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Ieri, s'a_ inaugurat Șantierul național al tineretului] 

din Sistemul de irigații Valea Mostiștei

„Am venit pe șantier cu 
sentimentul viu al intrării 
într-o scoală a muncii si

VIZITA MAIEȘȚĂȚH ȘALE IMPERIALE,

ȘAHINȘAHUL IRANULUI,

MOHAMMAD REZA PAHLAW ARYAMEHR
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Constituie un motiv de satisfacție faptul < 

câ, în ultimii ani, relațiile româno-iraniene 
s-au dezvoltat foarte rapid. A cunoscut o 
intensificare continuă cooperarea economi
că și tehnică, s-au lărgit și diversificat livră
rile reciproce de mărfuri, a fost extinsă co
laborarea în domeniul științei și culturii. Este 
semnificativ pentru amploarea acestor rela
ții că în acest an volumul schimburilor eco- 

î nomice este de aproape 9 ori mai mare de- 
cît în 1966. Toate aceste progrese importan
te demonstrează nu numai rodnicia efortu
rilor comune pentru promovarea raporturi

, lor româno-iraniene, ci și marile posibilități 
| care există de a le amplifica și mai mult.

NICOLAE CEAUȘESCU

i

Este pentru a treia oară cînd am plăcerea 
S să vizitez frumoasa dv. țară și îmi este plă- 
I cut să constat că la fiecare vizită am fost 
| martorul progreselor pe care România le-a 
5 realizat în diferite domenii — industrial, 
| economic, social și cultural. Este de la sine 
| înțeles că, în calitate de națiune prietenă, 
I Iranul se bucură profund de aceste imense 
| reușite ale poporului român, asigurate prin 

! conducerea înțeleaptă și dinamică a Exce
lenței Voastre. Noi urăm în mod sincer po
porului dumneavoastră noi progrese și o 
prosperitate tot mai mare.

MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI ARYAMEHR

(DIN TOASTURILE ROSTITE SIMBĂTA, 2 IUNIE, LA 
DINEUL OFICIAL)
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In timpul intilnirii dintre cei doi șefi de state.

• La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, sîmbătă 
la amiază au sosit în Capitală Maiestățile Lor Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, și Farah Pahlavi Șahbanu 
a Iranului • Populația Capitalei a făcut o călduroasă primire înalților 
oaspeți, expresie a bunelor relații româno-iraniene • în cursul zilei de 
sîmbătă au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa Imperială, 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr • în aceeași zi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Eena Ceaușescu au oferit, în onoa
rea înalților oaspeți iranieni, un dineu în timpul căruia cei doi condu
cători de state au rostit toasturi • Duminică, vizita a continuat cu o 

călătorie în nordul Moldovei, în județele Suceava și Neamț

Publicăm in PAGINA A III-A r^p^rtajul celei de-a doua zile a vizitei și 
semnarea Acordului de cooperare pe termen lung dintre România și Iran

Ea ÎNCEPUT SESIUNEA!

Debutează 
notele maxime

Eveniment major al calendaru
lui universitar, sesiunea de exa
mene studențește debutează in 
această vară sub semnul mobili
zatoarei chemă-i la întrecere a 
studenților bucureșteni. Primele 
noastre impresii din actuala se
siune au fost culese chiar printre 
organizatorii confruntărilor pro
fesionale, care vor măsura, con
form unor criterii exacte, obiecti
ve, calitatea pregătirii specialiști
lor de mîine-

La Facultatea de limbă fi li
teratură română, primele zile ale 
sesiunii au fost dedicate restan
țelor. Neînsemnate, cifrele res- 
tanțierilor s-au transformat In 
procente maxime de promovați. 
La examenul de latină, primul 
din sesiunea de vară, ■ promova- 
bilitatea primei grupe a anului 1 
este de asemenea integrală, cu

CALIN STANCULESCU
(Continuare In pag- a Il-a) Foto : C. CIOBOATA

ÎN PAGINA A II-A;
FOTBAL—Prin rezultatul obfinut in 
etapa de ieri, Universitatea Craiova 
ifi consolidează pozifia de lider

scurt• Aclualltatea pe
• Sportivi romăni 

internaționale
• Tineri in arenele sportului de masă

in confruntări

■

«

educației politice”

A«I.P<?US,ea Șantier national al tineretului din domeniul tmbu- 
nâtâțlnior funciare, a fost inaugurat, ieri. în Valea Mostiștei 
1 150 de tineri și-au prins ecusonul de brigadier la salop-'ta 
albastră, reinnodînd astfel, In anul aniversării a unui sfert 
de, veac de la crearea primelor șantiere naționale tradiția re
voluționară a , muncii patriotice pe șantierele de primă impor
tanță ale țării. Pentru că ei, brigadierii din Valea Moștiștei, 
realizează în sudul Bărăganului cea mai spectaculoasă si com
plexă lucrare din cite cunoaștem, In țară, în domeniul' îmbu
nătățirilor funciare. Vor fi amenajate pentru irigații 203 000 
de hectare aparținînd unităților agricole ilfovene și ialomițene, 
se deseacă 30 000 de hectare ; piscicultura va beneficia de 6 000 
de hectare luciu de apă ; va fi asigurată construcția primului 
canal de irigații navigabil, între Cernica și Dunăre, iar cele 
trei stații de ,pompare, dotate cu agregate reversibile — de ase
menea, premieră pe țară — vor fi în măsură să producă energie 
electrică la o capacitate de 20 de megawați. In total, zeci de 
milioane de metri cubi de pămînt excavați, alte zeci de milioane 
de metri cubi de pămînt așezați în baraje ; aproape o sută de 
mii de kilometri în canale și conducte îngropate ; peste o sută 
de stații de pompare și repompare... Iar ei, tinerii, adunați, 
duminică dimineața, pe platou, în primul careu al Șantierului 
național al tineretului — constituie cel mai numeros detașament 
al constructorilor. Toți, fără excepție, sînt angajați trup și 
suflet — cu răspunderea de constructor și de beneficiar în ace
lași timp — în ampla acțiune politică j întrecerea utecistă „Ti
neretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen".

GHEORGHE FECIORU
Foto : VASILE RANGA

(Co^-Zizu^ze îz pag. a 11-a)

Vizita in țara noassră a președintelui 
RepubUcii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana

La Invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Volta Superioară, general Sangoule Lamizana, va face o vizită 
oficlaiă in țara noastră, in a doua decadă a lunii iunie 1973.

ASTĂZI A VEM
PENTRU CE MUNCI

„De cum intri pe poarta Fa
bricii „Dorobanțul" îți dai sea
ma cit de crunt au fost exploa
tați muncitorii de către patroni. 
La una din cele mai mari fa
brici de stofe din țară munci
torii umblau în zdrențe".

Sânt cuvintele indignate, ama
re ale unui reporter, cuvinte 
apărute în paginile ziarului 
„Sdnttia". în momentul de 
cotitură din vara anului 1948.

— Ele nu conțin nici o exa
gerare, nu se depărtează cu ni
mic de la adevăr — avea să le 
confirme autenticitatea comunis
tul Petre Strelciuc, șeful atelie
rului electric al întreprinderii 
despre care este vorba. Da. pe 
atunci, deși eu lucram de a- 
nroape 7 ani de zile, deși la noi 
la „Dorobanțul" Ploiești se fe
reau renumitele, pentru acele 
timpuri, stofe fine „E’ecta", visul 
meu, el unui tînăr muncitor, me
reu nereOzatul meu vis, avea 
forma unui costum de haine. Si 
nu era numai visul meu ct al

tuturor celorlalți cu care lucram 
umăr la umăr.

— cu salar-ii de mize
rie, de abia avînd ce mînca — 
adăuga maistrul Marinei Iones- 
cu — viața noastră era un ne
întrerupt șir de renunțări, oricîte 
încercări am fi făcut sărăcia în 
care ne zbăteam neputînd fi 
prin nimic ascunsă, prin nimic 

eviiaită
„Cind a auzit tovarășa Elena 

Minculescu că fabrica a fost na
ționalizată — citim în continuare 
relatarea reporterului cu care am 
început aceste rinduri — i-au 
dat lacrimile de bucurie". „Să 
ne trăiască Parttdul nostru, că el 
ne-a adus victoria de astăzi. 
Acum știu fi eu că am pentru 
ce munci".

— Intr-adevăr, pentru fiecare 
dintre noi — mărturisește tova
rășa Maria Ștefănescu, secretara 
comitetului de partid a între-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a ll-a)
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SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN CONFRUNTĂRI 
INTERNAȚIONALE

Școala a muncii și
educafiei politice

Etapa XXV
Surprize și... goluri

i STEAUA — UNIV. CRAIOVA 2—6 (0—1)
Pentru studenții craiovexii au înscris : Țarălungă (min. 14), Mărci.; 

n min. 58 și min. 82, Oblemenco în min. 65 și min. 72, autogol 
Jristache (min. 75), iar pentru gazde Tătaru (min. 73) din 11 m și 
Hefăncscu (min. 79).
• SP. STUDENȚESC — F.C. ARGEȘ 1—1 (0—0)
Piteștenii au deschis scorul prin Roșu (min. 70), iar Octavian Io- 

iescu a egalat (min. 89).
• C.F.R. CLUJ — STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0)
A Înscris Bucur (min. 56).
» JIUL — RAPID 1—0(1— 0)

Libardi (min. 17) a semnat golul victoriei.
• C.S.M. REȘIȚA — DINAMO 4—1 (1—0)

Au marcat Floreâ (min. 19), Dudu Georgescu (min. 48 și min. 61), 
Emil Dumitru (min. 70). Dinamoviștii au marcat dintr-o lovituri de la 
11 m, prin Lucescu (ipin. 88).
• A.S.A. TG. M. — S.C. BACĂU 2—0 (0—0)

Au înscris Naghi (min. 84) și Chls (min. 90).
• F.C. CONSTANTA — „U" CLUJ 4—0 (3—0)
Turcu (min. 19), Bâlosu (min. 20), Mârculescu (min. 20) »1 Tinas, 

(min. 71) sînt autorii golurilor.
• U.T.A. — PETROLUL 4—0 (0—0)

Domide a înscris in min. 53 și min. 82, Sima (min. 78) și Kun 
(min. 90).

Clasament
Univ. Craiova 25 13 8 4 46—30 34
Dinamo 25 13 4 8 37—29 30C.F.R. Cluj 25 10 10 5 28—22 30F.C. Argeș 25 11 6 8 37—23 28
Steaua 25 9 9 7 32—24 27S.C. Bacău 25 10 7 8 26—30 27
Jiul 25 10 5 10 33—33 25
Petrolul 25 9 7 9 18—26 25Steagul roșu 25 8 7 10 30—19 23
Rapid 25 7 9 9 25—23 23
C.S.M. Reșița 25 7 9 9 29—32 23U.T.A. 25 7 9 9 23—31 23
F.C. Constanta 25 7 7 11 25—29 21
A.S.A. Tg. M. 25 10 1 14 30—33 21..U“ Cluj 25 7 7 11 21—39 21
Sp. studențesc 25 4 11 10 25—42 19

Etapa viiitoaire

ucTunlifiilea
I» RUGBI: Școala sportivă nr. 2 pentru primai 
| dată campioană națională la juniori |I« Cîteva consemnări din etapa a XXIII-a a campionatului . 

național. în Capitală, Sportul studențesc-Steaua : 16—13. In-1 
tîlnire de mare luptă, cu un final incert. Au învins, pînă la | 

Iurmă, studenții bucureșteni. mai proaspeți fizic și mai buni pe 
înaintare. îngrijorător de slab, părtinitor, arbitrajul lui P. Ni- I 
culescu. Vulcan-Știința Petroșeni : 3—9. Meciul ciștlgat de pe- I 
troșeneni, mai rutinați și mobili în teren, a fost condus bine de

I arbitrul Al. Letmneanu. Grivița Roșie-Dinamo : 9—19. Cea mai ■ 
slabă partidă disputată de grivițeni pe teren propriu, în actua- I 
lui retur. în vervă deosebită de joc, dinamoviștii au punctat I I spectaculos, repr
trul P. D’Eclesis, 
loviri reciproce

Irile disputate r_ 
opt jucători ! !

Tn tară : C.S

I
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• Cîteva consemnări din etapa a XXIII-a a campionatului *
■ * _ .... ---»—l—-Steaua: ,o T_

urnire ae mare rupta, cu uu lumu Au învins, pînâ w
urmă, studenții bucureșteni. mai proaspeți fizic și mai buni pe e 
înaintare. îngrijorător de slab, părtinitor, arbitrajul lui P. Ni- 
culescu. Vulcan-Știința Petroșeni : 3—9. Meciul ciștlgat de pe- 
troșeneni, mai rutinați și mobili în teren, a fost condus bine de 
arbitrul AI. Letmneanu. Grivița Roșie-Dinamo : 9—19. Cea mai • 

-L,_ —.1 -- er’-.^3 teren propriu, în actua
lul retur. în vervă deosebită de joc, dinamoviștii au punctat . 
spectaculos, repriza a doua aparținindu-le in totalitate. Arbi-

. _ — . caț>e a cQHdug partida, a eliminat pentru I 
pe Țărlea Boroi (Dinamo) și Menger, Mesaros I 

(Grivița Roșie). £e subliniat că in ultimele două etape, in jocu; 
rile disputate pe terenul din Parcul Copilului aU fost eliminați

în Ură": C.S.M. Sibiu-C.S.M. Suceava 23—3; Politehnica Iași- 
Precizia Săcele 38—0 ; Rulmentul Bîrlad-Universitatea Tîmișoa- 
ra 0—10 ; Farul-Gloria 15—5.

• în turneul de calificare Dentru divizia A : Agronomia Cluj- I 
Chimia Năvodari 6-6 Și U.R.A. Tecuci-Constructorul București
0—6 (neprezentare). Au promovat in prima divizie a tării : 
Agronomia Cluj și Chimia Năvodari.

• în finala campionatului național de juniori, disputată pe 
Stadionul Olimpia din Caoitala, echipa Școlii Sportive Nr. 1 a 
cucerit pentru prima dată titlul, învingind echipa Clubului spor- 
tiv școlar cu scorul de 12—4. Tn inttlnlrea pentru locurile 3—4 
Farul a dispus de Grivița Roșie eu 9—6.

• Intre 4—9 iunie, in București, are — 
pionatului de i-ugbi al școlilor ce i 
porturilor și Telecomunicațiilor.

I

(Miercuri, 6 iunie)
Universitatea Craiova-Steagul 

roșu Brașov (1—1), Dinamo- 
C.F.R. Cluj (1—1). F.C. Argeș- 
Steaua (0—1), S.C. Bacău-Jiul 
(0—3), A.S.A. Tîrgu Mureș- 
U.T. Arad (0—0), Rapid-C.S.M. 
Reșița (0—0). „U“ Cluj-Petr-olul 
Ploiești (1—2) și F.C. Constan- 
ța-Sportul studențesc (0—1). în 
paranteze — rezultatele tehni
ce din tur.

Rezultate divizia B
Seria I. Delta Tulcea — Poli

tehnica Iași 1—0, Progresul 
București — C. S. Tirgoviște 
0—1, Progresul Brăila — F. C. 
Galați 2—0, C.S.U. Galați — Me
talul București 4—2, Metalul 
Plopeni — Dunărea Giurgiu
1— 0, Gloria Buzău — Ceahlăul 
Piatra Neamț 2—0, Știința Ba
cău — C.F.R. Pașcani 1—0 și 
Chimia Rm. Vilcea — S.N. Ol
tenița 3—0.

Politehnica Iași continuă să 
conducă în clasament, la egali
tate de puncte, 31, cu Metalul 
București. Pe locul 3 a trecut 
Gloria Buzău cu 29 de puncte.

Seria a II-a. Politehnica Ti
mișoara — F.C. Bihor 1—0. O- 
limpia Satu Mare — Minerul 
Baia Mare 1—0, Olimpia Oradea
— Electroputere Craiova 2—0, 
Minerul Anina — Nitromonia 
Făgăraș 1—0, Corvinul Hune
doara — C.S.M. Sibiu 1—1. Me
talurgistul Cugir — C.F.R. Ti
mișoara 3—2, Metrom Brașov
— Gloria Bistrița 2—0 și Dro- 
beta Tr. Severin — C.F.R. Arad
2— 0.

CIștigînd derbiul de ieri. Po
litehnica Timișoara, a revenit 
pe primul loc, cu 36 de puncte, 
urmată de F.C. Bihor, cu 34 
de puncte și Olimpia Satu Mare, 
cu 29 de puncte.

„Europenele" de lupte greco-romane

Gh. Berceanu —medalia de aur și 
N. Marti nescu — medalie de bronz

• La Helsinki au luat 
sfirșit întrecerile campiona
telor europene de lupte gre- 
oo-romane, competiție care 
timp de trei zile a reunit pe 
cei mai buni luptători de pe 
continent.

Un strălucit succes a obți
nut la actuala ediție sporti
vul român Gheorghe Bercea
nu, care a cucerit medalia de 
aur și titlul de campion al 
Europei la categoria 48 kg. 
Campion olimpic la Jocurile 
de la Miinchen. Gheorghe 
Berceanu iși adaugă astfel 
incă o victorie de prestigiu

la bogatul său palmares in
ternațional. în ultimul meci 
susținut, Gheorghe Bercea
nu l-a învins la puncte pe 
redutabilul luptător sovietic 
Vladimir Netvetaev, clasat pe 
locul trei.

Dintre ceilalți concurenți 
români s-au evidențiat Ni- 
calae Martinescu, ciștigător 
al medaliei de bronz la cate
goria 100 kg, si tinerii Nico- 
lae Gingă și Eugen Hupcă, 
debutanți la campionatele 
europene, care au ocupat lo
cul 4 la categoriile 52 kg și 
respectiv 68 kg.

Campionatele europene de box

G. Pometcu l-a învins pe 
campionul olimpic, B. Kuznețov
• Duminică, capul de afiș 

al reuniunii de după-amiază 
a campionatelor europene de 
box a fost meciul de la ca
tegoria pană dintre campio
nul olimpic, Boris Kuznețov 
(U.R.S.S.). și reprezentantul 
nostru Gabriel Pometcu. In- 
tîlnirea constituia o revanșă 
a partidei din cadrul Jocu
rilor Olimpice de la Mun- 
chen, unde Kuznețov obținu
se victoria la puncte. După 
prima repriză se părea că 
deținătorul medaliei olimpi
ce de aup își va reedita 
succesul. Pometcu nu s-a 
mobilizat cum trebuie, s-a 
încălzit mai greu ca altăda
tă. a greșit tactic, fiind chiar 
numărat in urma unei contre 
recepționată la figură. De 
la mijlocul reprizei secunde, 
Pometcu, mai decis și rapid

Rolland

în execuții, a luat inițiativa, 
plasîndu-i pugilistului sovie
tic numeroase croșeuri la 
figură. în ultima repriză, 
boxerul român și-a surprins 
adversarul cu cîteva lovituri 
laterale bine plasate, cam
pionul olimpic cedînd în 
fața unui Pometcu dezlănțuit. 
Juriul i-a atribuit victoria la 
puncte lui Gabriel Pometcu, 
cu 3—2.

în reuniunea de duminică 
a campionatelor europene de 
box de la Belgrad, pugilistul 
român Paul Dobrescu (ca- 
teg. ușoară) a cîștigat prin 
abandon în repriza a IlI-a, 
meciul susținut cu sportivul 
turc Yigit. în limitele cate
goriei semimijlocie, boxerul 
finlandez Kalevi l-a întrecut 
la puncte pe Alexandru 
Popa.

Garros
• în finala probei de du

blu bărbați a Campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Franței, cuplul John New
combe (Australia) — Tom 
Okker (Olanda) a întrecut 
cu 6— 1. 3—6, 6—3. 5—7. b ■ -4

perechea Ilie Năstase (Româ
nia) — Jimmy Connors 
(S.U.A.).

Astăzi, în semifinale. Ilie 
Năstase va juca cu ameri
canul Tom Gorman, iar Pi- 
lici îl va întîlni pe Panatta.

I
I

ire loc turneul final al cam- I 
aparțin Ministerului Trans- I

GABRIEL FLOREA ■

• BASCHET: Dinamoviștii, din nou campioni 1
Ultimul act al campionatului republican masculin de baschet I 

S-a desfășurat in Sala sporturilor din Cluj, reunind pe cele 12 • 
reprezentante ale primului eșalon. ■ ■

în penultima zi a competiției, simbătă, s-a disputat derbiul I 
dintre primele două clasate, Dinamo șl Steaua. A fost un meci I 
fără miză, intrucit dinamoviștii aveau asigurat primul loc ș: 
tricourile de campioni. Ei au dominat prima parte a jocului, I 
conducind la pauză cu 57—41. Insă, spre finalul partidei au I 
slăbit ritmul, dind posibilitate baschetballștilor militari să re
facă handicapul și să termine învingători la limită : 86—85. |
S-au remarcat : Oczela]^ (25 puncte realizate). Diaconescu (231 
puncte), Tarău (19 puncte) și Popa (17 puncte). Deci, formația I 
Dinamo, pregătită de antrenorul emerit Dan Nlculeecu, a cu- j

I
I 
I 
I 
I

ftscă. Spectatorii, prezenți in ■ 
avut prilejul să urmărească I 
iuni rapide pe ambele cu- I

I
I 
I
I

(Urmare din pag. 1)

Adresîndu-se brigadierilor, în 
acest moment solemn, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim se
cretar ai C C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
sublinia faptul că datoria ge
nerației tinere de azi este să 
continue tradiția înscrisă cu 
fapte de eroism în epopeea 
muncii așezată temelie dezvoltă
rii țării de-a lungul unui pătrar 
de secol, să înnobileze aceste 
tradiții, luptînd neabătut pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui, a indicațiilor secretarului 
general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iar „Hei 
rup*‘-ul rostit astăzi se traduce 
ca îndemn, mobilizare de ener
gii, minte ascuțită și braț neo
bosit — totul direcționat către 
ținta ce preocupă întregul po
por : îndeplinirea înainte de 
termen a prevederilor cincinalu
lui. Constituirea Șantierului na
țional al tineretului din siste
mul de irigații Valea Moștiștei, 
este una dintre dovezile anga
jării plenare a uteciștilor pe 
șantierele de importanță na
țională ale economiei țării.

Se realizează aici, în Bără
gan, o stea de primă mărime 
a programului național de iri
gații. Iar salutul solemn : „Bun 
venit și spor în muncă", preluat 
de la brigadierii Doljului consti
tuiri, la Moțăței, cu două săp
tămîni în urmă în Șantierul na
țional al tineretului, este rostit 
acum de 1 650 de tineri, iar în- 
cepînd cu luna viitoare va fi 
rostit de un număr de trei ori 
mai mare. Aceștia sînt angajați 
cu toată ființa lor — pentru re
alizarea înainte de termen a 
complexului obiectiv. Este un 
îndemn vizînd respectul pentru

cuvîntul făcut cunoscut în anga
jamentul rostit cu prilejul ca
reului de constituire : depășirea 
planului la construcții montaj 
cu o jumătate milion de lei, să 
sporească productivitatea mun
cii pe brigadier cu 250 de lei 
față de sarcina planificată, să 
reducă cheltuielile de producție 
planificată cu două milioane de 
lei, și să predea înainte de ter
men cinci mii de hectare ame
najate pentru irigație. în felul 
acesta ei, dulgherii Vasile Călin 
și Alexandru Voicilă, dragliniș- 
tii Gheorghe Toma, Ion Mincă, 
Stanciu Lupu Ion Antonescu, 
fierar-betoniștii Vasile Stanciu 
și Ion Dulgheru, autoscreperiș- 
tii Andrei Anghel, Gheorghe 
Tihan, și toți ceilalți pînă la o 
mie șase sute cincizeci, înțeleg 
să dea continuitate minunatelor 
tradiții de muncă statornicite în 
anii din urmă ; înțeleg să-și de
monstreze forța, dîrzenia în 
lupta cu greutățile, capacitatea 
de mobilizare, hotărîrea de a 
fi cît mai utili acolo unde prind 
viață sarcinile de producție. 
Mulți dintre cei prezenji au lu
crat pe șantierele naționale ale 
tineretului constituite anii tre
cuți în Bărăgani, la Gălățui- 
Călărași și Pietroiu-Ștefan cel 
Mare, alții — și nici ei nu sînt 
puțini la număr — au îmbrăcat 
pentru prima dată salopeta al
bastră cu. ecuson de brigadier. 
Lucrînd umăr la umăr în cadrul 
acestei „școli de educație poli
tică" toți aceștia care alcătuiesc 
puternicul detașament munci
toresc în șantierul de irigații 
din Valea Mostiștei vor deter
mina călirea de caractere, dez
voltarea de aptitudini și vocații 
de muncă ; la încheierea Șantie
rului național al tineretului 
mulți dintre actualii brigadieri,

acum muncitori necalificați, vop 
fi stăpînii unor importante pro
fesii, vor acumula o experiență 
bogată și vor urma ferm noi 
destine, căi minunate de reali
zare în viață. Așa cum au rostit 
în careul festiv participanții la 
discuții, organizația U.T.C. va 
acționa ea un autentic colectiv 
de luptă pentru educarea co
munistă a tineretului urmărind, 
deopotrivă, înfăptuirea cu res
ponsabilitate a sarcinilor eco
nomice și formarea tinerilor. 
Din experiența lor vor învăța, 
pe timpul vacanțelor, elevii și 
studenții ce vor lucra constitu- 
lți în brigăzi și detașamente, 
la realizarea acestui obiectiv de 
seamă al agriculturii țării.

Mulți dintre cei aliniați în 
careul constituit dumjnică ve
neau direct din șantier, de la 
locurile de lucru. Au fost mar^ 
torii înălțării pe catarg a dra
pelului patriei, ai primirii dra
pelului propriu de organizație 
U.T.C. „sub faldurile căruia își 
vor desfășura activitatea pînă 
cînd și ultimul șurub va fi 
strîns într-o stație de pompare, 
pînă cînd va funcționa asper
sorul și pe ultimul metru patrat 
de incintă amenajată" ; au as
cultat cuvintele calde prin care 
li s-a adresat tovarășul Gheor
ghe Necula, prim secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., tovarășul Ion Minea, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C., Aurel 
Popa, directorul T.C.I.F. Bucu
rești, Ion Perșoiu, brigadier ve
teran, și într-un glas au. rostit 
angajamentul de a face totul 
pentru ca munca lor să se evi
dențieze pe acest șantier — în
tins cît țara, — al împlinirii îna
inte de soroc a prevederilor ac
tualului cincinal.

______ r _______ __________  ___ . a cu
cerit din 'nou titlul de campioana republicană, urmind să ne 
reprezinte, In sezonul viitor, in jocurile din „Cupa campioni
lor europeni".

la OINĂ: Act final In ..Cupa României"
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purtat amprenta
Competiția s-a
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Prima parte a sezonului competițional de oină a fosț dominată 
de tradiționala întrecere republicană. „Cupa României", care se 
află la a 12-a ediție. Jocurile preliminare, desfășurate pe par
cursul a șase săptămîni, au scos in evidență buna pregătire a 
_*____fiilor sătești Biruința Gherăiești (Neamț). Avîntul Frasin
(Suceava) și Viață nouă—Olteni (Teleorman), care s-au prezen
tat cu loturi întinerite și au folosit o serie de scheme tactice reu
șite, calificîndu-se pentru turneul final. Alături de acestea, s-au 
remarcat, prin jocul spectaculos, echipele consacrate : Combi
natul Poligrafic București, deținătoarea trofeului. Celuloza Că
lărași, Avîntul Curcani (Ilfov), ca și Universitatea București, re
venită în turneul final după o absență de mai bine de zece am.

Jocurile finale s-au disputat, timp de trei zile, pe stadionul din 
Mangalia, într-o atmosferă sărbătorească. Spectatorii, prezenți în 
număr mare în zilele de concurs, au “x x
o suită de meciuri atractive, cu acțiuni rapide pe ambele 
loare (de ducere și întoarcere), cu multe puncte realizate în re
prizele de la „bătaia mingii“ ca și la „prindere". Au putut apre
cia frumusețea jocului de oină, căruia cadrele de, specialitate 
i-au adus, in ultimul timp, unele modificări, prin introducerea 
unor noi elemente tehnice. Tn mod deosebit au reținut atenția 
partidele Biruința Gherâi ești—Avîntul Curcani (18—18). Viață 
nouă Olteni—Universitatea București (13—11), C.P.B.—Celuloza 
Călărași (16—12), C.P.B.—Biruința Gherâiești (19—16), care au 

a unor dispute dîrze și echilibrate.
. -a încheiat ieri, la amiază, într-un cadru festiv, 

trofeul revenind — ca și anul trecut — echipei Combinatului Po
ligrafic „Casa Scînteii" București, pregătită de maestrul sportu
lui Ilie Dacău. Pe locul 2 s-a clasat Biruința Gherăiești, urmată 
de Universitatea București și Viață nouă—Olteni.

M. LERESCU

• Galați : Finala 
pentatlonului atletic 

școlar
Orașului de la Dunăre i-a re

venit anul acesta sarcina de a 
găzdui cea de-a cincea ediție a 
competiției — devenită tradițio
nală — Pentatlonul atletic șco
lar. Și, cu mici excepții, se poa
te spune câ gălățenii s-au achitat 
cu bine de această misiune, reu
șind să asigure o organizare de 
concurs foarte bună și condiții 
excelente pentru cei 108 sportivi 
care au reprezentat cele 16 
licee calificate pentru faza fi
nală. Dar ccl mai îmbucurător 
amănunt rămine. fără îndoială, 
buna pregătire a tinerilor spor
tivi. ambiția și dăruirea cu care 
au luptat pentru culorile liceelor 
din care fac parte. Așa se ex
plică, in primul rind. bunele re
zultate obținute și cele 6 recor
duri doborite. Aceasta ne face să 
afirmăm că pentatlonul atletic 
școlar — competiție inițiată și 
organizată de U.T.C. — este o 
întrecere extrem de utilă și con
stituie, fără discuție, un izvor 
nesecat pentru descoperirea și 
afirmarea elementelor talentate 
de care atletismul nostru are 
atita nevoie.

Rezultatele înregistrate :
Fete — IM m — Georgeta 

Mârgineseu. Bacău — 12,4 ; greu
tate — Mariana Roșculeț. Bucu
rești — 11.15 m : înălțime — 
Mariana Giurgiu. Bihor — 1.63 
m : lungime — Nicoleta Crivăț, 
Bacău — 5.22 m : 400 m — Ionica 
Tudorancea — 59.8.

Locul 1 individual — Lucia 
Iepure, Liceul nr. 15 Cluj, cu 
3 633 p. Pe echipe clasamentul 
arată astfel : locul 1 — Liceul 
„V. Aleesandri* Bacău — 16 619 
p ; locul 2 — Liceul nr. 2 Ora
dea — 15 971 p : locul 3 Liceul 
nr. 8 Iași — 15 216 p.

Băieți — IM m — Lascăr Con- 
stantinescu, Cimpina — 10.8 ; 
lungime — Bedros Bedrosian, 
București — 7 m: greutate — 
Octavian Cira. Timișoara —15,60 
m ; înălțime — Sorin Vlad, 
București — 1.90 m : 800 m — 
Lascăr Constantinescu. Cimpina 
— 2.04.2.

Locul 1 individual — Lascăr 
Constantinescu, Liceul industrial 
de petrol Cimpina — 3 500 p. 
Clasamentul pe echipe : locul 1 
— Liceul industrial de petrol 
Cimpina — 14 981 p ; locul 2 — 
Liceul nr. 1 Timișoara — 14 498 
p : locul 3 — Liceul nr. 8 Iași — 
14 258 p.

D. TELEMAC

• La Zimnicea... 
„Șapte sporturi în 

șapte zile
Ample acțiuni sportive de 

masă au loc. în această peri
oadă. in orașele și satele jude
țului Teleorman. La Alexandria, 
Tumu Măgurele și Roșiori sînt 
programate interesante concur
suri de atletism, tir. lupte, box 
și judo, reunind peste 4 000 de 
elevi și tineri din instituții și 
întreprinderi. De un frumos 
succes se bucură și concursurile 
de cros, ca și jocurile pe echipe 
rezervate fetelor și care sînt 
dota*e cu trofeul „Cupa Fe- 
mina".

La Zimnicea se va desfășura, 
in ultima decadă a lunii iunie, 
o atractivă competiție de masă, 
intitulată „Șapte sporturi în 
șapte zile". Respectiv, în de
curs de o săptămînă, vor avea 
loc întreceri la volei, baschet, 
handbal, fotbal, atletism, ci
clism și natație. reunind mai 
multe formații din localitate și 
comunele apropiate. Aceste ma
nifestări* vor culmina cu „Fes
tivalul sportului de masă te- 
leormănean", ce se va desfășura 
în luna iulie. Cu acest prilej, 
vor avea loc concursuri de cros, 
ciclism, demonstrații de gim
nastică, judo, lupte și jocuri pe 
echipe. De asemenea, în sezonul 
de vară este programată „Cupa 
ziarului Teleormanul" la fotbal, 
atletism și ciclism.

• Concursuri 
de atletism 

la Bolintin Vale
Amenajat recent, terenul de 

sport din comuna Bolintin Vale 
a găzduit o competiție de atle
tism rezervată elevilor. La sec

toarele de sărituri și aruncări, 
ca și pe pista de alergări, și-au 
disputat întîietatea 150 de ti
neri atleți din 13 comune, fiind 
consemnate unele rezultate pro
mițătoare.

întrecerile au fost dominate 
de reprezentanții școlilor ’ din 
Bolintin Vale, Florești și Mir
cea Vodă, care au ocupat locuri 
fruntașe la probele prevăzute 
in programul competiției. Iată 
și numele concurenților cu cele 
mai bune rezultate ; Marilena 
Bănică. Mariana Andreescu 
(Bolintin Vale). Ioana Dumitru 
(Mircea Vodă). Anica Postelni- 
cu (Roata de Jos). Gh. Constan
tin și L Gheorghe (Bolintin 
Vale).

• Centru de judo în 
comuna Crețești-Vaslui

Amatorii de sport din comu
na Crețești, județul Vaslui, au 
avut prilejul să urmărească, în 
acest sezon, o serie de concur
suri atractive de judo. Protago
niștii au fost chiar elevii liceu
lui din localitate. Pasiunea 
pentru această frumoasă disci
plină sportivă le-a inoculat-o 
fostul judoka din lotul divizio
nar, Ticu Bejan. Cu sprijinul 
comitetului U.T.C., în toamna 
anului trecut, el a înființat un 
centru de inițiere la judo pen
tru copii, categoria 11—14 ani. 
în lunile de iarnă a lucrat in
tens, în sala de sport a liceu
lui, cu un grup de 20 de elevi, 
exersînd o gamă variată de 
procedee tehnice. Și după o 
serie de concursuri demonstra
tive, pe plan local, tînărul an
trenor s-a prezentat cu elevii 
săi la faza de zonă a Campio
natelor naționale de judo pen
tru copii, cunoscind primele sa
tisfacții. Grupa de sportivi din 
comuna Crețești a avut o evo
luție frumoasă, reușind să o- 
cupe mai multe locuri fruntașe 
în clasament. Elevul Constantin 
Ciuntuc a cîștigat meciurile 
susținute, devenind campion de 
zonă. Rezultate bune au obți
nut și tinerii Gh. Luca, Mihai 
Cordaș, clasați pe locul 2 la 
categoriile respective, iar Gh. 
Andreoaie s-a clasat pe locul 3.

în încheierea festivității, brigadierii Șantieru
lui național al tineretului din sistemul de iri
gații Mostiștea au trimis o telegramă tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU din care spicuim : 
„Noi cei 1 650 de brigadieri hotărim să continuăm 
înaintata tradiție românească de hărnicie și cute
zanță, să ducem mai departe pilda vie a mun
cii potriotice a tineretului, să ne legăm numele 
și fapta de ridicarea acestui grandios obiectiv 
al programului de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii noastre socialiste. In acest an, anul 
jubileului aniversării unui pătrar de veac de la 
crearea primelor șantiere naționale ale tinere
tului din țara noastră, am venit pe șantier cu 
sentimentul viu al intrării într-o școală a mun
cii și educației în spiritul minunatelor virtuți 
ce caracterizează tînăra generație a României

contemporane — vrednicia, respectul pentru 
muncă, dăruirea, spiritul colectiv, demnitatea 
și prietenia, și mai ales, dragostea de patrie, 
înalta încredere în partid, în viitorul pe care 
îl prospectează. Cu aceste gînduri pline de în
flăcărare pornim Ia drum, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și ele ne vor da necontenit 
îndemnuri însuflețitoare, tăria de a Înfrunta 
orice greutăți, dorința- vie de a trăi neîncetat 
bucuria datoriei împlinite. în fața flamurei larg 
desfășurate al drapelelor patriei și partidului, 
ne angajăm să înfăptuim exemplar toate înda
toririle ce ne revin, să fim la înălțimea încre
derii pe care ne-o acordați, să înnobilăm cu 
fapte mărețe calitatea de tineri ai României 
socialiste".

(Urmare din pag. I)

prinderii ploieștene — vestea că 
fabrica ne aparține a fost pri
mită cu emoție, cu o satisfacție 
cu nimic comparabilă. Știam 
deja, eram siguri că de vreme ce 
noul director era un muncitor 
ca și noi, altfel se vor orîn- 
dui lucrurile.

— încercați să vă reamintiți o 
situație, un fapt de atunci.

— în 1948, încă de la începu
tul anului, începuseră să ne so
sească utilajele care, din diverse 
motive, fuseseră dispersate în 
alte întreprinderi textile. Pînă la 
11 iunie noi, muncitorii, ne in
teresam prea puțin de timpul în 
care vor fi remontate, cum anu
me vor fi integrate fluxului pro
ductiv. După această dată însă, 
optica prin care priveam aceste 
operații s-a schimbat complet. 
Nu numai că am lăsat la o 
parte indiferența, starea de apa
tie — de ce să trudim suplimen

tar cînd noi, cei mulți, sîntem cu 
munca iar alții, cițiva, cu profi
tul ile ! — dar oriunde, la fiecare 
loc de muncă, utilajul revenit se 
bucura de o atenție deosebită, se 
constituiau echipe care voluntar 
rămîneau după orele de program 
pentru a ajuta la repunerea lor

De fapt, ne simțim obligați să 
subliniem, toți cei 25 de ani 
trecuți de la Naționalizare au în
semnat aici o necurmată întrece
re, o competiție în plin marș 
pentru ca într-un timp relativ 
scurt pe scara istoriei să fie 
făcuți pași uriași in viața fabri

tovarășa Maria Ștefănescu — 
nici nu se mai compară cu cea 
de ieri. Este cu totul alta, întru
nind atributele unei întreprin
deri moderne, utilată la cel mai 
înalt nivel al tehnicii. Acum, 
parcurgîndu-t secțiile, abia dacă 
mai găsești cîteva mașini din

Astăzi avem pentru ce munci
în funcțiune.

— Nu mult după aceea — 
avea să ne spună tovarășul 
maistru Marinei lonescu — mer- 
gînd prin fabrică auzeai tot mai 
des un cuvînt care înainte părea 
fără sens si anume cuvîntul „în- 
trecere". îl auzeai, îl preluai și 
căutai și tu să-ți potrivești pasul 
cu al celorlalți pentru că așa tre
buia, pentru că altfel nu se pu
tea avansa.

cii și a oamenilor ei. în acest 
sens cifrele ce ni s-au pus la dis
poziție, la fel ca și mărturiile 
interlocutorilor noștri, n-au ne
voie de prea multe comentarii, 
fiind elocvente prin ele însele. 
De la cîteva articole de stofă, în 
1948, s-a ajuns astăzi la peste 20. 
Pentru dezvoltarea întreprinderii 
statul a alocat peste 200 000 000 
lei.

— Fabrica de azi — ne spunea

cele existente în momentul la 
care ne-am oprit atenția.

Și nu numai fabrica este cu 
totul alta. Oamenii, oamenii 
aceia care în urmă cu 25 de ani 
ajungeau la conștiința valorii lor. 
Au învățat ^din mers, au muncit 
din răsputeri, știu că perfecțio
narea întreprinderii înseamnă 
mai înainte de toate perfecțio
narea lor profesionala. Nu în
tâmplător muncitorii de ieri Petre

Strelciuc și Marinei lonescu sînt 
astăzi unul șeful atelierului elec
tric, celălalt maistru, ambii — 
după cum avea să ne informeze 
tovarășul Tudor Vasile, directo
rul fabricii — autorii a zeci de 
inovații ce au contribuit de La an 
la an mai mult la „aducerea la 
zi'* a tehnologiilor, la creșterea 
productivității muncii dimi
nuarea efortului fizic.

„Acum știu și eu că am pen
tru ce munci". Sînt cuvintele 
rostite printre lacrimi de bucu
rie de o muncitoare a Fabricii 
„Dorobanțul" Ploiești în urmă cu 
25 de ani, dar în egală măsură 
este crezul unui colectiv hotărît 
să nu precupețească nimic pen
tru a se autodepăși, sînt cuvinte 
ce și-au păstrat actualitatea și 
care explică o dată mai mult 
importanța actului Naționalizării, 
act prin care lor, muncitorilor și 
nouă tuturor ne-a fost conferit 
statutul de proprietar, 'producă
tor și beneficiar.

(Urmare din pag. 1)

80 la sută note bune și foarte 
bune. Rezultatele obținute de 
studenții facultății la ultima se
siune, în iarnă, 80,6 la sută in- 
tegraliști vor fi cu siguranță de
pășite, înscriind pe viitorii pro
fesori de română drept candidați 
siguri la un loc fruntaș.

La Facultatea de matematică- 
mecanică, grupa 115, anul II, 
susține examenul de algebră. To
varășul conf. univ. Ion D. Ion 
pronostichează rezultate bune. 
Argumente: cîteva carnete de 
note, printre care al studentei 
Silvia Badea, unde notele de 10 
se înșiruie una după alta, pre
cum și verificările din timpul 
semestrului, care subliniază pre
gătirea serioasă, ritmică a stu
denților.

într-o altă sală de examen în- 
tîlnim o veche cunoștință, Iftimie 
Nesfîntu, laureat al olimpiadelor 
școlare de chimie și recent lau
reat al concursului „Traian La- 
lescu" : „Examenul de cristalo
grafie, important pentru pregă
tirea noastră nu ni se pare dificil. 
Toată grupa a obținut note bune 
la lucrările practice. Acum totul 
pare mai ușor". La tablă, Ma
riana Dreptu demonstrează feno
mene de reflexie și refracție a 
luminii în cristale izotrope. Cali

tatea răspunsului își primește 
echivalentul în carnetul de note 
— 10. Prima notă maximă din 
sesiune, dar nu și ultima. Dorin- 
du-le succes la viitoarele exame
ne ne retragem pentru a-i vizita 
pe studenții arhitecți la Fizica 
construcțiilor. Un semn de în
trebare : deși răspunsurile se 
succed cu rapiditate, tablele ră-

mîn neacoperite cu formule, con
form unei imagini tradiționale a 
examenelor de fizică. Răspunsul 
ne este oferit de arhitectul Ma
rius Smighelschi, unul din exa
minatori : „Pentru prima oară 
examenul se susține pe baza une 
liste de teme lucrate de studenți 
în timpul semestrului, fapt ce 
duce doar la o susținere coloc- 
vială a capitolelor disciplinei, 
acustică sau iluminat**.

„Inițiativa examenelor-dez- 
batere, foarte valoroasă pentru 
sporirea calității pregătirii, ne 
spune președintele consiliului 
A.S.C. din Institutul de arhitec
tură, Radu Mihnea, aparține Aso
ciațiilor studenților comuniști 
preocupate de îmbogățirea con
ținutului profesional al cunoștin
țelor acumulate la cursuri și se- 
minarii. Astfel există posibilități 
mai obiective de verificare care 
depășesc stadiul uneori prea 
formal al răspunsurilor la un 
bilet cu două-trei subiecte. Re
zultatele bune obținute în iarnă 
cu metoda examenului-dcz- 
batere ne face să milităm în 
continuare pentru generalizarea 
lui."

Primele aspecte ale sesiunii 
atestă plusul de seriozitate do
vedit de studenți în pregătirea 
profesională. Antrenați activ în 
grupe și ani de studii pentru ob
ținerea unor rezultate superioare 
sesiunii precedente, studenții fa
cultăților vizitate aflați la orele 
emoțiilor examenelor își doresc 
un bilanț fructuos la sfîrșitul 
întrecerii. Dar despre stadiul 
acestei valoroase competiții pro
fesionale inițiate de Asociative 
studenților comuniști vom revem 
chiar pe parcursul sesiunii cu 
noi amănunte.
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE SAHINȘAHUL IRANULUI, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Străvechile meleaguri moldovene 
i-au intîmpinat cu dragoste 

pe inalții oaspeți
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu Maiestățile Lor Im
periale, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, și împărăteasa Farah 
au plecat duminică dimineața 
într-o vizită in județele Sucea
va și Neamț.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Manea 
Mănescu, Paul Nicuiescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
duJescu. Virgil Trofin, Die Ver- 
deț, Gheorghe Cioară. Ion Io- 
niță, Ion Pățan.

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

Inalții oaspeți sînt însoțiți in 
această vizită de Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Ale
xandru Boabă. ambasadorul 
României în Iran, general-loro- 
tenent Constantin P^pa. locui
tor al șefului Marelui Stat Ma- 

• jor.
împreună c*u cei doi șefi da 

stat, au plecat, de asemenea, 
Abbas AII Khalatbari, minis
trul afacerilor externe al Ira
nului, Sadegh Sadrieh, amba
sadorul acestei țări la Bucu
rești, precum și alte persoane 
oficiale iraniene care însoțesc 
pe Maiestățile tor Imperiale 
în vizita în țara noastră.

★
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu Maies
tățile Lor Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. șahin
șahul Iranului, și Farah Pahlavi 
Șahbanu, au întreprins, dumi
nică, o călătorie in nordul 
Moldovei.

Această vizită pe meleaguri’.® 
sucevene și Neamțului — stră
vechi ținuturi *de glorie mol
davă, trezite la viața nouă, 
mult întinerite în anii noștri — 
au oferit distinșilor oaspeți po
sibilitatea de a cunoaște vestite 
monumente ale trecutului, ce 
evocă înălțătoare momente de 
istorie și cultură românească, să 
ia contact nemijlocit cu aspecte 
semnificative ale dezvoltării 
contemporane a locurilor res
pective. Obiectivele industriale 
incluse in program — Hidro
centrala de la Bicaz. Combina
tul de celuloză și hirtie din 
lunca Sucevei — au ilustrat, cu 
evidență, potențialul econom:?: 
noastre in plin avint.

Desfășurată intr-o ambianță 
sărbătorească, sub semnul prie
teniei statornicite Jntre cele 
două țări și popoare, călătoria 
în județele Suceava și Neamț 
s-a înscris ca o secvență im
portantă a vizitei oficiale a su
veranului iranian in România, 
cei doi șefi de stat conți r.uîr.d, 
in această zi, dialogul atit de 
rodnic, început sîmbătă In Ca
pitală, menit să deschidă o e- 
t>apă superioară în evoluția ra
porturilor bilaterale.

Am asistat la primirea caldă, 
entuziastă, făcută conducători
lor României și Iranului. Mii 
și mii de localnici au ieși: 
în întimpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și șahi-șahu
lui Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a celorlalți oaspe;.. 
aclamindu-i îndelung. Ei ș;-a_ 
exprimat simțăminteie de pro
fundă stimă și considerație față 
de conducătorul partidului si 
statului nostru, care, prin acti
vitatea sa neobosită, pusă in 
sl-ujba pă^ii și colaborări: in
ternaționale, aduce o contribu
ție de preț la întărirea prest:- 
gi'ului României socialiste. In 
același timp, au da: expresie 
deplinei satisfacții față de vizita 
suveranului iranian in Româ
nia și față de rezulta:?! e 
ei fructuoase. în care au văzut 
o mărturie pregnantă a dorin
ței ambelor țări și popoare de 
a întări și extinde colaborarea 
și relațiile tradiționale dintre 
ele, in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării internaționale.

...în această dimineață de iu
nie. aeroportul Saîcea din apro
pierea Sucevei este frumos îm
podobit. în adierea ușoară a 
unui vînt de primăvară flu
tură drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe un mare panou, 
aflat pe frontispiciul aerogării

este înscrisa. în limbile români 
și iraniană. urarea : «Bun senil 
Maiestăților Lor Imperiale, șa
hinșahul Aryametr «: împără
teasa Iranului".

Este ora 10.15. Av.oc_. prezi
dențial aterizează. înalt n oas
peți sin: salutau cu cordialitate 
de Miti Docrescu. preșec.z:*_e 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular al jtMfetnhr. Su
ceava, cu soția. Ion Saar, cea "ia, 
primarul munictpiulu: Suceava, 
de alți reprezentanți a* ecrane
lor locale, conducător-, ie între
prinderi «. instituția, numeroși 
locuitori ai orxcuiu: p așezări
lor (Ln împrejurimi.

Unul din vrednici gospodari 
suceveni. Nicolae Blisdu Erou 
al Muncii Socialiste. presec.-— 
tele Cooperativei agr.ro-> oe 
producție din comuna Bosa.".:_ 
oferă, după datină, pfiae r. «are. 
Fete, în pitorești costume popu
lare. meșteșugit lucrate, *-»■ 
nează buchete de fiore

O gardă militară prermâ 
onorul. Președintele Coatl-ulu. 
de Stat și suveranul mai 
trec in revnstă garda de onoare.

în ariamațiîle : re.
doi șefi de stat. tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Ira
nului, iau loc in mar.nJe ofi
ciale. escortate de motoerlir

Coloana oficială rtrâ ba
te partea de nord a asum ripsu
lui Suceava, tare trăiește 
bucurie și emoție această 
deosebită. Poptaaya fac? _ 
turi prietenești. Sutura bucnete 
de f.ori și eșarfe nru.ăeoiore, 
formații de artiști amatori pre
zintă. cu măiestrie. dansuri din 
bogatul folclor loca_

Se trece, in continuare. prm 
•aide Dâ.-mâneșu, MiJueuu, 
Bădeuți. In semn de aleasa os- 
{htalitate. in -* d^- arele eaie- 
or, la porți. «L-c prinse lăicere 

moldoveneși Tirardi roopera- 
lon au ieșu să ureae, c-c. soa
ță inima, bun venit conducă
torului s tarului nncru, lan-cr 
poporului iranian poete®. Ur
mează orașul Râcă’ju wcna 
așezare □ un • uxeanâ, unde •* 
afiâ bisenca Bogdana. Trrte 
ce poartă -urnele descălecă tt- 
rului Moădovet, Bogdan ! Si 
unde se odihnesc osemmtele 
Mușatinilor, primii voievozi 
moldoveni și strămofi ai lui 
Ștefan cel Mare.

La intrarea in Suoe-.ița !și 
face aparipa o ceată de călă
reți. care insoțesc coloana ofi
cială oină la uoriile rertenxn- 
lui monument xstcctc r de iriă 
— minăstirae Sucența, pnao. 
obiectiv al vizitei.

Aici se af^ adunata aprtane 
întreaga >-fiare a ccennne.. Pe 
toți i-a reunit dorința de a sa
luta, de a-i primi ru câăourâ 
pe inalții oasoeă. Din rasuri 
frumos împletite, tinere fete 
oferă trandafiri roții.

Adr-s.r.du-se 
celor două 
Moldovei si ______ _________
Moisescu. a spus : . .Minis ti rea 
trăiește un moment rar d n 
viața ei. Vizita dumneavoastră 
sahinșahul Iranului, mare prie
ten al poporului român, si a 
președintelui Nicolae Ceausescu, 
ctitor al României modeme, 
este un eveniment istoric. Ve
chiul nostru asezâmînt de artă 
si istorie românească. acest 
leagăn al culturii moldovenești, 

de respect și dragoste-.
Sînt as uitate cu atenție am

ple explicații privind trecutul 
și valoarea acestui mor. jmer.t. 
care readuce in memo ne mo
mente din lupta poporului nos
tru pentru apărarea indepen
denței și a ființei națkmale si 
care atestă ger. iui creator româ
nesc. Mină știrea, prin frescele 
ei. face oarte din marile comori 
aie artei universale. Ea se dis
tinge prin linia arhitect? “itâ 
originală, fiind ultima cooatrue- 
pe monumentală ce Încheie pe
rioada de strălucire a sculul 
moldovenesc de la sflrșitul se
colului al XVT-lea.

Gazdele si-au exprimat sa
tisfacția că. prin grija statuîuL 
monumentul si-a recăpătat fru
musețea de altă dată. In urma 
lucrărilor de restaurare din ul
timii ani.

Solii poporului iraniar admi
ră picturile murale, realizate de 
meșteri anonhni. bogăția moti
velor. policromia lor. In care 
predomină verdele, aidoma oă 
durilor seculare din jur.

înainte d« plecare. Maiestății» 
Lor Imperiale semnează în 
Cartea de onoare.

De 
ciaiă

r.e

a arbriecux:

cu 
zi 

ge*-

de 
ne

ar

oooducâ torpor 
țâri, xnisropoiitul 

Sucevei. Justin

alte ccxecu-* e -rrirurir -aie Ssc 
pentru era ".-sportul eoecpe. elec
tr». că. tarate. șosele. erisptt". 
xngite. faca_--ă„ neairat? Ia 
T-rann; Aa— *1 riețt JDC-
derae.

Ban nu; Bistrițe. de astăzi 
consumie un efaevect exempt 
ai rezultatelor efortur.lcc Bccâ- 
niex. angajată cu toate forjele 
sale la reaLzarea inw ax;., 
program de dezvoltare ecooo- 
micâ șt scoală, menit să accele
reze progresul multilateral ai 
țărm Această dezvoltare, pe 
care o cunosc in prezent artt 
țara noastră, dt șa Iranul — care 
«•-a propus importante obiective 
eeor.ont.ee de viitor — confe-ă 
larg, perspective relațiilor «te 
colaborare și cooperare econo
mica centre cele două state.

Elieopierele decolează de la 
Breaz, aterizfad. peste scurtă 
vreme, pe stadionul din Sucea-*-----— .----Aj

cu 
de 

da-
P« 

conducătorii României și Iranu
lui. Ei aclamă îndelung pentru 
întărirea pe mai departe a pri
eteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Se pleacă, apoi, cu mașinile 
spre centrul municipiului. Popu
lația continuă să inunde marile 
artere. Intîmpină cu acelari 
tuziasm pe înalții oaspeți 
care i-a primit din primele 
pe ale sosirii in urbea lor.

Flancat de halebardieri și 
cași, coloana se îndreaptă spre 
reședința unde are loc dejunul 
oferit In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tova-âse: 
Elena Ceaușescu, a Maiestăților 
Lor Imperiale.

în timpul dejunului, cei doi 
șefi de stat, tovarășa Elena

va, care freamătă de lume, 
venit aici mii de localnici. 
Cori și stegulețe. animați 
dorința de a saluta, încă o 
tă, cu deosebită căldură

to
rni 

cli-

ar-

Ceaușcse? și împărăteasa Farah 
se Ixtreșm eu cordialitate.

Presecir.te.e consiliului popu
lar .-jdețeaz. adreslrxiu-se oav- 
pețuor a spus :

Ne este deosebit de plăcut să 
remarcăm că vfadta pe care 
Maiestâule Voastre o faceți Ia 
Rcml-^ș we o eJoc^*entă ex
prese a buneio- relată — 
de-, exite ma±iț::-aje — dtxtre 
țărue st popoarele aoastre a 
eforinrăor pe care dumneavoas
tră. Maiestate, r. iubitul nostru 
--jd-tăxr. presed^rtele N::<a? 
CeauaeaeG. =*cbos:p procnoeor: 
a_ unor pr.negx. ao. ta •uaa 
mieraaooeală. Je pua* - la te- 
me' a riatormesru unemtaao-

oferă o imagine sugestvă a bo
găției. originahtâți: șl frumu
seții foiriorultd rcrrăr.esc. So
lilor poporului iranian lx »e re
zervi o plăcută cur pr tel : -ecM 
melodii persane, darauri de oe 
meieagmle patriei far.

La sfirstf— spectacolului pre- 
eedirtele Nxojae Ceaușescu și 
t- .-arăsa Eena Ceaușescu. Ma- 
jestătxl? Lor lrtoerta>. sahm- 
șabu. Aryamehr f« unpără:?asa 
Farah, oăeră arurufar. ia «emr 
de pcețuir*. 5orv

răr. dăd.te Pf Fuma p rerpec*. 
.xcre popoare.

No edem la oorr .- uaea de

#3ggtt aeeeeseerse a preoeeaet
smtre poooaree rcrsăt, * r>- 
taa ser- b ueâe * mfierrea 
amoejcr țări

ea. fa «rzria rană ce • faceți
pe acer» .-«uru să j» smoas- 
tefi o parae fc -ea~ zări — rod 
al Hrrot r îalenîahd >or. 
pădz-toare *”.i serx_ zare a tmes 
pe-uriri aEare fa -el —a: d-pem

testă •j’ec.tai * 9ez._ creewe 
a. poporulu posstu

ac as^rat. a Casa de rucrură. 
ia ax apectatoi d? gi ă edertt la 
faesse* lor de aribt: sucr^-er-

Apar-.ția la fața oficială a ce
lor doi nfi de stat este saheta- 
tâ de public eu vh șa poterxxe 
aptaure.

ProgramuL care a ruprirs re
prezentativ? rlntece si dvs_rt 
dm diferite regruri ale țârtt

t ariaesa^lle er- maste ale 
eelar srerr-țu rofaaxa oe ma- 
ftră ocrx-esae spre aai'n al 
ot'.ecfis al - zzriri — Cnehexa- 
tul de crluiccă ș; itrfie fcz 
Suceava.

Iualtu easoețl sine 
de Vasil? PafiLrrț. 
eccoeetei forestiere și mate
rialelor de coastrocțiu Nkc’a? 
Turrurear-u. (farecrorul Corată- 
natului. de num-rop murritcri. 
tebaieieni * itagnerț ai arestai

puternice cetăți a Industriei 
sucevene.

Sînt înfățișate date sugestive 
privind profilul și activitatea 
întreprinderii. Intrată în func
țiune In anul 1982. această uni
tate industrială și-a sporit con- 
unuu capacitățile de producție, 
realizind In prezer.t o gamă va
riată de hirtie și produse din 
hirtie. care se exportă Ir. 32 de 
țâri, printre ele un loc impor
tant ocuplndu-1 IranuL

Gazdele mformează că. in lu
mina indicațiilor date de tova
rășul Ifîcotae Ceaușescu. colec
tivul de aia a Întreprins măsuri 
ef.c.ec.îe per.iru folosirea rațio
nala a uulajefar și gospodărirea 
mai judicioasă a spatiilor de 
produc* a Astfel. eaoacitatea 
pmujritvâ a crescut cu circa 
34 la sulă, iar parametrii ixu- 
Uaî- au fost atinși încă dia arul 
ÎSTI. Cercetători'. Combmatvîui 
rtnt preocu^ir. fa a gist no: st>- 
tatn prmnd Tafar.ficarea supe- 
~oară a tnaten lor prune ș*. :n- 
deoaePu a masei lemnoase. Re
cent *-a apbeat. de pildă, txn 
studiu riifad creștere?- randa- 
measiu: de «-.«formare a 
faosKiim fa c-l care se va
finaliza m econom-sirea. pfaă la 

-zi aees*u: an. a ceZ puțin 
19 908 mc iemr. de râșinoase.

Se prezintă macheta unei unl- 
•ât: industrial? ca-e ar° o sem- 
nifieatie deosebită in danul co
operări! economice mmăno-ire- 
niene. Este vorba de Combinatul 
de indus—altsare a lemnului ce 
se rrxstmfesr? In Iran de între
prinderea noestră „Forexim-* și 
o LTtrny.’-irt din țara priete
nă _Nek3-CU.R-.

Șa*Lrt«abu’ A-yamehr urmă
rește eu atenție explicațiile • 
car? •? dau privind mersul 
enf trumei. interes! ndu-.«e de 
-nodul in rar? xerj. natul & 
va frr.-?lta In auil viitori-

Fci<®.-ea iaxe- -*«6â de către 
seneser. a rer:—lemnoase 
“ta se oare?-* insă a ci. Mă-tu- 

xanl de rrehrmare a lemnului, 
ear? »e Tirftearl ta sootinuare.

El reunește șapte fabrici, dotate 
cu tehnică modernă, cu utilaje 
de mare productivitate. Aici se 
produc plăci fibrolesmnoase, pla
caje, plăci înnobilate, parchete 
și. în primul rind. mobilă, la 
nivelul oelor mai înalte exigențe 
funcționale și tehnice, care sînt 
admirate în cadrul unei expo
ziții.

Directorul combinatului, Va- 
sile Savu, își exprimă satisfac
ția pentru faptul că o între
prindere similară se construiește 
la Neka. în Iran, in cadrul con
lucrării economice dintre țările 
noastre.

...Vizita înalților oaspeți în 
județele Suceava și Neamț a 
luat sfirșit. Ea a reafirmat cu 
putere simțămintele de priete
nie care leagă tot mai strîns 
popoarele român și iranian, 
voința lor de a continua, la un 
nivel superior. colaborarea 
rodnică, multilaterala.

Sucevenii și-au luat un 
călduros rămas bun de la In al
ții oaspeți, conducîndu-i la ple
care cu aceeași simpatie. cu 
aceeași știmă si considerație

★
în cursul s ii. președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și Maiestățile Lor 
Imperiale, șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah 
ș-au înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa au 
ver.it în întîmpinare, Manea 
Mănescu, Paul Nicuiescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Ion 
Ioniță. Ion Pățan.

Reportajul vizitei a fost reali
zat de : ADRIAN IONESCU, 
NICOLAE VAMVU, GHEOR
GHE BRÂTESCIJ
Foto PETFE DUMITRESCU, 
1OX DUMITRU, CONSTANTIN 
CIOCAN

SEMNAREA ACORDULUI
In prezența președintelui Coa- 

siLului de Stat al Repuolicu 
Socialiste România Nicolae 
Ceaușescu, a Maiestății Sale 
Imperiale, șahinșahul Iranului. 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a tovarășe: Elena 
Ceaușescu și a Maiestății Sale 
împărăteasa Farah. duminică 
seara »-a semnat Acordul de 
cooperare pe termen lung între 
România și Iran.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Nicuiescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Iile Ver- 
deț, Gheorghe Cioară. Emil Dră- 
gănescu, Vasile Patilineț, Geor
ge Macovescu, ministrul «fa
cerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
ambasadorul țării noastre în 
Iran și alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea. 
Abbas Aii Khalatbari, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul

DE COOPERARE 
ROMÂNIA SI IRAN

persoane oficiale iraniene.
Documentul a fost semnat de 

Ion Pățan, vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, «i de 
Houshang Ansari, ministrul e- 
conomiei al IranuluL

După ceremonia semnării, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și șahinșahul Iranului. Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr, 
s-au felicitat cordial.

As dori să exprim satisfacția 
— a spus PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
pentru faptul că in timpul vi
zitei pe care Maiestatea Voas
tră o efectuează in Româ
nia s-a semnat acest a- 
cord. Sper că va fi o bază bună 
pentru dezvoltarea atit a Româ
niei, cit și a Iranului, și a cola
borării dintre cele două po
poare și aprecies contribuția pe 
care ați avut-o.

împărtășesc întru totul cuvin
tele rostite de dumneavoastră 
domnule președinte — a spus

MAIX1TATEA SA IMPERIA
LA. MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI AKV AMEHR — si na 
ax earn mei • MoiaU că se va 
ajunge la an aseaseaea acord 
d atonii re tații kw noastre bane 
șâ mai ales pentru ceea ee pla
nificăm și anticipăm pentru 
iiitOHil țărilor noastre, in aeeM 
spirit de prietenie reciprocă 
care se întărește pe ai ce trece. 
Aș dori să ridic paharul la să
nătatea dumneavoastră, pentru 
prosperitatea tot mai mare a 
României.

Ir. alocuțiunea rosti*A după 
semnarea documentului Im 
Pățan a exprimat, fa nume e 
delegației romă" = “are a dus 
tratativele, satisfacția si bucu
ria de a fi ajuna ’.a încheierea 
acestui acord. C'" a -4
el va marea o etapă —o—șn’ă 
In dezvoltarea r- =: -- -oas-
tre de colaborare șt cooperare. 
Doresc sâ exprim mulțumi
rea noastă că la semna
rea acestui dorur'*m d^c^-ț 
de important ne-ar? bucurat de

prezența ilustră a Maiestății 
voastre Imperiale, a președin
telui Consiliului de Stat al 
R?mâniei, ceea ce ne incumbă 
~—i mari obligații in realizarea 
și traducerea lui în viață.

La rîndul sâu, Houshang 
Ar.sari a relevat că acordul

- ia: traduce in viață dorința 
iluștrilor șefi de stat ai celor 
două țări de a dezvolta relațiile 

-?m: e și comerciale româ- 
no-iraniene in interesul națiuni- 
. r noastre. Am reușit să de- 
rr.--.străin cu succes faptul că 
Uri cu sisteme sociale diferite 
r u conlucra în mod apropiat și 
fructur? fa domeniul relațiilor 
«-onomice. tehnico-științifice, 

avantajul reciproc. Sintern 
scum satisfăcuți să constatăm 
că economiile celor două țări 
= ? noastre vor fi si mai strîns 
legate. Intr-un mod care să 
permită aprooierea în continua
re a celor două popoare și să 
facilităm îndeplinirea nrogra- 
rr.elor lor de dezvoltare eco- 
rzmicâ și socială.

eeor.ont.ee


de peste hotare evenimente prezentate

de comentatorii noștri

R.D, VIETNAM : imagine de pe unul dm numeroasele șantiere de reconstrucție.

va fi prelungită ?Tineretul lumii

Misiunea „Skylab"

Consultările multilaterale
de la Helsinki

Festivalul 
panairiean 

a! tineretului
Ministrul tunisian al tinere

tului și sportului, Ahmed 
Chtourou, a declarat, în ca
doul unei conferințe de pre
să, că primul festival pan- 
african al tineretului, organi
zat la Tunis intre 15 și 25 
iul;e 1973, se va desfășura 
sub lozinca ..Independență — 
Unitate — Solidaritate*. El a 
anunțat că la această impor
tanta reuniune a tineretului 
african urmează să participe 
27 delegații, din care 8 re
prezentând mișcările de eli
berare de pe continent.

Programul festivalului cu 
prinde, printre altele, organi
zarea unor zile de solidarita
te cu mișcările de eliberare 
din Africa, precum si a unor 
colocvii avînd ca temă.: „Ti
neretul african in fața mari
lor probleme ale continentu- 
!•»»“, „Reforma universității 
africane". „Democratizarea 
învățămintului*.

Actuala misiune ..Skybtb- ar putea fi or*, mgită cu 
zile, pentru a permite efectuare* •xperiențeicr științifice 
văzute, dacă problema insuficienței alimentari: cu energie elec
trică a laboratorului «oația: r.u va outea fi rezolvata pfnâ la 71 
Iunie. După cum s-a astror^uți’. de La. bordul labora
torului orbital american ..Skyțab” r.j deci! de 4 200 dr
wați, minimul critic de wpravie? :re fiind de 3»>' ^ați. In 
această situație, echipajul a fost nevoit *,• elimin* un ummr- 
tant număr de experiențe s::;nțrf;?e fi .«ă-si reduci a?!i-. .tate-s.

începi nd cu 21 iunie insâ. j.r ea de-a 27-a e a acestei prime 
misiuni din cadru] programului ..Skylsfe". «ta*.ta aoațiata ur
mează să-și schimbe orbita, ia* ce»-leie «s-Lare vor capta, 
tlmo de zece zile, o cantitate coruiderabE de radiații
so’are transformate In energie riertrieâ în ace«t zs:d. a ară
tat directorul programului .-SkyUb=, Ker.&«n Kieînjroe-hL *e 
asigură suplimentar încă 3 000 de wați, ceea ce ar oermite rea
lizarea tuturor experiențelor '' “ț.*re proaeevate.

Prelungirea cu zece zile a armiei m ?:urt: nu ’-'s. fi Insă ne
cesară dacă astronauțh vor reuț:. nvrț.. !n une’ ieșiri
in spațiul cosmic. *ă degajeze panoul srlar rinaj.
după cum se știe, blocat de fî«:j pru\*erl> ^:r. te—n? z -
lanț al navei, distrus la lsn>are.

Intre timp Insă, o serie de experiențe >n fcg: deu indep.i- 
n’te cu succes.

în sfirșit, o ultimă știre transmisă de la că,
de ziua sa (simltata a împlinit 43 de ani). Charles Conrad a 
primft în dar... o convorbire telefonica de o*- artTJte «oCa 
și cu cei patru fii ai săi

nfmuin praftru 
Ș4 ta
r tw ram ratai a 

tatar* wM altaMtă 
m prtalrv U loeml

cum s-a anunțat, repre- 
votaBtB celor 34 de state par- 
iicipar.te au botârit. pnn cor.- 
serjk. ca. pe baza principiului 
rotației și a.ind in vedere o $*•- 
r.e de considerente de ordin 
practic, precum și invitația gu- 
vernuim finlandez, prima fază, 
la mvetal miniștrilor de exter
ne. să aibă loc la Helsinki, cea 
oe-a doua. în comisii și subco- 

la Geneva, iar cea de-a 
al cărei nivel urmează sâ 

Se stabilit ulterior — tot la Hel- 
«irdo.

Consenaul r*»lirat reprezintă 
rodul unui amplu și apro
fundat re s-a desfășurat pe În
treaga Ajrai* a consultărilor. 
Propuj-*rjjș de aplicare a prin- 
ctpiu'ui rotației a fost prezen
tată In cadrul reuniunii de că
tre dr-ejațja României. Ia 14 
dec*mbr:e 1372. fund Îmbrățișată 
S: s-«ținuta dc un cerc tot mai 
■ars de pariiripanti.

t><r-j:i:!e asupra locului de 
destftiatrsre a conferinței au fost 
re’ jate in aceste ultime zile, In 
vederea definitivării documen- 

final al conferinței, luln- 
d-t-se ca bază propunerea dele- 
zaticl române și o altă propu- 

prezenta-â de delegația 
rjecezi. Dezbaterile au pus In e- 
vtde«-:â existența unui larg cu
rent de opinie în favoarea apli
cări: rotației și la locul de des- 
tă.cu'are a conferinței, în acest 
veni pronunțir.du-se un număr 
de 18 state, ceea ce a făcut ca, 
pittz la urmă să fie consacrat 
acest principiu prin hotărirea a- 
dcota’ă

Tn intervențiile lor de sîmbătă, 
a ti! reprezentantul Finlandei, cit 
<i cel al Elveției, au adus mul- 
u!T!in partcipanților pentru so- 

ATÎu La care s-a ajuns. De ase- 
uievrvâ. in unanimitate, în cadrul 
«edinței a fost apreciată contri- 
b-jtLa guvernului finlandez la 

desfășurare a reuniunii 
mj? laterale, respectiv la pre
gătirile pentru debutul confe
ri r. te; .

Prezentind pe larg

S1SL

semnifica-

ț:a politică a principiului rota
ției. care și-a găsit, de altfel, 
consacrarea și in ce privește 
conducerea lucrărilor reuniunii 
multilaterale, in toate fazele și 

formele ei. reprezen- 
ambasadorul 

a evidențiat

in toate 
tantul României, 
Valentin Lipatti, 
importanța acestui principiu in 
dezvoltarea procesului de sta
tornicire a unor relații noi în 
Europa. Reprezentantul româna 
arătat că. în acest fel, se asigură 
cadrul de creștere a contribuției 
fiecărei țări la înfăptuirea aces
tui obiectiv, fiind vorba, de fapt, 
de o armonizare a conținutului 
general al securității și cooperă
ri cu formele concrete de des
fășurare a procesului de edifi
care a unei securități și păci 
trainice pe continentul nostru.

In dorința de a definitiva cit 
mai grabnic documentul final 
ii reuniunii, participant!» au 
avut Intilniri de lucru sl în 
cursul zilei de duminică. Astfel, 
a continuat activitatea de redac
tare a textului privind urmări
le instituționale ale Conferin
ței. De asemenea, s-a desfășurat 
n spdința a grupului de lucru 
pentru prohlemele economice, 
avînd ca obiert elaborarra In 
formă definitivă a instrucțiuni
lor referitoare la cooperarea în 
domeniul protejării si amelio
rării mediului înconjurător.

INTERNAȚIO„ZIUA
NA LA A MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR"

Sub deviza „Un singur Pă- 
mînt“, toate națiunile lumii vor 
sărbători, la 5 iunie 1973. pen
tru prima dată, „Ziua interna
țională a mediului înconjură
tor". Evenimentul se înscrie în 
seria acțiunilor și manifestărilor 
stabilite de Conferința de la 
Stockholm din 1972, care a tra
sat un amplu program mondial 
de luptă împotriva degradării 
mediului înconjurător.

Pentru sărbătorirea „Zilei in
ternaționale a mediului încon
jurător" au fost anunțate nu
meroase manifestări.

Comunicatele de pe 
frontul cambodgian 
indică aceeași in
tensitate a luptelor. 
Cercul de foc din 
jurul Pnom Penh- 

ului se stringe. Dar asaltul asu
pra orașului nu se produce, 
deocamdată. deoarece patriot'' 
vor să scutească de distrugere 
Pnom Penhul, să-i salveze car
tierele si monumentele pre
țioase. („Ezităm, din motive 
umanitare, să cucerim Pnom 
Penhul pentru a evita măcelă
rirea — datorită bombardamen
telor — a peste un milion și 
jumătate de locuitori" — subli
nia prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian). A- 
viația americană încearcă să 
diminueze presiunea exercitată 
de forțele Guvernului Regal de 
Uniune Națională, revărsînd 
cantități imense de bombe pes- 
t* teritoriul eliberai (30 la sută 
din suprafața țării). Efectele 
militare ale raidurilor între
prinse de faimoasele „B-52" nu 
sînt rele scontate de protecto
rii lui Lon Noi. Bombele azvlr- 
lite din înaltul cerului, care 
cultivă ruine și morminte 
proaspete, nu pot să schimbe 
raportul de forțe Intr-un război 
in care masele populare luptă 
împotriva intervenționiștilor 
străini si a mercenarilor lor 
locali. Este un război care — 
în ceea ce privește forțele 
patriotice — are un caracter 
profund național și popular. 
Armamentul ultramodern și 
forța destructive a „superfortă- 
rețcJor zhurăfoare" nu izbutesc 
să compenseze vidul moral al 
unei armate în dezagregare — 
cum este cea a lui Lon Noi. 
fluperdimensiona.tă pe hlrtfe 
pentru ca „ajutorul" în dolari 
al Washingtonului să fie mai 
substantial. Dezertările masive 
de militari lonnoliști, care se 
adaugă pierderilor suferite pe 
front, au făcut ca în numai ti 
luni rîndurile armatei merce
nare să se diminueze cu 78 700 
oameni. Impasul militar, politic 
și economic al lonnollștilor este 
o realitate pe care nu îndrăz
nesc să o nege nici chiar avo- 
rații intervenției americane. In 
Cambodgia, ca și in restul 
Indocbinei. s-a demonstrat fali
mentul formulelor clădite pe 
utilizarea forței șl pe imixtiu
nile străine.

Continuarea ingerințelor Wa

shingtonului in afacerile inter
ne ale Cambodgiei, exprimată 
mai ales prin nesfirșita suită 
de bombardamente, se lovește 
de o opoziție clară chiar în 
S.L'.A. După Camera Reprezen
tanților, Senatul s-a pronunțat

Singura
cale

Realitățile 
din Cambodgia 

nu pot fi ignorate

pentru suprimarea tuturor fon
durilor necesitate de conti
nuarea bombardamentelor ame
ricane în Cambodgia (ș| In 
Laos). Rezultatul scrutinului a 
fost lipsit de echivoc : 63 sena
tori s-au opus politicii oficiale 
și numai 19 au apărat-o. Cu
noscutul cotidian NEW YORK 
TIMES a publicat un editorial 
intitulat : „Să înceteze bombar
damentele r. Ziarul subliniază 
că „Senatul S.U.A. a acționat cu 
hotărlre în sprijinul legalității 
în S.U.A. și împotriva continuă
rii bombardamentelor în Indo
china". Aceste bombardamente 
— apreciază editorialul — „nu 
pot menține la Infinit regimul 
de la Pnom Penh". Este simpto
matică și corespondența pe care 
trimisul agenției ASOCIATED 
PRESS, Dennis Neeld, a trans
mis-o din Pnom Penh : „Un
adevărat coșmar, consecința 
eventualei încetări a bombarda
mentelor americane în Cambod- 
gia, li obsedează pe mulți re
prezentanți oficiali ai S.U.A. la 
Pnom Penh. Dacă temerile lor 
cele tnai rele se vor adeveri, 
lucrurile vor evolua cam în a- 
ceasiă maniera : lipsită de spri
jinul aerian al S.U.A., de care 
depinde existența sa, demora
lizată armată a lui Lon Noi va 
fi rapid înfrîntă și se va retra

ge intr-un mic perimetru din 
jurul Pnom Penhului".

Războiul din Cambodgia nu 
poate să ia sfirșit decît odată 
cu încetarea amestecului străin. 
„Negocierile de pace" pa care 
Ie propun slujbașii lui Lon Noi 
sint o diversiune fără șanse do 
reușită. Forțele patriotice apre
ciază că nu poate fi vorba de o 
„pace" care să ducă la divizarea 
țării sau la perpetuarea regimu
lui mercenar de la Pnom Penh. 
Guvernul Regal de Uniune Na
ționala (G.R.U.N.C.) a precizat 
că nu pot avea loc nici un fel 
da tratative cu Lon Noi. In 
același timp, G.R.U.N.C. este 
gata să negocieze cu S.U.A. în
cetarea intervenției americane. 
Prințul Norodom Sianuk a 
declarat în urmă cu clteva 
zile : „Propun Statelor Unite o 
reconciliere, o pace fără învin
gător, fără învins, restabilirea 
relațiilor diplomatice. înlătura
rea trădătorilor aflați la putere 
la Pnom Penh și o amnistie ge
nerală pentru toți cei care i-au 
urmat". Problemele curmării 
războiului în Cambodgia îșl pot 
găsi soluționarea doar prin 
abordarea lor cu participarea 
reprezentanților autentici ai 
poporului cambodgian — 
G.R.U.N.C. șl F.U.N.K. Agenția 
khmeră de informații a publi
cat o precizare importantă pri
vind tentativele de a crea im
presia că există în Cambodgia 
o „a treia forța", subfnțelegînd 
prin aceasta diverse persoane 
care în Cambodgia «au In afara 
el acționează spre a asigura 
supraviețuirea regimului ionno- 
list. „Intre națiune, popor, for
țele de eliberare și Frontul 
Unit Național al Cambodgiei pe 
de a parte și inamic, respectiv 
trădătorii de la Pnom Penh, pe 
de altă parte, nu există nici un 
fel de a treia forță, nici vreo 
forță intermediară, nici com
promis" — se relevă In comen
tariu] agenției. Declarațiile re
prezentanților autorizați al for
țelor patriotice exclud orice in
terpretări denaturate. Poporul 
Cambodgiei este hotărit să con
tinue lupta pentru redobindirea 
libertății și independenței iar 
biruințele repurtate indică apro
pierea momentului în care a- 
ceastă luptă va fi încununată 
prin realizarea nobilelor sale 
aspirații.

EUGENIU OBREA

• UN Z AU A MINT
HIDROCARBURI care, 
primele estimări ale experților. 
conține importante rezerve. ■ 
fost descoperit in apropiere de 
Sarve'tan. Ia sud-est de Shira? 
— informează agenția FR4NCT 
PRFSSE.

DE 
după O lună dificilă

pentru dolar

NOTE DE DRUM.

In. orașul
iui Gutenberg

Orașul Mainz se găsește 
la confluența legendarelor 
fluvii Main șl Rin, leagăn 
al unor vechi civilizații. Că
lătorul nu va uita ușor ima
ginea pe care orașul. întins 
domol de-a lungul Rinului, 
o oferă ochilor săi : nume
roase turnuri, fastuoase lo
cuințe senioriale : pe deasu
pra unei adevărate mări de 
acoperișuri se înalță maies
tuos o splendidă catedrală 
milenară.

în jurul el, piațete pito
rești din care se 
toate direcțiile 
arhaice, sinuoase, 
pe drept socotite 
virate creații ale 
zanale. în apropiere, 
strucții moderne 
astfel, epoca in peisajul ar
hitectonic citadin.

Pretutindeni in oraș des
coperi însemne — afișe, ghi- 
duri, insigne, fotografii — 
care amintesc în permanență 
călătorului că orașul este 
leagănul imprimeriei. Pe 
aceste meleaguri s-a născut 
prima carie imprimată cu 
ajutorul literelor metalice 
mobile. Johannes Gensflcisch 
zum Gutenberg. denumit 
mal simplu Johannes Guten
berg. locuitor al orașului, a 
fost inventatorul acestei arte, 
în anul 1455. din presa meș
terului a ieșit prima biblie, 
avînd 42 de rinduri pc o 
pagină. Odată cu ea și-a fă
cut debutul o acțiune civili
zatoare de o însemnătate co- 
virșitoare pentru Istoria 
menirii.

Acest fapt a implicat 
cbligație pentru Mainz. 
1962 orașul a dedicat un mo
nument unic în genul său 
celui mai celebru dintre fiii 
săi, construind noua clădire 
a muzeului Gutenberg. 
Muzeul și-a propus să fie un 
..etalon al imprimeriei" ceea 
ce |-a creat o faimă inter
națională. Aici ai posibilita
tea să călătorești de-a lun
gul Istoriei cărții. în moder
ne săli de expoziție. Un 
mare planisfer alezat în hol 
indică data apariției impri
meriei în diferite țări : la 
Londra in 1477. in Țările 
scandinave în 1482, la Con- 
«tantinopol în 1490, în Mexic 
în 1550, în America de Nord 
in 1640. O scară duce în sala 
atelierelor, unde funcționea
ză un atelier aidoma celui 
•n care ți-a realizat Guten
berg primele sale cărți : ală
turi. o imprimerie modernă, 
mașini pentru fabricarea

Luna mz: a a.-r*-»- 
t-j* ir.gr.jorarea ex- 
pertil-or privind evo- 
lr.-ț:i alternului 
oeor 
CUrs jl 
borir.d 
-ecry-d. 
oreriJl 
tins 
maginabile 
trecut r»u pm»* 
Dirtat Tn ee> 

ale luni:.
toarta •t/'cedri
meri ca .ie a 
cu op! cenți 
nori cu lira sterlină, 
cu 14 pferfngi vest- 

16 cent im*’ 
15 centime 

anroap- 
belgien5 si 

olandezi
Dow-Jones 

acțimilor

mo-
; n tem a ticna Z. 
dolarului co
la tîiveîurl 

in t mo ce 
aurului a a- 

no: culmi. :ni- 
intr-on 

inde-
31 de 

va- 
a- 

scăzut 
in ra-

germani, 
franceze, 
elvețiene, 
do; franci 
13 cenți 
Indicele 
media 

principalelor 38 de

î rne ame.-.eane) a-a 
redus cu peste 27 
puncte. După ce. In 
perioada de început 
a luni: aurul co
tat la aproximativ 
90 dolari, prețul un
ciei atinsese ini. la 
Londra. 114.75 do
lari.

Cea mai proastă 
zi a lunii a fost 
luni 14. ci nd dolarul 
a pierdut 
‘re: cenți în 
cu lira sterlină, 
nun tarea. in 
următoare. a 
șului deficit 
g-.strat In primele 
trei luni ale anului 
de balanța america
nă de plăti a cobnril 
și ma: mult oarită- 
tile devizei S.U.A.. 
in timp ce aurul a 
făcut un nou salt

aproaoe 
raport 

A- 
ziua

uria- 
inre-

important, de aproa
pe opt dolari.

Scăderea cursului 
dolarului și creșterea 
prețului aurului de
monstrează. potrivit 
agenției ASSOCIA
TED PRESS. dimi
nuarea încrederii în 
moneda americană 
ca investiție și va
loare de schimb, de
ținători5 de dolari 
deba’-^’îindu-se de ei 
si achiziționînd aur. 
în prim nț" trei luni 
ale anului, de pildă, 
investitorii janonezi. 
care plnă nu demult 
se 6ituau pe o pozi
ție de exDectativă, 
au vindut aproxima
tiv 3 200 milioane 
dolari. cea mai 
mare parte a aces
tora In schimbul 
Itng-ourilor de aur.

guver- 
repre- 
val de 
limita- 
de ex-

Pe la începutul anului, presa portugheză 
consemna „avertismentul sever" adresat 
de premierul Caetano Asociației scriitori
lor din Portugalia acuzată că „încurajează 
idei în contradicție cu ordinea publică" 
(adică in contradicție cu politica antipopu
lară, colonialistă a actualei echipe 
namentale). Acest „avertisment" a 
zentat, în fapt, semnalul unui nou 
represiuni antidemocratice vizînd 
rea și mai accentuată a libertății
presie. Editurile principale, printre care 
„Europa—America", au fost puse sub un 
veritabil control polițienesc. Scrieri aflate 
deja sub tipar au fost interzise. Numeroa
se opere ale unor scriitori străini au fost 
,,epurate" și scoase din circulație ; printre 
acesîea se numără scrieri de Brecht, 
Dureumatt, Sartre, Gogol, Erich Marta Re
marque, Roger Vailland, Jorge Amado. O 
dată cu eio au fost interzise șj cărți ale 
unor scriitori portughezi cum sînt Alves 
Redai. Fernando Namora, Antonio Joge 
Saraiva și Miguel Franco. In același timp, 
s-a comunicat ziarelor că în viitor tiu mai 
au voie să menționeze numele mai mul
tor oameni de litere lusitani, printre care 
Fernando Botelho, Fernando Namora, Au
gusto Abelaire și alții.

Acum, printr-un decret guvernamental 
emis săptămîna trecută, activitatea Asocia
ției scriitorilor din Portugalia a fost „sus
pendată temporar" (mai precis pe termen 
de trei luni), Motivul declarat al acestei 
măsuri brutale, restrictive este așa numi
tul „caz Espinosa". Egte vorba de acorda
rea de către juriul Asociației scriitorilor a

XVT1. 
acestea 
pentm 
a tele- 
f.i Je
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„CAZUL
ESPINOSA"
De ce a fost „suspendată

temporar" activitatea Asociației
scriitorilor din Portugalia

• Intelectualii împotriva

trsalazarismului fără Salazar"
„Marelui premiu pe 
și critic literar Joao 
crarea ..Luandino". Cartea premiată este o 
prezentare pasionantă, plină de profunzi
me, a vieții și operei lui Luandino Vieira, 
scriitor de origine portugheză care a par
ticipat la mișcarea de eliberare națională 
a poporului angolez. Scrisă, în cea mai 
mare parte, intr-o închisoare din Luanda

1972” tinărului eseist 
Espinosa pentru lu

(unde a fost întemnițat pentru „crinii îm
potriva securității statului portughez"), 0- 
pera lui Luandino Vieira se constituie in
tr-o virulentă acuzare a colonialismului 
Lisabonei. In aceste condiții, evident, ati
tudinea Asociației scriitorilor apărea deo
sebit de semnificativă. Decernarea pre
miului și respingerea de către juriu • 
intervenției Ministerului Culturii și In
strucțiunii Publice însemna, implicit, a 
condamnare publică a politicii colonialiste 
a regimului actual care practică salazaris- 
mu! fără Salazar.

In realitate, este însă cert că iritarea ex
tremă a autorităților si măsura brutală 
luafă împotriva Asociației scriitorilor ara 
cauze mult mai profunde decît „cazul Espi
nosa". Guvernul de la Lisabona are de în
fruntat o opoziție mereu mai energică și 
mai organizată care se ridică ferm atit îm
potriva actualelor structuri antidemocrati
ce ale societății portugheze, cît și împo
triva dezastruosului și absurdului război 
colonial din Angola, Mozamhic și Guineea- 
Bissau. In cadrul acestei opoziții intelec
tualii se încadrează ca o parte componen
tă din ce în ce mai activă. Premiu! acor
dai lucrării „Luandino" este un nou indi
ciu pregnant în acest sens. Așa cum sem
nificativă este și reacția extremă a auto
rităților. Reacția care exprimă atit nervo
zitatea și teama, cit și neputința în fața 
unui proces inexorabil la capătul căruia 
se află sfirșitifl actualului regim anacro
nic.

E. R.

risipesc în 
străduțele 
cu căsuțe 

a fi ade- 
artei arti- 

con- 
încifrînd.

o-

o
1n

hirtiei — vechi si moderne.
In silite dedicate artei 

imprimeriei sint expuse a 
seamă de unicate faimoase : 
manuscrise cu a caligrafie 
de invidiat, incunabule albite 
de vremi. Drese rreoair dia 
secolele XV. XVI. 
XVIII. Alături de 
viețuiesc, pilduitoare 
civilizația scrisului «1 
vizorului, osoirusuri.
palmier, tăblitr de lut. su
luri de pergament *i a boga
tă informație, inedită dese
ori. asupra apariției și dez
voltării artei Imprimeriei-. 
Citeva vitrine sint consacra
te modalităților de Imprima
re din timpurile străvechi 
și moderne. Impresionează 
cărți d;n secolul XVI. cu 
multe ilustrații, printre rara 
se cuvine a fi menționată 
„Theuerdank" din 1517. Căr
țile secolului XVII se carac
terizează nrin numeroase 
vîgnete încărcate de simbo
luri. In secolul XVIII apar 
rării de format mic. acope
rite de gravuri iu uiele de 
o rară frumu-ețe. O 
merie de ziare din 
secol a fost montată 
ceasta secțiune unde 
văzute și primele ziare și 
reviste din lume.

Exponatele iți confirmă 
fantul că o dată cu trecerea 
anilor, 
devine 
lucrări 
finețea 
lilatea ______,.T_ _ ....
mării. Numeroase fotografii 
prezintă celebri artiști ai 
Imnrimăriî, desenatori de
litere renumîți neste secole: 
Aides, Giunti, Elsevier si,
intr-o epocă ceva mai re
centă. Didnt. Bcdoni. Basker
ville, Brrifkopf. Aceste înși
ruiri smintesc de denumirea 
curentă a unor caractere de 
literă folosite și in tipogra
fiile noastre.

Preocupările moderne de a 
îmbunătăți vechea artă a 
imprimeriei și-au găsii ex
presie și în muzeu : sînt 
prezentate o seamă de ma
șini care suprimă folosirea 
caracterelor grele de plumb 
prin diverse procedee foto- 
mecanice dintre care cel mai 
răspîndil este „lumîtypul".

Te desparți de Mainz păs- 
trînd amintirea pe care ți-o 
prilejuiește cunoștința cu 
locurile natale ale nnui om 
genial — părinte al prtei 
tipografice.

imnri- 
acelasi 
în ■- 
pol fî

?
(

l
\
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)
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• H. Kissinger 
despre vizita 
lui L. I. Brejnev 
în S.U.A.

in convorbirile dintre cei doi 
conducători va fi examinată și 
chestiunea extinderii relațiilor 
comerciale dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

meșteșugul tipografiei 
n artă. O «eamă de 
impresionează prin 
caracterelor, prin ca- 
desăvirșită a impri- 

Num-ro«ce 
celebri artiști 

desenatori

CAROL ROMAN

Consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale. Henry 
Kissinger, a anunțat la Washing
ton. că vizita secretarului gene
ral ' ~ “
nid Brejnev. în Statele Unite 
ca prilejui convorbiri asupra 
unui cerc larg de probleme. în
deosebi asupra relațiilor ame- 
ricano-sovietiee. Kissinger a 
arătat că in timpul vizite) nu 
va fi semnat un acord în pro
blema limitării armamentelor 
strategice, dar — a precizat el — 
discuțiile la nivel înalt vor da 

un nou impuls negocierilor". 
El a menționat, de asemenea, că

al C.C. al P.C.U.S., Leo-

• REÎNTORS LA KHARTUM 
de la conferința la nivel înalt 
a membrilor Organizației Uni
tății Africane — desfășurată 
recent la Addis Abeba —. 
Gaafar Nimciri. președintele 
Sudanului, a apreciat rezoluți
ile adoptate de reuniunea șefi
lor de stat africani drept 
succes complet".

iunie, punînd capăt exilului său 
de 17 ani — a declarat, la Ma
drid, ministru] argentinian al 
prevederilor sociale. Jose Lopez 
Rega. Ministrul argentinian, a- 
rată agenția REUTER, se află la 
Madrid pentru a conferi cu 
Juan Peron asupra reîntoarcerii 
sale in patrie.

La Antofagasta, cea mai 
mare așezare urhană din 
nordul Republicii Chile, 
prestigios centru universitar, 
se desfășoară festivalul fil
mului românesc. La deschi
derea festivalului, au luat 
parte German Mine, prima
rul orașului Antofagasta, și 
numeroase personalități ale 
vieții politice, culturale și 
științifice din localitate.

țărilor limitrofe — Ciad, Mali. 
Mauritania, Niger, Senegal. Su
dan și Volta Superioară —. o 
ploaie puternică a căzut deasu
pra teritoriului Mauritaniei. 
Pină In prezent, nu se cunoaș
te dacă precipitațiile abundente 
care au căzut deasupra Mauri
taniei au atins și celelalte țări 
din sudul deșertului Sahara în 
care bintuie seceta.

sent", la care au luat parte per
sonalități politice. economice, 
cadre didactice si specialiști din 
regiunea Ruhrului.

* Introducerea orei 
solare în Italia

un

Juan Peron 
se va reîntoarce 
în Argentina

Fostul președinte al Argenti
nei. Juan Peron, se va reîn
toarce la Buenos Aires, la 21

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI, Hector Campora, a sem
nat un decret prin care este 
desființată așa-numita ,.Divizie 
pentru investigații antidemocra
tice" — unitate specială de po
liție pentru represiuni împotri
va Partidului Comunist și a 
altor forțe progresiste. Hotări- 
rea prevede, totodată, distru
gerea tuturor dosarelor alcătui
te de acest organism.

• Precipitații 
abundente 
in Mauritania

După seceta cumplită și în
delungată care s-a abătut asu
pra părții de sud a deșertului 
Sahara, lovind grav populația

• DUMINICA A CONTINUAT 
LA BOCHUM seria manifestă
rilor românești patronate de 
primarul general al orașului a- 
cestui important centru indus
trial șl cultural al R.F.G. La 
Academia de științe administra
tive din localitate a avut loc, 
în cursul dimineții, expunerea 
prof. Florin Manolescu despre 
„România în trecut și în pre-

La miezul nopții de sîmbătă 
spre duminică (ora 23 GMT), 
Italienii și-au deplasat acele 
ceasurilor cu o oră, pentru ca 
la 29 septembrie, tot la miezul 
nopții (ora italiană, ceea ce va 
însemna, la data respectivă, ora 
22.00 GMT) să le dea cu o oră 
înapoi, — operațiuni efectuate 
pentru a reveni la ora solară. 
Aceste operațiuni vor presupune 
alcătuirea unui nou orar fero
viar și a unor noi programe 
pentru legăturile aeriene in
ternaționale.
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ULTIMUL CARTUȘ : Patria (o- 
rele 9; 11,30; 14; 16.30; ÎS; 31,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,3*; 21), Modern (orele 9; 
11,15; 13.38; II; 13,15; 30,30), Sta
dionul Dinamo (ora 20,30), Grădi
na Modern (ora 20), Grădina Lu
ceafărul (ora 20,15).

A\ ENTURILE LUI BABUȘCA : 
Capitol (orele ................. .
16,38, 20.43),
(era 20).

SOLARIS : 
12,30: 18; ___

SĂLBĂTICIA ALBA : Festival
(orele 9: 11: 13; 15; 17; 19. 21), 
Grădina Festival (ora 20).

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL : 
Lumina (orele I; 11,15; 13,30; 16;
13.30; 28.45).

POVESTIRILE BEATR1CEI POT
TER : Scala (orele 9.30; 11,30; 14; 
16.15; 18.30; 20.45). Grădina Select 
(ora M).

ROND DE NOAPTE : București 
(orele 1: 11,15; 13.38; 16.30; 18,45,
21), Favorit (orele 9.15; 11.30; 13,45; 
16: 13.15: 20,31). Grădina București 
(ora 20.15). Arenele Romane (ora 
20,15).

1,30; 11.45; 14; 16,15;
Grădina Capitol

Central
19.38).

(orele 9;

13,30; 
(orele

Gri-

AMINTIRI DIN COPILĂRIE ; 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 In con
tinuare).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Doina (orele 11; 
16; 13.30; 20,45). Rahova
15,30: IB; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30), Grădina
Aurora (ora 20).

EOLOMEA : înfrățirea (orele 16; 
18: 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Gloria 
(orele 10; 14.30; 19), Flamura 
rele 10: 14,30: 19).

CEAȚA : Arta (orele 15,30: 
20,15). Grădina Arta (ora 20).

CÎND LEGENDELE MOR : Bu- 
zeștl (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 18,15: 
20,30), Melodia (orele fl; 11.15: 13,30: 
16; 18.30: 20,45), Grădina BuzeșU 
(ora 20.15), Grădina Tom’? (r>r-<

<0-
18:

13.30;20.13). Tomis (orele 9; 11.15 
15.45: 18.15; 20.45).

BĂTRINII BANDIȚI ■
(orele fi; 11,15; 13,30; 16; 
20,30).

ACEA PISICA SĂLBATICA : 
Bucegi (orele 15,45: 18; 20,45), Vn> 
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18.J5; 20,30), Grădina Bucegt (ora
20.15) .

VERONICA : Ferentari (orele 16: 
18; 20), Moșilor (orele 16; 18; 20). 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

FATA BATRÎNA : Unirea (orele 
16; 18,15; 20,15). Grădina Unirea 
(ora 20,30).

ELIBERAREA (sediile IV—V) : 
Popular (orele 15,30; 19).

CE SE TNTIMPLA DOCTORE : 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Miori
ța (orele 9: 11,15; 13,30: 15,45; IR;
20.15) , Grădina ’

TECUMSEH ;
18; 20.15).

CU MÎINTLE
(o>-ele 16: 1R;

LUNI, 4 IUNIE 1573MERGE
(orele

Lira (ora 20,15).
Pacea (orele 15,45
CURATE : Munca 
201

de ore. 22,50 Luminile rampei. Arii 
și scene din opera Traviata da 
Verdi.
PROGRAMUL n

20.00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru capii : „Daktari-. 
20.30 Publicitate. 20,35 Dans și mu
zică de pretutindeni. Folclor din 
U.R.S.S. 21,05 Film documentar.
„Apoi s-a născut orașul". 21,2S 
Muzică lăutărească cu Petre Stoi- 
can. 21,35 Film serial „Pe urmele 
lui Caplja" — reluarea episodu
lui VI.

COWBOY : Drumul Sării (orele 
15.30; Jfl: 2015).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
GiuleșU (orele 15,30; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19).

OMUL NU E SINGUR : Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20.15).

CLASA MUNCITOARE 
ÎN PARADIS : Viitorul 
15.30: 18; 20,15).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 
Vitan (orele 15,30: 18: 20.15).

ALFRED CEL MARE : Cotrocenl 
(orele 15,30; 18: 20,15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Cringași 
(orele 15,30; 18, 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : Progre
sul (orele 15.30; 18; 20,15).

DOMNULUI
DRAGOSTE: 
(ora 20).

FALSA LIRA DE AUR : 
10; 12: 14), KING-KONG 
’6 30). Cinemateca .Union".

PROFESOR. 
Grădina

CU 
Vi tan

PROGRAMUL I

(orele 
(ora

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 57-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei. Azi ju
dețul Mureș. 18,20 Căminul... la 
Galați. 19,00 Scena — emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cîntecul sâptă- 
mlnil. Tineri In tara tinereții. 
20,05 Ancheta TV. Cînd una spui 
și alta faci. 20,45 Rom an-foileton. 
„Femela în alb" (ultimul episod).

’1.35 Revista literară TV. 22.35 24

LUNI. 4 IUNIE 1F73
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

dra" (Schitu Mflgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Ia Teatrul de vară Herăs
trău) : TRASNITUL MEU DRAG — 
ora M; Ansamblu] RaDSodia Ro
mână : MELEAGURI FERMECA
TE — ora 18,30; Teatru] de Stat 
Valea Jiului din Petroșani : (1a
Teatrul de Comedie) : CASA CARE 
A FUGIT PE USA - ora 20.
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