorul diriginte. Oscar Ro- 
șianu, intervine: „Din păcate 
asta-i realitatea : marea majori
tate * elevilor se limitează la 
cele 2 ore de educație fizică pe 
săptămină. Bobeș suplinește oa
recum, lipsa de mișcare orga
nizată, prin participarea la ex
cursii. Este și ub fotoreporter 
pasionat. El este. insă, un caz 
fericit. Avem mari dificultăți 
eu elevii, chiar clnd e vorba de 
excursii : ..Avem mașină, merg 
cu tăticu și mămica r* Obsta
cole sînt și părinții. „I.â- 
sați, tovarășe profesor. le
asigulâra noi recreația și
mișcarea". Și știți cum le
asigur* ? Merg la restaurant, ii 
despart pe copii de viața de 
colectiv. Cind reușim să-i con
vingem pe unii, vin apoi și po
vestesc ei înșiși cu incintare 
despre frumusețea acțiunilor 
noastre. Dar...“,

înainte de a continua investi
gațiile în al: mediu, să mai pre
cizăm că ambele licee dispun 
de o bază materială excelentă: 
săli de sport, terenuri de tot

sportului,
felul, materialo «portivo din *- 
bundență.

Mihai Marinescu (lăcătuș-me- 
canic, 26 de ani, întreprinderea 
„Timpuri Noi“)i „îmi place să 
văd, să privesc sportul. Bătri- 
nețea, (?!) nu mai pot să-1 
practic. Se vede, nu ? Am în
ceput să mă îngraș. (Are 76 
kg. la o înălțime de 1,71 m.). 
Mi-a plăcut să fac fotbal. Acum, 
și fotbal doar la televizor. X-am 
timp, plec de la uzină tirziu. 
Dar merg pe jos. Cam 2 km pe 
zi. Nici nu sîntem angrenați, 
aici, la uzină s* facem sport".

Dorina Orbeșteanu (21 ani, 
funcționari., atelierul de proiec
tare. aceeași uzină) : „îmi place 
sportul. Cind eram tinără (?!) 
practicam handbalul. voleiul, 
atletismul, gimnastica.» Făceam 
sport in setțiile Școlii sportive 
nr. 2. (La înălțime a obținut o 
frumoasă performanță: 1,55, ca 
junioară, realiza timpi buni la 
alergările de demifond). Dar 
acum nu mai fac nimic". Ca să 
se mențină suplă — ne mărtu
risește — dansează. în brigadă, 
de 3 ori pe săptămină. iar sim- 
bâta merge Ia dans. Mișcare 
mai face alergir.d cu bonuri 
dintr-o secție în alta. ..mai ales 
cind e ocupat telefonul". De ce 
nu fac sport, tinerii de la ..Tim
puri noi" in cadrul uzinei ? Cei 
trei interlocutori, toți uteciști, 
ne lămuresc foarte simplu: nu 
se organizează nimic. „N-avem 
echipe. N-avem terenuri. Nu se

mișcării?
face nici gimnastică la locul de 
muncă. Comitetul U.T.C. nu or
ganizează nimic !“ Ing. Virgil 
Ioniță, locțiitorul secretarului 
U.T.C.. recunoaște că în direc
ția activității sportive de masă 
nu se mai face nimic. Dar... 
„I-am chemat la Crosul tinere
tului si din 700—800 de tineri, 
au venit mai puțini de o sută. 
E drept, am avea unde să or
ganizăm întreceri : Clubul „O- 
limpia" a pus la dispoziția uzi
nei noastre baza sa, o zi pe săp- 
lămină Limpede, nu ?

Ne mutăm cu investigațiile, 
pe aceeași temă, in tribunele 
stadionului .,23 August”. Aici nu 
po: veni decit oameni care iu
besc sportul.

Ion Laudă (Lăcătuș. Uzina 
mecanică de utilaj chimic — 
Berceni): .Juc fotbal din plă
cere. As*, din cind in cind. pe 
strada unde locuiesc, cu colegii 
mei. Nu mai avem teren la 
uzină. S-au făcut camjne pentru 
ucenici pe terenul de fotbal. Și 
nu ni s-a dat altul in loc...". în- 
trebîndu-1 dacă ia uzină se or
ganizează activități sportive de 
masă> răsounsul a venit prompt: 
„Nu" •

Iulian Cojocaru (student, 
anul IV. Facultatea de comerț 
interior — A.S.E.): „Am făcut, 
vreo 7 ani de zile, fotbal, am 
jucat la echipa de pitici de 
la Palatul Pionierilor, apoi la 
juniori, la Rapid. Acum nu mai 
practic sportul preferat decit

V. CABULEA

ARETA GUDUVAN VLAD BOBEȘ MIHAI MARINESCU

foarte rar. Duminica, cîteodată. 
In cursul sâptăminii sînt foarte 
ocupat. Așa că săptămină mea 
sportivă e foarte săracă. Facul
tatea nu ne-a oferit, nici ea, 
mai mult din acest punct de ve
dere. Am făcut ceva sport, prin 
anul I. E drept, foarte sporadic. 
Adevărul este că nu se face ce 
se scrie in programă și ce se 
cere in documentele de partid 
și de stat".

★
Ne aflăm la capătul unei curse 

cu multe sinouzități. dar eloc
ventă prin aspectele prezentate 
și opiniile exprimate, pentru i- 
lusțrarea realităților ce se în
scriu în aria noastră tematică.

Toate se constituie într-un ar
gument ireversibil pentru o 
concluzie îngrijorătoare: un 
foarte mare procent de tineri 
nu fac deloc sport, nu practică 
exercițiul fizic, sau fac foarte 
puțin, mult prea puțin în raport 
cu necesitățile și cu condițiile 
de care dispun. Nu ne propu
nem să tragem, acum, concluzii 
vizînd diferiți factori implicați 
în această problemă. Este lim
pede că stările de fapt întîlnite, 
concepțiile exprimate reflectă 
gradul de conștiință, nivelul și 
posibilitățile de înțelegere a fe
nomenului social, care este 
sportul, atitudinea ignorantă și 
lipsa de răspundere a unor fac

tori în exercitarea unor drep
turi și obligații, stipulate de 
lege, carențele de educație, în 
acest sens, datorate organizației 
U.T.C., școlii, familiei. Dată 
fiind această înlănțuire a fac
torilor determinanți, conse
cințele individuale și. sociale 
grave ale existenței unor ase
menea fenomene, ale unor ase
menea realități, concepții și 
mentalități, ne propunem să le 
explicăm și să le determinăm 
mai pe larg. în numărul viitor 
al ziarului nostru cerînd și con
cursul tovarășului conf. univ. O- 
vidiu Bădina. directorul centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretului al C.C. al U.T.C.



INTERVIUL
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 

NICOLAE CEAUSESCU, 
acordat revistei vest-germane „Der Spiegel"

(Urmare dtn pag. L)

torul esențial în relațiile dintre 
țările noastre. Sperăm că în 
perspectivă se vor găsi căile ca
re să corespundă și intereselor 
întreprinderilor din țara dum
neavoastră și celor din Româ
nia, pentru extinderea unei co
laborări reciproc avantajoase, 
atît bilaterale cît și pe terțe 
piețe.

ÎNTREBARE : Există ches
tiuni politice în legătură cu 
care guvernul federal speră 
ca România să vină în întîm- 
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 
problemă care urmează să fie 
soluționată în conformitate cu 
hotărîrile celor patru mari pu
teri cu privire la Berlin — și 
sper că se vor găsi soluții cît 
mai corespunzătoare.

ÎNTREBARE : România
este primul stat membru al 
C.A.E.R. care a obținut pre
ferințe vamale din partea 
Pieței comune. Credeți că cele 
două grupări economice eu
ropene — Piața comună și 
C.A.E.R. — se vor întrepă
trunde cu timpul ? ,

Rz^SPUNS : După cum cred 
că cunoașteți, România este o 
țaiă în curs de dezvoltare și de 
aceea s-a adresat țărilor Pieței 
comune și recent a obținut pre 
ferințe vamale generalizate. Ob
ținerea preferințelor este, deci, 
determinată de situația spe
cială de țară in curs de dez
voltare în care se găsește Ro
mânia.

In ce privește, colaborarea șl 
deci, stabilirea de contacte în 
tre Piața comună și C.A.E.R., 
România s-a pronunțat și se 
pronunță în continuare pentru 
a se ajunge la o înțelegere co 
respunzătoare între aceste două 
organisme asupra unor proble 
me de interes general, urmînd 
Insă ca fiecare țară in part* 
să-și soluționeze problemele cu 
țările membre ale Pieței comu
ne, pe cale multi sau bilaterală. 
In concordanță cu interesele 
fiecăreia și pe baza avantajului 
reciproc.

ÎNTREBARE : în coope
rarea industrială, România 
permite participarea pînă la 
49 la sută a capitalului unor 
firme occidentale. Alte țări 
socialiste sînt — după cum 
noi credem — mai reținute 
din grijă față de consecințele 
pe planul politicii interne. De 
ce România nu are asemenea 
griji ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr.
România a stabilit că poate ad
mite o participare de pînă la 
49 la sută cu capital a firmeloi 
străine și deci și a unor firm? 
din țările capitaliste. Noi am 
pornit la stabilirea acestei limi
te de la considerentele pe care 
le-am apreciat că corespund si 
tuației concrete din România. 
Fiecare țară, desigur, pornește 
de la considerentele sale și, du
pă cum știți, noi sîntem parti 
zanii dreptului fiecărui popor, 
al fiecărui stat de a acționa 
corespunzător condițiiilor con
crete în care își desfășoară ac 
tivitatea.

ÎNTREBARE : După noua 
lege privind societățile mixte, 
-firmele occidentale pot face 
investiții în România. Capital 
străin într-o economie socia
listă planificată, — nu contra
vine oare aceasta principiilor, 
sistemului dumneavoastră ?

RĂSPUNS : In conformitate 
cu prevederile legii de care ați 
amintit, crearea de societăți și 
întreprinderi mixte, trebuie să 
se încadreze în legile generale 
ale României. Ca atare, din 
punct de vedere social, aceste 
întreprinderi trebuie să respec
te normele și principiile care 
acționează în general în țara 
noastră. Desigur, firmele stră
ine își vor putea recupera atît 
beneficiile, cît și capitalul in
vestit în conformitate cu nor
mele legale, cu ceea ce vom 
conveni de comun acord. Tot 
ceea ce se realizează însă cu 
partea cu care participă Româ
nia și cu partea provenită din 
impozit sau sub alte forme de 
rețineri din beneficiile partene
rilor străini revine integral po
porului român. Deci, nu văd 
nici un fel de contradicție între 
conducerea planificata a econo
miei socialiste și participarea, 
în condițiile legii, a unor firme 
străine cu investiții în Româ
nia ; dimpotrivă, aș putea spune 
că, prin această participare, se 
va accelera ritmul dezvoltării 
industriei românești, ceea ce co
respunde intereselor făuririi so
cialismului în România.

ÎNTREBARE: Nouă ni se 
pare că contradicțiile ideolo
gice, în comparație cu anii 
’50, au pierdut foarte mult 
din acuitate; necesitățile eco
nomice și tehnice au 
impus o apropiere. Este 
de așteptat să fim martorii 
unei dezvoltări în care capi
talismul va deveni mai social 
și socialismul mai democratic ?

RĂSPUNS : Nu doresc să in
tru acum în considerente teore
tice in legătură cu aceste pro
bleme. Se cunoaște tendința ge
nerală a capitalului de a fi tot 
mai social. Problema sau poate 
contradicția esențială din capi
talism este aceea că între carac
ter Uf său social și repartiție nu 
există o concordanță. Or in ca
pitalism, repartiția continuă să 
fie capitalist-privată. Ca atare, 
n-aș putea spune că în aceasta 
direcție au intervenit schim
bări în evoluția societății capi
taliste deși am convingerea că 
pină la urmă va trebui să dis
pară această contradicție, astfel 
ca și repartiția să devină soci
ală. Dar aceasta înseamnă în
săși dispariția capitalismului.

In ce privește evoluția socie
tății socialiste, fără îndoială câ 
dezvoltarea forțelor de produc
ție. ridicarea nivelului de cul
tură, acțiunea tot mai puternică 
a științei in diferite domenii fac 
o necesitate din lărgirea demo
crației socialiste și găsirea ce
lor mai corespunzătoare forme 
de participare a poporului la 
conducerea tot mai activă și e- 
fectivă a tuturor laturilor de 
activitate socială — ceea ce și 
realizează în mod constant Ro
mânia. Considerăm însă aceasta 
ca un proces care va trebui per
fecționat continuu.

ÎNTREBARE : Există as
tăzi multe elemente comune 
importante in relațiile externe 
dintre state cu orînduiri so
ciale diferite. Astfel, pentru 
propunerile făcute la Hel
sinki în problema dezarmării 
militare, România s-a bucu
rat de sprijinul multor state 
occidentale. Se apropie epoca 
blocurilor monolitice de sfîr- 
șitP

RĂSPUNS : După cum cred câ 
cunoașteți, România, ca și alte 
țări socialiste, de altfel, se pro
nunță de mult timp pentru des
ființarea blocurilor militare, 
pentru realizarea unor relații 
noi între state, bazate pe cola
borare. pe egalitate in drepturi 
și respect al suveranității și in
dependenței. De aceea, apreciem 
că realizarea de măsuri in di
recția unei mai bune cunoașteri 
a popoarelor, a dezarmării. în
săși desfășurarea cu succes a 
conferinței general-e_iroome s-

tele stabilesc cadrul colaborării 
și, deci, și concesiile reci
proce. este o manifestare a su
veranității și nu o limitare a ei.

ÎNTREBARE: Credeți că 
într-un sistem de securitate 
europeană suveranitatea na
ționala a oricărei țări, indife
rent de orînduirea socială, 
poate fi apărată împotriva 
amestecului din afară, indife
rent de unde ar veni ?

RĂSPUNS : Noi considerăm 
că securitatea europeană trebuie 
să ducă la afirmarea cu putere 
a principiilor egalității, respec
tului suveranității și indepen
denței, neamestecului în trebu
rile interne, in relațiile dintre 
toate țările, indiferent de orîn
duirea lor socială. Mai mult, 
considerăm că trebuie adoptate 
de către toate statele măsuri co
respunzătoare de a se renunța 
la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța în soluțio
narea diferitelor probleme și de 
a se afirma cu putere dreptul 
fiecărui stat de a-și apăra inde
pendența împotriva oricărei a- 
gresiuni. De altfel, înseși preve
derile Cartei Organizației Nați
unilor Unite vorbesc despre a- 
ceasta. Securitatea europeană 
trebuie sâ pornească de la a- 
ceste considerente — și apre
ciez că desfășurarea de pînă a- 
cum a lucrărilor pregătitoare 
merg in această direcție. Viața 
politică internațională confirmă 
pe deplin că este posibil să se 
ajungă la o reală securitate care 
să excludă orice posibilitate de 
amestec din afară.

ÎNTREBARE: De ce se 
consideră necesare protejarea 
vieții culturale împotriva in
fluențelor din afară și întă
rirea rolului conducător al 
partidului în acest domeniu r

RĂSPUNS : Noi ne pronun
țăm împotriva acelor influențe 
care sînt străine concepției de 
progres, de civilizație. De altfel, 
după cum știți. chiar in multe 
țări capitaliste s-au luat un șir 
de măsuri împotriva unor fflmr 
sau piese de teatru, a unui a- 
numit fel de asa-zisâ literatură, 
care propaga ura de rasă, cruua.

falitâții si respectului fcecâr*s 
națiuni, t or crea eontfiti: r-res- 
Dtinzăioare pentru a se ajozze 
la desființarea blocurilor mili
tare.

ÎNTREBARE: Dmttt.
voastre, domnule prtffdMf, 
pledați pentru retragerea tu
turor trupelor strane dm 
Europa. Nu a asigurat 
prezența trupelor streine sta
bilitatea și, prin ecearta. pa
cea in Europa in ultimii 25 
de ani ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. Ro
mânia se pronunță in mod con
stant pentru retragerea tmpe’.ac 
străine din Europa, pentru mă
suri de reducere in general a 
trupelor, a armamentelor, pen
tru dezarmare.

După părerea mea. prezenta 
trupelor străine nu poate asi
gura, și nici o dată nu a asigu
rat mai multa stabilitate $•_ mai 
multă securitate, ci, dimpotrivă, 
întotdeauna a fost un factor de 
instabilitate. Ca atare, retrage
rea trupelor străine nu numa» 
că nu va duce la o mai mică 
stabilitate ci va mări stabi.Ra- 
tea și securitatea, va îndepărta 
— și in perspectivă va putea ex
clude — însuși pericolul unor 
noi ciocniri militare.

ÎNTREBARE : în . cadrul 
lagărului socialist au exis
tat și există încă conflicte 
serioase. în repetate rinduri 
ați apreciat aceste conflicte 
ca fiind „numai temporare". 
Dumneavoastră, ca președinie 
al unei țări care întreține re
lații strinse cu Moscova, Pe
kinul, ca fi cu toate cele
lalte țări socialiste, credeți 
în posibilitatea unei înțele
geri î'

RĂSPUNS : România a acțio
nat și acționează in mod 
consecvent pentru dezvolta
ta rea relațiilor cu toate ță
rile socialiste. Considerăm câ 
existența unor divergențe nu 
trebuie să impiedice dezvoltarea 
acestor relații, că divergențele 
sînt temporare și trebuie acțio
nat pentru a fi depășite cit mai 
curind. Avem convingerea că se 
va ajunge la găsirea căilor pen
tru depășirea acestor divergențe, 
pentru dezvoltarea unei colabo
rări rodnice între toate țările 
socialiste — inclusiv, între Uni
unea Sovietică și Republica 
Populară Chineză — ceea ce co
respunde atit intereselor acestor 
popoare și ale țărilor socialiste, 
cit și intereselor tuturor țărilor 
lumii de a se asigura o colabo
rare rodnică si o pace trainică.

ÎNTREBARE : Domnule
' președinte, ce părere aveți 
despre așa-zisa doctrină a su
veranității limitate ?

RĂSPUNS : Nu cunosc că 
există o asemenea doctrină. Știu 
că s-a vorbit despre aceasta, 
dar, așa cum s-a mai declarat 
nu o dată, nu poate fi vorba de 
nici un fel de limitare a suve
ranității.

Desigur, în cadrul colaborării 
între state, fiecare țară trebuie 
să facă anumite concesii — de 
altfel, cred că Republica Fede
rală Germania în colaborarea sa 
a făcut în această direcție mulți 
pași — dar însuși făptui că sta

derit sâ mfluenteze :3 mod ne- 
ga:.v $. însâss * ti

de a sa-~ să caKisa, car? m a-
njmr cu eult—a aAe*. arată, ne 
ndicâm soi.

Smt«n pentru o ec’<ahoeare

— si ded nici Ro-

;oaxe izoia. dar nici nu poate

7XȚR FRARE : Se efU *n 
progrenud vizitei dumnea
voastră la Bonn și o discuție 
despre problema reîntregiră

RĂSPUNS • Nu am în vedere 
• asemenea discuție. Unind sea
ma câ in momentul de față nu 
•xistâ, ia food. o asemenea pro-

ÎNTREBARE : Cu ce senti
mente personale veniți in Re
publica Federală Germania f

RĂSPUNS: Mă pregătesc să 
merg în Republica Federală 
Germania cu dorința de a svea 
convorbiri cu președintele țării 
dumneavoastră, domnul Heine
mann, cu cancelarul Brandt, de 
a aborda căile pentru extinde
rea colaborării bilaterale in toa
te domeniile de activitate, de a 
avea schimburi de păreri cu 
privire la colaborarea țărilor 
noastre in vederea înfăptuirii 
securității in Europa, a unei 
lumi mai bune, mai drepte, care 
sâ asigure pacea și indepen
dența tuturor popoarelor.

Deci merg cu sentimentul că 
vom găsi căile pentru extinde
rea colaborării intre țările noas
tre în toate domeniile de acti
vitate.

Doresc sâ folosesc acest prilej 
pentru a adresa cititorilor re
vistei dumneavoastră și între
gului popor din Republica Fede
rală Germania cordiale urări de 
prosperitate și pace.

SALCÎMUL LILIACHIU : Lu
mina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Ca
pitol (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Floreasca (orele 16; 18; 20), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Scala (orele 9,30; *13; 16,15; 19,30), 
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 
Stadionul Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20 30), Central (orele 9,15; 11,30;
13,'45; 16; 18,15; 20,30), Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15). Grădina Aurora (ora 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20,15), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45).

MONTE CARLO : Luceafărul (o- 
rele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Grădina Luceafărul (ora 20,15), 
Arenele Romane (ora 20,15).

de peste hotare
1 u

PUTERNICĂ OFENSIVĂ
A PATRIOȚILOR
KHMERI

Formațiile de luptă ale 
Frontului Unit Național 
din Cambodgia (F.U.N.C.) 
au lansat o puternică o- 
fensivă pe toate fronturi
le împotriva trupelor lon- 
noliste și dețin, în pre
zent, controlul efectiv a- 
supra tuturor celor șase 
șosele care leagă capitala 
de restul țării — anunță 
agenția khmeră de infor
mații.

Cele șase căi de acces spre 
capitală se află în totalitate sub 
controlul patrioților din ziua de 
18 iunie, ale căror unități se 
află amplasate între 20 și 50 km. 
de Ppom Penh. In afara elibe
rării orașului Prey Tortoeng, 
aflat la 25 km. de Pnom Penh, 
unitățile de eliberare și-au ex
tins controlul și asupra zonei

Pentru prima oară
III IdlvIIU
Pentru prima dată în istoria 

Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.), un reprezen
tant al Frontului Național de 
Eliberare a Angolei (F.N.L.A.), 
Samuel Abrigada, a luat cuvîn- 
tul la recenta reuniune de la 
Geneva. Evenimentul a avut loc 
ca urmare a hotărîrii organiza
ției de a invita la lucrări dele
gați ai mișcărilor de eliberare 
din coloniile portugheze ca „re
prezentanți autentici ai aspira
țiilor popoarelor din Angola, 
Mozambic și Guineea-Bissau".

Samuel Abrigada a trecut în 
revistă istoria luptei poporului 
angolez împotriva jugului co
lonial portughez, relevind că în 
zonele eliberate de către pa
trioți. trăiesc peste 900 000 
de persoane.

în preajma vizitei tovarășului 
în R. F. Germania

aflate la sud-vest de capitală, 
ocupînd secțiunea vestică a lo
calității Bek Chan, care asigură 
controlul pe șoseaua numărul 
patru. Două formațiuni lonno- 
liste au fost interceptate în por
țiunea Toek Lor Ak-Sala Lek 
Pram de către patrioți, inami
cul suportînd pierderi materiale 
și umane însemnate. Un avan
post inamic, aflat în districtul 
Kampong Kantout, la 16 km sud 
de Pnom Penh, a- trebuit să fie 
evacuat în mare grabă de lonno- 
liști. Unitățile patrioților au cu
cerit importante poziții strate
gice pe șoselele nr. șase și șapte.

Pe de altă parte, artileria 
F.U.N.C. a doborît în ultimele 
zile un aparat F-105 și un eli
copter al aviației S.U.A. Zilele 
trecute artileria antiaeriană a 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei a doborît un avion F-lll 
unul din cele mai distrugătoare 
și perfecționate aparate din ar
senalul de război al S.U.A., pier
dere pe 'care comandamentul 
militar nord-american din Paci
fic a încercat s-o prezinte ca fi
ind „un accident".

Atentate
in

Autoritățile cipriote au a- 
doptat „măsuri excepționa
le", ca urmare a unui val 
de atentate declanșate de 
partizanii grupării extremis
te, acțiuni soldate cu moar
tea a două persoane, rănirea 
a doi membri ai poliției au
xiliare — organism creat de 
președintele Makarios 
tru a lupta împotriva 
mentelor teroriste — și
trugerea a 6 automobile. In 
localitatea Limassol. Pentru 
a preveni noi acte similare, 
poliția a întărit controlul la 
Nicosia și în împrejurimi.

pen- 
ele- 
dis-

Aspect de la o mare demonstrație a tineretului Ia Santiago de 
Chile in sprijinul guvernului Allende.

A
u trecut 23 de ani de cind 
bombele au început sâ trans
forme in ruine orașele co
reene iar flăcările războiului 
au cuprins o țară pașnica, dor
nică să-și împlinească aspira
țiile ei constructive. Anii războiului din 

Coreea au reliefat, cu o impresionantă for
ță, eroismul poporului care, împotrivin- 
du-se agresiunii imperialiste, și-a apărat 
pămîntul patriei și înfăptuirile revoluțio
nare. Anii aceștia, bqgați in semnifi
cații, îi evocăm cu prilejul tradiționalei 
luni de solidaritate cu dezideratele legitime 
ale poporului coreean, desfășurată intre 25 
iunie — momentul începerii războiului — și 
27 iulie — ziua armistițiului intervenit 
după trei ani de luptă. în acest an se îm
plinesc două decenii de la semnarea ar
mistițiului. moment de victorie a cauzei 
juste pentru care a luptat cu spirit de sa
crificiu poporul R.P.D. Coreene. Este încă 
un prilej de a sublinia principala lecție a 
sfirșitului acestui război : nu există forță 
capabilă să infringă un popor care și-a luat 
soarta in propriile sale miini, fiind hotărit 
sâ lupte cu prețul oricăror jertfe pentru li
bertatea și independența patriei sale.

Etapa care a urmat războiului a repre
zentat incă un examen strălucit de voință, 
energie și putere creatoare pentru poporul 
coreean. Sub conducerea Partidului Mun
cii, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, în
cercatul popor al R.P.D. Coreene a dobin- 
dit succese remarcabile in reconstrucția 
țării sale, in făurirea societății socialiste, 
in dezvoltarea ei pe multiple planuri. înâl- 
țind edificiul unei vieți noi, poporul R.P.D. 
Coreene este preocupat de realizarea aspi
rațiilor sale naționale de unificare pașnică, 
independentă și democratică a patriei. Par
tidul Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene au militat cu consecvență pentru 
rezolvarea problemei unificării — care este 
o problemă internă a națiunii coreene — 
pe o bază independentă și pașnică, fără 
nici un amestec din afară. Peste 130 de 
propuneri au fost prezentate de R.P.D. Co
reeană de-a lungul anilor, propuneri menite

Nicolae Ceausescu
Pe măsură ce se apropie vizita președintelui 

Consiliului de Stat a'l Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Re
publica Federală Germania — eveniment consi
derat în unanimitate în cercurile politice, ca și 
în rîndurile cele mai largi ale opiniei publice 
drept un moment de cea mai mare însemnătate 
în evoluția raporturilor reciproce și, în același 
timp, ca o remarcabilă contribuție concretă la 
promovarea ideilor de cooperare între state cu 
orînduiri sociale diferite — spațiile consacrate 
de presa vest-germană României socialiste, rea
lizărilor sale în cele mai diverse domenii de ac
tivitate, devin tot mai ample.

Un loc predominant îl ocupă, în aoest sens, 
interviurile acordate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu unor reprezentanți ai televiziunii și 
ai ziarelor din R.F. Germania. In cursul serii de 
duminică, programul I al televiziunii vest-ger
mane (A.R.D.) a difuzat interviul acordat zilele 
trecute acestei rețele de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cadrul emisiunilor de aotualități, 
posturile de radio și televiziune au transmis

știri legate de apropiata vizită. Totodată, în nu
mărul de sîmbătă, 23 iunie, cunoscutul cotidian 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" relatează pe larg, 
într-o corespondență specială, despre interviul 
acordat de către șeful statului român acestui 
ziar. Textul este publicat în întregime pe 
cinci coloane însoțit de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Menționînd câ tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este primul șef de stat al unei țări socialiste 
care vizitează R.F. Germania, cotidianul „GE
NERAL ANZEIGER", care apare în capitala 
țării, arată că Bonnul se pregătește sa-1 pri
mească cu onorurile cuvenite unui înalt oaspete.

Inlănțuindu-se într-o succesiune ascendentă, 
acțiunile și manifestările care au loc în aceste 
zile în R.F. Germania, oferă o imagine conclu
dentă asupra României, asupra înfăptuirilor sale 
pe cele mai diverse planuri, răspunzind inte
resului tot mai accentuat față de țara noastră, 
față de personalitatea prestigioasă a președin
telui României.

Interes și simpatie față de
România și conducătorul ei,

președinteleNicolae Ceaușescu
I

n cercurile politice 
de la Bonn, dialo
gul româno-vest- 
german la cel mai 
înalt nivel este aș
teptat, așa cum 
precizează frecvent reprezen

tanți dintre cei mai autorizați 
ai Republicii Federale Germa
nia, cu bucurie și speranță. Se 
afirmă îndeosebi convingerea 
că apropiatele convorbiri cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
vor’ contribui la o și mai pu
ternică impulsionare a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare. 
De altfel, personalitățile poli
tice, presa și opinia publică 
vest-germană consideră vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia ca un eveniment de o rea
lă importanță. Aceste zile pre
mergătoare evenimentului pri
lejuiesc bilanțuri privind evolu
ția relațiilor dintre cele două 
țâri. referiri la semnificația 
cooperării care se dezvoltă con
tinuu pe multiple planuri, afir- 
mîndu-se pregnant un deosebit 
interes pentru politica construc
tivă a României. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este bine 
cunoscut în R.F. Germania, fi
ind considerat aici, așa cum 
ne-am putut convinge în nume
roase împrejurări, o personali
tate politică proeminentă a lu
mii contemporane.

In salonul de primire al Bun- 
destagului, cancelarul federal 
Willy Brandt, întreținîndu-se 
cordial cu delegația noastră de 
ziariști, după ce ne-a acordat un 
interviu pentru presa română, 
a afirmat din nou interesul cu

a poporului
coreean

să deschidă drumul dialogului intercoreean. 
Un prim și important succes, rezultat al 
eforturilor R.P.D. Coreene, a fost obținut 
prin publicarea declarației comune a Nor
dului și Sudului, document întemeiat pe 
cele trei principii ale independenței, unifi
cării pașnice și unității naționale. în spiri
tul acestei declarații s-au intensificat con
tactele între Nord și Sud, s-au desfășurat 
numeroase întîlniri la Phenian și Seul, 
R.P.D. Coreeană a continuat eforturile ei 
pentru o soluționare constructivă, realistă, 
a problemelor esențiale ceea ce, fără îndo
ială, a dus la îmbunătățirea climatului în 
această parte a lumii. Propunerile prezen
tate în cadrul sesiunii Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene sint o dovadă 
concludentă în acest sens, evidențiind do
rința de a aprofunda dialogul dintre Nord 
și Sud, de a se trece de Ia acorduri de prin
cipiu la măsuri concrete. R.P.D. Coreeană 
s-a pronunțat pentru încetarea intensifi
cării înarmărilor, reducerea reciprocă a e- 
fectivelor militare. încetarea introducerii 
de peste hotare de arme și material de 
război, retragerea tuturor trupelor străine 
și încheierea uniri tratat de pace — an
samblu de măsuri care ar fi dus la dezvol
tarea pe baze noi a relațiilor dintre Nord 
și Sud, la posibilitatea eliminării divizării 
teritoriale și naționale a patriei. După 
cum sublinia ziarul NODON SINMUN prin 
transpunerea în viată a propunerilor R.P.D. 
Coreene privind încheierea unui tratat de 
pace între Nord și Sud, propuneri pe re-

De la trimisul nostru ADRIAN VASILESCU

care așteaptă „dialogul nemij
locit cu primul cetățean al 
României". Firește, cititorii au 
urmărit în presa centrală răs
punsurile cancelarului federal 
Willy Brandt ; în coresponden
ța de azi doresc să mă refer, 
însă, la semnificația unei sub
linieri din interviul acordat : 
„Salut cu cea mai mare stimă 
pe cetățenii Republicii Socialis
te România, compatrioții lui 
Nicolae Ceaușescu. Ei au con
tribuit din toate puterile, cu 
hărnicie și perseverență, la 
dezvoltarea țării lor". Ascul
tam, de fapt, o sinteză a apre
cierilor elogioase de care se 
bucură aici, atît în rîndurile 
personalităților politice vest- 
germane, cît și ale opiniei pu
blice, poporul român, patria 
noastră.

...Sosisem numai de cîteva 
ore în R.F. Germania. Intr-un 
birou, la Ambasada țării noas
tre, consult o revistă-program 
apărută în condiții grafice ex
celente, la a cărei redactare 
și-a adus o importantă contri
buție serviciul de presă al ora
șului Bochum. Era un prim con
tact^ cu agenda bogată a mani
festărilor dedicate României la 
Bochum, oraș unde s-a organi
zat un impresionant program 
intitulat „Zilele culturii româ
nești".

Sînt numeroase acele orașe 
ale Republicii Federale Germa
nia care găzduiesc în aceste zile 
manifestări dedicate patriei

noastre. La Bonn, Koln, Ham
burg, Stuttgart, Freiburg etc. 
drapele românești, panouri, afi
șe indică fie expoziții, fie seri 
culturale sau alte evenimente 
prin care opinia publică vest- 
germană
României și își exprimă satis
facția de a-1 avea în curind ca 
oaspete pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Interesul 
de oficialitățile și 
Hamburgului față de 
patriei noastre, prin 
expoziției economice 
salută Hamburgul“, 
a expozițiilor de 
„România astăzi" și „ 
în România", participarea

cinstește realizările

flectă într-o manieră corectă cerințele ur
gente ale prezentei situații, actuala tensiu
ne ar fi înlăturată și s-ar deschide o fază 
nouă, decisivă, pe calea reunificării Coreei. 
Tovarășul Kim Ir Sen sublinia că reduce
rea tensiunii in Coreea reclamă, înainte de 
toate, transformarea acordului de ar
mistițiu intr-un acord de pace și reduce
rea drastică a forțelor armate din Nord și 
Sud, în condițiile retragerii trupelor ame
ricane din Coreea de Sud. Prezența forțe
lor armate străine pe pămîntul Coreei re
prezintă un obstacol in calea unificării 
pașnice a țării. Din păcate, poziția părții 
sud-coreene nu este de natură să stimuleze 
accelerarea dialogului, ci determină stag
narea negocierilor.

Tinăra generație a României socialiste, 
care împreună cu întregul nostru popor, a 
sprijinit lupta eroică a R.P.D. Coreene in 
anii grei ai războiului, este solidară cu 
dezideratele legitime ale poporului coreean. 
Glasul țării noastre â răsunat și răsună cu 
tărie, în toate împrejurările, in sprijinul 
cauzei drepte a poporului coreean, 
zuinței celor 40 000 000 de coreeni de 
într-o patrie liberă, independentă, 
democratică și prosperă. Relațiile 
România și R.P.D. Coreeană cunosc 
dîncire continuă, sub semnul _______
prietenii ce unește partidele noastre, cele 
două popoare constructoare ale socialismu
lui. Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R.P.D. Coreeană a reprezentat un mo
ment istoric in cronica legăturilor noastre, 
dind un puternic impuls extinderii și apro
fundării lor in toate domeniile. In acest 
context, consemnăm cu satisfacție dezvol
tarea legăturilor de frățească colaborare 
dintre organizațiile de tineret din cele două 
țâri.

Adresăm și cu această ocazie un salut 
de caldă prietenie și fermă solidaritate in
ternaționaliste poporului coreean, tineretu
lui său, dorindu-le noi biruințe pe drumul 
realizării nobilelor lor aspirații.

a nă- 
a trăi 
unită, 
dintre 
o a- 

trainîcei

E.O.

O ZI MAI LUNGĂ DECIT UN 
AN : Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
București (orele 9: 11,15; 13.30;
16.15: 18,45; 21), Excelsior (orele 
9'; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30: 20,45) Modern (orele 8,45;
11; 13,30: 16; 18,30: 21), Grădina 
București (ora 20,15), Grădina 
Modern (ora 20,30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Viito
rul (orele 15.30; 19), Arta (orele 
15,30; 19), Grădina Arta (ora 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30) Buzești (orele 9: 11,15; 
13.30; 16;'18,15: 20,30), Grădina
Buzești (ora 20,15).

VERONICA : Unirea (orele 16; 
18: 20), Grădina Unirea (ora 20.15).

CE SE ÎNTÎMPLĂ, DOCTORE ?:

Doina (orele 11; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Lira (orele 16: 18; 20), Grădina 
Lira (ora 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Bucegi (orele 15.30; 17,45; 20),
Giulești (orele 10; 15,30; 18; 20,^0), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

AICI ZORILE SÎNT DIN NOU 
LINIȘTITE : Drumul Sării (orele 
15,30; 19).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Volga 
(orele 9,30; 14; 18.45), Miorița
(orele 9,30; 15: 19,15), Grădina
Select (ora 20,15).

BĂTRÎNII BANDIȚI : Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20.15).

ROND DE NOAPTE : Gloria 
(orele 8.45; 11; 13,15: 15,45; 18,15; 
20,30). Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL NU E SINGUR : Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SĂLBĂTICIA ALBĂ : Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare). 
CEAȚA : Munca (orele 16; 18; 20).

ACEA PISICA SĂLBATICA : 
Înfrățirea (orele 15.30: 18: 20,15). 
SEMNALE : Rahova (orele 15,30; 
18).

misiune de actualitate și critică 
cinematografică. 19,20 1001 de sen. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen. 1973—an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii. „îți cint țara 
mea" de Viorel Doboș. Interpre
tează Pompei Hărășteanu. 20.05 
Avanpremieră. 20,10 Mai aveți ’ o 
întrebare ? Aventura modernă a 
energiei. 20.50 Revista literar-artis- 
tică TV. 21,30 Roman foileton. Noi
le aventuri ale mușchetarilor. E- 
pisodul III „Pericolul". 22,20 24
de ore.

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția a 60-a (reluare). 18,00 Te
lex. 13,05 La ordinea zilei. — Azi 
județul Olt. 18,20 Căminul în ju
dețul Teleorman. 19,00 Ecranul. E-

PROGRAMUL II

20,00 Prietenii lui Așchiuță (re
luare). 20,30 Avanpremieră 20,35 
Film serial. Pe urmele lui Caplja. 
Reluarea episodului IX. 21.30 Bi
nom muzical. Selecțiuni din Festi
valul „Lira de aur“ de la Bra
tislava. 22,00 Film documentar. 
Spre adîncurile celulei. 22,10 Dans 
și muzică de pretutindeni. Con
certul Capellei Banduriștilor din 
Kiev.

manifestat 
cetățenii 

realizările 
găzduirea 
„România 

precum și 
fotografii 
.Tineretul 

in nuiuania , participarea nu
meroasă la suita de acțiuni în
chinate aniversării a 300 de ani 
de la nașterea lui Dimitrie Can- 
temir, afluența de vizitatori la 
expoziția de artizanat „Rumă- 
nische Volkskunst", de la Koln, 
sau aceea a spectatorilor la 
concertele Filarmonicii din Tîr- 
gu Mureș, la spectacolele artiș
tilor populari din Oradea, pre
cum și la reprezentațiile din 
cadrul „Zilelor filmului româ
nesc" constituie dovezi elocven
te ale unei largi dorințe de a 
'cunoaște România, de a extin
de și mai mwlt aria dialogului 
dintre țara noastră și R.F. Ger
mania. Este semnificativ faptul 
că ziariștii vest-germani pre- 
zenți la manifestarea care a a- 
vut loc la Bonn cu prilejul 
lansării cărții „Punctul de ve
dere românesc. Teze de politi
că națională și internațională^', 
apărută în cunoscuta editură 
„Rombuch**. sub îngrijirea di
rectorului editurii, dr. Fritz Ha- 
deije, au subliniat, în discuțiile 
cu noi, că stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și 
R.F. Germania în 1967, schim
bul de vizite dintre oameni de 
stat din cele două țări rodni
cele lor contacte au dus la cer
te rezultate pozitive : coopera
rea româno—vest-germană cu
noaște în prezent o puternică 
dezvoltare. Și, incontestabil, a- 
propiata vizită va contribui la 
o mai bună înțelegere a proble
melor celor două țări, la dez
voltarea cooperării în toate do
meniile.

Desigur, această evidentă do
rință de cooperare cu Româ
nia, are la bază, în primul rînd, 
interesul manifestat aici, în 
Republica Federală Germania, 
față de politica constructivă a 
țării noastre. Pentru a ilustra 
această afirmație redau cîteva 
fragmente dintr-o discuție pur
tată cu mai mulți membri ai 
Parlamentului :

• GUNTHER JASCHKE — 
„Vizitind România, am avut 
rodnice și interesante convor
biri cu președintele Marii Adu
nării Naționale, Ștefan Voitec, 
cu ministrul de externe George 
Macovescu, și am avut onoarea 
de a fi primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea, am vizitat mai multe orașe 
din țara dumneavoastră. Că 
România este o țară frumoasă, 
aceasta o știe toată lumea. Cee^ 
ce m-a impresionat, * “ 
mine mai mult este 
oamenilor și dorința __ ___ __
contribui la dezvoltarea țării. 
Am înțeles mai bine că dez
voltarea colaborării dintre ță
rile noastre se poate realiza in 
interesul ambelor părți".

însă, pe 
hărnicia 

lor de a

• HOLSCHER FRIDRICH : 
„Sînt sigur câ apropiata vizi
tă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în R.F. Germania 
este temeinic pregătită de am
bele părți. Cunosc România și 
am convingerea că dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre 
va fi de un real folos ambelor 
țări".

• Dr. MANFRED LUDA : 
„Doresc să subliniez că sîntem 
satisfăcuți de faptul că relațiile 
bilaterale dintre țările noastre 
se dezvoltă favorabil".

Aprecierile elogioase la adre
sa patriei noastre, interesul 
afirmat aici față de realitățile 
politice ale României contem
porane, față de eforturile con
structive ale poporului român 
reflectă climatul favorabil sub 
auspiciile căruia va începe a- 
proplata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu’ în Republica 
Federală Germania.

Bonn, iunie 1973 .
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