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PREȘEDINTELE REPUBLICII VOLTA

OFICIALA IN TARA NOASTRĂ
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Volta Su

perioară, general Sangoule Lami- 
zana, va face o vizită oficială in 
țara noastră în a doua decadă a 
lunii iunie 1973.

23 AUGUST
în în tîmpinarea

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Imperială șahinșahul 

Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
au făcut o vizită în nordul Moldovei

TOT ÎN CURSUL ZILEI DE IERI, ÎN PREZENȚA CELOR DOI ȘEFI DE STAT, A FOST 
SEMNAT ACORDUL DE COOPERARE PE TERMEN LUNG ÎNTRE ROMÂNIA ȘI IRAN

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu Maiestățile Lor Im
periale șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, și împărăteasa Farah au 
plecat duminică dimineața în- 
tr-o vizită in nordul Moldovei.

La plecare, pe aeroportul 
Bâneasa, erau prezenți Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mlzil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Tro fin. Hie Ver- 
det. Gheorghe Cioară, Ion Io- 
nită. Ion Pățan.

A fost, de asemenea, de față 
Houshang Ansari, ministrul eco
nomiei al Iranului.

înalții oaspeți sint Însoțiți in

Desfășurată într-o ambianță săr
bătorească, sub semnul prieteniei 
statornicite între cele două țări și 
pop^bre, călătoria în județele Su
ceava și Neamț B-a înscris ca o 
secvență importantă a vizitei ofi
ciale a suveranului iranian în 
România, cei doi șefi de stat con- 
: nuînd, în această zi. dialogul atît 
de rodnic, început sîmbătă în Ca
pitală, menit să deschidă o etapă 
superioară în evoltiția raporturilor 
bilaterale.

Mii și mii de localnici au ieșit 
în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și șahinșahului 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a celorlalți oaspeți, aclamîn- 
du-i îndelung. Ei și-au exprimat 
simțămintele de profundă stimă și 
considerație față de conducătorul 
partidului și statului nostru care, 
prin activitatea sa neobosită 
pusă în slujba păcii și colaborării 
internaționale, aduce o contribuție 
de preț la întărirea prestigiului 
României socialiste. In același 
timp, au dat expresie deplinei sa
tisfacții față de vizita suveranului 
iranian în România și față de re
zultatele ei fructuoase, în care au 
văzut o mărturie pregnantă a do
rinței ambelor țări și popoare de 
a întări și extinde colaborarea și 
relațiile tradiționale dintre ele, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării interna
ționale.

„.In această dimineață de iunie, 
aeroportul Salcea din apropierea 
Sucevei este frumos împodobit. In 
adierea ușoară a unui vint de pri
măvară flutură drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe un mare 
panou, aflat pe frontispiciul aero
gării, este înscrisă, în limbile ro
mână și iraniană, urarea : „Bun 
venit Maiestăților Lor Imperiale 
șahinșahul Aryamehr și împără
teasa Iranului**.

Este ora 10,15. Avionul preziden
țial aterizează. înalții oaspeți sint 
salutați cu cordialitate de Miu Do- 
brescu, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al 
județului Suceava, cu soția, Ion 
Simniceanu, primarul municipiului 
Suceava, de alți reprezentanți ai 
organelor locale, conducători de în
treprinderi și instituții, numeroși 
locuitori ai orașului și așezărilor 
din împrejurimi.

Unul din vrednicii gospodari su
ceveni, Nicolae Blîndu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele Coo
perativei agricole de producție din 
comuna Bosanci, oferă, după da
tină, pline și sare. Fete, în pitorești 
costume populare meșteșugit lu
crate, înminează buchete de flori.

O gardă militară prezintă onorul. 
Președintele Consiliului de Stat și 
suveranul iranian trec în revistă 
garda de onoare.

In aclamațiile mulțimii, cei doi 
șefi de stat, precum și tovarășa 
Elena Ceaușescu și împărăteasa 
Iranului, iau loc în mașinile ofi
ciale escortate de motociclisti.

Coloana oficială străbate partea 
de nord a municipiului Suceava, 
care trăiește cu bucurie și emo
ție această zi deosebită. Popu
lația face gesturi prietenești, 
flutură buchete de flori și eșarfe 
multicolore, formații de artLști a- 
maton prezintă, cu măiestrie, dan
suri din bogatul folclor local.

Se trece, in continuare, prin sa
tele Dârmănești, Milișeuți, Bădeuți. 
la semn de aleasă ospitalitate, in 

această vizită de Constantin 
Stâtescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României în Iran, general-loco- 
tenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 

împreună cu cei doi șefi de 
stat au plecat, de asemenea, 
Abbas Aii Khalatbari, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Sadegh Sadrieh. ambasadorul 
acestei țări la București, pre
cum și alte persoane oficiale 
iraniene care însoțesc pe Maies
tățile Lor Imperiale în vizita 
in țara noastră.

pridvoarele caselor, la porți sînt 
prinse lăicere moldovenești. Ță
ranii cooperatori au ieșit să ureze, 
din toată inima, bun venit condu
cătorului statului nostru, solilor 
poporului iranian prieten. Urmează 
orașul Rădăuți, veche așezare bu
covineană, unde se află biserica 
Bogdana, ctitorie ce poartă numele 
descălecătorului Moldovei, Bogdan 
I, și unde se odihnesc osemintele 
mușatinilor, primii voievozi moldo
veni și strămoși ai lui Ștefan cel 
Mare.

La intrarea în Sucevița își face 
apariția o ceată de călăreți, care 
însoțesc coloana oficială pînă la 
porțile renumitului monument is
toric și de artă — mînăstirea Su
cevița, primul obiectiv al vizitei.

Aici se află adunată aproape în
treaga suflare a comunei. Pe toți 
i-a reunit dorința de a saluta, de 
a-i primi cu căldură pe înalții oas
peți. Din coșuri frumos împletite, 
tinere fete oferă trandafiri roșii.

Adresîndu-se conducătorilor ce
lor două țări, mitropolitul Moldo
vei și Sucevei, Justin Moisescu, a 
spus : „Mînăstirea trăiește un mo
ment rar din viața ei. Vizita dum
neavoastră, șahinșahul Iranului, 
mare prieten al poporului român, 
și a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ctitor al României moderne, este 
un eveniment istoric. Vechiul nos
tru așezămînt de artă și istorie 
românească, acest leagăn al culturii 
moldovenești vă primește cu sen
timente de respect și dragoste11.

Sînt ascultate cu atenție ample 
explicații privind trecutul și va
loarea acestui monument, care rea
duce în memorie momente din 
lupta poporului nostru pentru apă
rarea independenței și a ființei na
ționale și care atestă geniul crea
tor românesc. Mînăstirea, prin 
frescele ei, face parte din marile 
comori ale artei universale. Ea se 
distinge prin linia arhitectonică o- 
riginală, fiind ultima construcție 
monumentală ce încheie perioada 
de strălucire a stilului moldove
nesc de la sfîrșitul secolului al 
XVI-lea.

Gazdele și-au exprimat satisfac
ția că, prin grija statului, monu
mentul și-a recăpătat frumusețea 
de altădată, în urma lucrărilor de 
restaurare din ultimii ani.

Solii poporului iranian admiră 
picturile murale, realizate de meș
teri anonimi, bogăția motivelor, 
policromia lor, în care predo
mină verdele, aidoma pădurilor 
seculare din jur.

înainte de plecare. Maiestățile 
Lor Imperiale semnează în Cartea 
de onoare.

De la Sucevița, coloana oficială 
ae îndreaptă spre Vatra Moldovi- 
ței. pe un pitoresc traseu montan, 
traversînd Obcinele Bucovinei.

Sosirea la mînăstirea Moldovița 
este marcată de un moment emo
ționant. încrucișindu-și tulnicele în 
chip de arcadă, deasupra drumu
lui, 50 de buciumași vestesc intra
rea oaspeților, iar de departe răz
bat chemări prelungi de corn de 
vinătoare.

Ridicată în vremea domnitorului 
Petru Rareș și restaurată în anii 
din urmă, mînăstirea impresio
nează pe oaspeți prin masivitatea 
zidurilor exterioare, adevărate zi
duri de cetate, care a jucat un rol 
important în străjuirea și apăra-

(Coatinuare La pag. a LII-a)

Pe străzile orașului Suceava

SOLEMNITATEA SEMNĂRII 
ACORDULUI DE COOPERARE

în prezența președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a Maiestății Sale Imperiale șahin
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a Maiestății 
Sale împărăteasa Farah, duminică 
seara s-a semnat Acordul de coo
perare pe termen lung între Româ
nia și Iran.

La solemnitatea semnării au fost 
de față tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Vasile 
Patilineț, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, ambasadorul țării noastre în 
Iran și alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, 
Abbas Aii Khalatbari, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, Sa
degh Sadrieh, ambasadorul acestei 
țări la București, și alte persoane 
oficiale iraniene.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și de Houshang Ansari, 
ministrul economiei al Iranului.

După ceremonia semnării, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și șa
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, s-au fe
licitat cordial.

Aș dori să exprim satisfacția — 
a spus președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — pentru faptul că 
in timpul vizitei pe care Maiesta
tea Voastră o efectuează in 
România s-a semnat acest acord. 
Sper că va fi o bază bună pentru 
de/voltarea atit a României, cit și 
a Iranului și a colaborării dintre 
cele două popoare și apreciez con
tribuția pe care ați avut-o.

împărtășesc intru totul cuvin
tele rostite de dumneavoastră, dom
nule președinte — a spus MAIES
TATEA SA IMPERIALA, MO

HAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR — și nu aveam nici o 
îndoială că se va ajunge la un a- 
semenea acord datorită relațiilor 
noastre bune și mai ales pentru 
ceea ce planificăm și anticipăm 
pentru viitorul țărilor noastre, în 
acest spirit de prietenie reciprocă 
care se întărește pe zi ce trece. 
Aș dori să ridic paharul in sănă
tatea dumneavoastră, pentru pros
peritatea tot mai mare a României.

în alocuțiunea rostită după sem
narea documentului, Ion Pățan a 
exprimat, în numele delegației ro
mane care a dus tratativele, satis (Continuare in pag. a III-a)

La Combinatul de celulozâ și hirtie

facția și bucuria de a fi ajuns la 
încheierea acestui acord, convinge
rea că el va marca o etapă impor
tantă în dezvoltarea relațiilor 
noastre de colaborare și cooperare. 
Doresc să exprim mulțumirea 
noastră că la semnarea acestui 
document deosebit de important 
ne-am bucurat de prezența ilustră 
a Maiestății Voastre Imperiale, a 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, ceea ce ne incumbă mai 
mari obligații în realizarea și tra
ducerea lui în viață.

Ziua insurecției 
naționale 

antifasciste armate

ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI 

ÎNAINTE DE TERMEN
TEHNOLOGII MODERNE 
- CALITATE-ECONOMII!

în secțiile de prelucrare la cald 
uzinelor 
se efec- 
moderni- 

condiții 
din acest

a metalului din cadrul 
constructoare de mașini 
tuează ample lucrări de 
zare. S-au creat astfel 
pentru realizarea. încă 
an, a unei producții superioare cu 
11 la sută celei din 1972, in spe
cial la capitolul piese de schimb 
pentru autovehicule, tractoare și 
material rulant Un rol însemnat 
in direcția sporirii producției de 
piese turnate il au noile tehnologii, 
turnarea cu miezuri executate in 
cutii calde și"turnarea pieselor din 
fontă grafită. Rezultatele obținute 
prin utilizarea acestor tehnologii 
in turnătoriile marilor întreprin
deri „Semănătoarea1’ — București, 
„Tractorul11, „Hidromecanica11 și 
Uzina de autocamioane — toate din 
Brașov, ca și in alte unități con
structoare de mașini din țară, sint 
edificatoare. De pildă, turnarea cu 
miezuri executate în cutii calde, 
generalizată in turnătoria Uzinei 
de autocamioane din Brașov, a 
permis obținerea unei productivi
tăți de 3 ori mai mare in compa
rație cu cea realizată prin folosi
rea procedeelor clasice, iar costul 
pe tona de amestec de formare 
s-a redus cu aproximativ 300 lei, 
ceea ce echivalează cu o economie 
anuală de aproape 12 milioane lei.

UN SEMESTRU DE...
5 LUNI

R1MNICU-VILCEA 
dentul „Scinteii11, Ion 
Colectivul de muncă

(Corespon-
Stanciu). — 

_„rr „._ _ rr __....... di n, cadrul
șantierului „Energoconstrucțla" Go
vora și-a realizat sarcinile de plan 
pe primul semestru al acestui an 
cu 32 de zile mai devreme. Toate 
lucrările de construcții și instalații 
la cele două turboagregate și ca

AVANPOST ÎN CINCINAL

O altă măsură pentru timp
Cite calendare sint, 

astăzi, in vigoare ? 
Foarte multe. Astăzi, 
de pildă, e 4 iunie. 
Dar, un eventual dis
pecer, pus să măsoare 
timpul real, pe care 
il dă ritmul in care 
își desfășoară activi
tatea multe dintre u- 
nitățile noastre econo
mice, ar trebui să co
munice :

La „Carbochim" din 
Cluj e 4 august. Mi
nerii din nordul Mol
dovei au inaintea lor 
mai puțin de două 
luni pină la încheierea 
anului.

Zilnic teleimprima
toarele redacției noas
tre oficiază acest dia
log de la distanță. Un 
dialog în care strălu
cirea replicilor este 
dată de densitatea fap
telor de muncă. Căci

timpul ciștigat de oa
menii muncii din in
dustrie și agricultură, 
de cei de pe șantie
rele de investiții se 
convertește in pro
duse de mare 'însem
nătate pentru econo
mie. Uzina „Victoria" 
din Florești a livrat 
suplimentar, in țară și 
peste hotare, 32 000 
bucăți de anvelope. 
Combinatul petrochi
mic de la Brazi a pus 
la dispoziția ' benefi-
marilor, peste preve
derile de plan, produse 
evaluate la 25 mili
oane lei.

Succesele in între
cere ale unui colectiv 
sau altul ne bucură 
pe toți căci ne privesc 
pe toți. Cind comu
nistul Ioan Moga, de 
la uzina „Indepen
dența" din Sibiu și 
tovarășii săi de echipă

marii sărbători —

noi succese pentru

zane de aburi aferente dublării ac
tualei capacități a centralei elec- 
tro-tenjiice Govora au ciștigat ast
fel un avans de aproape un an. 
Stadiile fizice atinse dau certitudi
nea că uzina de sodă nr. 3. insta
lațiile de electroliză, policlorură 
de vinii, produși clorurați și cele
lalte fabrici de pe platforma chi
mică — obiective ce vor intra in 
funcțiune cu citeva luni mai de
vreme — vor avea asigurate ener
gia și aburul tehnologic necesare.

PRODUCTIVITATE ÎNALTA
IN SUBTERAN

Colectivele hunedorene din uni
tățile industriei minereurilor feroa
se și neferoase obțin, in cinstea 
zilei de 23 August, noi și impor
tante succese. Bilanțul încheiat pe 
primele 5 luni de către Centrala 
minereurilor din Deva consemnea
ză depășirea prevederilor de plan 
cu 52 900 000 lei la producția globală 
și 48 300 000 lei la producția marfă. 
O bună parte din sporul de pro
ducție înregistrat s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii, peste sarcina stabilită, cu 436 
lei in medie de fiecare salariat.

Folosind la parametri ridicați u- 
tilajele și mașinile din subteran și 
de la suprafață și organizind mai 
judicios activitatea productivă, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii miniere Barza au 
realizat, de la începutul anului, o 
producție industrială superioară cu 
28 la sută prevederilor. La rîndul 
său, colectivul întreprinderii mi
niere Bocșa a extras și livrat su
plimentar industriei siderurgice o 
cantitate de minereu de fier cores
punzătoare unei producții de peste 
600 tone fontă. De asemenea, între
prinderea minieră Baia de Arieș a 
depășit, in această perioadă, sarci
nile de producție cu 7,1 la sută.

(Agerpres)

au terminat cu o lună 
mai devreme execuția 
primului tronson al 
conductei de la vii
toarea hidrocentrală 
Someș-Mărișelu, ei 
n-au realizat numai o 
performanță tehnică 
deosebită. Ștafeta în
trecerii a fost prelu
ată de constructorii 
hidrocentralei, care a- 
cum își încordează 
forțele să mărească 
avansul de timp ciști- 
gat, să conecteze mai 
repede la sistemul e- 
nergetic național a- 
cest important obiec
tiv.

Scriind despre ase
menea, fapte, scriem 
despre responsabili
tatea comunistă in 
muncă.

Cristian 
ANTONESCU

SPORT
o LUPTE. Sportivii noș

tri au cucerit două 
medalii la campiona
tele europene — prin 
Gh. Berceanu și N. 
Martinescu.

© BOX. Aplauze pentru 
pugiliștii români, la 
C.E. de la Belgrad.

® FOTBAL. Ieri, în di
viziile A și B.

© Actualitatea la atle
tism și scrimă.

® Alte știri din țară șl 
de peste hotare.
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SCENA
Teatrul TV prezintă In tlua de 8 

Iunie a.c.. In premieră pe țarft. spec
tacolul „Băieții de la coltul străzii* 1, 
adaptare pentru televiziune a piesei 
„Pașaport pentru eternitate" de Du
mitru Drăgan. realizați de Petre 
Popescu, care debutează cu ace't 
prilej și ca regizor de teatru TV. 
Scenografia : Gabriela Zamtiroscu. In 
distribuție : Octavian Colescu (ta
tii). Ica Matache (mama), Adina Po
pescu (fiica) șl George Mihâiță 
(fiul).

Teatru) dramatic din Baia Mare a 
prezentat cea de-a șasea premieră a 
actualei stagiuni cu piesa „Tache, 
Ianke șl C’adir" de Victor Ion Popa. 
Regla : Otto Rappaport. Scenografia: 
Teodor Ciupe. In distribuție : Ion 
SAsăran. Virgil Fâtu, Vasile Conslan- 
tinescu, Ion Uță, ștefan Sloboda, 
Jeny Jurcă și Tzenka yelceva Bin
der

FILME ÎN PREMIERĂ
SOLARIS — producție a studio

urilor „Mosfilm", In regla Iul An
drei Tarkovski. Film de anticipa
ție, distins cu Premiul special al 
juriului la festivalul de la Cannes, 
in 1972. în distribuție : Donatas 
Banionis, Natalia Bondarcluk.

POVESTIRILE BEATRICE! POT- 
TER — producție a studiourilor 
engleze, in regia Iul Reginald 
Mills. Spectacol de balet realizat 
după cinci dintre povestirile dese
nate pentru copil de Beatrice 
Potter : Interpretat de Royal Bal
let. The Royal Opera House Covent 
Garden — filmul a fost distins cu 
Premiul special al Juriului la fes
tivalul de la Moscova, in 1971. So

liști — Carole Ainsworth, Frede
rick Aahton ș.a-

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL — 
producție a studiourilor ceho
slovace, In regla lui Jaroslav Pa- 
pouSek. O comedie cu accente 
amare, dLn „serialul" despre exis
tența familiei Homolka (din care 
au mal rulat filmele „O duminică 
In familie" șl ,,O duminică pier
dută"), cu Josef Sebanek. Mărie 
Motlova, Frantisek Rusak etc.

SĂLBĂTICIA ALBA — produc
ție a studiourilor „Walt Disney", 
in regia lui James Algar. Un film 
consacrat existenței viețuitoarelor 
din lumea zăpezilor veșnice.

Sportivi români 
la campionate europene

LUPTE GRECO-ROMANE BOX: Aplauze pentru pugiliștii noștri

Teatrul maghiar de stal din Timi
șoara, care sărbătorește in aceste zile 
20 de ani de activitate, prezintă in 
premieră „Fluierașul fermecat" dc 
Csâbosy Gyiirgy. Regia : Cseresnyes 
Gyula. Scenografia : Virgil Mjloia, 
muzica — Harry MaiorovicL In dis
tribuție : Sinka Karoly, Fabian Fran- 
cisc. Meșter Andrei. Kiss Elisabeta, 
Bokor lldico, Jano Janos, Iszo 
J o ha na.

FESTIVALUL 
SPECTACOLELOR DE TEATRU 
PENTRU TINERET $1 COPII
între 7 și 14 iunie se va desfășura 

la Piatra Neamț a treia ediție a 
FESTIVALULUI SPECTACOLELOR 
DE TEATRU PENTRU TINERET ȘI 
COPII. Sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și avir.d 
ca organizatori Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Neamț și Teatrul tineretului, festi
valul va fi insolit de simpozionul 
„Teatrul pentru tineret și proble
matica tineretului contemporan", 
care va reuni personalități ale vieții 
noastre teatrale, pedagogi, esteticieni, 
activiști pe tărim obștesc și cultural. 
Festivalul va omagia in ziua de 10 
iunie tricentenarul Molidre printr-o 
•cartă sesiune de comunicări.

EXPOZIȚII
S Miercuri, 6 Iunie, în sălile Ate

neului Român (str. Franklin nr. 
1—3) va avea loc vernisajul expo
ziției Aurel Jiquidi și Ana Jiquidi.

• La Galeriile de artă Galateea 
(Calea Victoriei nr. 135) poate fi 
vizitată expoziția de desene Ion 
Bițan și Iulian Mereuță.

• Gheorghe Șaru, Ioana Kassar- 
gian si Corneliu Petrescu își pre
zintă lucrările in cadrul unei expo
ziții recent deschise la Galeriile de 
artă Apollo. (Calea Victoriei nr. 56).

BUZĂU (Corespondentul „Scin- 
teli“, Mihai Bâzu). — Sălile palatului 
municipal din Buzău găzduiesc in 
aceste zile expoziția de pictură și 
grafică a maestrului Corneliu Baba. 
Cele 54 de lucrări expuse, de o 
mare varietate tematică, conferă 
expoziției — prin valoarea lor — 
semnificația unui eveniment artistic 
de cea mai mare Importanță.

RM. VILCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Stanciu). — In sala 
artelor din municipiul Rm. Vilcea a

fost deschisă o expoziție retrospec
tivă dc artă plastică Lucrările, 
aparținlnd pictoriței Micacl» Elcu- 
theriade, surprind prezența omului 
tntr-un peisaj viu, plin de poezie 
și culoare.

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
..Scinteii", Geza Tomori). — In sala 
de expoziții a Școlii populare de 
artă din Sf. Gheorghe a avut loc 
vernisajul unei expoziții neobișnu
ite. Vizitatorii au putut admira 
doar trei zile exponatele — flori 
vii, aranjate in mod artistic după 
stiluri tradiționale japoneze „Ike- 
bana". Această expoziție a consti
tuit examenul de diplomă al cercu
lui de Ikebana care a funcționat in 
cursul acestui an la Școala populară 
de artă din Sf. Gheorghe, sub con
ducerea artistului plastic Kiss Bela, 
și va fi cu siguranță o sursă de in
spirație pentru mulți locuitori al 
orașului Sf. Gheorghe, dornici de 
a-și înfrumuseța interlopul locuin
țelor.

4-10 iunie 1973

Modern j Film dedicat vizitei 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu in Olanda ; 
Scala : Clntec de mai ; București : 
Pulberile răului ; Lumina : Orizont 
științific nr. 5/73 ; Doina : Protec
ția calității apelor : Patria, Lucea
fărul, Excelsior : Suflet din sufle
tul neamului său, Nicolae Bălces- 
cu ; Grivița : Un om pentru oa
meni ; înfrățirea : Prin codrii de 
sub apă ; Buzești : Artistul nevăzut 
(R.S. Cehoslovacă) ; Dacia : Ano
timpul mireselor ; Unirea : Tainele 
Insulei Paștelul (U.R.S.S.) ; Lira r 
Indiferența ; Drumul Sării : Portre
tul unei fete (R.P. Ungară) ; Fe
rentari : Expediția „Maris 72“ ; 
Giulești : Io, Mircea Voievod" ; 
Cotrocenl : O întimplare (R.P. Po
lonă) ; Pacea : Victor Iliu ; Crin-

gașl : Ritmuri românești ; Melodia: 
Și pe aici au trăit mamuții ; Flo- 
reasca : Popas printre pescari ; 
Viitorul : Pasiunea (R.P. Bulgaria); 
Aurora : Copiii noștri ; Miorița : 
Indiferența : Moșilor : Invenția ; 
Popular : Șoaptele iernii ; Munca : 
Jubileul clubului Rapid ; Cosmos : 
Folosirea apelor ; Tomis : Io, Ște
fan Voievod ; Arta : Orizont știin
țific nr. 4/73 ; Vitan : Vinătorii de 
sălbăticiuni de pe muntele Dak- 
Sao (Vietnam) ; Rahova : Almanah 
internațional tehnico - științific ; 
Progresul : Andreescu ; Clubul Uz. 
Republica : Orizont științific nr. 3/ 
73 ; Doina : Cind Moș Ene intră In 
vacanță, Prometeu XX, Viteazul 
Robin Hood, Două basme ; Capi
tol : Alfabetul ; Festival : Cristalul 
românesc.

ÎN SĂLILE

DE CONCERT
p

• Pianistul francez Michel 
Beroff, care oferă melomani
lor, astă-seară, ora 20, la Ate
neul Român, un recital extra
ordinar, va fi și solistul sim
fonicului Filarmonicii — vineri 
8, simbătă 9 — simfonic ce se 
va desfășura sub bagheta diri
jorului Mircea Cristescu.

• Joi, 7 iunie, ora 20, orchestra 
simfonică a Radloteleviziunii 
ne prezintă, In concertul său, 
trei tineri soliști : Grigore Ce- 
can, Luiza Sterjade, Anda Pe- 
trovlcl, elevi al Liceului de 
muzică „George Enescu",

• Vineri, 8 iunie, ora 20, la 
«ala „George Enescu" a conser
vatorului, Grigore Iostib, la pu
pitrul orchestrei simfonice a 
conservatorului, va interpreta 
lucrări ale studenților claselor 
de compoziție.

GH. BERCEANU
- medalie de aur

N. MARTINESCU
- medalie de bronz

Campionatele europene de lupte 
groco-romane, încheiate aseară la 
Helsinki, au oferit sportivilor ro
mâni ocazia de a se situa, ca și la 
alte competiții asemănătoare, printre 
fruntași. Multiplul nostru campion 
Gh. Berceanu s-a dovedit cel mai 
tare la categ. semimuscă (48 kg). El 
a ciștigat, din nou, titlul de campion 
european primind medalia de aur.

Gh. Berceanu și-a disputat titlul 
in partida directă cu sovieticul Net- 
vetaev, pe caro,l-a Întrecut la punc
te. Pe locul trei la această catego
rie — bulgarul Hristov.

La categ. grea (100 kg), titlul a re
venit sovieticului Nikolaj Bolbotin. 
Campionul român Nicolae Martlnes- 
cu s-a clasat al treilea, primind deci 
medalie de bronz. Ceilalți luptători 
români ajunși in faza finală au o- 
cupat locurile : 4 — Hupcâ si Gingă; 
5 — M. Dumitru : 6 — Ad. Popa.

Iată ciștigătorii celorlalte titluri : 
categ. 52 kg — I. Mlchalik (Polonia) ; 
categ. 57 kg — H. Traikov (Bulga
ria) : categ. 62 kg — N. Davidian 
(U.R.S.S.) ; categ. 68 kg — S. Kisa- 
mutdinov (U.R.S.S.) ; categ. 74 kg -ț 
I. Kolev (Bulgaria) ; categ. 82 kg — 
L. Andersson (Suedia) ; categ. 90 kg 
— V. Rezeanțev (U.R.S.S.) ; categ. 
peste 100 kg — A. Tomov (Bulgaria).

Iată citeva, rezultate din ultimele 
partide dinaintea finalelor. în turul 
4. Gh. Berceanu l-a învins prin des
calificare pe finlandezul Hirvonen. O 
puternică revenire a avut Nicolae 
Martinescu (categ. 100 kg). După in- 
fringerea prin tuș la bulgarul Loza- 
nov. luptătorul român l-a învins prin 
descalificare pe vest-germanul He- 
cher și la puncte pe finlandezul Vir- 
tanen. Nicolae Gingă și Eugen Hupcă 
au trecut, de asemenea, cu succes 
de turul patru.

In reuniunea de după-amiază, 
Gingă a pierdut prin tuș la polone
zul Michalic, iar Hupcă a fost învins 
la puncte de iugoslavul Danjanovic.

• Evoluțiile Iul Simion Cuțov șl Gabriel Pometcu — 
apreciate de spectatori și de specialiști • Astăzi, in ring 

Constantin Gruescu ; miine, Mircea Tone și Ion Alexe

BELGRAD (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Dacă victoriile re
prezentanților noștri Ștefan Băiatu 
și Alee Năstac erau așteptate ei n-au 
făcut decit să confirme pronosticurile, 
in schimb, succesul lui Simion Cu
țov (asupra unui adversar redutabil 
prin tehnică, forță și experiență, așa 
cum e irlandezul Charles Nash) și 
mal ales cel al lui Gabriel Pometcu, 
ieri după amiază (in fața campionu
lui olimpic Kuznețov), au produs o 
puternică impresie asupra spectato
rilor.

Poate că sint subiectiv, insă per
sonal am considerat meciul Cuțov— 
Nash cel mai frumos și mai dinamic 
din întreaga gală de simbătă seara. 
Ziarul belgrădean „Sport" avea să 
scrie ieri că între Cuțov și Nash s-a 
dat „o luptă dintre acelea care nu 
trebuie uitate". Și cotidianul „Poli- 
tika expres" are aprecieri elogioase : 
„O luptă excepțională, care a smuls 
ovațiile publicului" ; „un joc de ar
tificii pentru o simbătă seara". Ti
nărul Simion Cuțov s-a purtat ad
mirabil la primul lui meci lntr-o 
competiție de anvergură. Totuși, mal 
departe drumul lui rămine foarte di
ficil, plin de obstacole chiar de la 
partida imediat următoare, cu sovie
ticul Solomin. Acest Vasili Solomin 
constituie, intr-un fel, un caz curios. 
La turneul olimpic a participat la 
categoria cocoș, ajungind pină în 
sferturile de finală, iar acum boxează 
la „semiușoară". Deci un salt peste 
două trepte, in numai 10 luni !

Și acum, despre meciul vedetă al 
galei de ieri după amiază : Gabriel 
Pometcu contra Boris Kuznețov, re
centul campion de la Miinchen. Era 
o reeditare a acelei partide olimpice 
din urmă cu numai zece luni, partidă 
a sferturilor de finală, aspră și di
namică, încheiată cu o decizie la 
puncte cu 4—1, în favoarea lui Kuz
nețov. Nici unul dintre arbitri nu 
marcase atunci vreo diferență mai 
mare decit un singur punct 1 De astă

dată, Pometcu pornea la luptă handi
capat de o Îndelungată întrerupere 
competlțională, deci fârft posibilitatea 
să fi atins o formă de virf. 
Sublinierea aceasta am lăcut-o toc
mai spre a reliefa meritele extraor
dinare ale reprezentantului nostru 
in meciul contra campionului olim
pic.

J^a început, «e părea că se va re
peta povestea de la Miinchen. Kuz
nețov domina tactic lupta, iar prin
tr-o contră de dreapta il adusese pe 
Pometcu in stare de K.D. După pri
ma pauză, pugilistul nostru luptă 
insă „ca un leu". El aplică croșeu 
după croșeu, nelăsind vreun răgaz 
lui Kuznețov. Publicul se ridică in 
picioare , sala Întreagă aclamă pe 
combatanți. Ultimul rund a cunoscut 
un Pometcu de-a dreptul formidabil, 
cu croșee și upercuturi de stingă in 
serie. Kuznețov, epuizat, nu mal 
avea forță și precizie. Cu arma sa 
principală, lovitura directă de dreap
ta, abuza de țineri și împingeri. Un 
avertisment s-ar fi impus. Dar arbi
trul s-a limitat la banale atenționări. 
Sfirșit în ovațiile publicului, me
ciul avea să aducă victoria la puncte 
și revanșa pentru Gabriel Pometcu. 
Decizia : 3—2. Iarăși, ca la Miinchen, 
nici un arbitru n-a marcat vreo di
ferență mai mare de un singur 
punct !

Seara au urcat pe ring doi debu- 
tanți români la campionatele euro
pene ; Paul Dobrescu („ușoară") si 
Alexandru Popa (,^emimijlocie“). Pri
mul are aici misiunea, deloc simplă, 
să-1 înlocuiască pe Calistrat , Cuțov, 
boxerul român ce se bucură de mul
te simpatii la Belgrad. Conform aș
teptărilor, Dobrescu l-a întrecut pe 
turcul Yigit. Alexandru Popa însă a 
pășit cu stlngul pragul campionate
lor, pierzînd meciul cu finlandezul 
Kalevi.

Valerlu MIRONESCU

FOTBAL: O ETAPĂ FURTUNOASĂ
• UNIVERSITATEA CRAIOVA - PERFORMERA ZILEI: 6-2 IN DEPLASARE • LA ARAD, 
REȘIȚA Șl CONSTANȚA, GAZDELE AU ÎNVINS LA SCOR • PENTRU SPORTUL STU

DENȚESC, TERENUL PROPRIU - AVANTAJ DOAR PE JUMĂTATE...

Manifestări consacrate 
anului revoluționar 1848

ARAD (corespondentul „Scinteii" 
Constantin Simion). In cursul zilei 
de duminică, 3 iunie a.c., in sala Tea
trului de Stat din Arad a avut loc 
o adunare populară consacrată ani
versării a 125 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică de la 1843, la 
care au participat membrii biroului 
comitetului județean de partid și ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, activiști de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din Întreprinderile și instituțiile 
arădene. Despre însemnătatea istori
cului eveniment de la 1848 a vorbit 
tovarășul Andrei Cervencovici, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R. Adunarea populară 
s-a Încheiat cu un program artistic 
omagial.

în aceeași zi, la Muzeul județean 
Arad, in prezența reprezentanților 
organelor locale de partid și de stat, 
a avut loc redeschiderea expoziției 
permanente „Revoluția burghezo-de
mocratică de la 1848", îmbogățită cu 
noi documente.

SLATINA (corespondentul „Scin
teii" Emilian Rouă). Simbătă după- 
amiază, la Slatina a avut loc o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
125 de ani de la revoluția din 1848. 
La adunare a luat parte tovarășul 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid, conducători ai unor între
prinderi și instituții din orașul Sla
tina.

In încheierea adunării, participan- 
ții au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

După adunare g-a desfășurat mon
tajul literar-muzi cal ..România revo
luționară". Și-au dat concursul actori

de la Teatrul Național din Craiova, 
formații și soliști de la casele de 
cultură din Slatina, Caracal și Co
rabia, de la căminele culturale Scor- 
nicești, Iancu Jianu, Stoicănești. 
lzbiceni, Osica, Vil cele etc.

REȘIȚA (corespondentul „Scinteii" 
Nicolae Cătană). Simbătă, la sediul 
Comitetului județean de partid Car aș- 
Severin din Reșița a avut loc o se
siune de comunicări pe tema : „125 
de ani de la evenimentele anilor 
revoluționari 1848—1849 în regiunea 
minieră a Banatului". Cuvlntul de 
deschidere a fost rostit de tov. Tran
dafir Cocârlă, prim-secretar al comi
tetului județean de partid. In con
tinuare s-au prezentat 16 comunicări, 
susținute de cercetători, cadre uni
versitare din Cluj și Timișoara, pre
cum și de istorici din județul Caraș- 
Severin. A fost inaugurată, totodată, 
o expoziție comemorativă organizată 
de muzeul de istorie județean, cu 
sediul in Reșița.

CLUJ (corespondentul „Scinteii" 
Al. Mureșan). La Monumentul eroi
lor din 1848 din pădurea Cloncaș, 
a comunei Dăbica, județul Cluj, a 
avut loc duminică o serbare popu
lară închinată împlinirii a 125 de ani 
de la evenimentele revoluționare de 
la 1848. Cercetătorul principal, Pe
tru Iambor. de la Institutul de isto
rie și arheologie din Cluj, a vorbit 
despre evenimentele revoluționare 

. petrecute in cursul anului 1848 in 
Țările române, precum și pe terito
riul comunei. Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat din 
Cluj și formațiile căminelor cultu
rale din Dăbica, Luna de Jos. Cor- 
nești și Panticeu au susținut un bo
gat program artistic.

tv
PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția a 57-a.

18.00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi. județul 

Mureș.
18.20 Căminul... la Galați.
19,00 Scena. Emisiune de actuali

tate și critică teatrală.
19.20 îooi de seri.
18.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Cintecul sâptămlnll : „Tineri 
In țara tinereții" de George 
Grlgorlu. Text de N. Stolan. 
Interpretează Jean Păunescu.

20,05 Anchetă TV : „Cind una spui 
șl alta faci" da Carmen Du
mitrescu.

20,45 Roman foileton „Femeia în 
alb". Producție a studiourilor 
de televiziune franceze (ulti
mul episod).

21.33 Revista literară TV.
22.35 24 de ore.
22,50 Luminile rampei. Arii șl sce

ne din opera „Travlata" de 
Verdl. Interpretează : Euge
nia Moldovanu. Octav Enigâ- 
rescu șl Corneliu Finfițeanu.

PROGRAMUL II

20.00 Avanpremieră.
20.05 Film serial pentru copil 

„Daktari".
20.30 Publicitate.
20.35 Dans șl muzică de pretutin

deni. Folclor din U.R.S.S.
21,05 Film documentar „Apoi s-a 

născut orașul". Regla : Con
stantin Vaenl.

îl,35 Muzică lăutărească cu Petre 
Stolcan.

31.35 Film serial „Pe urmele Iul 
Caplja" — producție a stu
diourilor de televiziune Iugo
slave. Regia : Ivan Hetrlch. 
Episodul VI.

cinema

• Ultimul cartuș : PATRIA — 8; 
11,30; 14; 10,30; 19; 21.30, LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
21, la grădină — 20,15. MODERN
— 9; 11,15; 13.30; IC: 18.15: 20.30, la 
grldinâ — 20. GRADINA DINAMO
— 36.30.
• Aventurile lui Babuțcă : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14: 16.15;
18,30; 20.45, la grădină — 20.
• Solaris : CENTRAL — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Sălbăticia albă : FESTTVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. la gră
dină — 20.
• Homolka $1 portofelul : LUMI
NA — 9; 11.15; 13.30; 16; 1C.30;
20.45.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — 9,30; 11.30; 14; 16,15;
IC,30; 20,45. GRĂDINA SELECT
— 20.
A Bond de noapte : BUCUREȘTI 
— 9; ]1,15; 13,3j: 16.30; 18.45: 21, la 
grădină — 20.15, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30. ARE
NELE ROMANE — 20 15.
• Amintiri din copilărie j TIM

PURI NOI — >—20,11 în conti
nuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Nici un moment de plictiseală : 
DOINA — 11; 13.30; 16; 18.30; 20,45, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Clprian Porumbescu : GRIVI- 
TA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Copiii căpitanului Grant : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, la grădină 
— 20.
• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16; 18: 20.
• Falsa liră de aur — 10; lî; 14, 
Klng-Kong — 16.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Pe aripile vintulul 1 GLORIA — 
10: 14.30; 19, FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
• Ceața : ARTA — 15,30; II; 20,15, 
la grădină — 20.
• Cind legendele mor : BUZEȘTI 
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. 
la grădină — 20.15. MELODIA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20,45. TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45, la grădină — 20.15.
• Bătrlnil bandiți : DACIA — •;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Acea pisică blestemată t BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,45. la grădi
nă — 20.15. VOLGA — I; 11,11: 
13,30; 15,45; 18,15; 20.30.
e Veronica : FERENTARI — 16;

18; 20. MOȘILOR — 16; 18; 20, 
la grădină — 20,15.
a Fată bătrlnă : UNIREA — 16; 
18,15; 20.15, la grădină — 20,30.
• Eliberarea (seriile IV—V) :
POPULAR — 15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Beciul extraordinar susținut de 
Micbei Beroff — plan (Franța) 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul de stat Valea Jiului (în 
sala Teatrului de comedie) : Casa 
care a fugit pe ușă — 20.
• Comitetul de cultură șl e- 
ducațle socialistă al municipiului 
București prezintă la .,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : SpccUcol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor*  — 20.30 ; 21,15.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.

REZULTATE TEHNICE
• Steaua — Universitatea Craiova 2—6 (0—1). Au marcat: Țarălungă, 

Marcu (de două ori). Oblemenco (de două ori), Cristache (autogol) 
pentru oaspeți ; Tătaru (din lovitură de la 11 m) și Șbefănescu, pen
tru gazde.

• U.T.A. F.C, Petrolul 4—0 (0—0). Au marcat : Domlde (mln. 53 
fi 62), Sima (78), Kun (min. 90).

• F.C. Constanța — Universitatea Cluj 4—0 (3—0). Au marcat : 
Turcu (min. 18). Bălosu (min. 20), Mărculescu (min. 28), Tănase (71).

• A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 2—0 (0—0). Au marcat : Naghi 
(min. 84) și Kiss (min. 90).

• Jiul — Rapid 1—0 (1—0). A marcat : Libardi (min. 17).
• C.S.M. Reșița — Dinamo 4—1 (1—0). Au marcat : Florea (min. 

19), D. Georgescu (min. 48 și 61). Emil Dumitru (min. 70) ; respectiv 
— Lucescu (min. 90), din 11 m.

• C.F.R. Cluj — Steagul roșu 1—0 (0—0). A marcat : Bucur (min. 56).
• Sportul studențesc — F.C. Argeș 1—1 (0—0). Au marcat : Roșu 

(min. 70), pentru oaspeți ; Oct. Ionescu (min. 89) pentru gazde.

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I. Delta Tulcea — Politeh

nica Iași 1—0, Metalul Plopeni — Du
nărea Giurgiu 1—0, Progresul Bucu
rești — C.S. Tirgoviște 0—1 !, Gloria 
Buzău — Ceahlăul Piatra Neamț 2—0, 
Știința Bacău — C.F.R. Pașcani 1—0, 
C.S.U. Galați — Metalul București 
4—2, Chimia Rm. Vilcea — Șantie
rele Navale Oltenița 3—0, Progresul 
Brăila — F.C. Galați 2—0.

După 26 de etape, pe primul loc în 
clasament — Politehnica Iași (gola
veraj 45—23), urmată de Metalul 
București (33—21), ambele cu cite 31 
puncte.

SERIA A II-A. Politehnica Timi
șoara — F.C. Bihor 1—0, Olimpia O- 
radea — Electroputere Craiova 2—0, 
Minerul Anina — Nitramonla Făgă
raș 1—0, Olimpia Satu-Nțare — Mi
nerul Baia Mare 1—0, Corvinul Hu
nedoara — C.S.M. Sibiu 1—1, Meta
lurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara 
3—2 Metrom Brașov — Gloria Bis
trița 2—0, Metalul Drobeta Turnu- 
Severin — C.F.R. Arad 2—0.

In clasament, după 26 de etape, 
conduce Politehnica Timișoara (36 p), 
urmată de F.C. Bihor (34 p).

„Derbiul" nervilor...
TIMIȘOARA (prin telefon, de la 

Ion Stan). — Stadionul „1 Mai" din 
Timișoara a devenit, ieri, neincăpă- 
tor pentru derbiul seriei a Il-a : Po
litehnica Timișoara — F.C. Bihor. 
Cei peste 45 000 de spectatori, (din 
care peste 5 000 orădeni) au fost

martorii unui joc al nervilor, cîști- 
gat, în cele din urmă, de formația 
gazdă, prin golul înscris de Șchiopu 
în minutul 67, in urma unei lovituri 
libere de la aproximativ 35 metri. 
De menționat că arbitrul Petriceanu 
(București) a avut mult de furcă în 
această partidă. încă din minutul 4, 
echipele au rămas in 10 oameni, ca 
urmare a eliminării timișoreanului 
Bungău șl a orădeanului Lucaci, 
pentru lovire reciprocă. In continua
re. arbitrul s-a văzut nevoit să „îm
partă" multe cartonașe galbene, Ln- 
trucit nervii jucătorilor nu s-au po
tolit de fel...

Clasamentul
Univ. Craiova 25 13 8 4 46—30 34
Dinamo 25 13 4 8 37—29 30
C.F.R. Cluj 25 10 10 5 28—22 30
F.C. Argeș 25 11 6 8 37—23 28
Steaua 25 9 9 7 32—24 27
S.C. Bacău 25 10 7 8 26—30 27
Jiul 25 10 5 10 32—32 25
F.C. Petrolul 25 9 7 9 18—26 25
Steagul roșu 25 8 7 10 30—19 23
Rapid 25 7 9 9 25—23 23
U.T.A. 25 7 9 9 28—31 23
C.S.M. Reșița 25 7 9 9 29—32 23
F.C. Constanța 25 7 7 11 25—29 21
A.S.A. Tg. M. 25 10 1 14 30—38 21
Univ. Cluj 25 7 7 11 21—39 21
Sportul stud. 25 4 11 10 25—42 19

Etapa viitoare
(0 IUNIE)

F. C. Argeș — Steaua, Uni
versitatea Craiova — Steagul 
roșu, S. C. Bacău — Jiul, Ra
pid — C.S.M. Reșița, A.S.A. 
Tg. Mureș — U.T.A., Universi
tatea Cluj — F. C. Petrolul, Di
namo — C.F.R. Cluj, F. C. Con
stanța — Sportul studențesc.

ATLETISM

Nou record 
național la 

4x100 m (femei)
Pe cochetul stadion din loca

litatea vest-germană Osnabruck, 
atletele noastre fruntașe au luat 
parte, la sfirțitul sâptămlnll, la 
tradiționalul triunghiular atletic 
România — R.F. Germania — 
Olanda. în pofida vremii nefa
vorabile, rezultatele înregistrate 
au fost in general bune. Scoru
rile interechipe, la sfirșitul com
petiției, arătau astfel : R.F.G.— 
România 79—56 ; România—O- 
landa 84—51. Succesul atletelor 
noastre In intilnirea cu forma
ția Olandei, deși scontat, este 
mult mal clar decit se presupu
nea. Argentiha Menis (61,76 m 
la aruncarea discului — cu peste 
doi metri față de vest-germana 
Westermann), Valeria Bufanu 
(13 sec. la 100 m garduri — pe 
locul doi, cu 13,3, vest-germana 
Nolte) și Valentina Cioltan 
(17,36 m la aruncarea greutății 
— pe locul doi, de asemenea, o 
româncă, Loghin — 15,35 m) au 
realizat victorii In probele res
pective. La sărituri, atletele 
noastre au fost foarte aproape 
de a obține victorii, de altfel, 
Viorica Viscâpoleanu (6,23 m la 
lungime) și Virginia Ioan (1.79 
m la înălțime) ocupind locurile 
secunde la numai clțiva centi
metri in urma campioanelor o- 
llmpice (Rosendahl — 6,25 m fi 
Meyfarth — 1,82 m).

La ștafeta 4X100 m plat, echi
pa României (Bufanu, Lazăr 
Mirza și Condovici) — clasată 
pe locul secund, după R.F.G. — 
a stabilit un nou record națio
nal : 45,6 sec.

Pe stadionul 
din Lujniki

MOSCOVA (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — întrece
rile de atletism de pe stadionul 
„V. I. Lenln" din parcul Luj
niki, organizate de ziarul „Prav
da", au reunit la start, plnă in 
prezent, un mare număr de 
sportivi din Uniunea Sovietică. 
Vineri au avut loc primele pro
be de pentatlon și decatlon, 
care au deschis, incă de la în
ceput, o pasionantă luptă pen
tru ocuparea primelor locuri. 
După probele disputate tn ziua 
inaugurală, pe primul loc la 
pentatlon femei se afla atleta 
N. Kvetkauskaite din Kaunas, 
care acumulase 2 576 puncte, 
în urma probelor ulterioare insă 
ea a cedat locul Zoiei Spasov- 
hodskaia care a întrunit 4 222 
puncte.

Probele de decatlon au fost 
dominate de leningrădeanul Ru
dolf Ziger (pregătit de cunoscu
tul antrenor V. Alexeev). El a 
totalizat 7 838 puncte.

Ieri, duminică, a început con
cursul internațional la care, 
după cum am mai anunțat, iau 
parte o serie de sportivi de 
renume, atit din țața gazdă, cit 
fi oaspeți de peste hotare.

In primele finale s-au înre
gistrat rezultatele: 3 000 m (fe
mei) — Tamara Panghelova 
9’07"2 ; aruncarea greutății (fe
mei) — Nadejda Cijova 19,34 m, 
100 m plat (bărbați) — Anatoli 
Korneliuk 10,19 sec. f 800 m plat 
(femei) — Valentina Gherasimova 
2'04" 1.

Chiar tn momentul transmite
rii corespondenței de față s-o 
încheiat și proba de 10 000 m. 
A ciștigat Anatoli Bodrankov cu 
timpul de 28'21”6. La această 
cursă a participat și tinărul nos
tru atlet Stelian Marcu. El a fost 
cronometrat in 30’04"4.

Actuala ediție a jocurilor spor
tive ale „Pravdei", după nivelul 
la care s-a desfășurat in primele 
zile și, îndeosebi, după ce lasă 
să se întrevadă in zilele urmă
toare, confirmă pe deplin renu- 
mele de care se bucură In lu
mea sportului din țara prietenă, 
ca ți in rindurile sportivilor de 
peste hotare.

Dumitru T1RCOB

Sărbătoare * sporturilor, Ieri, 
In parcul Herăstrău. în Imagi
ne, amatorii de cros In plin 

efori
Foto : M. Cioe

IN CI
SCRIMĂ:

Cu exact o lună de zile Înainte de 
campionatele mondiale de la Gote- 
borg (2—13 iulie), scrimerii noștri 
au susținut ieri ultimele examene, 
care au constituit de fapt și ultimele 
criterii după care antrenorii iși vor 
definitiva loturile. în capitală, spa
dasinii și-au măsurat forțele in ca
drul unui „triunghiular", alături de 
reprezentanții Italiei și Franței.

Confirmind ascensiunea valorică 
pe care o parcurge această probă, 
sportivii români au dominat cu au
toritate. Satisfacția nu vine atit de 
la succesul in sine, cit mai ales de 
la maniera în care ei au evoluat in 
turneul pe echipe, in care au știut 
să aplice tactica cea mai indicată, 
in funcție de adversar și situația 
ivită. Și aceasta în special in me
ciul cu reprezentativa Franței. In 
orice caz, se poate afirma la această 
oră că integrarea spadasinilor noș
tri in plutonul fruntaș pe plan mon
dial (loc IV — A. Pongrat și locul

TEVA RÎNDURI
V — echipa la J.O. din 1972) nu a 
fost intimplătoare și că această as
censiune, am spune, continuă. Mai 
mult decit atit, in afara primei gar
nituri (A. Pongrat, C. Duțu, C. Bă
răgan, Al. Istrate), această probă 
beneficiază de un nou „val" care 
bate la porțile consacrării (N. Do- 
baș, N. Dinescu, Ni Iorgu, I. Popa)

• Campionatul național de rugbl 
al echipelor de juniori s-a încheiat 
ieri, pe stadionul „Olimpia", cu vic
toria echipei Școlii sportive nr. 2 
București (antrenoare : Mariana Lu
cescu). In finală, noii campioni au 
Învins cu 12—1 (3—0) pe foștii cam
pioni, Juniorii de la Clubul- sportiv 
școlar.

• Cea de-a 24-a ediție a campio
natului masculin de baschet s-a în
cheiat ieri in sala sporturilor din 
Cluj. Titlul de campioană națională 
a revenit formației Dinamo Bucu
rești. Pe locul secund — Steaua 
București, iar locul trei — Universi
tatea Cluj. Rezultate înregistrate în 
ultima zi : Universitatea Timișoara-

Dinamo 81—80 ; Universitatea CluJ- 
Academia Militară 101—58 ; I.C.H.F.- 
I.E.F.S. 81—66.

• „Cupa României" la oină — al 
cărei turneu final a avut loc Ia Man
galia — a revenit echipei Combina
tului Poligrafic „Casa Scinteii".

• Turneul U.E.RA. pentru juniori. 
Lu Carrara, echipa României a in- 
trecut cu 1—0 (1—0) selecționata 
R.F. Germania. Italia a intrecut cu 
același scor (1—0) echipa Norvegiei.
• „Marele Premiu de la Monaco", a 
șasea probă pentru campionatul 
mondial de automobilism (formula I), 
a fost ciștigat de scoțianul Jackie 
Stewart, la volanul unei mașini 
„Tyrrell Ford". Pe locurile urmă
toare : brazilianul Emerson Fittipaldi 
(„Lotus") șl suedezul Ronnie Peter
son („Lotus").

• Turneul Internațional d« tenis 
de Ia Roland Garroi (Paris) va con
tinua astăzi cu semifinalele probai ds 
simplu masculin. După «um am mal

anunțat, într-una din semifinale, ro
mânul Ilie Năstase II va intilni pe 
americanul Tom Gorman. In cealaltă 
semifinală : iugoslavul Nikola Pilici 
(învingător teri cu 6—3, 6—4, 3—6,
6—4 În fața italianului Bertolucci) și 
italianul Adriano Panatta (teri. &—3, 
5—'7, 6—3, 6—4 cu olandezul Okker).

• Cea de-a 15-a etapă a Turului 
ciclist al Italiei s-a desfășurat pe 
traseul Florența—Forte doi Marmi și 
a fost ciștigată, In mod surprinzător, 
de columbianul Martin Rodriguez. 
La trei secunde de ciștigător a so
sit un pluton condus de italianul 
Marino Basso, pluton din care făcea 
parte și belgianul Eddy Merckx, 
care continuă să conducă In clasa
mentul general Individual.

* Monts Carlo, In prezența a 
peste 8 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul pentru titlul mondial de box 
Ia categoria mijlocie Intre deținăto
rul centurii, argentinaanul Carlos 
Monzon, șl falangerul său, america
nul ds culoar» Emils Griffiths. Deșt 
In vlntă do M ds snl, Griffiths a 
făcut un msd foarts bun și numai 
finalul mai viguros «1 argsntlnsanu- 
lut l-o permis Msstuis H obțină vto- 
MtlSRMlă
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Președintele Nicolae Ceausescu și Maiestatea Sa Imperială 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 

au făcut o vizită in nordul Moldovei
(Urmare din pair. D

IN COMUNA BĂCIA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Festivitatea dezvelirii bustului 
doctorului Petru Groza

rea Moldovei, prin frumusețea și 
val narea decorațiilor murale. A- 
ceeași școală de talentați zugravi 
se face simțită și aici in măiestria 
și execuția operelor picturale.

In amintirea vizitei făcute, șa- 
h in șahul Aryamehr si împărătea
sa Iranului semnează In Cartea de 
onoare.

Contlnuîndu-șl călătoria, coloa
na de mașini se îndreaptă spre 
Voroneț. Ca pretutindeni pe par
cursul vizitei, asistăm la aceeași 
manifestare de bucurie și stimă 
pentru cei doi șefi de stat. în um
bra arborilor falnici și seculari se 
aliniază șiruri de bâtrîni și copii. 
Corul sătenilor din Voroneț face 
să răsune vechiul cîntec „Țara Fa
gilor" de Ciprian Porumbescu. ex
presie a vredniciei și statorniciei 
oamenilor de pe aceste plaiuri. 
Formații de artiști amatori dau 
viață unor obiceiuri și datini tra
diționale.

Minâstirea Voroneț se ivește din
tre dealuri împădurite. Faima a- 
cer^i autentice perle a Moldovei 
de nord se datorește în mare mă
sură frescelor exterioare, creație a 
acelorași meșteri anonimi, și care 
constituie o culme a picturii mu
rale din Evul Mediu românesc. 
Solii poporului iranian admiră ce
lebrul albastru de Voroneț, cunos
cut astăzi în întreaga lume.

Și aici, ca și la mînăstirile Su- 
cevița și Moldovița, înalților oaspeți 
le sînt oferite în dar, in semn de 
aducere aminte, vase de ceramică 
neagră, obiecte de artă populară 
realizate de creatorii populari de 
pe aceste locuri, care continuă cu 
strălucire tradițiile folclorului su
cevean.

De la Voroneț, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
Maiestățile Lor Imperiale șahinșa
hul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărăteasa Farah, 
urcă în elicoptere, plecînd spre 
Bicaz.

Se survolează vestitele obcine ale 
Moldovei, Munții Neamțului. La 
orizont apare Valea Bistriței. Aici, 
în aceste pitorești locuri a început 
marea operă de electrificare a ță
rii prin construcția barajului și a 
hidrocentralelor de pe Bistrița.

Se aterizează în fața uzinei hi
droelectrice de la Stejaru.

în întimpinarea oaspeților au ve
nit Ștefan Boboș. președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Neamț, 
Gheorghe Stoica, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, alte 
oficialități.

O mare mulțime — energeti
ci eni, locuitori ai municipiului 
Piatra Neamț și ai comunelor din 
împrejurimi — face președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și șahinșahului Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, o călduroasă primire.

în fața schemei sinoptice a cen
tralelor de pe riul Bistrița, ingi
nerul Costică Găitănaru, directorul 
acestui mare complex energetic 
el țării, dă o serie de detalii asupra 
construcției și funcționării siste
mului hidroelectric. Se apreciază 
înaltul grad de automatizare, in
geniozitatea amplasării și con
strucției centralelor, a căror pu
tere instalată este de 454 MW.

Gazdele înfățișează complexita
tea sistemului de cascade de lacuri 
și a salbei de hidrocentrale de pe 
.Bistrița, care, pe lingă efectul e- 
/ ergetic. satisfac și alte necesități 
ale economiei : irigarea a 300 000 
ha de teren agricol, eliminarea e- 
fectului dăunător al viiturilor din 
munți, alimentarea cu un debit 
constant de apă a localităților și 
obiectivelor industriale din bazinul 
Bistriței.

Se manifestă interes față de ex
periența constructorilor și energe- 
ticienilor acestui sistem, care ar 
putea fi utilă planurilor economice 
ale Iranului. De altfel, în cadrul 
acordurilor de cooperare româno- 
iraniană, o echipă de specialiști 
din cele doua țâri lucrează la pro

iectarea complexului hidroenerge
tic de la Saveh. La recenta sesiune 
a Comisiei mixte de colaborare ro- 
mâno-iraniană în domeniul ener
giei electrice s-a stabilit ca spe
cialiști români să lucreze la dez
voltarea Institutului de proiectări 
„Mahab* *1 din Iran.

litice. Academia „Ștefan Gheorghiu", 
Uniunea ziariștilor ; au vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală și alte orașe ale tării.

★

Cu ocazia împlinirii a 110 ani de 
la nașterea întemeietorului școlii 
medicale românești de stomatologie, 
prof. univ. dr. Gheorghe Bilașcu, in 
județul Maramureș s-a desfășurat 
intre 1 și 3 iunie o serie de mani
festări științifice. Vineri, la Baia 
Mare a avut loc o consfătuire me
dicală pe teme de stomatologie, cu 
participarea specialiștilor din locali
tate și județ, precum și a unor ca
dre de la institutele de medicină și 
farmacie din București și Cluj. Sim- 
bătă și duminică au fost vizitate cen
trele stomatologice din Baia Mare, 
Sighetu-Marmației, Vișeu de Sus și 
Borșa.

Petrova, comuna natală a eminen
tului om de știință, a găzduit un 
simpozion închinat vieții și activită
ții acestuia.

★
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la emiterea primei cărți poștale 
românești, duminică a avut loc in 
Capitală vernisajul „Expoziției re
publicane de intreguri poștale".

Organizată în saloanele Asociației 
filateliștilor români — din str. Bo- 
teanu nr. 6 — expoziția reunește 
cele mai reprezentative tipărituri 
P.T.T., inclusiv prima carte poștală, 
emise In cel peste 100 de ani de ac
tivitate a poștei in România.

(Agerpres)

fi folosit pentru irigarea a peste 
203 000 ha teren din județele Ilfov și 
Ialomița, navigație, piscicultura — pe 
o suprafață de 6 000 ha — agrement. 
Din zona canalului, vor fi desecate 
circa 30 000 ha teren. Peste 90 la 
sută din suprafața irigată se va 
face prin aspersiune și conducte în
gropate, iar restul prin brazde, și va 
fi organizată in 10 sisteme mari de 
irigații. Canalul va avea trei bazine 
de acumulare cu ecluze în punctele 
Iezerul, Frăsinet și Preazna.

în încheierea festivității s-a dat ci
tire unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., secretarului său general, prin 
care cei peste 1 600 de brigadieri se 
angajează să contribuie cu toate pu
terile pentru realizarea obiectivului 
stabilit de cel de-al X-lea Congres 
al partidului privind extinderea iri
gațiilor.

FI. CEAUȘESCU

tuos în domeniul relațiilor econo
mice, tehnico-științifice, în avan
tajul reciproc. Sîntem acum sa- 
tisfăcuți să constatăm că econo
miile celor două țări ale noastre 
vor fi și mai strîns legate, într-un 
mod care să permită apropierea în 
continuare a celor două popoare 
și să facilităm îrideplinirea pro
gramelor lor de dezvoltare econo
mică și socială.

(Agerpres)

De asemenea, România livrează 
posturi de transformare complet 
echipate pentru electrificarea agri
culturii și a localităților rurale, iar 
în această vară va participa la e- 
fectuarea unor Unii de 220 kV. în 
prezent sînt în curs de perfectare 
contracte de pregătire a cadrelor 
de energeticieni iranieni în țara 
noastră.

înalții oaspeți sînt invitați în 
sala mașinilor în care sînt insta
late cele șase turbine ale centralei, 
aflate în plină funcțiune. în timpui 
vizitei, gazdele arată că monumen
tala construcție a barajului încor
porează 2.255 milioane mc beton și 
oțel. Impresionează volumul uriaș 
de lucrări efectuat aici pentru ex- 
cavarea a peste 3 milioane mc de 
pămînt și stincă și înălțimea de 
127 m a barajului. Se arată, tot
odată, că existența lacului artifi
cial, peisajul natural încîntător, 
pus în valoare de numeroase con
strucții și amenajări, au transfor
mat întreaga zonă Intr-un atractiv 
punct turistic al țării, care cunoaș
te o bogată afluență de Vizitatori 
din țară și din străinătate.

Șahinșahul Iranului dă o înaltă 
apreciere acestei realizări a Româ
niei socialiste.

După ce își iau rămas bun de 
la gazde, cei doi conducători de 
stat iau loc în elicopterul prezi
dențial, care decolează. Se face o 
survolare panoramică a barajului 
și a lacului de acumulare de la 
Bicaz.

Valea Bistriței se înfățișează as
tăzi in toată splendoarea ei. Salba 
de hidrocentrale a modificat ra
dical peisajul acestor patriarhale 
meleaguri de odinioară. Se văd 
fabrici de ciment, combinate chi
mice. numeroase alte obiective in
dustriale, linii pentru transportul 
energiei electrice, căi ferate, șose
le, cimpuri irigate, localități înca
drate în ritmul trepidant al vie
ții modeme.

Bazinul Bistriței de astăzi con
stituie un elocvent exemplu al re
zultatelor eforturilor României, 
angajată cu toate forțele sale în 
realizarea unui amplu program de 
dezvoltare economică și socială, 
menit să accelereze progresul 
multilateral al țării. Această dez
voltare. pe care o cunosc în pre
zent atît țara noastră, cît și Ira
nul — care și-a propus importante 
obiective economice de viitor — 
conferă largi perspective relațiilor 
de colaborare și cooperare eco
nomică dintre cele două state.

Elicopterele decolează de la Bi
caz, aterizînd. peste scurtă vreme, 
pe stadionul din Suceava, care 
freamătă de lume. Au venit aici 
mii de localnici, cu flori și stegu- 
lețe, animați de dorința de a sa
luta, încă o dată, cu deosebită căl
dură pe conducătorii României și 
Iranului. Ei aclamă îndelung pen
tru întărirea pe mai departe a 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Se pleacă apoi cu mașinile spre 
centrul municipiului. Populația 
continuă să inunde marile artere, 
întîmpină cu același entuziasm pe 
înalții oaspeți cu care i-a primit 
din primele clipe ale sosirii în 
urbea lor.

Flancată de halebardieri și arcași, 
coloana se îndreaptă spre reșe
dința unde are loc dejunul oferit 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a Maiestăților Lor Im
periale.

în timpul dejunului cel doi șefi 
de stat, precum și tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah se 
întrețin cu cordialitate.

Președintele comitetului executiv 
al consiliului popular județean, 
adresîndu-se oaspeților, a spus :

Ne este deosebit de plăcut să re
marcăm că vizita pe care Maiestă-

în fața schemei sinoptice a centralelor de pe rîul Bistrița

țile Voastre o faceți în România 
este o elocventă expresie a bune
lor relații — devenite tradiționale 
— dintre țările și popoarele noas
tre, a eforturilor pe care dumnea
voastră. Maiestate, și iubitul nostru 
conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu, neobosiți promotori ai 
unor principii noi în viața inter
națională, le puneți la temelia sta
tornicirii unei colaborări clădite pe 
stimă și respect între popoare.

Noi vedem în comuniunea de as
pirații spre civilizație și progres, 
în raporturile de țolaborare multi
laterală și înțelegere între țările 
noastre temeiul adîncirii neconte
nite a prieteniei dintre popoarele 
român și iranian, spre binele și în
florirea ambelor țări.

Cu asemenea gînduri și senti
mente, înalți oaspeți, v-au întîm- 
pinat, împreună cu poporul nostru, 
sucevenii, care doresc ca, în scurta 
vizită ce o faceți pe aceste locuri, 
să le cunoașteți o parte din reali
zări — rod al hărniciei și talentului 
lor, pilduitoare materializare a unei 
politici aflate în cel mai deplin 
consens cu aspirațiile seculare ale 
poporului român.

Ați avut, totodată, posibilitatea 
să cunoașteți nemijlocit cîteva din 
monumentele care atestă talentul 
și geniul creator al poporului 
nostru.

După-amiază, înalții oaspeți au 
asistat, la casa de cultură, la un 
spectacol de gală oferit în cinstea 
lor de artiștii suceveni.

Apariția în loja oficială a celor 
doi șefi de stat este salutată de 
public cu vii și puternice aplauze.

Programul, care a cuprins repre
zentative cîntece și dansuri din di
ferite regiuni ale țârii, oferă o ima
gine sugestivă a bogăției, origina
lității și frumuseții folclorului ro
mânesc. Solilor poporului , iranian 
li se rezervă o plăcută surpriză : 
vechi melodii persane, dansuri de 
pe meleagurile patriei lor.

La sfîrșitul spectacolului, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, Maiestățile 
Lor Imperiale, șahinșahul Arya
mehr și împărăteasa Farah oferă 
artiștilor, în semn de prețuire, 
flori. ,

Spectacolul, de fapt, nu s-a ter
minat. El continuă în piața din fața 
lăcașului de cultură, devenită a- 
cum o uriașă scenă. Sucevenii își 
manifestă, deschis și sincer, bucu
ria de a primi din nou în mijlo
cul lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a avea ca oaspete pe 
șahinșahul Aryamehr, de a trăi a

ceastă zi deosebită pentru relațiile 
româno-iraniene. Sute de artiști a- 
matori se prind în horă. Copiii, cu 
margarete in mînă, se string în 
jurul unei imense flori de tranda
fir, din ale cărei petale se înalță, 
ca un simbol al prieteniei româno- 
iraniene, stemele celor două țări. 
Stoluri de porumbei și nenumărate 
baloane purtînd însemnele „Pace“ 
se ridică în văzduh, semnificînd 
năzuința popoarelor noastre spre 
destindere, înțelegere și cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șahinșahul Aryamehr ies în 
balconul Casei de cultură, răspun- 
zînd cu cordialitate gesturilor de 
caldă simpatie ale mulțimii.

în aclamațiile entuziaste ale ce
lor prezenți, coloana de mașini 
pornește spre următorul obiectiv 
al vizitei.-r Combinatul, de celu
loză și hîrtie din Suceavă.

înalții oaspeți sînt întîmpinați 
de Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții, Nicolae Turtureanu, 
directorul combinatului, de nume
roși muncitori, tehnicieni și ingi
neri ai acestei puternice cetăți a 
industriei sucevene.

Sînt înfățișate date sugestive pri
vind profilul și activitatea între
prinderii. Intrată în funcțiune în 
anul 1962, această unitate indus
trială și-a sporit continuu capaci
tățile de producție, realizînd in 
prezent o gamă variată de hîrtie și 
produse din hîrtie, care se exportă 
în 32 de țări, printre ele un loc im
portant ocupîndu-1 Iranul.

Gazdele informează că, în lumi
na indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
aici a întreprins măsuri eficiente 
pentru folosirea rațională a utila
jelor și gospodărirea mai judicioa
să a spațiilor de producție. Astfel, 
capacitatea productivă a crescut cu 
circa 34 la sută, iar parametrii ini
țiali au fost atinși încă din anul 
1971. Cercetătorii Combinatului 
sînt preocupați în a găsi noi so
luții privind valorificarea supe
rioară a materiilor prime și, în
deosebi, a masei lemnoase. Recent 
s-a aplicat, de pildă, un studiu vi- 
zînd creșterea randamentului de 
transformare a lemnului în celu
loză, care se va finaliza cu econo
misirea, pînă la sfîrșitul acestui 
an, a cel puțin 10 000 mc lemn de 
rășinoase.

Se prezintă macheta unei unități 
industriale care are o semnificație 
deosebită în planul cooperării eco
nomice româno-iraniene. Este vor
ba de combinatul de industriali

zare a lemnului ce se construiește 
în Iran de întreprinderea noastră 
„Forexim**  și o întreprindere din 
țara prietenă, „Neka-C.U.B.“.

Șahinșahul Aryamehr urmărește 
cu atenție explicațiile care se dau 
privind mersul construcției, inte- 
resîndu-se de modul în care com
binatul se va dezvolta în anii vii
tori.

Folosirea ingenioasă de către suce
veni a resurselor lemnoase nu se 
oprește însă aici. Mărturie, în acest 
sens, este combinatul de prelu
crare a lemnului, care se vizitează 
în continuare. El reunește șapte 
fabrici, dotate cu tehnică modernă, 
cu utilaje de mare productivitate. 
Aici se produc plăci fibrolem- 
noase, placaje, plăci înnobilate, 
parchete și. în primul rînd, mo
bilă, la nivelul celor mai înalte 
exigențe funcționale și tehnice, 
care sînt admirate în cadrul unei 
expoziții.

Directorul combinatului, Vasile 
Savu, își exprimă satisfacția pen
tru faptul că o întreprindere si
milară se construiește la Neka, în 
Iran, în cadrul conlucrării econo
mice dintre țările noastre.

...Vizita înalților oaspeți în jude
țele Suceava și Neamț a luat 
sfîrșit. Ea a reafirmat cu putere 
simțămintele de prietenie care lea
gă tot mai strîns popoarele român 
și iranian, voința lor de a conti
nua, la un nivel superior, colabo
rarea rodnică, multilaterală.

Sucevenii și-au luat un călduros 
rămas bun de la înalții oaspeți, 
conducîndu-i la plecare cu aceeași 
simpatie, cu aceeași stimă și con
siderație.

★
în cursul serii, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și Maies
tățile Lor Imperiale șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și împărăteasa Farah 
s-au înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa au venit 
în întîmpinare Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Ion Ioniță. Ion Pățan.

Reportajul vizitei
a fost realizat de : 
Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Gheorghe BRATESCU
Foto : Petre Dumitrescu 

Ion Dumitru 
Constantin Ciocan

Duminică a avut loc festivitatea 
dezvelirii bustului doctorului Petru 
Groza, In comuna sa natală — 
Băcia, din județul Hunedoara. La 
omagiul adus memoriei InflAcăratului 
patriot și democrat au. luat parte 
reprezentanți al organelor Județene 
și oomunale de partid șl de stat, 
membri ai familiei și peete 2 000 de 
oameni ai muncii români șl maghiari 
din comună șl din localitățile Înveci
nate, muncitori din centrul feroviar 
Simeria.

Așezat tn centrul comunei, bustul, 
realizat de Aciobânlței, a fost dez
velit de tovarășul Ioachim Moga. 
prim-secretar al Comitetului Jude
țean Hunedoara al P.C.R., președin

Cronica zilei
Delegația Procuraturii Republicii 

Populare Bulgaria, condusă de Gre
gor Gregorov, adjunct al procuroru
lui principal, care a făcut o vizită 
In țara noastră, a părăsit duminică 
dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspeții bulgari au fost salutați de 
Sever Georgescu, prim-adjunct al 
procurorului general, de funcționali 
superiori ai Procuraturii Generale a 
Republicii Socialiste România și de 
alte persoane oficiale. Au fost pre
zenți reprezentanți al Ambasadei 
R.P. Bulgaria la București.

In timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației Procuraturii R.P. 
Bulgaria au făcut vizite de lucru la 
Procuratura Generală și la procura
turile județului Constanța și munici
piului București și au avut întreve
deri cu cadre de conducere din Mi
nisterul Justiției, Tribunalul Suprem 
și Consiliul Central al Asociației Ju
riștilor din Republica Socialistă 
România.

★
Delegația Institutului cubanez de 

prietenie cu popoarele, condusă de 
Adalberto Quintana, director general 
al acestui institut, și-a încheiat du
minică vizita făcută in țara noastră, 
la invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

în cursul vizitei, membrii delega
ției au avut întrevederi la Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea, Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Academia de științe sociale și po

LA COMPLEXUL DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA

Șantier național al tineretului
Ieri, 3 iunie, a avut loc deschi

derea festivă a Șantierului national 
al tineretului Curcani, din cadrul 
complexului de irigații Mostiștea. Au 
fost prezenți tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., tovarășul 
Traian Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, activiști de par
tid și de stat.

Șantierul Curcani este al 14-lea 
șantier național al tineretului și al 
9-lea din domeniul hidroameliora- 
țiilor. El cuprinde peste 1 600 de bri
gadieri. Tinerii de la sate care vor 
lucra pe acest șantier, alături de spe
cialiști cu o înaltă calificare și expe
riență în muncă, se vor califica in 
diferite meserii. îndeosebi în minui- 
rea utilajelor și exploatarea sisteme
lor de irighții.

Canalul Mostiștea — București va

Semnarea acordului de cooperare
(Urmare din pag. I)

La rîndul său, Houshang Ansari 
a relevat că acordul încheiat tra
duce în viață dorința iluștrilor șefi 
de stat ai celor două țări de a dez
volta relațiile economice și comer
ciale româno-iraniene în interesul 
națiunilor noastre. Am reușit să 
demonstrăm cu succes faptul că 
țări cu sisteme sociale diferite pot 
conlucra în mod apropiat și fruc

tele comitetului executiv al consiliu
lui popular Județean, care, in alocu
țiunea rostită cu acest prilej, a e- 
vocat momente din viața eminentu
lui om de stat și militant progresist, 

în acordurile fanfarei, un grup de 
pionieri au depus la monument bu
chete și Jerbe de flori.

A avut loc apoi o frumoasă ser
bare cimpcnească, In cadrul căreia 
au prezentat programe artistice for
mațiile de artiști amatori din comu
na Băcia și ansamblurile artistice ale 
întreprinderii de construcții siderur
gice Hunedoara și Casei de cultură 
dLn orașul Hațeg.

(Agerpres)
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0 preocupare majoră la scară continentală

SECURITATEA EUROPEI
■ stadiu ■ obiective ■ probleme actuale

HELSINKI

dintre state

La Dipoli, pregătirile pentru con
ferința europeană au ajuns in faza 
finală. Se fac ultimele completări la 
documentele ce vor fi incorporate in 
„dosarul conferinței". Datorită com
plexității problemelor ce mai urmau 
să fie soluționate, ca și unor dificul
tăți apărute în cadrul dezbaterilor a- 
supra aspectelor organizatorice, con
sultările multilaterale nu au putut fi 
terminate la 1 iunie, așa cum se 
prevăzuse. Va fj necesar un anumit 
timp pentru prezentare, în reuniu
nea plenară, s documentului final, in 
cele șase variante ale limbilor de lu
cru de aici — engleză, franceză, rusă, 
germană, spaniolă, italiană.

însemnătatea acordurilor Încheiate 
In aceste ultime zile, satisfacția ge
nerală pentru identificarea într-o 
strinsă conlucrare a celor mal potri
vite formule Intr-o serie de puncte 
care au făcut obiectul unor îndelungi 
tratative se im
pun, fără îndoia
lă. pe prim plan, 
astfel incit aceas
tă prelungire este 
considerată ca fi
ind compensată 
de asigurarea unei 
pregătiri cit mai 
bune a conferinței. Se consideră însă 
că acest lucru nu trebuie să afecteze 
în nici un fel convocarea în terme
nul cel mai scurt a forumului euro
pean.

Printre documentele definitivate, o 
deosebită importanță are „decalogul 
de principii" destinate a fi așezate la 
baza relațiilor intre state. Se știe că 
acesta a constituit unul din capito- 
lele-cheie ale negocierilor de la Di
poli și a angajat eforturile tuturor 
statelor participante aproape pe în
treaga durată a reuniunii Atenția cu 
care au fost urmărite și însoțite a- 
ceste dezbateri pune pregnant în evi
dență Interesul viu al popoarelor 
europene pentru statornicirea unei 
securități trainice pe continentul nos
tru, care să le ofere garanția dezvol
tării libere și suverane, la adăpost de 
orice amestec din afară, de amenin
țări sau intervenții cu forța în trebu
rile lor interne, si asigure condițiile 
cele mai favorabile pentru o fructu
oasă colaborare în toate domeniile de 
activitate. Cele zece principii, asupra 
cărora s-a căzut de acord a fi așe
zate la temelia securității europene, 
reprezintă astfel emanația voinței și 
aspirațiilor tuturor popoarelor state
lor participante. încă o dată, prin a- 
cest act triumfă concepția susținută, 
așa cum se știe, cu principială con
secvență de țara noastră și împărtă
șită, la scară continentală, de alte 
țări Iubitoare de pace, de forțele pro
gresiste europene, concepție potrivit 
căreia edificiul securității nu se poa
te întemeia pe nisipul mișcător al 
forței — „echilibrate" sau nu. dar In 
orice caz generatoare de neîncredere 
și încordare — ci pe instituirea unor 
relații noi, democratice, intre toate 
sutele.

în definirea acestui nou tip de re
lații s-a pornit de la recunoașterea 
„egalității suverane și respectului 
pentru drepturile inerente ale suve
ranității" — așa cum proclamă pri
mul principiu al „decalogului". Se 
are în vedere dreptul statelor la exis
tență liberă. Independență, suverani
tate și egalitate In drepturi, indife
rent de sistemul politico-social, mă
rime. situație geografică, nivel de 
dezvoltare, apartenență sau neapar- 
tenență la alianțe militare. Din a-

★
HELSINKI 3 (Agerpres). - Trimi

sul nostru transmite : La Dipoli, se
diul reuniunii multilaterale consacra
te pregătirii Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, este 
viu comentat acordul intervenit sim
bătă seara, cu privire la locul de des
fășurare a conferinței. După cum s-a 
anunțat, reprezentanții celor 34 de 
state participante au hotărît, prin 
consens, ca. pe baza principiului ro
tației și avînd în vedere o serie de 
considerente de ordin practic, precum 
și invitația guvernului finlandez, 
prima fază, la nivelul miniștrilor de 
externe, să aibă loc la Helsinki, cea 
de-a doua. în comisii și subcomisii 
la Geneva. Iar cea de-a treia, al că
rei nivel urmează să fie stabilit ulte
rior — tot la Helsinki.

Prezentind pe larg semnificația po
litică a principiului rotației, care și-a 
găsit de altfel, consacrarea și In ce 
privește conducerea lucrărilor reu
niunii multilaterale. In toate fazele 
și în toate formele el. reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin Li- 
pattl, a evidențiat importanța acestui 
principiu în dezvoltarea procesului de 
statornicire a unor relații noi In Eu
ropa. Reprezentantul român a arătat 
că. In acest fel. se asigură cadrul de 
creștere 8 contribuției fiecărei țări la 
înfăptuirea acestui obiectiv, fiind 
vorba, de fapt, de o armonizare a 
conținutului general al securității și 
cooperării cu formele concrete de 
desfășurare a procesului de edificare 
a unei securități și păci trainice pe 
continentul nostru.

In dorința de a definitiva cit mal 
grabnic documentul final ai reurrunii

ceasta decurge, în mod logic, „nere
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța" in relațiile intre state. In 
cursul dezbaterilor aprofundate ale 
consultărilor multilaterale de la Hel
sinki asupra aspectelor politico-juri- 
dice ale securității europene, nume
roși participant au relevat că este 
de importantă esențială resoectarea 
strictă a acestui principiu cardinal, 
astfel incit, sub nici o formă, sub 
nici un pretext si in nici o împrejura
re. să nu se facă uz de forță in rela
țiile interstatale, ca o premisă indis
pensabilă. destinată să asigure sta
tornicirea intre state a unor rapor
turi noi, calitativ superioare.

își găsesc, de asemenea, consa
crare in „decalogul" amintit : inviola
bilitatea frontierelor ; integritatea te
ritorială a statelor ; soluționarea pe 
cale pașnică a diferendelor; neames
tecul in treburile

LA 5 IUNIE

REALITĂȚI TRAGICE

H. Kissinger despre

In fotografie : o imagine de pe unul din șantierele de reconstrucție 
districtul Vinh Linh

Locuilorit R. D, Vietnam lucrează cu energie și entuziasm la refacerea țării.
T_ X-i t - j_ __ .1 r . .. -J djn

G. R. P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

interne ; respectul 
pentru drepturile 
omului și libertă
țile sale funda
mentale : dreptul 
Ia autodetermi
nare al popoare
lor ; cooperarea 
intre state ; înde
plinirea cu bună 

credință a obligațiilor care decurg 
din dreptul internațional.

în această listă de norme se re
găsesc, după cum se vede, principiile 
fundamentale pe care le promovează 
cu fermitate și perseverență în în
treaga sa politică externă România 
socialistă și pentru care a militat cu 
hotărire și a făcut propuneri concrete 
la consultările multilaterale de la 
Helsinki. Sint principii afirmate în 
toate documentele internaționale ale 
României, in declarațiile comune 
semnate cu alte țări, în toate acțiu
nile practice întreprinse de țara 
noastră, principii pentru a căror a- 
Dlicareau pledat si pledează neobosit 
partidul și statul nostru.

Din dezbaterile reuniunii pregăti
toare de la Helsinki s-a degajat ne
cesitatea ca. in cadrul viitoarei Con
ferințe pentru securitate șl coopera
re in Europa, statele participante să 
adopte o declarație prin care să fie 
consfințite aceste principii, odată cu 
angajamentul solemn de respectare 
strictă de către fiecare stat, în rapor
turile cu toate celelalte state, a tu
turor principiilor, considerate ca un 
tot inseparabil. în acest sens, parti
cipanții la reuniunea pregătitoare au 
ajuns la un acord asupra măsurilor 
ce trebuie avute in vedere pentru a- 
plicarea în practică a principiilor a- 
mintite. Punctul gravitațional al a- 
cestor măsuri il constituie abolirea 
forței și nerecurgerea la amenințarea 
cu forța in relațiile dintre state. Se 
Impune, de asemenea reglementarea 
tuturor diferendelor dintre state ex
clusiv pe căi pașnice, ca un corolar 
al nerecurgeril la forță. In documen
tul respectiv se relevă, în același 
timp, semnificația deosebită a dez
voltării contactelor politice între sta
tele participante, ca factor de seamă 
în afirmarea unor relații prietenești 
între popoarele respective, de înțele
gere și cooperare. Este convingerea 
popoarelor europene că în acest fel 
se va putea Inaugura cu adevărat o 
nouă pagină In istoria Europei, asi- 
gurîndu-se o pace îndelungată și o 
rodnică conlucrare între toate statele 
continentului.

întreține relații 
diplomatice cu 32 de țări

VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager
pres). — Potrivit agenției V.N.A., 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a sta
bilit, pină in prezent, relații diplo
matice cu 32 de țări din lume.

G.R.P. a înființat, de asemenea, 
birouri de informații în Franța. Sue
dia, Finlanda. Danemarca și Norve
gia. Pe de altă parte. Guvernul Re
voluționar Provizoriu întreține rela
ții prietenești cu 102 organizații, 
partide politice și fronturi de pe toa
te continentele.

Ca expresie a vastei activități des
fășurate pe plan extern, agenția ci
tată menționează că, între 1969 și 
1972, 414 delegații ale G.R.P. au e- 
fectuat vizite prietenești în 58 de 
țări și au participat la importante 
reuniuni internaționale și regionale.

WASHINGTON 3 (Agerpres). - 
Consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger, a anunțat, 
la Washington, că vizita secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.. Leonid 
Brejnev, în Statele Unite va prilejui 
convorbiri asupra unui cerc larg de 
probleme, îndeosebi asupra relațiilor 
americano-sovietice. Kissinger a ară
tat că in timpul vizitei nu va fi sem
nat un acord în problema limitării 
armamentelor strategice, dar — a 
precizat el — discuțiile la nivel înalt 
vor da „un nou impuls negocierilor'1. 
El a menționat, de asemenea, că in 
convorbirile dintre cei doi conducă
tori va fi examinată și chestiunea 
extinderii relațiilor comerciale dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.

Dumitru ȚINU

participanții au avut întîlniri de lu
cru și in cursul zilei de duminică. 
Astfel, a continuat activitatea de re
dactare a textului privind urmările 
Institutionale ale conferinței. De a- 
semenea. s-a desfășurat o ședință 
a grupului de lucru pentru proble
mele economice, avind ca obiect ela
borarea în formă definitivă a instruc
țiunilor referitoare la cooperarea in 
domeniul protejării și ameliorării 
mediului înconjurător.

CAMBODGIA

PNOM PENH 3 (Agerpres). — For
țele patriotice cambodgiene au scos 
din luptă sau capturat, in cursul 
primelor șase luni ale acestui an, 
78 700 militari aparținînd forțelor 
regimului de la Pnom Penh — a- 
nunță un comunicat dat publicității 
de agenția V.N.A. In aceeași peri
oadă. au fost capturate 16 650 arme 
de diferite tipuri, precum și 2 300 
tone de echipament de război. Au 
fost distruse 386 vehicule militare, 
incluzind 97 tancuri și care blindate, 
au fost doborite sau avariate 101 a- 
vioane și scufundate 261 ambarca
țiuni militare ale trupelor lonnoliste.

a mediului
Sub deviza „Un singur Pă

mânt", toate națiunile lumii vor 
sărbători, la 5 Iunie 1973, pentru 
prima dată, „Ziua intemaținoală 
a mediului înconjurător". Eveni
mentul se înscrie în seria acțiu
nilor și manifestărilor stabilite 
de conferința de la Stockholm 
din 1972, care a trasat un amplu 
program mondial de luptă împo
triva degradării mediului încon
jurător. Pentru ziua de 5 iunie 
au fost anunțate numeroase ma
nifestări Astfel, în capitala Sue
diei se va deschide un simpo
zion Internațional. In Canada 
evenimentul va ff marcat prin 
începerea primului festival in
ternațional al filmului pe tema 
mediului de viață al omului Ma
nifestări originale vor avea loc 
în Japonia, Franța, R. F. Ger-

înconjurător
mania. Olanda șl în alte țări 
confruntate acut cu efectele no
cive ale poluării. Autoritățile 
nipone intenționează să procla
me o Întreagă „Săptămînă a me
diului înconjurător", în care, in
tre altele, japonezilor li se re
comandă să olrcule fără auto
mobile, sub lozinca „Paradis 
pentru pietoni". La Paris gru
puri de cetățeni vor desfășura o 
campanie împotriva poluării ae
rului sub deviza „Ziua interna
țională a mediului înconjurător 
— zi fără automobile". La Bonn 
oficialitățile au decis să invite 
experți internaționali la o croa
zieră pe apele grav poluate ale 
Rinului, cu care prilej aceștia 
vor efectua un schimb de păreri 
in legătură cu metodele de pu
rificare a apel riurilor și lacu-

desființarea unui organism represiv
• Juan Peron se va reîntoarce în țară la 21 Iunie • Președin

tele Campora va vizita Republica Chile
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Hector Cam
pora, a semnat un decret prin care 
este desființată așa-numi.ta „Divizie 
pentru investigații anti-democratice" 
— unitate specială de poliție pentru 
represiuni împotriva membrilor par
tidului comunist și a altor forțe pro
gresiste. Hotărîrea prevede, totodată, 
distrugerea tuturor dosarelor alcă
tuite de acest organism. După cum 
se știe, președintele Hector Campora 
a hotărît recent legalizarea Partidu
lui Comunist din Argentina.

★
MADRID 3 (Agerpres). Fostul

I
Aspect semnificativ al așa-numitului „război al codului". O navă de coastă 

islandeză supraveghează îndeaproape un vas de pescuit britanic

agențiile de presă transmit

Congresul Confederației 
sindicatelor muncitorilor 
din Turcia. Cu Prileiul lucrări- 
lor celui de-al 9-lea Congres al 
Confederației sindicatelor muncitori
lor din Turcia, delegația U.G.S.R. 
condusă de Florea Chițu, membru al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S R., a adresat con
gresului salutul oamenilor muncii 
din România. Evidențiind relațiile 
de prietenie care s-au stabilit 
între sindicatele din cele două 
țări, conducătorul delegației ro
mâne și-a exprimat speranța că 
acestea vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, corespunzător interese
lor României și Turciei, priete
niei și colaborării pașnice in Balcani. 
La Ambasada României din Ankara 
a fost organizată, cu acest prilej, o 
întilnire prietenească, la care au 
participat Seysi Demirsoy, președin
tele Confederației sindicatelor mun
citorilor din Turcia, vicepreședinți ai 
confederației, președinți ai federa
țiilor de ramură, activiști sindicali.

La Budapesta s'au
lucrările sesiunii a XTI-a a comisiei 
mixte ungaro-chineze de colaborare 
tehnică și științifică, fiind semnat un 
protocol — informează agenția M.T.I.

MISIUNEA „SKYLAB"
• Va fi necesară o prelungire cu 10 zile a activității labo
ratorului ? • Charles Conrad — deținător al recordului 

de ore petrecute în spațiu

HOUSTON 3 (Agerpres). — 
Actuala misiune „Skylab" ar 
putea fi prelungită cu zece zile, 
pentru a permite efectuarea ex
periențelor științifice prevăzute 
dacă problema insuficientei ali
mentări cu energie electrică a 
laboratorului spatial nu va pu
tea fi rezolvată pină la 21 iunie, 
începind cu 21 iunie, stația spa
țială urmează să-fi schimbe 
orbita, iar celulele sale solare 
vor capta, timp de zece zile, o 
cantitate considerabil sporită 
radiații solare, transformate 
energie electrică.

Prelungirea cu zece zile a a- 
eestei misiuni nu va fi insă ne-

de 
In

cesari dacă astronauții vor reu
și, marți, în cursul unei ieșiri 
in spațiul cosmic, să degajeze 

_ panoul solar principal.
Charles Conrad a devenit, 1n- 

cepind de simbătă. deținătorul 
recordului de ore petrecute in 
spațiu, intrecindu-l pe astronau
tul James Lovell (care a evo
luat in cadrul misiunilor ..Ge
mini” si Apollo" timp de 715 
ore si 5 minute). Dacă misiuneo 
laboratorului orbital american 
„Skylab” se încheie conform 
prevederilor Inițiale, la sfirsiful 
ei Charles Conrad va număra 
l 177 de ore petrecute In spațiu

Kim Ir Sen, 8ecretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
primit delegația poloneză condusă 
de Stanislaw Kania, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. secretar al C.C. al P.M.U.P., 
care întreprinde o vizită oficială la 
Phenian. A avut loc o cpnvorbire. 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie.

„Autoritățile sud-africa- 
ne continuă să ocupe în 
mod ilegal Namibia ’>• tot- 
odată, intenționează să extindă asu
pra acesteia politica de apartheid, 
prin divizarea teritoriului namibian" 
— se arată într-o declarație a Comi
tetului O.N.U. pentru Namibia, dată 
publicității la New York.

Exploziile și atacurile 
cu bombe au reînceput în 
Irlanda de Nord,13 numal °zl 
după comunicarea rezultatelor ale
gerilor locale, desfășurate in provin
cie. Simbătă, explozia a două bombe 
a provocat distrugerea unui garaj și 
a unui magazin din centrul orașului 
Londonderry. Pe una din arterele 
centrale ale Bel fastului, o bombă de 
mare putere, plasată într-o camio
netă, a explodat, provocînd impor
tante pagube materiale.

Primul festival panatri- 
can al tineretului, «"•va avea 
loc la Tunis, între 15 și 25 iulie 1973, 
se va-desfășura sub lozinca „Indepen
dență — Unitate — Solidaritate". La 
această Importantă reuniune a tine
retului african urmează să participe 
27 delegații, din care 8 reprezentind 
mișcările de eliberare de pe conti
nent Programul festivalului cuprin
de. printre altele, organizarea unor 
zile de solidaritate cu mișcările de 
eliberare din Africa, precum și a 
unor colocvii avind ca temă : „Ti
neretul african în fața marilor pro
bleme ale continentului". ..Reforma 
universității africane". „Democratiza
rea învățămlntulul".

0 delegație de partid și 
guvernamentală poloneză, 
oondusă de Edward Glerek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. și de Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, va face, 
la 18 iunie, o vizită oficială de prie
tenie in R.D.G., la invitația C.C. al 
P.S.U.G. și a Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane.

La invitația C.C. al P.C. 
BulgOF, la Sofia a sosit, într-o 
vizită de prietenie, o delegație a Co
mitetului Central al Frontului Pa
triotic Laoțian (Neo Lao Haksat). 
condusă de Nouhak Phoumsavan. 
membru al Comitetului Permanent al 
C.C. al F.P.L. Delegația va avea în
trevederi cu conducători de partid și 
de stat și va lua cunoștință de reali
zările Bulgariei în construcția socia
listă — anunță agenția B.T.A.

Avionul sovietic „TU- 
144" s-a prăbușit lingă aer°- 

portul Le Bourget, din apropierea 
Parisului, după efectuarea unor de
monstrații de zbor, anunță agenția 
T.A.S.S. Membrii echipajului și-au 
pierdut viața. Se cercetează cauzele 
catastrofei.

In localitatea chiliană 
Arancagua, si,uată ia sud de 

Santiago de Chile, au avut loc mal 
multe incidente, provocate de ele
mente aparținînd formațiunilor poli
tice de dreapta. Potrivit surselor o- 
ficiale. aceste elemente au atacat 
sediile locale ale partidelor care sînt 
reprezentate în guvernul Unității 
Populare. Forțele de ordine au inter
venit pentru a restabili calmul

Președintele de onoare al 
biroului pentru comerț ex
terior al Belgiei, printu> A>- 
bert, și-a încheiat vizita de două 
săptămîni în Uniunea Sovietică. El 
a participat. împreună cu un grup 
de reprezentanți ai 50 de firme bel
giene și luxemburgheze, la prima șe
dință comună a comitetelor sovieto- 
belgo-luxemburghez și belgo-luxem- 
burghezo-sovietic. Prințul Albert a 
examinat împreună cu Vladimir Ki
rillin. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. șl cu Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior. probleme legate de proiectul 
unul acord de cooperare Industrială, 
tehnică și economică pe 10 ani intre 
Belgia și U.R.S.S. De asemenea, el 
a fost primit de Nikolai Podgomîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Convorbiri marocano- 
fronceze. Maistrul de externe 
marocan, Ahmed Benhlma. a avut 
o întrevedere cu omologul său fran
cez, Michel Jobert. aflat In vizită 
oficială In Maroc Cu acest prilej.

președinte al Argentinei, Juan Pe
ron, se va reîntoarce la Buenos 
Aires, la 21 iunie, punînd capăt e- 
xilului său de 17 ani — a declarat, 
la Madrid, ministrul 
prevederilor 
Rega. Ministrul 
agenția Reuter, 
pentru a conferi 
pra reîntoarcerii

argentinean al 
sociale, Jose Lopez 

argentinean, arată 
se află..................
cu Juan 
sale in
★

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Președintele Argentinei, 
Hector Campora, urmează să facă, în 
curind, o vizită în Chile, la invitația 
președintelui Salvador Allende — s-a 
anunțat oficial la Santiago de Chile.

la Madrid 
Peron asu- 
patrie.

PEKIN

Convorbirile
chino-suedeze
PEKIN 3 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Suediei, Krister Wick
man, care efectuează o vizită oficială 
in Republica Populară Chineză, a 
continuat convorbirile cu oficialită
țile chineze. în alocuțiunile rostite 
cu prilejul unei recepții șeful diplo
mației suedeze și ministrul de ex
terne al R.P. Chineze, Ci Pin-fei, au 
subliniat cursul ascendent al relații
lor chino-suedeze. „Convorbirile cu
prinzătoare și prietenești pe care 
le-am avut în ultimele zile au de
monstrat că atît R.P. Chineză, cît și 
Suedia, manifestă dorința de a conso
lida relațiile lor bilaterale" — a 
declarat ministrul de externe al 
R.P. Chineze.

au fost examinate o serie de aspecte 
privind evoluția relațiilor bilaterale,- 
precum și unele probleme interna
ționale.

Lucrările celei de-a 11-a 
sesiuni a Pactului Andin au 

luat sfirșit în capitala VenezueleL 
Cu prilejul unei conferințe de presă, 
organizată la încheierea lucrărilor, 
președintele comisiei Pactului Andin, 
general-locotenent Luis Barandiaran 
Pagador, a arătat că participanții au 
adoptat două rezoluții, una referi
toare Ia crearea unul comitet special 
și cealaltă la modificarea statutului 
comitetului asesor economic și social.

MANIFESTĂRILE 
ROMÂNEȘTI 

DE LA BOCHUM
BONN 3 (Corespondență de la 

N. S. Stănescu). — Duminică a 
continuat la Bochum seria ma
nifestărilor românești patronate 
de primarul general al orașului 
acestui important centru indus
trial și cultural al R.F.G. La 
Academia de științe administra
tive din localitate a avut loc 
expunerea prof. Florin Mano- 
lescu despre „România în trecut 
și in prezent", la care au luat 
parte personalități politice, eco
nomice, cadre didactice și spe
cialiști din regiunea RuhruluL

Ansamblul folcloric „Nuntașii 
Bihorului" din Oradea și-a con
tinuat, cu același succes, spec
tacolele in aer liber. Totodată, 
orchestra de cameră a Filarmo
nicii de stat din Tirgu-Mureș, 
avindu-l ca solist pe violonistul 
Stefan Ruha, a dat un concert 
care s-a bucurat de un meritat 
succes.

„FESTIVALUL 
FILMULUI 

ROMÂNESC" 
LA ANTOFAGASTA

SANTIAGO DE CHILE 3 (Co
respondență de la E. Pop). La 
Antofagasta, cea mai mare așe
zare urbană din nordul Republi
cii Chile, prestigios centru uni
versitar, se desfășoară festivalul 
filmului românesc. La deschi
derea festivalului au luat parte 
German Miric, primarul orașu
lui Antofagasta, și numeroase 
personalități ale vieții politice 
culturale și științifice din locali
tate.

Statisticile din ultima vreme re
levă ca o tragică realitate crește
rea vertiginoasă a consumului de 
stupefiante in țările occidentale. 
Dacă in Franța, de pildă, au fost 
depistate în 1952 doar 1 200 de 
persoane care se drogau, în 1969 
numărul lor atinsese 7 000, iar în 
prezent există 20 000 de oameni 
care folosesc droguri așa-zis mai 
„ușoare" și 4 000 de heroinomani. 
Situația este mult mai gravă în 
S.U.A. care, la o populație de 
210 milioane locuitori, numără 
20 milioane de toxicomani ,,o- 
bișnuiți" și 400 000 oonsumatorl 
de stupefiante „tari". Dintr-un 
raport al O.N.U. reiese că a- 
nual sînt folosite în scopuri me
dicale 900 tone de substanțe stu
pefiante, distribuite prin rețeaua 
farmaceutică, in timp ce prin re
țeaua traficului clandestin se des
fac 2 000 tone. In pofida luptei ce 
se duce în toate țările lumii pen-( 
tru stăvilirea traficului, filiera 
prin care drogurile ajung la con
sumator se reface continuu, con
chide ziarul „La Libre Belgique", 
din care am reprodus datele de mai 
sus.

VITAMINA C ÎMPOTRIVA 
INFARCTULUI

Tn urma unor experiențe 8-a 
constatat că la cobai carența vita
minei C duce la o creștere a co
lesterolului în organism și, de ase
menea, că producția de bilă este 
mult inferioară față de animalele 
cărora li se administrase această 
vitamină în cantitate suficientă. 
De aici concluzia că vitamina C 
are un rol important în transfor
marea colesterolului în bilă șl 
invers — carența vitaminei C pro
voacă o creștere a colesterolului. 
Iar colesterolul, duDă cum se știe, 
este o cauză posibilă a infarctelor.

PE URMELE 
ARGONAUȚILOR

Pe țărmul Mării Negre și în Cri- 
meea existau încă în secolul V î.e.n. 
oi cu lină foarte fină. Aceasta este 
concluzia la care au ajuns doi cer
cetători. M. L. Ryder și J. W. 
Hedges, de la „Agricultural Re
search Council" din Edinburgh, care 
au analizat două piese vestimentare 
dintr-un mormint din Crimeea. Cel 
doi savanți presupun că între aceas
tă lînă fină de vechime milenară, 
legenda „Linii de aur" și a expe
diției argonauților conduși de Tason 
există o legătură verosimilă și că 
legenda ar fi apărut, deci. în se
colul V î.e.n.

S.O.S. CU CABLU
Conducătorii de ambarcațiuni, 

care vor să navigheze cu certitudi
nea că în caz de pericol vor fi 
ușor reperați de serviciile de sal
vare. au acum la dispoziție sem
nalizatoare speciale sub forma unor 
baloane de un roșu intens, capabile 
să reflecte undele radar. Umflate 
cu heliu, gaz neutru neinflamabil, 
baloanele se înaltă pînă la o înăl
țime d£ 70 m. Și. ancorate -de un 
cablu de oțel, pot rezista la vînturi 
outemice. Noile tipuri de semna
lizatoare pot servi și alpiniștior 
aflați la ananghie.

0 ORĂ ÎN PLUS 
DE SOARE

La miezul nopții de simbătă 
spre duminică (ora 23 G.M.T.). ita
lienii și-au deplasat acele ceasu
rilor cu o oră. pentru ca la 29 
septembrie, tot la miezul nopții 
(ora italiană, ceea ce va însemna, 
la data respectivă. ora 22.00 
G.M.T.) să le dea cu o oră lna-> 
poi — operațiuni efectuate pen
tru a reveni la ora solară. Aceste 
operațiuni vor presupune alcătui
rea unui nou orar feroviar și a 
unor noi programe pentru legătu
rile aeriene internaționale. Institu
țiile economice șl turistice Italiene 
s-au declarat, constant, în favoa
rea introducerii acestei „ore le
gale" pe teritoriul Italian, datorită 
avantajelor pe care le furnizează 
o oră în plus de Soare, Din con
tră, organismul național pentru 
energie electrică — E.N.E.L. — 
s-a opus categoric, întrucît va 
pierde. în viitoarele trei luni, 
aproximativ 9. miliarde lire Ita
liene (peste 15 milioane dolari).

DE 4 600 DE ANI.
Un grup de arheologi egipteni 

au descoperit, în apropiere de Cai
ro, o nouă piramidă datînd de a- 
proximativ 4 600 de ani. Se pre
supune că această piramidă, avînd 
baza de 67 metri șl a cărei înăl
țime inițială era de peste 40 de 
metri, a fost construită de către 
Men Kao Hor, cel de-al 7-lea fa
raon din dinastia a V-a a Rega
tului Vechi. Noua descoperire este 
apreciată de specialiști ca una din 
cele mai- importante făcute in 
Egipt în cea de-a doua jumătate a 
secolului nostru. In cadrul aceleiași 
campanii de săpături arheologice, 
au mal fost 6 co ase la iveală un 
monument funerar aparținînd unui 
faraon, precum șl zidul de incintă 
al locului unde este amplasată pi
ramida faraonului Hor.
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