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CHEMĂRII CONSILIULUI NAȚIONAL
AL ERMITULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

UN RĂSPUNS UNANIM:

„Vom face totul pentru 
dezvoltarea economică,

VIZITA DELEGA ȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE,

pentru prosperitatea 
patriei!“

De pe cuprinsul țării continuă să sosească vești despre amplul ecou 
pe care îl are Chemarea Consiliului National al Frontului Unității So
cialiste, adresată cetățenilor patriei în legătură cu îndeplinirea planu
lui de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975.

CONDUSE DE TO VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN R. P. D. COREEANĂ

Printre muncitorii 
de la uzina 

de construcții 
mecanice 

„Riongsong"
Duminică, delegația de partid și 

guvernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a continuat vizita în orașul 
Hamhîn.

Primele ore ale dimineții au fost 
rezervate unei croaziere pe Marea 
de Răsărit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Kim Ir Sen și soția acestuia, Kim 
Săng E, au fost întîmpinați la bor
dul unei nave guvernamentale, în 
sunetele sirenelor, cu salutul tra
dițional marinăresc. De-a lungul 
punții, matrozi în uniforme albe 
prezintă onorul. însoțită de o ex- 
cortă, alcătuită din torpiloare și 
vedete rapide ale flotei maritime 
militare, nava, pe catargul căreia 
a fost arborat tricolorul românesc 
alături de drapelul coreean, iese 
în largul mării. De la tribord. ora
șul se înfățișează într-o largă pa
noramă dominată de siluetele ma
rilor blocuri ridicate de-a lungul 
falezei, ale instalațiilor portuare și 
coșurilor numeroaselor uzine și fa
brici. De la babord, la orizontul a- 
pelor se zăresc cargouri care se în
dreaptă spre portul Hamhîn, una 
din importantele „porți maritime" 
ale R.P.D. Coreene.

La sfîrșitul acestei scurte călă
torii, nava guvernamentală acos
tează la unul din cheiurile portu
lui, în apropierea uzinei de con
strucții mecanice „Riongsong".

Ca și în ziua precedentă a vizi
tei, oaspeții români sînt întîmpi
nați cu vibrantă căldură și priete
nie de un mare număr de munci
tori. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, membrii delegației 
române și persoanele oficiale core
ene care-i însoțesc sînt salutați, în 
numele colectivului de muncă, de 
Pan II Biong, directorul întreprin
derii.

Se vizitează apoi „Uzina care 
naște 'uzine", cum denumesc Core
enii această mare întreprindere, in
stalațiile și utilajele realizate aici 
alcătuind zestrea tehnică a nume
roase obiective ale industriei me
talurgice, constructoare de mașini, 
electrice, chimice și altor ramuri, 
atît din oraș și provincia Ham 
Nam, cît și din toată țara.

Modestul atelier din trecut, dotat 
eu un singur strung, a fost trans
format în anii puterii populare în
tr-o întreprindere mai mare peste 
care a trecut apoi urgia războiului. 
Refăcută și extinsă pe scară lar
gă, uzina ocupă în prezent un loc 
central în dotarea economiei core
ene. De la șuruburi și roabe, pro
duse cu mulți ani în urmă, la ma
rile agregate făurite astăzi — iată 
drumul parcurs de muncitorii de 
aici, drumul pe care a înaintat în
tregul popor coreean sub conduce
rea partidului.

Secțiile vizitate sînt, de altfel, 
reprezentative pentru .activitatea 
complexă, de nivel tehnic ridicat, 
a uzinei.

într-o hală de dimensiuni impu
nătoare pot fi văzute strunguri de 
cele mai diferite tipuri, de un înalt 
randament și precizie. La trecerea 
conducătorilor de partid și de stat 
ai celor două țări, muncitorii între
rup pentru cîteva momente lucrul, 
aplaudă, fac semne prietenești. Pe 
fiecare din mașinile lor unelte, ei 
au pus stegulețe românești și co
reene. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă mîna cu strungarul Han Suk 
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MITINGUL PRIETENIEI DIN ORAȘUL HAMHlN
Piața din centrul orașului oferă 

privirilor imaginea policromă a 
mulțimii. S-ap adunat aici sute de 
mii de cetățeni ai Hamhînului, oa
meni de virste și profesii diferite 
pe care i-au reunit aceleași sim
țăminte de caldă. și sinceră prie
tenie față de poporul român, de 
stimă și aleasă considerație față 
de conducătorii partidului și sta
tului nostru în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Fiecare om 
poartă o floare, un steag, transfor- 
mînd imensul platou într-o ex
plozie de culoare. Se văd pretu
tindeni lozinci de salut în cinstea 
Partidului Comunist Român și a

Cuvintarea tovarășului
Hyon Mu Gwang

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați și distinși oaspeți români. 
Stimați tovarăși,
Pentru populația orașului Ham

hîn și a provinciei Ham Nam, con
stituie o mare bucurie și cinste fap
tul că, la acest miting festiv, are 
în mijlocul ei pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, pe soția 
sa, tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, precum 
și pe iubitul și stimatul conducător 
al poporului nostru’, tovarășul Kim 
Ir Sen, și soția sa, tovarășa Kim 
Săng E. (Aplauze puternice, în
delung repetate).

Mai întîi de toate, folosind acea
stă ambianță plină de căldură și 
prietenie, permiteți-mi să adresez, 
în numele oamenilor muncii din o- 
rașul Hamhîn și din provincia Ham 
Nam, saluturi fierbinți delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România. (Vii 
și puternice aplauze).

De asemenea, în numele popu
lației din provincia noastră, trans
mit prin dumneavoastră poporului 
frate român calde salutări priete
nești. (Vii și puternice aplauze).

Populația orașului și a provin
ciei noastre este astăzi deosebit de 
bucuroasă pentru faptul că are oas
peți dragi din România, toate stră
zile orașului și ale satelor au îm
brăcat haină de sărbătoare. Dele

Partidului Muncii din Coreea, a 
prieteniei și coeziunii dintre cele 
două popoare și țări.

în fața tribunei oficiale se 
află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

Participanții la miting întîmpi- 
nă prin ovații și urale care nu 
contenesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul Kim Ir 
Sen și soția sa, Kim Săng E, pre
cum și pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale române.

Răsună solemn acordurile im
nurilor de stat ale celor două 
țări.

gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România a 
adus cu ea sentimentele cal
dei prietenii nutrite de poporul 
frate român față de poporul nos
tru. Toți oamenii muncii din pro
vincia noastră au primit cu emo
ție vestea despre vizita în Repu
blica Populară Democrată Core
eană a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România și, mai ales, în pro
vincia noastră, iar astăzi ei au ve- 
niț cu toții în această piață, pentru 
a saluta pe oaspeții români. Urările 
puternice și fierbinți care răsună 
Ia acest miting reprezintă în mod 
nemijlocit simbolul prieteniei tra
diționale, de nezdruncinat, stator
nicite între popoarele țărilor noas
tre. (Vii aplauze).

Deși se află departe una de alta 
, din punct de vedere geografic, Co
reea și România, datorită situației 
comune din trecut, cind popoarele 
țărilor noastre au cunoscut în e- 
gală măsură suferința aspră a o- 
presiunii agresorilor* străini, pre
cum și datorită luptei comune de 
astăzi pentru victoria cauzei so
cialismului, împotriva imperialis- 

• mului, au statornicit relații strînse 
de prietenie și colaborare, eleve- 
nind foarte apropiate. Aceste rela
ții de prietenie șl colaborare s-au 
dezvoltat necontenit, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului. (A- 
plauze puternice).

Actuala vizită în provincia noas
tră a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România reprezintă încă o dovadă
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Ia cuvîntul tovarășul Hyon 
Mu Gwang, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar al 
Comitetului Central al P.M.C., se
cretar responsabil al Comitetului 
de Partid al provinciei Ham Nam.

întîmpinat cu ovații și urale, 
ia apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm. Se ma
nifestă cu însuflețire pentru prie
tenia trainică dintre cele două 
partide, popoare și țări, scandînd

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim Săng E, 
Stimate tovarășe Hyon Mu 
Gwang,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a adresa 

participanților la acest mare mi
ting al prieteniei româno.-coreene, 
locuitorilor frumosului oraș Ham
hîn, întregii populații a provin
ciei Ham Nam, un cald salut to
vărășesc, din partea mea, a tovară
șei mele și a întregii delegații de 
partid și guvernamentale române, 
și să vă transmit mesajul de prie
tenie și solidaritate al poporului 
român. (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Sîntem bucuroși că, în cadrul vi
zitei pe care o facem în Coreea 
prietenă, am avut posibilitatea să 
venim și în provincia dumneavoas
tră, să cunoaștem orașul Hamhîn 
— al doilea centru industrial al Re
publicii Populare Democrate Co
reene, puternică cetate a chimiei și 
a construcției de mașini, care, ase
menea orașului Phenian și altor o- 
rașe ale țării, a fost complet dis
trus de bombardamentele agreso
rului american și refăcut astăzi 
din temelie mai' mîndru și mai fru
mos, prin munca plină de abnega
ție a locuitorilor săi. (Vii și puter
nice aplauze).

Am fost impresionați de căldura 
cu care ne-ați primit în orașul 
dumneavoastră, de entuziasmul sin
cer cu care ne-ați întîmpinat pretu
tindeni și doresc să vă adresez pen
tru aceasta cele mai calde mulțu
miri. Noi vedem în aceasta o expre
sie grăitoare a bunelor relații de 

într-un cor uriaș cuvîntul „Manșe" 
(„Trăiască").

în această atmosferă vibrantă, 
coloana de mașini se îndreaptă 
spre gara orașului, unde se află 
aliniată o gardă de onoare. Pe în
tregul traseu, numeroși cetățeni 
salută pe oaspeții dragi. în piața 
gării, o mare mulțime de oameni 
își iau rămas bun de la conducă
torii de partid și de stat români 
și coreeni, care le-au fost oaspeți 
timp de două zile.

în cursul serii, delegația română 
s-a înapoiat la Phenian.

prietenie și solidaritate ce se dez
voltă continuu între partidele, ță
rile și popoarele noastre, pe baza 
de neclintit a marxism-leninismu
lui și internaționalismului proletar. 
(Aplauze furtunoase).

De, la Marea Neagră pînă la Ma
rea de Răsărit este o distanță de 
mii și mii de kilometri ; dar, în 
ciuda acestei distanțe, popoarele 
noastre au dezvoltat și dezvoltă 
între ele o trainică prietenie — și 
nimeni în lume nu va putea împie
dica dezvoltarea și întărirea prie
teniei veșnice a comuniștilor ro
mâni și comuniștilor coreeni, a po
porului român și poporului coreean 
în lupta pentru socialism, împotri
va imperialismului, pentru pace în 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Am vizitat în provincia dum
neavoastră uzina de vinalon „8 fe
bruarie", uzina de construcții me
canice „Riongsong", ne-am întîlnit 
cu cadre de conducere, muncitori, 
tehnicieni, ingineri, care ne-au vor
bit despre realizările lor în îndepli
nirea planului de șase ani. Peste tot 
am avut imaginea marilor reali
zări pe care poporul coreean le 
obține în dezvoltarea patriei sale, 
a întregii activități care se desfă
șoară în provincia dumneavoastră, 
ca și în întreaga țară, pentru înde
plinirea cu succes a hotărîrilor ce
lui de-al V-lea Congres al Par
tidului Muncii din Coreea. Apre
ciem în mod deosebit succesele pe 
care le obțineți în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a științei, 
învățămîntului și culturii, în ridi
carea nivelului de trai. Cunoaștem 
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JUDEȚUL BRAȘOV
Răispunizind Chemării Consiliului 

Național al Frontului Unității So
cialiste, numeroase colective de 
muncă din județul Brașov, analizînd 
cu înalt simt de răspundere patrio
tică posibilitățile existente în între
prindere, la fiecare loc de muncă 
și-au propus să-și sporească anga
jamentele luate inițial în întrecerea 
socialistă, angajîndu-se să dea su
plimentar însemnate cantități de 
produse. Așa, de pildă, colectivul 
uzinei de tractoare s-a angajat să 
realizeze suplimentar în acest an o 
producție marfă în valoare de 10 
milioane lei, sporind in felul acesta 
angajamentul initial la 80 milioane 
lei.

Colectivul uzinei de autocamioane 
s-a angajat și el să realizeze supli
mentar în acest an o producție 
marfă de 60 milioane lei, cu 12 mili
oane lei mai mult decît prevedea 
angajamentul inițial și să grăbească 
ritmul de asimilare a noului tip de 
autocamion cu motor Diesel.

Colectivul Combinatului chimic 
din Făgăraș, analizîndu-și și el po
sibilitățile, . s-a angajat să-și spo
rească angajamentul inițial cu 5 mi
lioane lei la producția marfă, 5 mi
lioane lei Ia beneficii și 2,5 mili
oane lei la export.

Colectivul uzinei „Rulmentul" și-a 
pronus să realizeze suplimentar o 
producție marfă în valoare de 10 mi
lioane lei și un beneficiu în valoare 
de 9 milioane lei.

Măsurile luate pentru mai buna 
organizare a producției și locului de 
muncă, pentru folosirea intensivă a 
instalațiilor și agregatelor au permis 
și colectivului de muncă de la Uzi
nele de prototipuri și reparat utilaj 
chimic Făgăraș să sporească angaja
mentul : la producția marfă cu 3 mi
lioane lei si Ia beneficii cu 500 000 
lei. De asemenea, colectivul Uzinei 2 
din Brașov și-a suplimentat angaja
mentele cu 3,5 milioane lei la pro
ducția marfă și cu un milion la be
neficii. Colectivele de muncă din 
unitățile industriei locale Brașov 
vor realiza în acest an peste angaja
mentul inițial o producție marfă în 
valoare de 500 000 lei și beneficii in 
valoare de 200 000 lei.

Nicolae MOCANU

COMBINATUL 
SIDERURGIC 

GALAȚI
însuflețiți de Chemarea Consiliu

lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, colectivele de muncă din 
sectoarele de producție ale Combi
natului siderurgic Galați își reafir
mă hotărîrea de a-și consacra în
treaga energie pentru a da patriei 
mai multă fontă, oțel și laminate.

întruniți în adunări pe schimburi, 
furnaliștii au analizat posibilitățile

Conferențiarii

să
pe tema 
în lume".

s-au

i
I1

*

Totul era pregătit — 
îmi povestește directo
rul căminului cultural 
— corul, fanfara, reci
tările și conferința. 
Noi avem legături bune 
la centru și ni s-a fă
găduit că vine un pro
fesor universitar 
vorbească 
„Românii 
Oamenii noștri 
obișnuit cu conferințe 
interesante și de aceea 
la noi nu e nevoie să-i 
„mobilizăm" la cămin, 
mai degrabă mobilizăm 
căminul, adică deschi
dem toate ușile ca să 
audă și cei ce rămîn 
pe afară și punem și 
un difuzor în salcîmul 
din curte. Numai că 
sîmbătă, pe la șase 
seara, mă cheamă la 
consiliu, la telefon, o 
persoană de la centru, 
să mă anunțe că s-a 
îmbolnăvit conferenția
rul, profesorul univer
sitar, și să mă descurc 
cum voi ști. îmi adun 
iute sfetnicii, unul zice 
că s-o lăsăm baltă, că 
merge și fără expu
nere, altul să vorbesc 
eu, al treilea tot of
tează că tema e fru
moasă și se potrivește 
la împrejurare, păcat 
că dispare de pe afiș, 
cetățenii au să fie ne
mulțumiți. S-o facem 
cu forțe locale ! — pro
pune cel mai tînăr din
tre noi. Ei, cum "u for
țe locale — ne mirăm 
toți — dar ce știu ai 
noștri despre lume ? 
Ei, mai știu ei cîte 
ceva — o întoarce cel 
cu propunerea — al 
lui Tudor, brigadierul, 
n-a fost în Polonia, în 

schimb de experiență 1 
Să povestească satului 
cum e pe acolo, ce-a 
văzut, ce-a simțit el și 
așa mai departe. Foar
te bine ! Pe urmă 
ne-am amintit că me
dicul a fost în excursie 
cu vaporul, pe Dună
re, pînă la Viena, iar 
lui Florea i s-au cum
părat fel de fel de oale 
care au fost trimise cu 
expoziția în cîteva o- 
rașe din străinătate. 
Cineva a zis că a venit 
să-și vadă mama băia
tul Gherghinei, vădu
va, care e ministru ad
junct și om călătorit, 
să-1 poftim și pe el, 
că-i tot de-ai noștri, 
copil al comunei. Și în 
loc de o conferință să 
facem un simpozion, 
cum se întîmplă și în 
oraș, la momente mai 
însemnate. Ne-am ho- 
tărît să procedăm chiar 
așa și ne-am răspîndit 
prin sat după forțele 
locale. La început n-am 
prea avut succes. Bri
gadierul s-a plîns că 
nu-i bun vorbitor și că 
ceea ce a avut de po
vestit a tot povestit, 
dar aici ne-a ajutat 
fiică-sa„ amintindu-i 
că-și făcuse însemnări 
într-un caiet și putea 
să citească de acolo. 
Ionuț al Gherghinei 
s-a scuzat că atîta 
timp de odihnă are și 
el, cît stă o zi cu 
maică-sa, și a fost ne
voie de multă stăruin
ță : l-am biruit zictn- 
du-i că am și anunțat 
oamenii și că lipsa Iui 
va fi interpretată ca 
trufie, toți se vor gîndi 
că nu-1 lasă mîndria 
și înălțimea postului

existente pentru îmbunătățirea in 
continuare a parametrilor tehnici de 
funcționare a utilajelor și agregate
lor. Prim-topitorii Nicolae Chiroșcă, 
Ion Iacob, zidarul șamotor Vasilo 
Nicolae, lăcătușul Constantin Guzu, 
cauperistul Mihai Ștefan și alți fur- 
naliști care au luat cuvîntul au fă
cut propuneri concrete pentru per
fecționarea tuturor laturilor activi
tății productive. Ei au arătat, îh a- 
celași timp, că în sector sînt posibi
lități pentru sporirea calității fon
tei, a ritmului de elaborare, pentru 
folosirea mai deplină a capacităților 
de producție. Centralizîndu-se ci
frele propuse pe fiecare schimb în' 
parte, rezultă că furnaliștii s-au an
gajat să realizeze peste planul anual 
o producție suplimentară de fontă 
de 45 009 tone față de 20 000 tone cît 
se prevăzuse în angajamentul) ini
țial. Colectivul secției oțelărie a ho- 
tărîț. Ia rîndul său, să-și sporească 
angajamentul anual de la 23 000 tone 
oțel peste plan la 25 000 tone. Și 
aici, participanții la discuții aii fă
cut propuneri utile cu privire la rit
micitatea elaborării oțelului, la res
pectarea normelor tehnice de do
zare, la îmbunătățirea operațiilor de 
turnare a lingourilor.

La laminorul de tablă groasă, ana- 
li.zîndu-se rezervele interne existen
te. create prin extinderea unor noi 
metode de laminare, sporirea gradu
lui de întreținere și funcționare a 
agregatelor. laminatorii au adăugat 
Ia cele 10 000 tone tablă, prevăzută 
a se realiza suplimentar pe anul 
1971, încă 2 000 tone. Reanaliza- 
rea resurselor și posibilităților 
pe care le are modernul lami
nor de tablă groasă a condus la 
concluzia că pînă la încheierea anu
lui în curs, beneficiile realizate pot 
fi suplimentate, față de angajamen
tul inițial, cu încă 2,5 milioane Ici.

„Pe baza capacității modernelor 
noastre obiective siderurgice, a per
fecționării permanente, a măiestriei 
profesionale a siderurgiștilor — pre
ciza Ing. Ion Potoceanu, director ge
neral al combinatului siderurgic — 
la nivelul întregului combinat, anga
jamentele au fost suplimentate astfel : 
cu 55 milioane lei la producția marfă 
— urmind să realizăm, pînă la sfîrși
tul anului, un volum de produse side
rurgice peste plan de 165 milioane 
Iei — și cu 12 milioane Iei benefi
ciile. totalul beneficiilor peste plan 
fiind acum de 60 milioane lei. Ală
turi de furnaliști, oțelari, și lamina
torii de la laminorul de tablă groa
să, și celelalte colective au înscrisa 
în angajamentele lor noi sporuri de 
producție : aglomeratoriștii și-au
sporit angajamentul de la 30 000 tone 
la 50 000 tone minereu' aglomerat 
n°ste plan : laminatorii de la sle- 
bing și-au stabilit angajamentul ia 
20 000 tone brame, față de 16 000 tone 
cît prevăzuseră inițial, iar colectivul 
secției zgură granulată, la 40 000 
tone, față de 30 000 tone inițial. Tot 
peste plan vom mai realiza 16 000 
tone benzi laminate la rece, iar ex
portul va fi depășit cu 10 000 tone 
produse".

Ion CENUȘA

cincilea.
să afirm că a 

duminică de po- 
A venit tot sa-

încă întrebări, 
n'eavînd în- 

am pus la 
ca în aduna- 
generală. dacă

să se arate printre ai 
săi. Cu Florea a mers 
mai ușor, dar medicul 
n-a vrut în ruptul ca
pului să participe, nu 
știu de ce și cînd eram 
gata să renunțăm, a 
zis, așa pe neașteptate, 
nevastă-șa: atunci vor
besc eu, cu toate că-s 
casnică, doar și eu am 
fost cu tine pe Dunăre, 
și eu am avut ochi să 
văd, și am și gură să 
vorbesc. Și am coopta
t-o numaidecît. Pe 
urmă am mai găsit și 
un al

Pot 
fost o 
mină, 
tul. Ionuț ne-a sfătuit 
că, devreme ce e sim
pozion, apoi să se pună 
și întrebări din public. 
Am început pe la cinci 
și pe la opt se mai pu
neau 
așa că, 
cotro, 
vot, 
rea 
să continuăm sau să 
amînăm pe altă dată 
programul artistic. S-a 
votat în unanimitate, 
așa că am isprăvit pe 
la zece, cînd nici con
ferențiarii nu mai pu
teau vorbi, vreo doi ră
gușiseră.

Vedeți dumneavoas
tră, lucrul a izbutit 
fiindcă și satul trimite 
români in lume, numai 
că eu uitasem. Iar 
din cînd în cînd e bine 
să mai faci și inventa
rul forțelor locale și să 
te bizui pe ele, că 
de-abia atunci vezi că 
nu-s nici slabe și nici 
puține.

Valentin 
SILVESTRU
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actualitatea
culturală

SCENA
• Teatrul de stat din Oradea a 

prezentat joi 10 iunie în premieră 
piesa „Interesul general" de Aurel 
Baranga, In regia Mariettei Sadova.

• Pa scena Teatrului dramatic 
Brașov a avut loc în aceeași zi pre
miera piesei „Napoleon era fată", 
prelucrare după o farsă americană 
de Sică Alexandrescu. Regia specta
colului este semnată de artistul po
porului Sică Alexandrescu. Decorul 
aparține lui Mihai Tofan. în repe
tiție la același teatru se află piesa 
autorilor bulgari Boian Danovschi și 
Pităr Slavinschi, „Tainele tîrgului", 
in regia lui Mihai Radoslăvescu și 
scenografia Cristinei Urdea.

EXPOZIȚII
• Expoziția de acuarele LAJOS 

BALOGH și de gravură TANIA BA- 
ILLAYRE poate fi vizitată la Gale
riile de artă „Simeza" (Bd. Magheru 
nr. 20)

• Miercuri 16 iunie, la Galeriile de 
artă „Amfora" (str. Mihai Vodă nr. 
3) va avea loc vernisajul expoziției 
de pictură TAMARA ISBĂȘESCU.

• Expoziția ANGELEI BALOGH 
(gravură și tapiserie) și a lui PETRE 
BALOGH (sculptură) se va deschide 
joi, 17 iunie la Galeriile de artă 
„Orizont*1 (Bd. Magheru nr. 20).

• Sala Bibliotecii Centrale Uni
versitare va reuni Incepînd de du
minică 20 iunie o expoziție de pictură 
In cadrul căreia își vor prezenta lu
crările Dan Băjenaru, Dan Ialomi- 
țeanu, Ionescu-Sin, Constantin Mi- 
halcea.

PREMIERE 
CINEMATOGRAFICE 

în această săptămînă va intra pe e- 
crane filmul lui Karoly Makk, „IU
BIRE". El a reprezentat cinematogra
fia maghiară Ia Festivalul internațio
nal de la Cannes, ediția 1971. Opinia 
critică mondială a considerat această 
peliculă drept o operă subtilă, umană 
și de o surprinzătoare puritate. Filmul 
lui Makk abordează cu tact și profun
zime o temă lirică : aceea a sentimen
tului de dragoste capabil să de
pășească și să triumfe asupra unor 
împrejurări potrivnice — o pledoa
rie pentru iubire și pentru încredere 
în omul iubit. Și, în același timp, o 
temă de o adincă umanitate — aceea 
a atitudinii față de omul bătrîn ți 
bolnav căruia eroina filmului îi as
cunde realitatea dură pentru a-1 face 
să supraviețuiască sub influența dă
tătoare de viață a speranței. Tonul 
dramei este reținut,' sentimentul dis
cret, pledoaria convingătoare. Fil
mul, pe de altă parte, prilejuiește 
două creații îndelung apreciate : în 
rolul mamei o mare actriță : Darvas 
Lili, în cel al soției un foarte cu
noscut și apreciat nume al ecranului 
maghiar Torocsik Mari. Film contem
poran, de o remarcabilă autenticitate 
a sentimentelor, realizat și' interpre
tat cu maturitate, „Iubire" a fost 
distins cu premiul juriului recentei 
ediții a festivalului de la Cannes. 
Anunțînd premiera, consemnăm ope
rativitatea organelor difuzării — ope
rativitate remarcată și în alte prile
juri și pe care am dori-o cît mai 
frecventă.

N. A.

LA VĂLENII DE MUNTE

Redeschiderea casei memoriale 
„N. Iorga“

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teil". Const. Căpraru). — Ieri în ju
dețul Prahova au continuat manifes
tările prilejuite de aniversarea cen
tenarului Iorga. La Palatul Culturii 
din Ploiești a avut loc un simpozion 
la care a participat un numeros pu
blic, precum și membri ai familiei 
Iorga.

După-amiază, la Vălenii de Munte 
s-a redeschis, complet reamenajată, 
Casa memorială „N. Iorga", care s-a 
îmbogățit cu o interesantă secție de 
memorialistică. Tot aici a avut

loc și vernisajul muzeului de 
artă feudală. Casa memorială 
„N. Iorga" cuprinde acum un 
nou și important material din co
lecția savantului, care se afla răs- 
pîndit prin toată țara. Numărul pie
selor se ridică în prezent la 800—850. 
în ceea ce privește muzeul de artă 
feudală, el cuprinde circa 300 de ex
ponate, picturi, stampe, documente 
din secolul al'XVIII-lea, pe care ne
obositul profesor le-a adunat de pe 
cuprinsul județului Prahova.

0 NOUĂ SOCIETATE CULTURALĂ
»

Duminică, a avut loc în comuna 
Ivești, județul Galați, locul oopilă- 
riei a două figuri proeminente ale 
literaturii noastre dm prima jumătate 
a secolului — Hortensia Papadat- 
Benigescu și Ștefan Petica — un e- 
veniment cultural deosebit : a fost 
constituită societatea culturală „Ște
fan Petica". Societatea urmează să-și 
aducă contribuția la educarea oame
nilor muncii din acest vechi centru 
cultural al județului in spiritul dra
gostei față de patrie și partid, al 
Înaltelor idealuri ale umanismului

socialist, să răspîndească valorile 
științei și culturii în rândul maselor 
Societatea culturală are, de aseme
nea, drept scop să reînvie și să valo
rifice tezaurul folcloric, literar, mu
zical și coregrafic cu care se mîn- 
dresc locuitorii Iveștiului.

Cei prezenți la adunarea de consti
tuire a societății culturale „Ștefan 
Petica" au adoptat, într-un entuziasm 
general, o telegramă pe care au adre
sat-o Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușeiscu 
personal. '

La Tîrgoviște

Festivalul de poezie 
„Moștenirea Văcăreștilor"

TÎRGOVIȘTE. — (Corespondentul 
„Scînteii", C. Soci) : Ca un omagiu 
adus poeților Văcărești, ctitori de 
limbă și stil literar național, la Tîr
goviște s-a desfășurat timp de 
5 zile festivalul de poezie „Moște
nirea Văcăreștilor". Aflată la cea de-a 
treia ediție, manifestarea literară 
tîrgovișteană și-a propus in acest an 
un dublu soop : stimularea creatori
lor din cenaclurile literare din ju
deț și din țară și reunirea acestora 
In jurul chemării „testamentului" lă

sat „moștenire" de unul dintre ctito
rii poeziei românești, Ienăchiță Vă- 
cărescu. în cele 5 zile au fost orga
nizate manifestări dedicate poeziei 
patriotice, întîlniri cu scriitorii și 
poeții tirgovișteni, vernisajul unor 
expoziții, plimbări In comuna Văcă
rești — locul de baștină al poeților. 
Ca semn de prețuire al moștenirii 
literare a Văcăreștilor, la festival au 
participat numeroși poeți și scriitori 
ai literaturii noastre contemporane.

• SPORT • SPORT • SPQRȚ « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

TENIS

ROMÂNIA IN FINALELE ZONE!

EUROPENE A „CUPEI DAVIS“
• ȚIRIAC, NĂSTASE AU CÎȘTIGAT Șl PROBA DE DUBLU • ASTĂZI ULTIMELE DOUĂ 

PARTIDE DE SIMPLU

MM»

Ieri, la fotbal
REZULTATE
TEHNICE

0 DINAMO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 1—2 (1—2). Au 
marcat : Bîtlan (min. 12) și 
Oblemenco (min. 25) ; respectiv
— Dumitrache, din 11 m (min. 
27).

0 F.C. ARGEȘ — RAPID 
2—0 (1—0). Au marcat : Frățilă 
(min. 151 și 
68).

0 FARUL 
(0—2). Au 
(min. 25) și
— autogol (min. 29).

0 PETROLUL — STFAUA 
1—1 (1—J). Au marcat : N. Io
nescu (min. 15), respectiv Ior- 
dănescu (min. 39).

O C.F.R. CLUJ — STEAGUL 
F.OȘU 3—2 (2—0). Au marcat : 
Țefiean (min. 36), S. Bretan 
(min. 43), Oct. Ionescu (min.

70) ; respectiv — Dumitriu II 
(min. 66) si Ghergheli (min. 77).

0 S.C. BACAU — POLITEH
NICA 2-0 (2—0). A marcat : 
Rugiubci (min. 15 și 32).

0 C.F.R. TIMIȘOARA 
NIVERSITATEA CLUJ
(1—1). Au marcat : Regep (min. 
29 și 60) ; respectiv — Adam 
(min. 25).

0 PROGRESUL — JIUL 0—0.

■ U-
2—1

M. Popescu (min.
— U.T.A. 0—2 

marcat : Domide 
N. Constantinescu

CLASAMENTUL
7
6
9

11
8

10
8
9

12
10
10
13
13
12
13
18

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Dlnamo 
Rapid 
U. Craiova 
U.T.A.
Steaua
Steagul roșu 
Petrolul 
Farul
Politehnica 
U. Cluj 
F. C. Argeș
Jiul
S. C. Bacău 
C.F.R. Cluj 
Progresul
C.F.R. Timișoara 2»

12
13
10
12
10
11
12
10
10
11
11

9
7
7

30 
30
30
30
30
28
28
28
26
26
25
22
17

Candidatele la titlu, din nou învinse
Dinamo - pe teren 

propriu...

AGENDA MUZICALĂ
• Un concert de prime audiții susținut de VOICU VASINCA — 

flaut, și SORIN VASINCA — percuție, va avea loc marți seară la 
Sala „George Enescu" a Conservatorului „C. Porumbescu".

• Cvartetul „PHILARMONIA’* susține miercuri 16, 
Bala Mică a Palatului un program cuprinzind lucrări 
Beethoven și W. Berger.

ora 
de

20, la
Mozart,

* 
î
î
*

*

• Dirijorul grec THEODOR VAVAYANIS conduce
*

i

această 
și sim-

________ __ în 
săptămînă concertele Filarmonicii „George Enescu" (vineri . 
bătă, ora 20). Programul susținut prin participarea pianistei Sofia 
Cosma, cuprinde lucrări de Bach, Saint-Saens, Mahler și Borodin.

FILME DE SCURT-METRAJ PE ECRANEIE CAPITALEI
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

AL. SAHIA ȘI ANIMAFILM
Aurora : Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în județul Galați ; Lu
ceafărul : Școala românească de 
matematică ; București : Spre adîn- 
cul celulei ; Timpuri Noi : Hello 
Doppy, Orizont științific 4/71 ; Fe
roviar : Cuțitul ; Excelsior : Micro- 
milițienii ; Grivlța : Alergia ; înfră
țirea : 50 de ani de sport sub steagul 
partidului ; Unirea : Trepte ; La- 
romet : Răpirea ; Lira : Atelierul ; 
Drumul Sării : Hunedoara, oameni și 
oțel ; Ferentari : Congresul celor 
cinci milioane • Pacea : Ceramica de 
Cucutenl ; Crîngași : Muzeul de artă 
•1 Academiei ; Miorița : Emoții ; 
Popular : Cuprul ; Munca : Orizont 
Științific nr. 2/71 ; Cosmos : Ultima

întoarcere ; Arta : Întîlnire cu vechii 
mei prieteni ; Vitan : Ultima țigară; 
Modern : Micro-milițienii ; Rahova : 
Cîmpul : Progresul : Victor Eftimiu 
își amintește : Flamura : 1 Mai 1971; 
Doina : Bur.ă dimineața poveste, 
Călătoria ursulețului de pluș, Creio
nul și guma, Nota 3, Doi cavaleri, 
40 de bunici, Pety și robotul.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE TARI

Lumina: Șantier naval (R.P. Po
lonă) ; Buzeșii : Iubirea cruciatului 
(R.P. Bulgaria) ; Viitorul : Stimați 
femeile (R.D. Germană) ; Moșilor : 
împrejurimile Fichtelbergului (R.D. 
Germană) ; Flacăra : Regatele de la 
Finn (R.P. Polonă).

Mai repede și mai ușor decît ne 
așteptam, echipa de tenis a României 
a întrecut reprezentativa Iugoslaviei, 
califioîndu-se în finalele zonei eu
ropene a „Cupei Davis", competiție 
a cărei amploare nu mai este 
nevoie, credem, să o subliniem. Ilie 
Năistase și Ion Tiriac au reușit, fie
care în parte și apoi în cuplu, să 
treacă, cu dezinvoltură putem spune, 
peste dificultatea examenelor avute 
în fața nu mai puțin redutabililor Ze- 
liko Franulovici și Bora Iovanovici, 
Compatrioții noștri au totalizat trei 
victorii chiar din primele trei par
tide susținute. Indiferent deci de re
zultatele din ultimele partide de 
simplu (aminate,' conform regula
mentului, pentru astăzi — de la ora 
14,30) echipa română se poate consi
dera calificată.

Partida de dublu, amânată de sâm
bătă din cauza timpului nefavora
bil, n-a durat ieri prea. mult. Setul 
doi — oprit la 4—3 pentru Năstase, 
Țiriac — a revenit în puține minute 
cuplului român (6—4). De fapt, Fra
nulovici și Iovanovici nici n-au insis
tat rezervîndu-și forțele pentru setul 
următor. într-adevăr, jocul avea să 
se echilibreze evident în setul al 
treilea, datorită mai ales ambiției 
oaspeților, ambiție legată chiar și de 
cîștigarea unui singur set în fața 
cuplului nostru. S-a luptat din răs
puteri pentru fiecare minge, avanta
jul de o parte sau de alta nefiind, 
în decursul setului, mai mare de un 
punct. Setul s-a prelungit ,peste, li-

mita lui normală, deși la 5—4 Năs
tase, Tiriac puteau obține mingea de 
set (și de meci) pe serviciul adver
sarilor. La 6—5 și apoi la 7—6, a- 
ceeași mare situație ; simțind suc
cesul prea aproape, sportivii noștri 
se grăbesc, nu mai sint la fel de a- 
■tenți, ratîrid de fiecare dată să ter
mine partida. în fine, după ce iau

Ieri, la încheierea probei de 
dublu, arbitrul principal al me
ciului, dl. Otto Heidrich, a făcut 
următoarea declarație unui cola
borator al ziarului nostru :

„Mi-au plăcut mult partidele 
de pină acum. Năstase și Țiriac, 
fiecare in parte și — mai ales — 
in cuplu au demonstrat calități 
indiscutabile, oferind, Năstase 
in special, adevărate recitaluri 
de tenis pe care, mărturisesc, 
dacă aș fi fost simplu spectator, 
undeva in tribună, le-aș fi aplau
dat îndelung. Publicul este spor
tiv, cum il cunosc, aplaudind in 
egală măsură — după merite, fi
rește — și pe Năstase și Țiriac, 
și pe Franulovici și Iovanovici. 
Arbitrajul, in general corect. In
tervențiile mele s-au datorat mai 
mult unor greșeli clare ale ar
bitrilor de linie, greșeli scuzabi
le de regulă, știind că mingea la 
tenis atinge viteze de pină la 
200 km pe oră“ !

conducerea 8—7, reușesc un
splendid break și fac punctul deci-' 
siv : 9—7. Din păcate, acest ultim 
punct s-a jucat... in „duiblu exem
plar" ; o decizie pripită a arbitrului 
Florian Marinescu (asupra căreia a 
revenit și a considerat partida ter
minală) a iscat unele discuții, inter
venția arbitrului principal dr. Otto 
Heidrich (Austria) și... reluarea jocu
lui. Totul a fost formal, pentru că 
oaspeții au trimis mingea intenționat 
afară...

După încheierea partidei de dublu, 
meciul România-Iugoslavia avea 
deja un învingător — echipa noas
tră — care, conducind cu 3—0 în 
urma victoriilor lui Năstase (la Fra
nulovici, in 3 seturi), a lui Țiriac 
(la Iovanovici, în 4 seturi) și a 
cuplului Țiriac. Năstase (la Franu
lovici, Iovanovici, în 3 seturi), a mai 
făcut un pas spre fazele superioare 
ale „Cupei Davis". între 16 și 18 
iulie tot la București, tenismenii ro
mâni urmează să se întâlnească în 
finala grupei B a zonei europene cu 
formația Republicii Federale a Ger
maniei, invingătoare la Miinchen, 
cu 4—0, în dauna echipei Un
gariei. Țiriac, Năstase și căpitanul 
echipei, prof. Șt. Georgescu, au 
pronosticat public o nouă victorie 
românească. Tentativa lor nu va fi 
deloc ușoară, dar — după cum pro- 

zmiteau — vor face tot pasibilul să 
nu se dezmintă.

Ion DUMITRIU

al 
din

Campionatele europene PRONOSPORT

Românul Calistrat Cuțov (ușoară), 
sovieticul Viktor Zaporojeț, maghia
rul Gustav Junghausz (ambii de la 
categoria muscă) și vest-germanul 
Peter Hussing (grea) s-au evidențiat 
în cea de-a treia gală a campiona
telor europene de box de la Ma
drid. Foarte rapid și variat în lo
vituri, cu xm bun. joc de picioare, 
Cuțov l-a învins clar pe spaniolul 
Rosado. în sferturile de finală, Cu
țov se 
zarian, 
tehnic, 
Visser. 
Gustav 
vingător al englezului Wakefield și 
viitor adversar al ' reprezentantului 
nostru C. Gruiescu. Tot în ' 
categoriei muscă, sovieticul 
jet l-a învins la puncte pe 
campion european, Freistadt

în cadrul categoriei grea, 
Hussing (R.F.G.) a furnizat 
surpriză a campionatelor, învingîn- 
du-1 la puncte pe deținătorul titlu
lui Ion Alexe. Boxerul român a în
ceput bine, dar a slăbit în repriza 
a treia. Arbitrii i-au acordat victo
ria lui Hussing cu 4—1.

va întîlni cu sovieticul Ka- 
care l-a întrecut prin k.o. 
în rundul doi, pe olandezul 
O bună impresie a lăsat 
Junghausz (cat. muscă). în-

limitele 
Zaporo- 

fostul
R.F.G.).

Peter 
prima

După Gruiescu și Cuțov, calificați 
simbătă, aseară alți trei pugiliști ro
mâni — Dumitrescu, Silberman și 
Gyorfi — au trecut cu succes primul 
tur al „europenelor". în limitele: ca
tegoriei cocoș, campionul ediției pre
cedente, Aurel Dumitrescu, l-a în
vins la puncte (decizie cu 5—0) pe 
bulgarul Panaiotov. Prudent în pri
ma repriză, cînd a preferat boxul 
de apărare, Duțnitrescu a început să 
atace spre sfârșitul rundului II și, cu 
o fulgerătoare directă de 
și-a trimis adversarul la 
Acesta s-a ridicat, dar nu a mai re
zistat ritmului, fiind dominat cate
goric în ultimul rund. La semimijlo- 
cie, Victor Silberman l-a întrecut la 
puncte pe iugoslavul Milencici, după 
o luptă în care numai deosebita re
zistență i-a permis acestuia din urmă 
să termine meciul în picioare. La 
mijlocie mică, Ion Gyorfi a cîștigat 
prin abandon în repriza a doua în- 
tîlnirea cu elvețianul Hassler. Fa
voritul principal al acestei, categorii, 
boxerul sovietic Tregubov a repurtat 
o victorie similară prin abandon în 
repriza a 2-a în fața belgianului Pa- 
ret.

Dinamo — Universitatea Cr. 1—2 
C.F.R. Cluj — Steagul roșu 3—2 
Petrolul — Steaua 1—1
Farul — U.T. Arad
C.F.R. Timișoara — „U“ Cluj 
F.C. Argeș — Rapid
S.C. Bacău — Politehnica 
Metrom — Sportul studențesc
Ș.N. Oltenița — Portul
Dunărea — Metalul Tîrgoviște 2—0 
C.F.R. Arad — Minerul B.M. 1—0 
Gloria — Olimpia Oradea
C.S.M. Reșița — Min. Anina 2—0

2—1
2—0
2—0
1—0
2—1

1—1

stînga, 
pămînt.

Poate că unora eșecul de ieri 
dinamovlștilor li se pare afară 
comun : aveau încă o dată posibilita
tea de a se despărți de rapidiști (în
vinși la Pitești) și au pierdut-o ! 
Altora, mat ales celor care i-au vă
zut pe bucureșteni „înotând" în 
jocul cu studenții craioveni și își 
mai amintesc și de alte „întâmplări" 
din etapele trecute, faptul nu li sa 
pare deloc surprinzător. In fond, 
de ce ar fi câștigat tocmai ieri, cînd 
cu o victorie nu s-au mai întâlnit 
de la 22 mai, la Arad ? De la aceeași 
dată, de cînd nici Rapid n-a mai 
terminat învingătoare o partidă.

Pină la urmă, deci, lupta pentru 
titlu dintre Dinamo și Rapid se va 
rezuma nu la cine va ciștiga cele 
mai multe puncte, ci la cine va pier
de cele mai puține. Este neplăcut, 
fără îndoială, să faci o asemenea 
constatare, dar acesta este adevărul. 
Explicația unei atari situații neo
bișnuite... chiar și în fotbalul nostru, 
nu-i greu de dat : la Dinamo, spre 
exemplu, vedetele au obosit, iar oa
menii ceilalți nu pot mai mult. Pen
tru că n-au putut niciodată.

Ieri, minute în șir, jucători cu 
valoare declarată ca Radu Nunweil- 
ler, Dumitrache și chiar Dinu 
(„omul cu plămîni de oțel") păreau 
fixați în gazon, iar cînd ieșeau la 
joc, cum se spune, se vedea clar că 
o făceau supralicitând la maximum 
organismul, storcind șl ultima pică
tură de energie. Lucesou, Sandu 
Gabriel și Deleanu au încercat să-și 
ducă, ei echipa spre victorie sau 
măcar la obișnuita egalitate, dar trei 
oameni nu pot decît juca bine și 
atâta tot. Mai ales, cînd aveau în 
față un „unsprezece" omogen și de
cis precum cei prezentat de antrenorii 
de la Universitatea Craiova, iar în 
spate un portar — Mircea Constanți- 
nescu — spectator la ambele goluri. 
Și, în plus, coechipieri care joacă la 
adversar — Sălceanu, Doru Popescu, 
etc.

treaga rezervă de „combustibil". 
Chiar mijlocașii — Dinu și Dumitru, 
foarte activi la început, cînd se in
filtrau deseori în atac — au trebuit 
să-și retragă forțele în apărare. Șu
turile pe spațiul porții lui Niculescu 
sînt destul de puține, aceasta pentru 
că înaintașii, fie că nu au găsit dru
mul cel mai direct de gol, fie că, în 
faze clare, au fost deposedați de a- 
părătorii piteșteni. Argeșenii au ju
cat relaxat, mai simplu și eficient, 
evidențiindu-se in mod deosebit Do- 
brin. care a strălucit, creind coechi
pierilor numeroase faze de gol. Sco
rul este deschis în minutul 15 de Fră- 
țilă dintr-o pasă a unui mijlocaș. în 
repriza secundă, Marian Popescu 11 
obligă pe Răducanu, dezolat, să scoa
tă pentru a doua oară mingea 
din plasă.

Scorul ar fi putut lua proporții, dacă 
localnicii fructificau toate ocaziile 
clare sau renunțau la jocul de spec
tacol. Timpul a fost excelent, fapt ce 
a atras în tribunele stadionului din 
Trivale un mare număr de spectatori.

Gh. CÎRSTEA

în divizia B.

Valentin PAUNESCU

...iar Rapid - la Pitești
PITEȘTI (prin telefon). — Pornit 

în viteză... în drum spre titlu, Rapi
dul și-a văzut epuizată în partea a 
doua a meciului cu F. C. Argeș în

Seria I. Metrom Brașov — Spor
tul Studențesc 1—0 ; S. N. Oltenița 
— Portul Constanța 2—1 ; Știința Ba
cău — F. C. Galați 1—2 ; Dunărea 
Giurgiu —, Metalul Tîrgoviște 2—0 | 
Metalul București — Progresul Bră
ila 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — Poiana 
Cîmpina 2—0 ; Politehnica Galați — 
Flacăra Moreni 2—0 ; Ceahlăul Piatra 

' Neamț — C.F.R. Pașcani 0—1.
înaintea ultimei etape, in clasament 

conduce A.S.A. TG. MUREȘ (42 
puncte), urmată de Sportul studen
țesc (39 p.).#

Seria a Il-a. Crișul Oradea — 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; C.F.R. Arad — Mi
nerul Baia Mare 1—0 ; Electroputero 
Craiova — Vagonul Arad 3—1 ; Gloria 
Bistrița — Olimpia Oradea 1—1 ; O- 
limpia Satu-Mare — Metalurgistul 
Cugir 6—0 ; Gaz metan Mediaș — 
U.M. Timișoara 0—0 ; Politehnica Ti
mișoara — Corvinul Hunedoara 4—1; 
C.S.M. Reșița — Minerul Anina 2—0.

în clasament, același lider : CRI
ȘUL ORADEA (44 puncte), urmat d« 
Politehnica Timișoara (41 puncte).

NOUTĂTI DIN ATLETISM
3 /

Victorii ale săritorilor noștri
Sportivul nostru Mihai Zaharia a 

cîștigat proba de săritură în lungi
me, din cadrul concursului interna
țional de atletism de la Atena. El a 
sărit 7,69 m. Sprinterul Jean LuisRa- 
velomantsoa (Republica Malgașă) a 
terminat învingător în cursa de 
100 m plat cu performanța de 10”l/10, 
iar americanul Jay Silvester s-a cla
sat pe primul loc în proba de arun
care a greutății cu 19,41 m.

în cadrul „patrulaterului" atletic, 
desfășurat la Torino între selecționa
tele masculine ale R. D. Germane, 
României, Italiei și Norvegiei, atle
tul român Carol Corbu a cîștigat 
proba de 
zultat ce 
României 
mondială

organizat de „Pravda"

DIN LUMEA
In cadrul marelui concurs de 

canotaj academic de la Ratze- 
burg (R F.G.), echipajul de 
schit 2 plus 1 al României (Cea- 
pura, Tudor — Gheorghiu) a 
obtinut o frumoasă victorie in 
6’28”23/100. Al doilea succes al 
vîslașilor români a fost realizat 
de echipajul de 4 fără cîrmaci 
— 6'28’ 05/100.

0 RIGA. Proba de dublu femei din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Riga a fost cîștigată de 
Iudit Dibar (România) și D. Iușko 
(U.R.S.S.), care au întrecut în finală 
cu 7—5, 6—3 perechea sovietică Pro
kofieva — Limakin. în finala pro
bei de simplu femei, Irina Anatușo- 
va (U.R.S.S.) a dispus cu 7—5, 6—4
de Iudit Dibar.

0 LE MANS. Cea de-a 39-a ediție 
a cursei automobilistice de 24 de ore 
de la Le Mans s-a încheiat cu victo
ria echipajului Helmuth Marko (Aus
tria) — Gyjs van Lennep (Olanda), 
învingătorii, care au concurat pe o 
mașină „Porsche 917", au parcurs în 
24 de ore 5 335,513 km, realizind o me
die orară de 222,304 km. Ambele re
zultate constituie recorduri ale pro
bei. Mai puțin cunoscuți în lumea 
automobilismului, învingătorii aces
tei importante curse practică acest 
sport din pură pasiune. Helmuth 
Marko (în vîrstă de 27 de ani) es Ș 
judecător la tribunalul din Graz. iar 
Gyjs van Lennep (în vîrstă de 29 de 
ani) este agent comercial.

0 SOFIA. Proba de înot din cadrul 
concursului internațional de penta
tlon modern care se desfășoară la 
Sofia, a fost cîștigată de concurentul 
român Albert Covaci cu 1164 puncte,

urmat , de bulgarul Pepeliankov — 
1 080 punote. Pe echipe,, pe primul 
loc s-a situat formația 
3 176 puncte, urmată de 
maniei — 2 964 puncte

0 NEW YORK. Cu .
concurs internațional de atletism des
fășurat la Eugene (Oregon), spor
tivul norvegian Arne Kvalheim a 
cîștigat proba de o milă cu timpul 
de 3’56”4/10. Marele favorit al cursei, 
campionul' american Jim Ryun, s-a 
clasat pe locul 10 cu 4’07”6/10. Pro
ba de maraton (42,195 km), a reve
nit lui Ken Moore în 2hl6’48”6/10 (a 
doua performanță americană din toa
te timpurile).

0 PRAGA. Turneul internațional 
masculin de baschet de la Praga a 
fost cîștigat de echipa Mafc Buda
pesta, care în meciul decisiv a în
trecut cu scorul de 73—64 (44—26) 
echipa Institutului Politehnic din 
Riga. Pe locui trei s-a clasat forma
ția Institutului tehnic din Praga în
vingătoare cu 99—40 (41—19) în 
echipei Institutului tehnic 
Dresda.

0 ATENA. „Cupa Greciei" la 
bal a fost cîștigată în acest an de 
formația Olympiakos Pireu. In finala 
popularei competiții, fotbaliștii din 
Pireu au învins cu scorul de 3—1 
(2—0) echipa Paok Salonic.

0 BUDAPESTA. în prima zi a 
concursului internațional de atletism 
de la Budapesta au fost înregistrate 
cîteva performanțe de valoare. Ast
fel, în proba masculină de săritură 
în înălțime sportivul maghiar Major 
a trecut peste ștacheta înălțată la 
2,18 m. Proba de aruncare a suliței 
a fost dominată de atleții maghiari 
clasați pe primele trei locuri : 1. 
Nemeth — 85,54 m ; 2. Csik — 83,58 
m; 3. Kulcsar — 83,32 m. în proba

României cu 
R. F. a Ger- 
etc.
prilejul unui

fața 
din

fot-

triplu salt cu 17,12 m, re
constituie un nou record al 
și a patra performanță 
a tuturor timpurilor.

LARGĂ
de 1 500 m, victoria a re-feminină

venit concurentei maghiare Kulcsar 
cu timpul de 4’22”6/10. urmată de 
Andrei (România) — 4’33”5/10.

0 EDINBURG. în cadrul Jocurilor 
britanice de atletism, care se desfă
șoară la Edinburg, sportivul englez 
Dave Bedford a stabilit un nou re
cord european în proba de 5 000 m 
cu timpul de. 13’22”2/10. Recordul 
mondial deținut de australianul Ron 
Clarke este de 13’16”6/10.

• MUNCHEN. La Heilbronn (R.F. 
\a Germaniei) s-a disputat meciul 

dintre selecționatele R. F. a Germa
niei și Albaniei, contînd pentru cam
pionatul european de fotbal rezer
vat echipelor de tineret. Fotbaliștii 
vest-germani au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0). De reținut că 
același scor s-a înregistrat și în me
ciul echipelor de seniori ale celor 
două țări.

„TURUL ITALIEI"

deziluzie pentru publicul și ciclismul italian
ROMA (prin telex, de 

la Eugenio Bomboni). 
— „II Giro d’Italia" și-a 
consumat cea de-a 54-a 
ediție. Absența de la 
start a belgianului Eddy 
Merckx, care, în mod
normal, n^r fi avut
contracandidat nici de 
această dată, a lăsat
multe speranțe cicliști
lor italieni (natural, 
creditul Cel mai mare 
avîndu-l Glmondi, Mot- 
ța șl Zilioli) în privin
ța victoriei finale, mal 
ales că etape în șir au 
condus în clasamentul 
general. Pe ultima lui 
parte însă, Gosta Pet- 
tersson — șeful „clanu
lui" celor patru frați 
suedezi care au domi
nat cu puțină vreme în 
urmă scena mondială a 
ciclismului amator — 
secondat de belgianul 
Van Sprlngel au spul

berat orice Iluzie, au 
dărîmat orice șanse. 
Singura consolare, dacă 
aș putea spune astfel, 
a celor ce contau pe 
un succes autohton este 
că Pettersson a concu
rat sub numele unei 
firme italiene (Ferrettl), 
ale cărei culori le a- 
pără de cînd a tre'cut 
la profesionism.

Mulțimea paslonaților 
de sport italieni (și tre
buie spus că pe aceste 
meleaguri „armata 
fosilor" este destul 
mare) a asistat cu 
ceală la acest tur 
clist, față de care, 
general, nu se poate 
spune că nu manifestă 
interesul cuvenit. Re
ținerea aceasta a ge- 
nerat-o mal ales faptul 
că favorițli s-au arătat 
mult timp indiferenți 
la ceea ce se întimplă

ti
de 

ră- 
ci- 
în

pe primul plan al 
cursei. Așa a fost po
sibil, între altele, ca 
un Aldo Moser, la ve
nerabila vîrstă de 37 de 
ani, să poată îmbrăca 
tricoul de lider (chiar 
dacă pentru scurtă vre
me), sau ca Ugo Co
lombo (de regulă „om 
de sacrificiu", la dispo
ziția cicliștilor fruntași 
în tentativele lor de e- 
vadare) să se claseze fi
nalmente pe locul trei 
— primul dintre ita
lieni. Desigur, în cazul 
lui Glmondi există cir
cumstanțe ; din neaten
ție șl fiind șl puțin 
bolnav, a pierdut 15 mi
nute în etapa a doua. 
In continuare, a făcut 
eforturi serioase, dar 
n-a putut recupera de- ■ 
cît 7 mln. față de lider.

TALLINN (prin teiefon). — Pe 
stadionul „Komsomol" din Tallinn, 
arenă așezată în apropiere de centrul 
orașului și înconjurată de parcuri, 
s-au adunat duminică, iarăși cîteva 
mii de spectatori, in pofida timpului 
neprielnic.

La centrul de presă al stadionului 
sînt adunați peste o sută de gazetari, 
radio și telecronicari care comentează 
rezultatele din ziua inaugurală a 
oancursului pentru marele premiu al 
ziarului „Pravda". Aproape toată 
lumea e de acord a socoti drept per
formanță acei 59,86 m, de la arunca
rea suliței femei, realizat de lemn- 
grădeanca 
păcate, însă, nu vă pot 
prea bune 
F.R.A. i-a _____
concurs. în proba de 10 000 m, fondis- 
tul Stelian Mareu, 
„Steaua", s-a clasat 
timpul de 30 minute 
zecimi. în această 
atleți au coborît sub 
cîștigînd la sprint Ivan Șapșa, cu 28 
de minute 54 secunde 4 zecimi.

La proba feminină de aruncare a 
discului, tînăra Carmen Ionescu, de 
asemenea de la „Steaua", a ocupat 
locul al 6-lea cu 51,12 m. Cîștigătoa- 
rea acestei întreceri este proaspăta 
deținătoare a recordului U.R.S.S., 
Faina Melnik .(62,90 m), care ieri a 
realizat, din prima încercare, 59,78 m, 
întreeînd-o pe redutabila Tamara Da
nilova. Dintre celelalte rezultate 
menționăm : 1500 m femei — Lud
mila Braghina (4’16’’3/10) ; 100 m plat 
femei — Nadejda Bezfamilnaia (11” 
3/10) ; 100 m plat bărbați — Al. Kor- 
niliuk (10”3/10), la înălțime bărbați 
a cîștigat lituanianul Kestutis Șapka 
cu numai 2,10 m, (vînț foarte puter
nic), iar la aruncarea suliței bărbați 
s-a înregistrat un rezultat neașteptat: 
faimosul Ianis Lusis a fost învins de 
un atlet mult mai tînăr, Ianis Do- 
ninș, (82.26 m), de altfel, tot din Riga. 
Ia ciocan — Vasili Hmelevski a reu
șit 71,44, întrecîndu-1 pe cunoscutul 
Romuald Klim.

întrecerile organizate sub patrona
jul ziarului „Pravda" — a căror reu
șită a fost deplină — s-au încheiat 
seara tîrziu prin.tr-o defilare de pro
porții, a tineretului- sportiv din Tal
linn. N-a fost nevoie de lumina re
flectoarelor fiindcă, aici, cum spu
neam și în corespondența trecută, 
nopțile sînt cu desăvîrșire albe în 
această perioadă a anului.

Nina Marakina. Din 
da vești

despre atleții pe care 
înscris la prezentul

de la clubul 
al 20-lea cu 
59 secunde 2 
alergare, trei
29 de minute,

Valeriu MIRONESCU
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

IN R.P.D. COREEANĂ

Sosirea in Capitală a unei delegații 
guvernamentale a R. P. Chineze

Duminică dimineața a sosit în Ca
pitală delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze, condusă 
de Li Sui-cin, ministrul indus
triei de mașini nr. 1, care, la invita
ția ministrului industriei construcții
lor de mașini din România, va face 
o vizită în țara noastră și va parti
cipa la apropiata inaugurare a Ex
poziției realizărilor în construcția so
cialistă a R.P. Chineze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației guvernamentale 
chineze au fost salutați de loan

Avram, ministrul industriei construc
țiilor ,de mașini, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de Co
merț, de membri ai conducerii celor 
două ministere.

Au fost prezenți Van Țen Iuan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze Ia București, membri 
ai ambasadei, precum și.Tzai Sin De, 
directorul Expoziției realizărilor In 
construcția socialistă a R. P. Chineze.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului

Hyon Mu Gwang
(Urmare din pag. I)

elocventă a strînselor relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
de-a lungul istoriei între popoarele 
țărilor noastre, precum și un spri
jin și un imbold puternic pentru 
lupta poporului nostru, dedicată 
construirii socialismului și realiză
rii unificării patriei. (Vii și puter
nice aplauze).

Tovarăși,

Poporul român a parcurs drumul 
luptei îndelungate și glorioase pen
tru independența țării și pentru 
crearea unei vieți noi, împotriva 
imperialismului. După eliberarea 
țării de sub jugul fascist, manifes- 
tînd un înalt elan politic și prin 
eforturile sale creatoare, poporul 
frate român și-a transformat pa
tria dintr-o țară înapoiată într-un 
stat socialist prosper, cu o industrie 
modernă și o economie rurală dez
voltată. Aceasta a constituit o mare 
contribuție la consolidarea poziției 
socialismului în Europa. (Vii a- 
plauze).

în prezent, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român înain
tează cu pași repezi pe drumul 
spre progres și civilizație, duce o 
luptă susținută pentru a îndeplini 
cu succes noul plan cincinal elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului și pentru a construi societa
tea socialistă multilateral dezvol
tată. (îndelungi și repetate aplau
ze).

Prin Intermediul actualei vizite 
în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, noi am 
luat cunoștință și mai bine de 
lupta și realizările strălucite obți
nute de poporul frate român. Ne 
bucurăm sincer de toate succesele 
dobîndite de poporul român. De 
asemenea, urăm din toată inima 
poporului român să obțină victorii 
și succese tot mai mari în luptă. 
(Aplauze puternice). Prin întîlni- 
rile nemijlocite cu poporul nostru, 
delegația dumneavoastră va putea 
constata la fața locului sentimen
tele calde de prietenie nutrite de 
poporul nostru față de poporul fra
te român și urările unanime ale 
poporului nostru adresate poporu
lui român de a obține succese și 
mai mari în luptă. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,

în prezent, sub conducerea în
țeleaptă a iubitului și stimatului 
conducător al partidului nostru, to- 
V? rășul Kim Ir Sen, transpunînd 
în viață ideologia Ciuce, întreaga 
populație din orașul Hamhîn și din 
provincia noastră a înfăptuit sar
cinile istorice de industrializare so
cialistă și astfel a transformat țara 
noastră — care în trecut era o țară 
colonială agrară și mult înapoiată 
față de civilizația și tehnica moder
nă — într-o țară socialistă indus
trială, cu o industrie modernă și 
o economie agrară dezvoltată. (Vii 
și puternice aplauze). Noi sîntem 
deosebit de bucuroși să putem arăta 
oaspeților români astfel de succese 
strălucite. Provincia noastră are, 
în general, condiții materiale, geo
grafice, favorabile și resurse bo
gate, dar, înainte de eliberare, da
torită politicii coloniale a imperia
lismului japonez, economia era 
neînsemnată. La aceasta s-au a- 
dăugat și distrugerile din timpul 
celor trei ani de război pro
vocat țării noastre de imperia
liștii americani după eliberare. La 
terminarea războiului, nu ne-au 
rămas decît ruine și gropile de 
bombe, iar imperialiștii americani 
trîmbițau că nici peste 100 de ani 
nu ne vom ridica din nou pe pro
priile picioare. Dar, după cum ați 
putut constata și dumneavoastră, 
provincia Han Nam a fost trans
formată într-o bază puternică a in
dustriei grele și ușoare, cu condiții 
civilizate de trai, avînd o pondere 
însemnată în dezvoltarea industriei, 
agriculturii și sericiculturii. Aces
ta este rezultatul conducerii și al gri
jii calde și prietenești a iubitului 
și stimatului conducător al poporu
lui nostru de 40 milioane, tovarășul 
Kim Ir Sen, și rodul minunat al 
liniei revoluționare de apărare a 
suveranității, independenței și au
toapărare pe care a trasat-o. (Vii 
șl puternice aplauze).

Toți oamenii muncii din orașul 
Hamhîn și din provincia noastră, 
susținînd indicațiile date de con
ducători și realizind marele marș 
ceiolima cu același elan cu care 
zdrobeau agresorul american, au 
construit în continuu numeroase 
întreprinderi și fabrici dotate cu 
utilaj modern ca, de pildă, fabrica 
de vinalon „8 Februarie", de renu
me mondial, fabrica de îngrășă
minte chimice Hamhîn și uzina de 
construcții mecanice „Riongsong". 
Astăzi, orașul a devenit un centru 
Industrial cu o bază proprie puter
nică. Numai în anul trecut, popu
lația din provincia noastră a obți

nut rezultate remarcabile constru
ind peste 290 de fabrici ale indus
triei locale.

în satele noastre cooperativizate, 
se desfășoară, într-un ritm susți
nut, revoluția ideologică, tehnică și 
culturală conform drumului indicat 
de tezele „Cu privire la agricultura 
socialistă din țara noastră", iar ță
ranii duc o viață fericită. în pro
vincia noastră,' unde. înainte de 
război, nu era nici un institut de 
învățămînt superior, funcționează 
peste 10 institute și peste 1 000 de 
școli de toate gradele, în țâre ge
nerația nouă se pregătește să de
vină constructori de nădejde ai so
cialismului, cu o pregătire multila
terală. Oamenii muncii din pro
vincia noastră, ca și oamenii 
muncii din întreaga țară, des
fășoară și mai viguros marele 
marș pentru a îndeplini înain
te de termen, pînă Ia 15 a- 
prilie anul viitor, sarcinile pri
milor 2 ani ai planului șesenal. 
Noi sîntem convinși că acesta este 
drumul care duce la consolidarea 
pe mai departe a bazei revoluțio
nare în partea de nord a republi
cii, la zădărnicirea acțiunilor im
perialismului american, sprijinirea 
poporului sud-coreean și desăvîr- 
șirea revoluției sud-coreene, la 
urgentarea unificării independente 
și pașnice a patriei.

Pentru a face față acțiunilor im
perialismului american și ale slu
gilor lor îndreptate spre provoca
rea unui nou război, acțiuni care 
devin tot mai intense, poporul nos
tru desfășoară ’ construcția econo
mică paralel cu cea pentru apărarea 
țării, ținînd într-o mînă arma, jar 
în cealaltă secera și ciocanul; el 
face toate pregătirile pentru a ză
dărnici orice agresiune prin sur
prindere din partea dușmanilor. 
Privind spre partea de nord a re
publicii ca la bastionul invincibil 
al unificării patriei, poporul sud- 
coreean desfășoară tot maiuenergR* 
lupta Iui sacră pentru libertatea 
politică și drepturi democratice, 
pentru unificarea patriei, opunîn- 
du-se manevrelor războinice ale 
imperialismului american, acțiuni
lor de reagresiune ale imperialis
mului japonez în cîrdășie cu impe
rialismul american, împotriva ac
țiunilor de trădare națională a cli
cii marionetă a lui Pak Cijan Hi. 
slugă la doi ștăpîni — reacționarii 
americani și japonezi.

Luptînd energic și strîns unit 
împotriva imperialismului ameri
can și a slugilor sale, întregul po
por sud-coreean va dejuca, fără în
doială, toate, acțiunile dușmanilor 
de a permanentiza dezmembrarea 
națiunii și va realiza unificarea pa
triei.

Poporul frate român acordă în
totdeauna un sprijin activ luptei 
drepte a poporului coreean. Po
porul nostru nu uită sincerele aju
toare materiale și morale primite 
din partea poporului frate român 
atît în timpul războiului pentru e- 
liberarea patriei, cît și în timpul 
reconstrucției. Și astăzi, Parti
dul Comunist Român, guver
nul și poporul român sprijină 
și ajută în continuare lupta justă a 
poporului nostru pentru retragerea 
trupelor agresoare ale imperialiști
lor americani - din Coreea de Sud 
și unificarea independentă și paș
nică a patriei. Pentru toate aces
tea, folosesc această ocazie pen
tru a exprima mulțumirea pro
fundă stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român. (Aplauze puternice, înde
lungate, repetate).

Tovarăși,

Poporul nostru dă o înaltă pre
țuire prieteniei cu poporul român 
și depune eforturi active pentru în
tărirea și dezvoltarea ei. Ca urma
re a vizitei întreprinse de delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, în orașul Hamhîn și în 
provincia noastră au înflorit și mai 
frumos florile prieteniei coreeano- 
române. (Aplauze puternice). Noi 
vom păstra veșnic și cu grijă acest 
rod al prieteniei, rezultate în urma 
vizitei dumneavoastră. (Aplauze 
puternice).

Avem toată convingerea că, și 
în viitor, relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între parti
dele, guvernele și popoarele noas
tre, între Coreea și România, se 
vor întări și dezvolta tot mai mult, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, în lupta comună pentru 
victoria cauzei socialismului, îm
potriva Imperialismului. (Aplauze 
îndelungi, repetate).

Trăiască prietenia și coeziunea 
frățească dintre poporul coreean și 
poporul român 1 (Aplauze înde
lungi, repetate).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân și Republica Socialistă Româ
nia ! (Aplauze îndelung repetate, o- 
vații și urale).

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

/
(Urmare din pag. I)

că toate aceste realizări au fost ob
ținute printr-o muncă intensă, des
fășurată în condiții cînd poporul 
coreean a trebuit să facă față în
cercărilor grele ale războiului, e- 
forturilor uriașe cerute de reface
rea țării și, totodată, de întărirea 
capacității ei de apărare.

Ca prieteni și tovarăși de luptă 
pentru socialism, noi vă felicităm 
din toată inima pentru realizările 
pe care le-ați dobîndit și vă urăm 
noi și mari succese în activitatea 
dv. viitoare. (Vii și puternice a- 
plapze).

Toate realizările pe care le-ați 
obținut pe calea construcției socia
liste, a înfloririi întregii țări sînt 
rodul aplicării consecvente și crea
toare a principiilor generale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete din Coreea, rezultatul 
conducerii întregii activități de că
tre Partidul Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
eminent conducător al partidului 
și poporului coreean. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

Dorim să vă arătăm, dragi tova
răși și prieteni, că și clasa munci
toare din România, întregul popor 
român au obținut succese impor
tante în activitatea de construcție 
socialistă. în dezvoltarea social-e- 
conomică a patriei sale.

Planul cincinal 1966—1970 a fost 
îndeplinit cu succes, iar acum toate 
energiile și forțele poporului român 
sînt îndreptate spre transpunerea 
în viață a noului plan cincinal, a 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român, în vederea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze puternice). Aceasta 
va duce la creșterea continuă a for
ței economice a patriei, la conti
nuarea în ritm susținut a indus
trializării socialiste, lă dezvoltarea 
și' modernizarea agriculturii, a în- 
v'ățămînțului și cercețărli .științifi-, 
ce, la creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Poporul 
nostru muncește însuflețit de con
vingerea că rezultatele pe care Ie 
obține în construcția socialistă — 
aplicînd în mod creator marxism- 
leninismul la condițiile din Româ
nia — și. în dezvoltarea patriei sale 
sînt, totodată, o contribuție concre
tă la întărirea forțelor socialismu
lui, la creșterea influenței și presti
giului lor în lume, la cauza păcii 
și cooperării între popoare. (Aplau
ze puternice, îndelung repetate).

Dragi tovarăși,

Viața internațională contempora
nă se desfășoară în favoarea for
țelor progresului, ale socialismu
lui și păcii. Popoarele se ridică cu 
tot mai multă hotărîre la lupta 
pentru apărarea dreptului lor sacru 
la o viață liberă și independentă. 
Desigur, în lume continuă să existe 
imperialismul, cercuri reacționare 
care întrețin focarele de tensiune 
și încordare, pun în pericol pacea 
lumii, atentează la libertatea po
poarelor ; el sprijină cele mai re
trograde forțe, acționează pentru 
reînvierea militarismului și revan- 
șismului, printre care și a milita
rismului japonez.

Aceasta cere cu atît mai mult 
unirea tuturor forțelor interesate în 
asigurarea securității internațio
nale și a progresului social, în pro
movarea climatului de cooperare 
internațională și de pace între po
poare. Noi privim cu încredere 
viitorul, credem în capacitatea po

poarelor, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, progresiste și democrati
ce, ca, acționînd unite, să pună sta
vilă planurilor agresive ale impe
rialismului și reacțiunii, să asigure 
libertatea și progresul popoarelor. 
Nu există forță în stare să împie
dice triumful luptei popoarelor 
pentru libertate, pentru socialism ! 
(Vii și puternice aplauze).

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia militează activ pentru întări
rea unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste și pro
gresiste din lume în lupta pentru 
apărarea păcii și securității popoa
relor. Noi considerăm, dragi to
varăși, că întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, dintre poporul 
român și poporul coreean servesc 
cauza întăririi forțelor socialismu
lui, a unității și coeziunii țărilor so
cialiste. (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Această concluzie am subliniat-o 
de comun acord și în cadrul con
vorbirilor pe care le-am avut cu 
tovarășul Kim Ir Sen și ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat a țării dumneavoastră ; am 
ajuns la concluzia că există posibi
lități largi de intensificare a cola
borării noastre și ne-am exprimat 
dorința de a acționa pentru pune
rea cît mai deplin în valoare a a- 
cestor posibilități. (Vii și puternice 
aplauze).

Prietenia și solidaritatea noastră 
izvorăsc dintr-o profundă stimă și 
înțelegere reciprocă, se întemeiază 
pe principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, ale 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
întrajutorării tovărășești. Tocmai 
faptul că atît poporul român, 
cît și poporul coreean au cu
noscut ani îndelungați asuprirea 
străină, au dus o luptă înverșu
nată pentru apărarea libertății și 
independenței lor le întărește ho- 
tărîrea de a acționa pentru trium
ful în lume al principiilor respec
tării independenței și suveranității 
naționale. Considerăm că numai pe 
această bază se poate asigura atît 
construcția socialismului, cît și pa
cea întregii lumi. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Cu convingerea că vizita pe care 
o,facem în Republica Populară De
mocrată Coreeană se va înscrie ca 
o nouă, și lumihoasă pagină în 
cartea de aur a prieteniei româno- 
coreene, doresc să vă urez încă o 
dată, dumneavoastră, întregului po
por coreean succese tot mai mari 
în activitatea de construcție a Co
reei socialiste, în înfăptuirea aspi
rațiilor legitime de unificare paș
nică a patriei. Multă sănătate și 
fericire la toți. (Viî și puternice 
aplauze, urale, ovații).

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre poporul român și po
porul coreean ! (Vii și puternice 
aplauze).

Trăiască Partidul Muncii din 
Coreea ! (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Trăiască și înflorească Republica 
Populară Democrată Coreeană ! 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

Printre muncitorii 
de la uzina 

de construcții 
mecanice 

„Riongsong"
(Urmare din pag. I)

Rion și cu alți muncitori fruntași 
ai secției, le adresează : cuvinte de 
salut.

în sala de forje, oaspeții ajung 
în momentul cînd se prelucrează, 
cu ajutorul presei de 3 000 de tone, 
realizată de muncitorii de la 
Riongsong, un uriaș glob de me
tal incandescent.

Impresionante prin gabaritul 
lor, strungurile și frezele de mare 
calibru — pe ale căror platforme 
de lucru, unele de peste 20 de 
metri, se deplasează diverse dis
pozitive aflate în plin proces de 
prelucrare — rețin atenția oaspe
ților în următoarea secție vizitată. 
Gazdele prezintă, între altele, un 
strung carusel care poate prelucra 
piese cu diametru pină la 8 me
tri, al cărui prototip a fost reali
zat ;n urmă cu cîteva luni.

O interesantă discuție are loc 
apoi în sala de consiliu a uzinei. 
Gazdele informează despre preo
cupările actuale ale colectivului 
de la „Riongsong" legate de lărgi
rea gamei de mașini, de instalații, 
de îmbunătățirea parametrilor 
lor. Există toate condițiile, declară 
directorul uzinei, pentru a ne în
deplini în bune condiții sarcinile 
de plan ce ne revin în acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază rezultatele dobîndite aici 
în ceea ce privește autoutilarea. 
Răspunzînd unor întrebări ale to
varășului Ceaușescu, gazdele arată 
că în uzină lucrează peste 7 000 de 
muncitori, dintre care 30 la sută 
femei, precum și 1 500 de ingineri 
și tehnicieni, dintre care 600 sînt 
absolvenți ai unor institute tehnice 
superioare. Unii dintre aceștia și-au 
făcut studiile în România.

în continuare, gazdele dau am
ple explicații cu privire la meto
dele de pregătire și perfecționare 
a cadrelor, arătînd că pe lin
gă uzină funcționează școli profe
sionale, cît și școli tehnice, medii 
și superioare, în cadrul cărora 
muncitorii pot studia fără a ieși 
din producție. Pe lîngă uzină func
ționează, de asemenea, un institut 
de proiectări. Oaspeții români 
sînt informați apoi despre dotările 
social-culturale, despre eforturile 
de a se asigura muncitorilor condi
ții bune de muncă și locuit.

La încheierea vizitei, în numele 
colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, directorul uzinei o- 
feră în dar tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta unei prese de 
6 000 de tone realizată aici. Con
ducătorul delegației române feli
cită colectivul de la „Riongsong" 
pentru realizările obținute, le u- 
rează noi succese în activitatea lor.

Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU
Foto : Anghel PASAT

în timpul vizitei la uzina de construcții mecanice „Riongsong"

CU PRILEJUL „ZILEI MILIȚIEI"
Cu prilejul celei de-a XXII-a ani

versări a „Zilei Miliției din Republica 
Socialistă România", pe stadionul 
,.Dinamo" din Capitală a avut loc du
minică o amplă manifestare cultural- 
sportivă.

Au luat parte Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, Virgil Ca- 
zacu, secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., general maior 
Nicolae State, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, șef al Inspectoratu
lui general al miliției, membri ai co
legiului 'M.A.I., reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Justiției și Pro
curaturii Generale, generali și ofițeri 
superiori, lucrători de miliție, un nu
meros public.

Programul manifestării a cuprins, 
între altele, demonstrații și exerciții 
de divertisment artistic executate de 
detașamente de micromilițienl-elevi 
ai unor licee și școli din București și 
Brașov ; temerare acrobații pe mo

tociclete făcute de către un grup d« 
agenți de circulație conduși de ofi
țerul de miliție Nicolae Cîrlig, cîști- 
gător al Concursului internațional al 
agenților de circulație de la Kyoto 
(Japonia) din anul 1970 ; momente a- 
plicative de urmărire și prindere a 
infractorilor cu ajutorul cîlnilor de 
serviciu, printre care se afla cîinele 
„Tufan". care a depistat numai anul 
trecut 69 de infractori ; un complex 
de exerciții de autoapărare, judo, ka
rate și gimnastică acrobatică execu
tate de elevi ai Școlii de ofițeri de 
miliție ; demonstrații de călărie, dre
saj de cîini și curse de karting.

în cadrul aceleiași manifestări, * 
fost premiat cîștigătorui concursului 
pe țară „Cel mai bun agent de cir
culație" — plutonierul Stan Burcea, 
din Inspectoratul miliției municipiu
lui București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Duminică dimineața a plecat în 

Republica Federală a Germaniei o 
delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Nico
lae Gavrilescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central, care, la invita
ția Uniunii Funcționarilor din R. F. 
a . Germaniei (D.A.G.), va face o vi
zită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 

- Consiliului Central al U.G.S.R., de 
membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști sindicali.

★
După o scurtă vizită în țara noas

tră, duminică a părăsit Capitala 
delegația economică guvernamentală 
din Malaezya, condusă de Abdul 
Gaffar Baba, ministrul dezvoltării 
naționale și rurale din această tară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Florian 
Pavelescu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, de Titus Po
pescu. vicepreședinte al Uniunii Na- 

'. ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

★
Cu prilejul turneului întreprins în 

țara noastră de colectivul francez 
„Theâtre de la Cită". Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a oferit 
duminică up cocteil.

Au participat Pompiliu Macovei. 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea. 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Continuindu-și turneul în Capita
lă „Theâtre de Ia Cite" a prezentat 
duminică, în matineu și seara, spec
tacole cu „Tartuffe1, în regia lui 
Roger Planchon.

(Agerpres)

Plecarea la Varșovia 
a unei delegații 

de activiști ai P.C.R.
Duminică a plecat la Varșovia • 

delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Lucian 
Drăguț, secretar general al Consiliu
lui Economic, care, la invitația C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, va face o vizită în schimb d« 
experiență în R.P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ion Șt. 
Ion, vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic, Fulea Gheorghe, adjunct do 
șef de secție al Consiliului Economie, 
de alți activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

ÎS și 17 iunie. în țară : Vreme în gene
ral instabilă și răcoroasă, mal ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi sub for
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade. In București : Vreme în 
general instabilă și răcoroasă, cu cerul 
temporar noros. Voi- cădea ploi sub 
formă de averse, mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.
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cinema Zestrea
- 15,30;

16,30;

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif î 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30. FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9,15; 
12,15; 15,30; 18,30; 21,15, la grădină
— 20,15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 
18; 20,45, STADIONUL DINAMO — 
20,15.
• Splendoare în iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL
18,45; 21.
• Sprijiniți-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,43; 21, GRADINA CAPITOL — 
20,15; 22,15, ARENELE ROMANE —
20.30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCEGI — 10; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15, VOLGA — 9; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16, 
în grădină — 20, GRĂDINA DOI
NA — 20, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Mihai Viteazul : DOINA — 
11,30; 15,30; 19,30.
• Apa ea un bivol negru ; TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Urletul lupilor — 10,30; 12,30;
14.30. Cumătră uscată — 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
CENTRAL — 9; 11.45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9: 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
• Bătălia de pe Neretva : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, FLORE ASCA
— 15,30; 19.
• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RIT — 15,30; 17.45: 20, ARTA — 
15,30; 18. la grădină — 20,30.
• Serata : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE : — 15,30; 17,45; 20,
MUNCA — 16: 18; 20.
• Dă-i înainte, cowboy : FERO
VIAR — 8,45; 11,15; 13,30: 16; 18,30;
21, EXCELSIOR — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 20,45.
• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30, FLA
MURA — 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30. VICTORIA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cinci pentru infern : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZESTI — 15,30: 18, la grădină —
20.30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
DACIA — 8,45—20 în continuare, 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : UNIREA — 16: 18, 
la grădină — 20,15.

• Printre colinele verzi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii Iui Șaptecal ; 
domniței Ralu : PACEA 
19.
• Clanul sicilienilor : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Prețul puterii : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9; 12,30: 16,30, la grădină — 20,15.
• Regele Lear : MIORIȚA — 10,30; 
16; 19,30.
• Los Tarantos : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria t 
COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Cazul C.L. : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Omul din Sierra : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20.
• Vagabondul : LAROMET — 
15,30; 19.

teatre
• Theâtre de la Cite — Franța — 
(la Sala Palatului) : Albaștri, Albi, 
Roșii — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Studio) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul Mic : Cum se Jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română** : La izvoare de frumuse
țe — 18,30.

t
18,00

18.15
18,45
19.15
19,20

19,30

20,10

21,00

21,30

22,30

22,45

Deschiderea emisiunii. Calei
doscop folcloric cu : Ioana 
Cristea, Dumitru Zamfira, Ion 
Mi rea, și dansatorii din Vîl- 
cele-Olt. Dirijor : Radu Voi- 
nescu.
Scena.
Stop-cadru. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară • 
Sport.
Roman-foileton : ,,Nicholas
Nickleby** (II).
Dinamica societății româ
nești. Avatarurile centraliză
rii excesive.
Steaua fără nume — muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșliu. 
Telejurnalul de noapte • 
Sport.
închiderea emisiunii.
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viața snternaționaIă

„Vietnam, Cambodgia, Laos : S.U.A. — afară din Asia 1“ Sub aceas
tă lozincă, mii de locuitori ai Romei au manifestat sîmbătă împotriva 

agresiunii americane în Asia de sud-est.

PNOM PENH

Explozia 
unui depozit 
de muniții 9

PNOM PENH 13 (Agerpres). — Un 
important depozit de muniții, situat 
în plin centrul capitalei cambodgie
ne, a explodat în cursul dimineții 
de duminică. Este vorba de rezer
vele de muniții ale celei de-a doua 
brigăzi de infanterie a regimului 
Eon Noi, rezerve ce cuprindeau în 
principal cartușe de arme, puști- 
mitralieră și mitraliere, obuze de 
mortiere și mine. Prima explozie, 
de o intensitate deosebită, a declan
șat incendiul care a provocat explo
zia în lanț • lăzilor cu muniții.

Comunicat după vizita 
in R. D. Germană a ministrului 

chilian al relațiilor externe
BERLIN 13 (Agerpres). — La În

cheierea vizitei oficiale în R.D. Ger
mană a ministrului relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a fost dat publicității un co
municat în care se arată că cele 
două părți au hotărît să dezvolte co
laborarea în domeniile științei, teh
nicii, culturii. Părțile au hotărît să 
ducă tratative, luna viitoare, în ve
derea încheierii unui acord de co
laborare tehnico-științifică și a unui 
acord comercial pe termen lung.. De 
asemenea, ele vor organiza cu re
gularitate consultări politice între 
reprezentanți ai celor două state. In

DESCHIDEREA CONFERINȚEI
9

NAȚIONALE A PARTIDULUI
9

MUNCII DIN ELVEȚIA
GENEVA 13 (Agerpres). — La 

Lausanne s-a deschis Conferința na
țională a Partidului Muncii din El
veția. Pe ordinea de zi a conferinței 
se află dezbaterea tezelor-program 
și a statutului partidului.

Tezele-program au fosit dezbătute, 
In prealabil, de organizațiile canto
nale ale partidului. în acest, docu
ment se face o analiză amplă a po- 
litioii interne și externe a Elveției, 
sînt expuse telurile și sarcinile Par
tidului Muncii.

----------------------------------------- ,----------------

Japonia își reafirmă 
principiile de baza 

privitoare la Okinawa
TOKIO 13 (Agerpres). — Duminică 

s-a înapoiat la Tokio ministrul afa
cerilor externe al Japoniei. Kiichi 
Aichi. care a făcut o vizită de opt 
zile in mai multe țări europene. 
Ministrul japonez, care a participat 
la lucrările sesiunii Organizației 
pentru colaborare economică și dez
voltare (O.E.C.D.1), desfășurate la 
Paris, a avut, în capitala Franței, 
convorbiri eu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, în cursul 
cărora au fost examinate ultimele 
amănunte legate de acordul privind 
retrocedarea Okinawei.

Pe aeroportul din Tokio, Kiichi 
Aichi.! a declarat că acest acord va 
fi semnat joia viitoare. El a men
ționat că, în cursul convorbirilor cu 
Rogers au fost menținute cele trei 
principii de bază ale Japoniei pri
vind Okinawa : retragerea armelor 
nucleare din insulă. Okinawa va 
avea un statut similar cu cel al în
tregii Japonii, retrocedarea acestei 
insule în anul 1972,

Libia intenționează 
să stabilească 

relații diplomatice 
cu R. P. Chineză

TRIPOLI 13 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în cadrul unui miting de 
masă ce a avut loc la baza Okba 
ben Nafei, cu ocazia împlinirii unui 
an de la evacuarea fostei baze mili
tare americane Wheelus, președin
tele Moamer el Gedafi a declarat 
că „Libia recunoaște pe deplin pe 
plan diplomatic Republica Populară 
Chineză și intenționează să stabi
lească relații diplomatice cu Peki
nul". Această hotărîre, a menționat 
el, dovedește că poporul libian poate 
să se exprime astăzi în mod liber, 
spre deosebire de perioada premer
gătoare revoluției de la 1 septem
brie 1969, cînd Libia se găsea în 
sfera de influență a S.U.A.

comunicat se subliniază identitatea 
de păreri a R.D. Germane și Repu
blicii Chile în probleme internațio
nale importante.

Stabilirea de relații normale, pe 
baza dreptului international, de că
tre toate statele lumii eu R.D. Ger
mană ar reprezenta o contribuție 
importantă la cauza păcii și securi
tății internaționale, se arată în co
municat. R.D. Germană și Chile se 
pronunță pentru convocarea confe
rinței general-europene in proble
mele securității și colaborării. cu 
participarea tuturor statelor intere
sate.

Sărbătorirea 
ziarului „Neues 

Deutschland"
Sîmbătă și duminică, la Berlin, s-a 

desfășurat tradiționala sărbătoare a 
ziarului „Neues Deutschland", organ 
al C.C. al P.S.U.G. Sîmbătă, în ma
rea sală Friedrichstadtpalast, în pre
zența unor reprezentanți ai condu
cerii de partid și de stat, a avut loc 
o ședință festivă, urmată de prezen
tarea unei reviste muzicale transmisă 
de televiziunea R.D.G.

Un bogat program cultural-artistic 
și sportiv a atras, cu tot timpul ne
favorabil, peste 80 mii de cetățeni ai 
capitalei R. D. Germane în parcul 
Friedrichshein și în piețe ale orașu
lui, unde au fost instalate numeroase 
scene in aer liber.

Sărbătoarea ziarului „Neues 
Deutschland" a avut și in acest an ca*- 
racterul unei mari serbări populare.

Șt. DEJU
Berlin,

Afasă rotundă 
polono-italiană

VARȘOVIA 13. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La Var
șovia au început lucrările mesei 
rotunde polono-italiene. Reprezen
tanți ai celor două țări urmează să 
aibă un schimb de păreri asupra 
situației internaționale actuale, a- 
bordînd, totodată, aspecte majore 
ale stadiului actual al relațiilor e- 
conomice și comerciale reciproce 
(în 1970, schimburile dintre cele 
două țări în acest domeniu au de
pășit valoarea de 186,5 milioane do
lari). Acest gen de contacte poli
tice este promovat de Polonia și în 
relațiile cu Franța, Anglia, Suedia, 
Norvegia, Olanda.

Cu ocazia Congresului P.P.R.M.

DELEGAȚIA P.C.R.
A VIZITAT AIMAKUL ARHANGAI

I
ULAN BATOR 13. — Trimistil spe

cial Agerpres, Gh. Ciobanu, transmi
te : în zilele de 12 și 13 iunie dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., îm
preună cu alte delegații care au parti
cipat la lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, a fost invitată să 
facă o vizită prietenească în Aimakul 
Arhangai. Delegațiile au fost însoțite 
de B. Lhamsuren, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. Pe aeroportul din orașul 
Țețerleg, oaspeții au fost întîmpinați 
și salutați călduros de reprezentanții 
organelor locale de partid și de stat.

La sediul Comitetului de partid al 
Aimakului a avut loc apoi o intîlnire 
prietenească a delegației P.C.R. și a 
celorlalte delegații cu reprezentanții 
activului de partid regional. Primul 
secretar al comitetului, Raccia, a 
salutat, în numele comuniștilor din 
Arhangai, prezența delegației P.C.R. 
și a celorlalți oaspeți în această parte 
a țării. El a înfățișat aspecte ale acti
vității organelor locale și a organiza
țiilor de partid, și a relevat cele mai 
importante sarcini economice, poli
tice, sociale și culturale pe care cel 
de-al XVI-lea congres al partidu
lui le-a pus în fața oamenilor muncii 
din această regiune.

Aimakul-Arhangai se întinde pe o 
suprafață de 52 000 kilometri pătrați 
și are o populație de 70 000 locuitori. 
Principala bogăție a regiunii o repre
zintă zootehnia, numărul vitelor de
pășind un milion capete.

Delegația P.C.R. a vizitat coopera
tiva meșteșugărească din orașul de 
reședință, unde se execută obiecte de 
o mare valoare artistică, precum și 
școala generală de 10 ani. Au fpst 
expuse preocupările susținute ale

CONGRESUL
P.C. DIN BOLIVIA

LA PAZ 13 (Agerpres). — In ca
drul celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Comunist din Bolivia, 
Jorge Colle Queto, prim-secretar al 
partidului, a prezentat raportul de 
activitate. El a subliniat că acest 
congres are loc în condițiile unei si
tuații politice noi. după lovitura de 
stat din octombrie, anul trecut, cînd 
la putere a venit guvernul condus 
de președintele Juan Jose Torres.

Raportorul a relevat importanța 
procesului antiimperialist care are 
loc în prezent în Bolivia, pronunțîn- 
du-se pentru intensificarea ^cestuia 
și pentru unirea cu acele cercuri ale 
forțelor armate care sprijină lupta 
pentru suveranitate națională, ser
vesc cauza democrației și libertății. 
Vorbitorul a spos în evidentă nece
sitatea întăririi coeziunii tuturor for
țelor revoluționare boliviene și a 
consolidării organizațiilor populare, 
pe care lera denumit „școli de cadre 
pentru viitorul guvern popular".

în partea din raport consacrată 
problemelor internaționale, se arată 
că Partidul Comunist din Bolivia a- 
plică principiile internaționalismului 
proletar și va strînge legăturile cu 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională.

Participanții la congres au ascul
tat apoi raportul privind sarcinile 
organizatorice ale partidului, pre
zentat de Ernesto Natush, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist diin 
Bolivia. Vorbitorul a subliniat că 
sarcina principală, în momentul de 
țață, constă în pregătirea cadrelor 
de partid și extinderea influentei po
litice și ideologice în rîndurile oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
astfel îneît P.C. din Bolivia să de
vină un partid de mase, situat în 
avangarda luptătoare a mișcării mun
citorești și populare din țară.

La congres participă delegații ale 
partidelor comuniste din Argentina 
Venezuela, Columbia. Peru, Chile și 
Ecuador.

- Conferințe regionale ale 
Partidului Comunist German se des
fășoară în prezent în R. F. a Ger
maniei. Conferințele sînt organizate 
in legătură cu pregătirea Congresu
lui P.C.G., programat în luna noiem
brie la Diisseldorf. în cadrul confe
rințelor, la care participă conducă
tori ai P.C.G., are loc o amplă dez
batere a metodelor de muncă ale 
partidului în rîndurile populației, 
sînt examinate probleme privind 
sporirea influenței partidului in via
ța politică a țării. In ultimele zile, 
asemenea conferințe de partid au 
avut loc la Essen, Dortmund, Duis
burg, Koln și Frankfurt pe Main.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a ordonat deschi
derea unei anchete privind rolul or
ganizației paramilitare mexicane 
„Falcons" ai cărei membri, potrivit 
cercetărilor preliminare, au deschis 
focul împotriva celor 20 000 de stu- 
denți care demonstrau în semn de 
protest împotriva noilor măsuri ale 
autorităților în domeniul învățămîn- 
tului. Un comunicaț al poliției in
formează că în cursul incidentelor 
și-au pierdut viața patru studenti, 
iar 25 de răniți sînt internați la spi
tal în stare gravă. Comunicatul rele
vă, totodată, că 159 de persoane au 
fost arestate.

Parlamentul venezuelean 
a început dezbaterile asupra proiec
tului de lege prin care companiile 
petroliere străine ar urma să fie 
obligate să restituie Venezuelei toate 
instalațiile lor, în stare perfectă de 
funcționare, la data expirării con
cesiunilor, în anul 1983. Se relevă 
că valoarea instalațiilor menționate 
depășește suma de 400 milioane de 
dolari.

P.P.R.M. în direcția asigurării unor 
cit mai bune condiții de invățămint, 
pentru ca tineretul să aducă o con
tribuție de seamă la construirea so
cialismului în Mongolia frățească.

După vizitarea muzeului orașului, 
mărturie a trecutului de luptă al lo
cuitorilor Aimakului, oaspeții s-au 
înapoiat la Ulan Bator.

ATENA

Dejun in onoarea 
ministrului de externe 

al României
ATENA 13 (Agerpres). — In con

tinuarea vizitei sale la Atena, mi
nistrul de externe al României, Cor- 
neliu Mănescu, împreună cu soția sa, 
au vizitat celebrele vestigii ale ci
vilizației elene antice de pe „Acro
polis".

Duminică, subsecretarul de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, C. Xanthopoulos-Palamas, și 
soția, au oferit un dejun . în onoarea 
ministrului de externe al României, 
Corneliu Mănescu, și a soției sale.

POZNAN

INAUGURAREA 
CELEI DE-A 40-A 
EDIȚII AIÎRGULUI 

INTERNATIONAL
VARȘOVIA 13. — Corespon

dentul Agerpres I. Dumitrașcu 
transmite ; Cu participarea a 41 
de țări, din care 30 cu expoziții 
colective, s-a deschis duminică 
la Poznan a 40-a ediție a Tirgu- 
lui internațional din marele oraș 
polonez. Expun întreprinderi de 
comerț exterior și firme din An
glia, Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R.D.G., R.F.G., Italia, 
S:U.A., Suedia, U.R.S.S. și alte 
țări.

întreprinderile poloneze de co
merț exterior își concentrează în 
acest an oferta în sfera propu
nerilor concrete de cooperare și 
coproducție în producția de apa
ratură de măsură și control, au
tomatică industrială, mașini-u- 
nelte, motoare Diesel, mașini 
pentru construcții, electronică și 
electrotehnică.

Prezente pentru a 17-a oară, 
întreprinderile de comerț exte
rior din România aduc peste 

'200 de produse și grupuri de ex
ponate. Pentru prima oară sînt 
expuse, printre altele, autoturis
mul „Dacia 1 300“, frigidere, corn- 
presoare, tractoare mici, aparate 
de radio obișnuite și tranzisto
rizate, aparate de televiziune și 
tuburi catodice, elemente de au
tomatizare ; mai sînt expuse 
strunguri universale și carusel, 
motoare electrice asincrone, mo
toare Diesel, un panou cu semi- 
conductori, diverse produse chi
mice și ale industriei ușoare.

Pavilionul românesc a fost vi
zitat de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, E. Szyr, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Stefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe, și 
K. Olszewski, ministrul comer
țului exterior.

agențiile de presă transmit:
La Havana s-a deschis 

consfătuirea națională a lucrătorilor 
flotei maritime și porturilor din 
Cuba. La lucrările consfătuirii parti
cipă Fidel Castro, primul ministru al 
guvernului revoluționar, Osvaldo 
Dortioos, președintele Republicii, 
membri ai C.C. al P.C. din Cuba și 
ai guvernului, delegați reprezentând 
30 de mii de oameni ai muncii.

Președintele Comitetului 
special O.N.U. pentru pro
blemele apartheidului, Ab- 
dulrahim Farah, a ținut la Geneva 
o conferință de presă in care a ex
primat „extrema dezaprobare" a 
membrilor comitetului față de mo
dul în care unele țări înțeleg să se 
îmbogățească în dauna securității 
populației de culoare din Africa de 
Sud. El s-a referit, în special, la in
tențiile guvernului R.S.A. de a achi
ziționa cantități suplimentare de ar
mament din Marea Britanie și alte 
țări vest-europene.

I
Exproprierea a încă 63 

de latifundii a fost hotărîtă de 
Corporația chiliana pentru reforma 
agrară în urma unei reuniuni ia care 
a participat și ministrul agriculturii, 
Jacques Chonchol. Suprafața totală 
a terenurilor expropriate prin aceas
tă hotărîre este de 74 000 de hec
tare.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
IOSIF BANC 

IN R. S. MUNTENEGRU
-BELGRAD 13. — Corespondentul 

Agerpres, G. Ionescu, transmite : In 
continuarea vizitei sale în Iugoslavia, 
tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a făcut sîm
bătă și duminică o călătorie în Repu
blica Socialistă Muntenegru. El a fost 
însoțit de Radivoie Markovici, mem
bru al Vecei Executive a R.S. Serbia, 
și de ambasadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru.

In capitala muntenegreană, Tito
grad, oaspetele român a avut cu pre
ședintele Vecei Executive a R.S. Mun
tenegru, Zarko Bulaici, o întrevedere 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie și cordialitate.

Oaspetele român, împreună cu per
soanele oficiale iugoslave care-1 înso
țesc au vizitat apoi portul Bar, unde 
directorul general al portului, Dușan 
Liumovici, a prezentat activitatea ac
tuală și preocupările de dezvoltare a 
capacității portului.

La Moscova a început

Congresul 
mondial 

al petrolului
MOSCOVA 13 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Palatul Congreselor din Kremlin 
și-a început duminică lucrările cel 
de-al VIII-lea Congres mondial al 
petrolului, care se desfășoară sub 
deviza „petrolul pentru bunăstarea 
omenirii".

La această importantă reuniune 
internațională — organizată, o dată 
la patru ani, pentru a facilita con
tacte directe între oamenii de știin
ță și specialiști din domeniul petro
lului — participă peste 5 000 de de
legați, din aproape 60 de țări. Din 
România participă o delegație de 
oameni de știință și specialiști, con
dusă de prof. dr. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei.

Lucrările au fost deschise de prof. 
Frederic D. Rossini (S.U.A.), preșe
dintele consiliului permanent al 
Congreselor mondiale ale petrolului, 
care a relevat creșterea vertiginoasă 
a importanței petrolului la dezvolta
rea balanței energetice mondiale și 
a chimiei moderne.

Mihail Efremov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
dat citire mesajului adresat partici- 
panților de către șeful guvernului 
sovietic, Alexei Kosîghin.

Acad. M.T. Milionscikov, vicepre
ședinte al prezidiului Academiei de 
Științe a U.R.S.S., i-a salutat pe 
participanți în numele oamenilor de 
știință sovietici. Apoi, Valentin Sa- 
sin, ministrul industriei petrolului 
al U.R.S.S., a prezentat referatul 
„Industria petrolieră a Uniunii So
vietice".

Un succes de prestigiu
Tenorul român Ludovic Spiess, 

care participă ca invitat la pri
mul Festival internațional de o- 
peră organizat de „Metropoli
tan Opera" din New York, a re
purtat un succes de prestigiu în 
rolul lui Manrico din opera 
„Trubadurul" de Verdi. Ziarul 
„New York Times" subliniază, în 
cronica spectacolului, „robuste
țea vocii lui Spiess, extrem de 
caldă și expresivă". Ziarul apre
ciază că „Ludovic Spiess este u- 
nul dintre cei mai mari tenon at 
lumii".

In următorii cinci ani, 
guvernul de la Lima intenționează 
să extindă în mod deosebit sectorul 
de stat din economia țării, spre care 
vor fi îndreptate principalele fon
duri de investiții — a anunțat pre
ședintele Institutului național de pla
nificare din Peru, Guillermo Marco 
Pont. El a subliniat că este vizată, în 
special, dezvoltarea sectorului de stat 
în industria grea, agricultură și in
dustria pescuitului.

0 nouă explozie nuclea- 
yq de intensitate medie a avut loc 
sîmbătă la centrul de experiențe nu
cleare franceze din Pacific, anunță 
agenția France P-resse. Este a 
doua experiență nucleară efectuată 
de Franța în cadrul „campaniei de 
vară 1971", care a debutat la 5 iunie.

Ministrul de externe bel
gian, Plerre Harmel, a sosit la 
Beirut, prima escală a turneului pe 
care îl întreprinde prin cîteva țări 
din Orientul Apropiat. In timpul 
convorbirilor pe care le va avea la 
Beirut, Damasc și Cairo va fi abor
dată — după cum a precizat șeful 
diplomației belgiene la sosirea sa în 
Liban — evoluția situației din Orien
tul Apropiat.

Primul ministru al Liba
nului, S'36*3 Salam, va întreprinde, 
începind cu data de 21 iunie, o vi

Alegeri de deputați
în U. R. S. S

Duminică s-au desfășurat în întreaga Uniune Sovietică alegeri pen
tru sovietele supreme ale republicilor unionale și autonome și pentru 
sovietele locale de deputați ai oamenilor muncii.
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Cetățenii sovietici au ales în aces
te organe ale puterii de stat pe cel 
mai vrednici dintre ei, demni re
prezentanți ai clasei muncitoare, aî 
țărănimii colhoznice, ai intelectua
lității — candidați ai blocului comu
niștilor și celor fără de partid. La 
baza platformei politice a acestui 
bloc s-au aflat hotăririle recentului 
congres, al 24-lea, al P.C.U.S., în
dreptate spre întărirea pe mai de
parte a forței economice a țării, spre 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a popoarelor sovietice. Pro
blemele transpunerii în viață a ho- 
tărîrilor congresului s-au aflat în 
centrul campaniei electorale care a 
precedat ziua alegerilor. In cursul 
ei s-a desfășurat larg inițiativa 
populară. Dezbătind sarcinile ce se 
află în fața fiecărui colectiv de pro
ducție, oamenii muncii au dezvăluit 
cu simț gospodăresc noi și noi re
zerve de ridicare a productivității 
muncii și de accelerare a progresu
lui tehnic, au găsit noi posibilități 
de economisire a materialelor, de 
scurtare a termenelor de intrare în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție și a operațiilor tehnologice. 
După exemplul moscoviților și le- 
ningrădenilor, în toate republicile 
și regiunile U.R.S.S. se desfășoară în 
prezent întrecerea socialistă pentru 
realizarea înainte de termen a sar
cinilor noului cincinal.

Cu prilejul adunărilor populare șl 
a întîlnirilor alegătorilor cu candi
dați! care au avut loc în întreaga 
țară, în orașe ca și la sate, s-au fă
cut, de asemenea, numeroase pro
puneri de îmbunătățire a deservirii 
social-culturale a populației și a 
gospodăririi localităților, de extin
dere în continuare a rețelelor do

EVOLUȚIA STAȚIEI 
ORBITALE „SALIUT,,

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Du- , 
minted, la ora 0 și 34 de minute, ora 
Moscovei, stația orbitală „Saliut" a 
intrat în zona de vizibilitate radio de 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, anun
ță agenția TASS. Fină la ora mențio
nată, stațip efectuase 93 de rotații in 
jurul Pămîntului.

Potrivit rapoartelor cosmonauților 
și rezultatelor analizării datelor te- 
lemetrice, toate sistemele de la bor

Pavilionul României Ia Expoziția Internațională de tehnică modernă pentru 
unitățile comerciale și de alimentație publică „Intorgmaș" — care a avut loo 
la Moscova — s-a bucurat de aprecieri ale specialiștilor și ale publicului vizi
tator. In fotografie : cîteva din exponatele prezentate în cadrul pavilionului 

țării noastre

zită oficială în Iordania, Ia invitația 
premierului iordanian Wasfi Tall.

In legătură cu aceasta, se reamin
tește că într-o declarație anterioară, 
primul ministru libanez a oferit bu
nele oficii ale Libanului pentru îm
bunătățirea relațiilor dinitre oficia
litățile iordaniene și forțele palesti- 
nene staționate în Iordania.

O tînără australiancă în virs- 
tă de 29 de ani, Geraldine Bro
derick, a născut la o maternitate 
din Sidney 5 băieți și 4 fete. Fa
milia Broderick mai are două 
fetițe, Jackeline și Belinda de 
4 și 5 ani. Cei 9 gemeni, care 
cîntăresc între 400 și 900 grame, 
se află in incubatoare, fiecare 
sub atenta supraveghere a cite 
unui medic, iar starea sănătății 
mamei este bună. Este cel mai 
mare număr de gemeni înregis
trat vreodată, depășind cazul din 
Mexic, in 1967, cînd au fost năs- 
cuți 8 copii.

Crearea unei înalte co
misii însărcinate cu supravegherea 
cercetărilor întreprinse în vederea 
descoperirii asasinilor fostului vice
președinte chilian, Edmundo Perez 
Zucovic, a fost anunțată de preșe
dintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, sîmbătă seara, lntr-o cu
vântare radiotelevizată.

transport și a celor comerciale, pro
puneri pe care noile organe sînt 
chemate să le aplice în practică. La 
întâlnirile lor cu alegătorii, tova
rășii Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi, Alexei Kosîghin și alți con
ducători de partid și de stat au ros
tit cuvîntări. în care au analizat pe 
larg principalele probleme actuale 

a

în-
au

ale politicii interna și externe 
Uniunii Sovietice.

Toate orașele și satele de pe 
treg teritoriul Uniunii Sovietice 
fost pavoazate duminică sărbăto
rește. Pretutindeni au fluturat in 
vînt steaguri roșii. în această atmos
feră festivă primii alegători s-au 
prezentat în fața urnelor la ora șase 
dimineața. Dar pe vastele întinderi 
ale Uniunii Sovietice această oră nu 
a sosit în același timp. La Mos
cova, Leningrad, Volgograd și în ce
lelalte localități din partea euro
peană a U.R.S.S. era încă noapte de
plină cînd în regiunile răsăritene 
alegerile se desfășurau din plin. Cei 
dintîi cetățeni sovietici care au vo
tat, cu zece ore înaintea moscoviți- 
lor, au fost locuitorii peninsulei 
Ciukotka. Au urmat cei din Kam- 
ceatka — cu nouă ore înainte, 
cei din Magadan — cu opt ore 
inte.

La ora cînd transmit aceste 
duri, rezultatele definitive ale 
gerilor nu sînt încă cunoscute, 
rezultatele parțiale care au fost co
municate arată că majoritatea co
vârșitoare a 
candidaților 
și celor făta
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apoi 
îna-

rln- 
ale- 
dar

voturilor . a fost dată 
blocului comuniștilor 

de partid.

Moscova,

dul stației funcționează normal, țar 
cei trei cosmonauți se simt excelent.

Echipajul navei „Saliut" — alcătuit 
din Gheorghi Dobrovolski, Vladislav 
Volkov și Viktor Pațaev — a trans
mis duminică — ziua alegerilor în 
Sovietele Supreme ale republicilor 
unionale și în Sovietele locale — că 
voțează „pentru candidații blocului 
comuniștilor și celor fără de partid, 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale noului cincinal".

în R.F.G. a luat ființă un nou 
partid politic, „Uniunea Germană*. 
Noua grupare politică este alcătuită, 
în special, din membri dizidenți al 
Partidului Liber-Democrat, repre- 
zentînd aripa conservatoare a acestui 
partid.

Guvernul guatemalez și-a 
prezentat demisia președinte
lui țării, Carlos Manuel Osorio. Pre
sa diin Guatemala apreciază că mem
brii cabinetului au luat această ho
tărîre pentru a crea posibilitatea ac
tualului șef al statului să opteze 
pentru o nouă formulă guvernamen
tală la un an după primirea man
datului.

Sierra Leone va promova m 
continuare o politică de pace si va 
întreține relații cu toate statele, In 
baza respectării principiilor suvera
nității naționale și neamestecului în 
treburile interne — a declarat, în 
cadrul sesiunii .Parlamentului, pre
ședintele Siaka Stevens.

Generalul american Ge0T- 
ge Young, care a fost acuzat că a 
cenzurat și împiedicat cercetările 
privind masacrul comis de trupele 
americane în localitatea sud-vietna- 
meză Song My, se va retrage la 30 
iunie, a anunțat Pentagonul.
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