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• \v_jj n Cu acest prilej, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat un 

" " '* * participat to- . interviu pentru revista ..U.S.
Socnel E irtscâ. membra I News and World Report 4.

NOI EXPRESII ALE POLITICII ROMÂNIEI SOCIALISTE DE PROMOVARE 
A PRIETENIEI SI COLABORĂRII jNTRE POPOARE

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

IERI ȘI-A ÎNCEPUT VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
dr. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN,

PREȘEDINTELE ALES AL REPUBLICII COLUMBIA
1

NICOLAE CEAUȘESCU : Intre poporul român și poporul columbian 
se dezvoltă relații de colaborare multilaterală, in domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, in activitatea politică generală pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună in care fiecare națiune să se bucure de deplină 
libertate, de respectul independentei și suveranității naționale, de drep
tul de a-și hotărî dezvoltarea corespunzător năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară.

4ț

Dr. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN :ln cazul celor două țări ale noastre, 
profesăm aceleași idealuri de a menține pacea universală, respectind 
dreptul celorlalți, nu respectind doar pe cei care gindesc la fel ca noi ci pe 
cei care gindesc intr-o formă diferită de gindirea noastră.

Din toasturile rostite de cei doi președinți la dineul oferit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în 

. » onoarea înalților oaspeți volum bieni-

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

Astăzi sosește în Capitală
secretarul general

al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele 

Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah

Astăzi, sosește la București Moktar Ould Daddah. secretar ge
neral al Partidului Poporului din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania, împreună cu soția. Marieme Dad
dah. care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge- 
i erai al Partidului Comunist Român. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va face o 
vizită oficială in țara noastră.

Sosirea în Capitală
Răspunzînd invitației președin

telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
miercuri după amiază a sosit in 
Capitală, pentru a face o vizită 
în țara noastră, dr. Alfonso Lo
pez Michelsen, președintele ales 
al Republicii Columbia, împreu
nă cu doamna Cecilia Caballero 
de Lopez.

Vizita înalților oaspeți colum-

bieni are loc la mai puțin de un 
an de la călătoria oficială între
prinsă de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Columbia, și 
în alte țări ale America Latine, 
moment de însemnătate istorică 
în relațiile dintre țara noastră și 
statele latino-americane, care a 
dat noi dimensiuni prieteniei și 
colaborării dintre poporul român 
și, popoarele America Latine, le

gate prin năzuințele și aspirațiile 
lor profunde de ^libertate, inde
pendență, pace șt progres social.

In acest context general al bu
nelor legături statornicite între 
România și țările Americii Lati
ne. al dorinței comune de a dez
volta aceste relații pe multiple 
planuri, se înscrie vizita in țara 
noastră a înaltului oaspete co-

(Continuare în pag. a lll-a)

Președintele Alfonso Lăpez Mi
chelsen și doamna Cecilia Caba
llero de Lopez au făcut, miercuri 
seara, la Palatul Republicii, o 
vizită protocolară președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La intilnire au participat tova
rășii : Emil Bodnaraș, Miron 
Constantinescu, Ștefan Peterfi,

George Macovescu și Bujor Al- 
mășan.

Inalții oaspeți au fost Însoțiți 
de ambasadorul Fernando L’r- 
daneta Laverde și de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Colum
biei la București, Alvaro Rocha 
Lalinde-

Desfășurată într-o ambiantă 
de caldă cordialitate, vizita pro
tocolară a prefațat convorbirile

oficiale pe care cei doi președinți 
le vor avea și in cadrul cărora 
vor fi examinate noi căi și posi
bilități menite să contribuie la 
întărirea prieteniei româno-co- 
lumbiene. la intensificarea cola
borării bilaterale, spre binele și 
prosperitatea ambelor țări și po
poare, în interesul păcii și pro
gresului în lume.

lnscriindu-se in cursul ascen
dent pe care il cunosc relațiile 
dintre cele două țări, vizita pre
ședintelui Moktar Ould Daddah 
marchează un moment impor
tant in dezvoltarea colaborării 
p.-.etenești, reciproc avantajoa
să. contribuind la afirmarea nă
zuințelor de pace, stimă reci
procă și înțelegere care animă 
cele două popoare.

Moktar Ould Daddah s-a năs
cut in anul 1924, la Butlinit, în 
districtul Trarza. intr-o veche 
familie de luptători pentru inde
pendența Mauritaniei. A urmaț 
școala primară in localitatea na
tală, iar apoi s-a inscris la Școa
la secundară din Saint Louis 
(Șenegalj, Iși continuă studiile 
la Nisa și la Paris, unde obține 
licența în drept și diploma Șco
lii de limbi orientale (arabe). La 
Paris, militează, împreună cu 
alți tineri student! mauritani din 
gruparea condusă de Sidi El 
Moktar N’Diaye, lider al Uniu
nii progresiste mauritane, pen
tru independența țării sale.

După absolvirea studiilor. 
Moktar Ould Daddah a practicat 
scurt' timp avocatura, la Dakar. 
Intorcindu-se in Mauritania, a- 
flată sub administrație franceză, 
este ales in 1957 consilier teri
torial. In același an, este numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
guvernâmirit al Mauritaniei. în 
iunie 1959. este ales deputat in 
Marea Adunare Națională Mau- 
ritanâ. O lună mai tîrziu a fost 
investit de Adunarea Națională 
in funcția de prim ministru al 
jării. Și in aceste funcții. Mok
tar Ould Daddah militează cu 
consecvență pentru lichidarea 
dominației coloniale asupra țării 
sale, devenind figura proemi
nentă a mișcării populare pen
tru independența Mauritaniei. 
După proclamarea independenței, 
la 28 noiembrie 1960. și adopta
rea noii Constituții, fiind desem
nat candidat unic' al tuturor 
partidelor politice. Moktar Ould 
Daddah este ales la 20 august 
1981 președinte al Republicii Is
lamice Mauritania. Cu prilejul 
alegerilor din 1966 și 1971, el este 
reales in aceasta funcție. La 25 
decembrie 1961. Moktar Ould 
Daddah este ales secretar gene
ral al Partidului Poporului din 
Mauritania, funcție pe care o 
deține și in prezent.

După proclamarea independen

ței, Republica Islamică Mauri
tania a obținut, sub conducerea 
președintelui Moktar Ould Dad
dah. succese însemnate in dez
voltarea economiei naționale. O 
atenție deosebită a fost acordată 
valorificării unor bogății ale sub
solului, extinderii sectorului de 
stat și investițiilor în agricultu
ră. Dezvoltarea planificată a e- 
conomiei naționale pe baza unor 
planuri cva'drienale. în elabora
rea cărora au fost luate în con
siderare realitățile concrete ale 
țării, a permis Mauritaniei să 
facă pași importanți pe calea 
progresului economic și social.

Pe plan extern, Mauritania 
promovează o politică de pace, 
colaborare și apropiere intre 
toate popoarele pe baza respec
tării principiilor independentei 
și suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne, 
colaborării și avantajului re
ciproc. Republica Islamică Mau
ritania și președintele ei au a- 
cordat sprijin tuturor popoarelor 
care luptă pentru independen
tă. pentru apărarea demnității 
lor. impotriva colonialismului și 
imperialismului, a regitnurilor 
rasiste din Africa și a manifes
tărilor de apartheid.

Numărindu-se printre membrii 
fondatori ai Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Mauritania a 
militat și militează pentru con
solidarea unității tinerelor stale 
africane, in lupta pentru dez
voltarea lor de sine-stătătoare, 
pe drumul progresului economic 
și social, pentru respectarea

(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi, in jurul orei 16.00. posturile noastre de radio și de 
televiziune vor transmite direct de Ia Aeroportul internațional 
București — Otopeni ceremonia sosirii lui Moktar Ould Daddah 
secretar general al Partidului Poporului din Mauritania, pre
ședintele Bepublicii Islamice Mauritania, împreună eu soția, 
Marieme Deddah. care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar, general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va 
face o vizită oficială în țara noastră.

VARA STUDENȚILOR 
ÎN DIFERITELE EI 

IPOSTAZE
A venit rîndul vacanței studențești. Totalul sesiunii se alcă

tuiește astăzi, după ce ultimele examene programate se vor 
încheia. Un bilanț parțial arăta că, in cea mai mare parte a 
lor, studenții s-au ținut de cuvint : au făcut efort ca sesiunea 
să poată purta numele de sesiune a calității. Cel puțin așa 
spuneau procentele de la mijloc de sesiune, cind din cei care 
s-au prezentat la examene, promovaseră 81 la sută. Peste 
cîteva zile vom ști cîți studenți integraliști avem. Tot astăzi, 
o mare parte dintre studenți și-au mutat sediul in producție, 
la practică.

Vacanța este, totuși, vacanță; nimeni nu uită că, dincolo de 
stagiul de practică, studenții nu mai au orar de studiu și tim
pul fără de cursuri și serpinarii trebuie „ocupat" la un mod 
cit mai interesant, mai util, mai recreativ și distractiv. Prin
cipalul organizator al vacanței studențești — asociațiile stu
denților comuniști — a perfectat pină la detaliu ansamblul ma-

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a 11-a)

IN NUMĂRUL 
DE AZI

Campania de seceriș poate 
incepe • 9 000 de elevi din 
Prahova la executarea lu
crărilor agricole * Indici 
înalți de folosire a utilaje
lor - producții suplimentare 
cu cheltuieli reduse • Se
cretarul U.T.C. - participant 
activ la adoptarea și înfăp
tuirea hotăririlor organelor 
de conducere colectivă. (ÎN 
PAG. A 2-A). Lirismul idei
lor • Vacanța elevilor 
• Angajamentul vinătorilor 
de munte. (IN PAG. A 4-A) 
Fotbal: Ultima etapă... și
cea mai dramatică • Dia
grama etapei • Clasamen
tul final al campionatului 
national ® Invitație în Del-

' tă. (ÎN PAG. A 5-A)

Formații corale de tineret 

în concursul „CÎNTARE PATRIEI**

SĂ NU NEMULȚUMIM 
CU SUCCESELE

DE CIRCUMSTANȚĂ
Convorbire cu prof. D. D. Botez

maestru emerit

— Participarea numeroasă a 
formațiilor de elevi, studenți, 
ostași in Concursul coral inter- 
județean „CINTARE PATRIEI" 
poate exprima, stimate maestre 
D. D. Botez, o situație reală, 
obiectivă a mișcării corale ac
tuale de tineret ?

— Unul dintre succesele con
cursului televiziunii a fost in
troducerea în etapa finală a co
rurilor școlare și de tineret,

ALINA POPOVICI

(Continuare in pag. a IV-a)
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inedită acțiune pionierească:

„Marșul Victoriei"
Pionierii ne-au obișnuit cu 

inițiative frumoase, inspirate, 
atractive, care s-au bucurat 
de o largă popularitate și o 
mare adeziune din partea ge
nerației celei mai tinere a 
țării. De astă dată este vor
ba de o acțiune de masă de
dicată Congresului partidului 
și aniversării eliberării pa
triei. Ea face parte din am
plul -program de sărbătorire 
a celei de-a XXV aniversări 
a Organizației pionierilor. De
numirea acțiunii este suges
tivă, simbolică : „Marșul Vic
toriei". Ea se va desfășura 
acum, în vacanța de vară a 
pionierilor și școlarilor, în 
două perioade, după cum ur
mează : pînă la 23 iu
nie (in cadrul „Săptămî- 
nii pionieriel") cind au 
loc activitățile de masiv 
la nivelul unităților de pio
nieri și al localităților, cu o

V

durată de 3 zile ; 12—18 au
gust cu finalizarea acțiuni
lor pe 'plan republican. La 
„Marșul Victoriei" participă 
pionieri și școlari din clasele 
III—VIII, precum și — dacă 
doresc — membri ai organi
zației U. T. C. și elevi din 
clasele 1X-X. Scopul acțiunii 
este să antreneze masa de 
pionieri în organizarea unor 
acțiuni politico-educative me
nite să contribuie Ia cunoaș- 
terea temeinică a tradițiilor 
de luptă revoluționară ale 
poporului român pentru in
dependență națională, să cu
noască momentele cele mai 
semnificative ale insurecției 
naționale antifasciste ar
mate, desfășurate sub condu
cerea P.C.R., desfășurarea 
luptelor de eliberare a pa
triei de sub jugul fascist. 
Totodată, această acțiune

mobilizatoare are menirea 
să favorizeze partieipanților 
cunoașterea nemijlocită a 
realizărilor obținute de Ro
mânia in construcția socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In același timp. în cadrul 
„Marșului Victoriei" se vor 

■organiza numeroase acțiuni 
•educative de masă, de pe
trecere a vacanței în mijlo
cul naturii, în mod recreativ 
și util. în care să se îmbine 
armonios cîntecele și mar
șurile pionierești cu pracli- 
carea sportului, acțiunile de 
călire fizică și morală cu 
cele de pregătire pentru 
apărarea patriei.

Cum se va desfășura

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a U-a)
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SECRETARUL U. T. CCAMPANIA DE SECERIS
participant activ la adoptarea

a județului Prahova am văzut griul 
aurului, ceea ce anunță că se apro- 

• din și înfăptuirea hotărîrilor
POATE ÎNCEPE!

II 11fffE

Străbătind zona de cimpie 
și orzul viguros, de culoarea , ___  _______ ,______
pie vremea secerișului. In timp ce cooperatorii și o parte 
mecanizatori execută a doua și a treia lucrare de întreținere 
la culturile prășitoare, în ateliere mecanicii fac ultimele verifi
cări la combine, la presele de balotat și la remorci. Din datele 
furnizate reiese că pentru recoltarea celor 32 000 hectare cu griu 
și a celor peste 5 000 hectare cu orz și ovăz, Ia nivel de județ, 
au fost reparate și revizuite toate cele 47 combine „Gloria", 
precum și cele 527 combine CI și C3. Forța mecanică a județului 
a fost completată eu incă 15 combine „Gloria" intrate recent in 
dotarea SMA-urilor. Toate acestea asigură recoltatul păioaselor 
in maxim zece zile.

La această mare bătălie, care va începe peste citeva zile, o 
contribuție deosebită sint chemați să-și aducă și tinerii satului, 
incepind cu utecistul de pe tractor pină la elevul și studentul 
venit în vacanță. Tovarășul Constantin Georgescu, președintele 
Consiliului tineret sătesc din cadrul Comitetului județean Pra
hova al U.T.C., ne asigură că in acest an, practic fiecare tinăr 
din sat este cuprins in acțiunea de stringere a recoltei.

La S.M.A. Bărcănești au fost puse la punct toate mașinile 
agricole care participă in campania de vară. Oamenii ce vor 
lucra pe combine au fost instruiți timp de două săptămini. iar 
secțiile au fost aprovizionate cu minimum de piese de schimb 
necesare in timpul campaniei. Dar secretarul comitetului U.T.C. 
din stațiune, te.inicianul Constantin Nicola, se declara nemulțu
mit in privința ritmului cu care se face aprovizionarea și a ca
lității unor piese de schimb. în primul rind, arăta secretarul 
U.T.C., nu găsim lanțuri duble Ia presa de balotat PPF. In
tr-adevăr, este acesta un produs nou, dar iară piese de schimb, in 
cazul apariției unor defecțiuni, sintem ca și legați de miini. Apoi, 
unele piese ne vin cu defecte de fabricație. Arborele motor, de 
exemplu și cilindrii motoarelor fabricați la Botoșani. Această uzină 
a fabricat un set de cilindri necorespunzători. La insistențele 
noastre — și, probabil, nu numai ale noastre — defecțiunile 
semnalate au fost remediate. Și acum fabrică cilindri de bună 
calitate. Toate bune, numai că intreprinderea își lichidează sto
cul vechi trimițindu-se Ia o comandă de 30 cilindri, 6—7 bucăți 
cu foarte mari defecte, or, aceștia, montați, nu asigură funcțio
narea tractorului decit foarte puțin. Acestea sînt numai două 
cazuri, care, nesoluționate operativ, pot duce in timpul campa
niei la serioase imobilizări ale tractoarelor.

Așa stînd lucrurile adresăm, pe această cale, rugămintea me
canizatorilor către întreprinderile care fabrică arbori motor și 
cilindri pistoane de a nu trimite beneficiarilor nici o piesă rebut.

OVIDIU MARIAN

VRANCEA:
Prășitul florii-soarelui.

PRAHOVA:
Foto : GH. CVCU

organelor de conducere
COMPLEXE 

ZOOPASTORALE 9 000 de elevi participă
colectivă

• în timp ce la cîmpie tine
rii sînt preocupați de strîngerea 
recoltelor, pe muntele Lapoș, ti
nerii din comuna Paltin constru
iesc un complex zoopastoral com
pus din saivane pentru o mie 
oi, cășărie, fierbătoare și casa 
ciobanului. Totodată, cei 30 de 
tineri care lucrează aici vor a- 
menaja și pășunea ce se întinde 
pe aproximativ 300 de hectare. 
• In punctul de lucru Țipău- 
Paltin se execută lucrări de ex
ploatare și întreținere a pășuni
lor pe o suprafață de 198 hec
tare. Prin lucrările de fertilizări, 
curățiri, distrugerea mușuroaie
lor, supraînsămînțări, construirea 
a patru aducțiuni de apă pentru 
adăpatul animalelor, ca și parce
larea suprafeței și împrejmuirea 
ei se va crea, în final, o supra
față pentru pășunat de 468 hec-

la executarea lucrărilor
agricole

La l.A.S. Valea Călugărească 
au sosit primii elevi, aproape 
800 la număr, de la Liceul pe
dagogic din Ploiești și Liceul 
nr. 1. Cîmpina. Impărțiți pe bri
găzi și echipe ei lucrează în vie, 
la legatul lăstarilor. După cum 
ne declara șeful fermei nr. 9, to
varășul Constantin Chiricioiu, 
încă din prima zi de muncă re
zultatele obținute sînt peste aș
teptări : s-au legat și dirijat lăs
tari la 24 500 butuci de vie. Con
cluzia : s-au acomodat

foarte repede, iar condițiile foar
te bune de cazare ce le-au fost 
create h stimulează mult în ac
tivitatea lor. Tot pentru lucrări 
în tie la IA.S. Tohan sînt pre- 
zenți zilnic 500 elevi ai liceelor 
din Breaza și Comarnic, precum 
și de la Liceul nr. 5 Ploiești. Alți 
400 colegi de-ai lor muncesc pe 
tarlalele I.A.S.-ului Urlați.

In fiecare serie, în agricultura 
județului Prahova muncesc a- 
proape 9000 elevi.

Indici înalți de folosire a utilajelor producții suplimentare cu cheltuieli reduse

întreținere corectă,

reparații de calitate
Descărcarea unei șarje consti

tuie momentul final al activității 
jurnaliștilor. La darea semnalu
lui, oamenii se împrăștie pe plat
formă ocupîndu-și pozițiile atît 
de bine cunoscute, de unde diri
jează atenți scurgerea metalului 
incandescent. In acele clipe pline 
de tensiune vorbele nu-și au nici 
un rost: topitorii se înțeleg prin 
gesturi, comunicîndu-și de la 
distanță părerile despre calitatea 
fontei, despre modul în care de
curge descărcarea.

La Călan, după o asemenea 
bătălie aspră și dramatică, topito
rii sînt întotdeauna surîzători, 
bine dispuși. Semn că descărca
rea a decurs normal, așa cum 
prevăzuseră.

— Cînd mă aflu între oame
nii mei, ne mărturisește șeful de 
schimb loan Nedelea, sînt liniș
tit. Știu că fiecare își face pe de
plin datoria, că toți laolaltă sîn- 
tem în stare să învingem dificul
tățile. Lupta cu focul ne-a 
dar ne-a și unit.

A vrut să-i întrebe pe 
Lăsconi și Florian Tonta, 
tineri integrați mai recent în ca
drul colectivului, dacă sînt de a- 
ceeași părere dar nu i-a zărit 
prin apropiere.

— S-or fi retras pe undeva să 
respire, presupune loan Nedelea. 
Sînt frînți. Nu-i de mirare : în 
timpul descărcării ei se găsesc în 
punctul cel mai greu, la creuzet.

Nu apucă să-și termine firul 
gîndurilor că și sosesc cei doi.

— Am fost să supraveghem 
dozarea — s-au scuzat ei.

— Mai poți zice ceva, se în
treabă loan Nedelea, cu senti-

mentul satisfacției adine întipărit 
pe fată. Am' tineri mulți și mi
nunați-

— Le-am încredințat lor sar
cina deservirii cauperelor, afir
mă maistrul Francisc Farogo, 
deoarece posedă cunoștințe pro
fesionale foarte bogate. După

întreprinderea

„Victoria"

Călan

călit

lor» 
doi

ureche nu poți supraveghea mer
sul unui furnal.

Crațian Iuga și Constantin 
Keltonic, absolvenți de liceu, cu
nosc toate secretele camerei de 
comandă. Aparatele de măsură 
și control le sesizează prompt 
orice neregulă pe care ei o re
mediază. Datorită conștiinciozită
ții de care dau dovadă, furnalele 
au un mers constant și uniform 
care le ferește de uzură prema
tură. Semnificativ este în această 
privință cursul mereu descendent 
pe care îl înregistrează opririle 
planificate și accidentale : în cele 
cinci luni ele au fost reduse cu 
24 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, obți- 
nîndu-se pe această cale peste 
400 tone de fontă. La aceasta con
tribuie desigur și cei de la întreți
nere. Cînd se ivește vreo defec-

țiune, electricienii și lăcătușii 
duc o înverșunată luptă cu se
cundele.

— Zilele trecute, ne-a povestit 
tehnicianul Daniel Radu, secre
tarul comitetului U.T.C. pe sec
ție, au apărut deranjamente la 
manevrarea automată a conului. 
Dacă în 15—20 de minute nu 
erau remediate se ajungea la re
ducerea mersului furnalului. 
Avînd pregătite din vreme piese 
de schimb, tînărul lăcătuș Aron 
Miliăescu a repus automatul în 
funcțiune în numai citeva minu
te, chiar dacă la un moment dai 
simțea că gazele îl sufocă.

Cu aceeași promptitudine și 
curaj intervin cînd sînt solicitați 
Gheorghe Trașcă, Constantin 
Ștefănescu, Ion Bontea, Alexan
dru Nista, Ștefan Tamaș, socotiți 
cei mai pricepuți „medici" ai 
furnalelor.

Strădaniile tinerilor, corelate cu 
ale celor mai vîrstnici nu au ră
mas fără rezultat: de la începu
tul anului la Întreprinderea „Vic- 
toria“-Călan au fost produse pes
te plan aproape 1 000 tone de 
fontă și 1 200 tone de zgură gra
nulată, înregistrîndu-se cei mai 
înalți indici de utilizare din în
treaga existență a furnalelor. Este 
un succes semnificativ care reflec
tă hărnicia, capacitatea de mobili
zare și dăruire a întregului co
lectiv, hotărît să întîmpine cele 
două mari evenimente ale aces
tui an — sărbătorirea eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului — cu realizări de 
prestigiu.

ALEX. BALGRADEAN

Competență profesională
organizare temeinică

se

Colectivul de muncă al Schelei 
de foraj Rm. Vilcea — între
prindere fruntașă pe ramură, 
distinsă anul trecut cu Ordinui 
Muncii clasa a n-a
face remarcat și in acest 
an in activitățile ce se des
fășoară în toate punctele 
de lucru pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. 
Statisticile în
tăresc această “ 
afirmație. Este 
de remarcat 
îndeosebi fap- ‘ 
tul că indica
torul producti
vității muncii 
pe această pri- — 
mă jumătate a 
anului a fost 

la sută. La

(Urmare din pag. I)

„Marșul Victoriei" ? In pri
ma etapă acțiunea va fi de
clanșată pe baza unui „or
din de acțiune" adresat tu
turor pionierilor și școlari
lor de către comandamentul 
general, care va preciza 
ziua, ora de începere, pre
cum și durata marșului. A- 
cest ordin va fi transmis 
prin intermediul presei și 
radioului. Recepționînd sem
nalul de declanșare a acțiunii 
— care, drept omagiu în
chinat Partidului Comunist 
Român este redat prin citeva 
versuri din poemul „Parti
dul" de George Lesnea — 
fiecare pionier, indiferent de 
locul unde se află, se va 
prezenta în cel mult o oră 
la cea mai apropiată unitate 
de pionieri sau la comanda
mentul pionieresc local, co
munal, orășenesc sau muni
cipal in zona căruia se află. 
Apoi. încadrați în unități, de
tașamente și grupe, pionierii, 
sub conducerea comanda
mentelor și a comandan- 
ților-instructori, împreună cu 

clasele 
să

formațiunile sanitare ale 
Crucii Roșii și alți factori. In 
cadrul acestora, un loc pre
dominant îl vor ocupa mar
șurile pionierești, învățarea 
de cîntece patriotice și revo
luționare, acțiunile de evoca
re sau reconstituire a unor 
momente istorice sau bătălii 
eroice. In afara acestora, co
mandamentele locale vor pu
tea prevedea acțiuni sportiv- 
turistice și de pregătire pen-

veni pentru pionieri și șco
lari adevărate „state majo
re" ale acestei acțiuni.

La ceremonialul de înche
iere a acestor zile, coman
damentele pionierești vor 
aprecia conținutul acțiunilor 
desfășurate, nivelul de Inte
grare și disciplină, de ini
țiativă a pionierilor în ca
drul „Marșului Victoriei” de- 
semnînd un echipaj format 
din cei mai merituoși pio-

„MARȘUL
VICTORIEI"

elevii uteciști din 
VIII—X: care doresc __ .
parte la manifestări, se vor 
încadra în programul 
țiuni al „Marșului Victoriei".

Trebuie arătat că „ordinul 
de acțiune" al comandamen
tului republican va declanșa 
suita de activități comune 
și unitare ce se vor desfă
șura în cele 3 zile, de către 
pionieri in colaborare cu 
uteciștii, gărzile patriotice,

de

ia

ac

tru apărarea patriei, în func
ție de tradiții. posibilități, 
și dorința copiilor. în vede
rea sporirii eficienței edu
cative. acțiunile vor fi or
ganizate în comun de către 
pionierii mai multor unități 
învecinate, stabilindu-se o- 
biectivele și contribuția fie
cărei unități la realizarea a- 
cestora. Un rol însemnat îl 
vor avea comandamentele 
pionierești locale care, cu 
sprijinul adulților, vor de-

nieri, care să raporteze co
mandamentului județean des
pre modul de îndeplinire ă 
„ordinului de acțiune". A- 
cest raport va fi transmis sub 
formă de ștafete, drumeții, 
cicloturism, raliuri de car
turi. sau prin agenți de le
gătură pionierească, către co
mandamentele pionierești.

Pină la data de 
comandamentele 
vor analiza modul 
pare a pionierilor

10 august, 
județene 

de partici- 
și școlari

cadrelor, să . susțină și să spriji
ne pe tinerii cei mai bine pre
gătiți profesional Și politic, cu 
rezultate in muncă, cu un inalt 
spirit de răspundere și dis
ciplină.

îndeplinirea funcției de repre
zentant al tinerilor în comitetul 
oamenilor muncii presupune din 
partea secretarului U.T.C. o 
dublă răspundere : cunoașterea, 
pe de o parte, a atribuțiilor 
multiple și a rolului organului 
de conducere colectivă din uni
tatea respectivă și, pe de altă 
parte, a principalelor probleme 
ale tineretului și organizației 
U.T.C. Exercitind mandatul în
credințat de tineri, secretarul 
U.T.C. va supune .atenției orga
nului de conducere colectivă 
probleme majore de muncă și 
viață exprimate de aceștia în 
cadru organizat, în adunarea 
generală, propunerile și sugesti
ile tinerilor, observațiile prin
cipiale și criticile constructive 
privind munca lor și a colecti
velor din care fac parte, în ve
derea eliminării aspectelor de 
formalism și rutină, a spiritului 
funcționăresc și birocratic, și 
promovării consecvente a nor
melor eticii și echității socialiste, 
a noului în activitatea de zi 
cu zi.

Reprezentarea competentă în 
organele și organismele de con
ducere colectivă este asigurată 
de un climat angajant și perma
nent pentru cunoașterea și apli
carea de către întregul tineret a 
hotărîrilor adoptate ; ea nu în
cepe și nici nu se. încheie odată 
cu ședința sau adunarea la care 
participă secretarul U.T.C. Hotă- 
ritor rărnine modul în care este 
organizată activitatea de înde
plinire a măsurilor stabilite, 
operativitatea cu care se acțio
nează pentru soluționarea pro
punerilor și cererilor judicios 
formulate de tineri cu diferite 
ocazii.

Sarcinile ce revin organizației 
U.T.C. în educarea tineretului in 
spiritul unei inalte responsa
bilități sociale, al eticii și echi
tății socialiste cer o preocupare 
sporită pentru întărirea con
lucrării cu ceilalți factori care 
au răspunderi în formarea tine
rei generații pentru organizarea 
unor activități de muncă și edu
cație in scopul formării multi
laterale a tineretului ; organi
zarea unor seri ale fruntașilor 
în producție, întîlniri cu eroi ai 
muncii socialiste, generalizarea 
unor inițiative valoroase privind 
munca și activitatea desfășurată 
etc., contribuind in acest fel la 
creșterea răspunderii tinerilor 
pentru pregătirea și integrarea 
lor cu bune rezultate in muncă, 
la educarea lor comunistă.

Răspunderile tot mai com
plexe, atribuțiile deosebite ce 
revin organizațiilor de tineret în 
actul opțiunii, deciziei și al în
făptuirii hotăririlor, cer o preo
cupare sporită a Comitetelor ju
dețene. municipale și orășenești 
ale U.T.C. pentru organizarea 
unor schimburi de experiență, 
simpozioane, mese rotunde. în
tîlniri cu factorii de conlucrare 
etc., care să asigure o temeinică 
pregătire și o judicioasă înțele
gere a rolului secretarului 
U.T.C. în contextul eforturilor 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii, pentru îndeplinirea 
hotărîrilor de partid în toate do
meniile de activitate.

Prin participarea activă a or
ganizațiilor U.T.C., a reprezen
tanților lor la adoptarea și în
făptuirea hotărîrilor in procesul 
de îmbunătățire continuă și 
perfecționare a întregii activități 
economico-sociale, sînt asigurate 
condițiile necesare creșterii con
tribuției întregului tineret la în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen și întîmpinării cu rezul
tate deosebite în muncă a celei 
de a XXX-a aniversări a elibe
rării și Congresului al XI-lea 
al partidului.

înfăptuirea amplului program 
de dezvoltare economică și so
cială a României, stabilit de 
Congresul al X-lea ți de Confe
rința Națională ale P.C.R., im
pune participarea tot mai largă 
a maselor de oameni ai muncii 
la procesul complex de edificare 
socialistă a patriei. Una dintre 
formele cele mai grăitoare ale 
democrației noastre socialiste, 
care asigură perfecționarea ra
porturilor sociale și promovarea 
consecventă a principiilor echi
tății socialiste, este reprezentată 
de organele de conducere colec
tivă din cadrul unităților din 
toate sferele vieții economice și 
sociale : 
oamenilor 
comitetele 
consiliile de conducere ale orga
nelor de învățămînt etc.

Reprezentarea tineretului în 
organele și organismele colecti
ve de conducere se înscrie in 
contextul preocupărilor perma
nente ale conducerii partidului, 
ale secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de 
perfecționare și lărgire continuă 
a democrației, de creare a unui 
cadru instituționalizat, organizat 
pentru atragerea și angajarea 
largă, activă a tuturor oameni
lor muncii, a tineretului la orga
nizarea și conducerea treburilor 
obștești, ale vieții social-econo- 
mice și politice. Legea nr. 11 
din anul 1971 cu privire la or
ganizarea și conducerea unități
lor socialiste de stat creează ca
drul juridic corespunzător prin 
care organele și organizațiile 
U.T.C. sint reprezentate în orga
nismele colective de conducere, 
asigurind astfel participarea di
rectă a tineretului la actul 
dezbaterii, deciziei și înfăptuirii 
hotăririlor în toate domeniile 
activității economico-sociale.

La ședința de analiză cu Bi
roul C.C. al U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. din februarie a.c., 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arăta cu claritate că o problemă 
importantă a organizațiilor 
U.T.C. este aceea a exercitării 
concrete a atribuțiilor ce le re
vin, fapt ce impune ca acestea 
să se manifeste în toate îm
prejurările și la toate nivelurile 
ca organizații comuniste, de lup
tă, care militează cu fermitate 
pentru educarea tinerei genera
ții și angajarea responsabilă a 
tinerilor în realizarea progra
mului dezvoltării multilaterale 
a patriei.

In mod practic nu există hotă- 
rîre a organului colectiv de con
ducere care să nu implice și să 
nu intereseze tineretul ; tocmai 
de aceea secretarului organiza
ției U.T.C., prezent de drept în 
acest organism, îi revin sarcini 
de o deosebită importanță ; ro
lul lui în organul de conducere 
derivă din atribuțiile organului 
respectiv și din sarcinile ce re
vin organizației U.T.C. pentru 
înfăptuirea hotăririlor de partid

adunarea generală a 
muncii, consiliile și 
oamenilor muncii,

și de stat, a propriilor măsuri.
Atribuțiile organelor colective 

de conducere din unitățile eco
nomice sînt legate de stabilirea 
măsurilor tehnico-organizatorice, 
analizarea aplicării lor in ve
derea realizării sarcinilor de 
plan, mobilizarea rezervelor din 
unitate și valorificarea su
perioară a potențialului eco
nomic, organizarea producției și 
a muncii, ufmărirea modului in 
care sint exploatate și întreți
nute fondurile fixe, aprobarea 
normativelor de muncă locale și 
a normelor de consum de ma
terii prime, materiale și com
bustibil. întărirea disciplinei în 
muncă etc. Rezultă deci că atri
buțiile reprezentanților U.T.C. 
In organele de conducere colec
tivă sînt strîns legate de obliga
ția lor fundamentală de a milita 
permanent pentru a asigura 
participarea activă a tuturor ti
nerilor la activitatea de produc
ție, la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, creșterea efi
cienței economice și educative a 
întregii activități, încadrarea în 
exigențele disciplinei muncito
rești, pregătirea și perfecționarea 
profesională, asigurarea condiți
ilor corespunzătoare de muncă 
și viață ale tinerilor.

Organizațiile U.T.C. și secreta
rii acestora trebuie să urmă
rească întărirea conlucrării cu 
factorii care au atribuții în 
educarea și formarea tineretului 
în vederea inițierii acțiunilor în 
sprijinul orientării, al integrării 
profesionale și ridicării nivelu
lui de calificare al tinerilor. In 
această direcție este necesar să 
se aducă în atenția organelor de 
conducere colectivă dificultățile 
apărute, să se propună soluții 
concrete, să se indice cadrele de 
specialitate care pot sprijini și 
lucra efectiv cu tinerii și să se 
intervină pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare unei 
bune activități profesionale. 
Sarcina reprezentantului organi
zației de tineret este de a iniția 
și sprijini acțiunile de pregătire 
și formare a noilor angajați, de 
a acționa concret pentru Îmbu
nătățirea climatului de muncă și 
întrajutorare in cadrul secțiilor 
și sectoarelor de producție. Un 
ioc de seamă trebuie acordat 
atragerii tineretului in întrecerea 
socialistă, la îndeplinirea inte
grală a obiec^velor inițiativei 
Comitetului Central al U.T.C. 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen".

Importante răspunderi revin 
organizațiilor U.T.C. în organi
zarea acțiunilor de construire a 
căminelor pentru nefamiliști, a 
cantinelor, crețelor,, urmărind 
repartizarea judicioasă a locu
rilor pentru tineri, în funcție de 
contribuția fiecăruia la îndepli
nirea sarcinilor profesionale și 
obștești. Reprezentantul tinere
tului are datoria să fie prezent 
și să exprime în mod construc
tiv poziția organizației la toate 
discuțiile privind promovarea

numărul de opriri și de a dimi
nua consumurile de materiale. 

Discutam nu de mult cu unul 
din tinerii întreprinderii, sondo
rul șef de foraj, Vasile Vasile. 
Are 28 de ani. A absolvit cu un 
deceniu în urmă Grupul școlar 
de petrol din Tirgoviște. Lucrea
ză de atunci în schela de la Rm. 
Vîlcea. Iar rezultatele lui. ca și 
_____________  ale colegilor săi 

sint dintre cele 
mai bune. In 
primăvara aces
tui an Vasile 
s-a numărat 
printre cei 25 
de tineri fina- 
liști ai „Trofeu
lui sondorului'1, 

obținînd în această importantă 
competiție profesională o bine
meritată mențiune.

— Rezultate bune, ne mărturi
sește el, nu se pot obține decit 
acolo unde există competență 
profesională deplină, dragoste de 
muncă, pasiune pentru meserie. 
Este tocmai ce se poate observa 

■ la membrii colectivului nostru 
de muncă, educați în spiritul 
răspunderii față de instalațiile și 
utilajele cu care lucrează, față 
de calitatea muncii. Consider că 
o activitate de felul aceleia de 
sondor, plină de dificultăți și de 
riscuri, este tocmai de natură să 
stimuleze în om dorința de a-și 
evalua forța reală, capacitatea 
de a învinge orice dificultate. Eu 
și tovarășii mei asta încercăm.

Și după cum probează cifrele 
— și nu numai cifrele — tot ceea 
ce fac băieții de la foraj merită, 
îritr-adevăr, calificativul su
perior. Recent, ei s-au angajat să 
întîmpine cele două mari eve
nimente ale acestui an — a 30-a 
aniversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — cu 
rezultate demne de posibilită
țile lor reale dovedite cu atitea 
prilejuri.

Schela de foraj
Rm. Vîlcea

depășit cu 
5,7 la sută. La aceasta a 
contribuit faptul că s-a reușit 
sporirea vitezei de foraj cu 3 la 
sută, concomitent cu o scădere 
a timpului neproductiv de la 
16,4 la sută la 11,9 la sută. Toate 
acestea au făcut ca odată cu 
reducerea prețului de cost, în
treprinderea să realizeze un 
spor de aproape 900 000 lei la 
beneficii planificate. Dar colec
tivul de aici nu se îmnacă cu 
stagnarea, nu se culcă, cum 
s-ar spune, pe laurii succeselor 
trecute.

In toate secțiile unității s-a 
dus și se duce în continuare o 
activitate susținută pentru creș
terea indicilor de utilizare a in
stalațiilor, pentru exploatarea lor 
rațională, ca și pentru o bună 
organizare a producției și a 
muncii. S-a reușit astfel să se 
reducă considerabil timpul de 
săpare a sondelor. Lună de lună 
oamenii acestei întreprinderi, 
sondori, între care și mulți ti
neri, s-au distins în activitățile 
de producție, ca și în încercările 
încununate de succes de a reali
za o serie de îmbunătățiri teh
nice și tehnologice, de a mo
derniza instalațiile, de a reduce

lor la „Marșul Victoriei”, 
precum și eficiența politico- 
educativă a acțiunilor ini
țiate. Raportul de activitate 
in cadrul „Marșului Victo
riei" al fiecărui județ va fi 
transmis comandamentului 
central, prin intermediul u- • 
nui echipaj reprezentativ, 
format din 10 pionieri și șco
lari și un conducător. Echi
pajul reprezentativ al jude
țului va fi alcătuit dintre 
pionierii evidențiați în ca
drul acțiunilor de masă ale 
„Marșului Victoriei". Acești 
pionieri din echipaj vor tre
bui să aibă o perfectă stare 
de sănătate și o foarte bună 
pregătire fizică și morală : 
ei vor fi recrutați dintre pio
nierii intre 12—14 ani. în 
perioada 12—18 august, echi
pajele reprezentative ale tu
turor județelor și municipiu
lui București se vor intilni 
in cadrul unei tabere. in 
Masivul Făgăraș, unde vor 
prezenta bilanțul acțiunii și 
vor participa la diferite ac
tivități sportive, turistice și 
de pregătire pentru apărarea 
patriei.

Așadar, în aceste clipe, 
milioane de pionieri așteap
tă cu o justificată emoție 
semnalul — printr-o parolă 
— de start într-o fascinantă 
și cutezătoare acțiune de ma
să absolut inedită, o acțiune 
încărcată de entuziasmul ju
venil, avînd profunde sem
nificații politice și civice.

Sincere și călduroase urări 
de succes participanților la 
„Marșul Victoriei" !

DORU MOȚOC

0 NOUA ASOCIAȚIE A
Recent, la Bunești, județul Vil-, 

cea, a fost constituită asociația 
tinerilor navetiști din comună — 
prima de acest fel din județ. Ea 
își propune să asigure un cadru 
adecvat desfășurării activităților 
de producție și recreative ale a- 
cestei categorii de tineri, să con
tribuie la mai buna lor integra
re socio-profesională.

La adunarea de constituire au 
participat peste 200 dintre cei 
400 de tineri navetiști ai comu
nei care lucrează în industriile 
chimică și forestieră. Cu acest 
prilej reprezentanții organizațiilor 
U.T.C. ale întreprinderilor unde 
lucrează respectivii tineri au în-

TINERILOR NAVETIȘTI
tocmit, în colaborare cu comi
tetul comunal U.T.C,, un plan 
comun de activități specifice a- 
dresate tinerilor navetiști. Prin
tre altele se prevăd organizarea 
anuală a zilei navetiștilor, întil- 
niri periodice cu conducători ai 
proceselor de producție, acțiuni 
de muncă patriotică întreprinse 
atît în comună cît și în între
prinderi, organizarea de excursii 
și manifestări culturale, constitui
rea unor formații artistice pro
prii. In curînd, asociații asemă
nătoare vor fi constituite și în 
comunele Ștefănești și Galicea.

M. DORU

Vara studenților
(Urmare din pag. I) 

nifestărilor care totalizează vacanța. Proiectul de program al 
verii relevă cu pregnanță preocuparea ca vacanța să conțină 
manifestări demne a fi incluse in bilanțul pe care studenții 
doresc să-l aducă drept omagiu celor două mari evenimente ale 
țării : aniversarea Eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

In acest sens, proiectele sînt ambițioase. Programul-ghid ela
borat de către Consiliul U.A.S.C.R. pentru perioada pină la 15 
septembrie, include acțiuni — cap de afiș. Reținem‘ ideea care 
domină programul, potrivit căreia toate activitățile — practica 
productivă, munca patriotică, acțiunile culturale, viața de tabără
— se întrepătrund, se continuă, conținind. deopotrivă, o puterni
că încărcătură educativ-politică. La sediile studențești obișnuife
— cluburi, case de cultură, tabere — se va stărui ca în progra
me să precumpănească activitățile politico-educative, de interes 
pentru studenți. Vor fi utilizate în acest scop modalități de or
ganizare cunoscute : expuneri, simpozioane, concursuri, seri de 
poezie, mese rotunde, întilnirile cu personalități ale vieții social- 
politice, cu participant la înfăptuirea actului de la 23 August, 
care să le evoce sugestiv momente ale acestui istoric act insurec
țional.

își continuă activitatea ciclul turistic „Studenții pe meleagurile 
patriei" — o acțiune de mare complexitate, care îi conduce pe 
tineri — fie că este vorba de organizarea lor în brigăzi com
plexe, de expediții de documentare, în excursii tematice — la 
întilnirea cu realitățile de astăzi ale României socialiste.

Sint proiectate și numeroase turnee ale formațiilor artistice 
studențești laureate ale Festivalului național. Tinerii artiști ama
tori vor aduce pe scenă, în fața colegilor, dar și a altor specta
tori din centre muncitorești și din sate, spectacole de teatru, de 
poezie patriotică, dansuri tematice, cîntece revoluționare — în
treg repertoriul prin care formațiile premiate omagiază munca, 
viața nouă a poporului, a tineretului nostru.

Studenții aduc însă un omagiu muncii nu numai pe scenă, ci 
și prin muncă. Spuneam in numărul nostru de marți că brigăzile 
studențești reintră în circuitul activității pe ogoare, dar și pe 
șantiere. Chiar și studenții practicanți își reiau bunul obicei să

se alăture tinerilor muncitori, după orele de program, și să lu
creze pe șantiere, ori în alte locuri unde sînt solicitați. Mulți vor 
fi solicitați chiar de către propriile institute, să ajute la pregăti
rile pentru noul an de învățămînt, la terminarea unor construc
ții universitare. Iar dacă se vor afia Ia sat, colectivele au stabilit, 
ca un cuvînt de ordine, ca fiecare student să muncească efectiv, 
să pună umărul, alături de părinții și frații lor, la treburile 
obștei.

Am lăsat la urmă taberele. Studenții — și ne referim la un 
număr de aproape 12 000 — au primit deja biletele de tabără, ori 
le vor primi. Consiliul U.A.S.C.R.. sprijinit de M.E.I. și B.T.T. 
redeschide taberele de la Costinești, Piriul rece, Bușteni, pre
cum și din alte localități. Alți colegi de-ai lor primesc bilete pen
tru tratament, în stațiuni cunoscute.

Izvorul Mureșului își păstrează profilul tradițional de tabără 
de instruire și odihnă pentru 2 400 studenți și activiști de aso
ciație. Aici, ca și la Sibiu și Suceava, începind cu data de 21 
iulie, C.E. al IJ.A.S.C.R. deschide tabere de profil. In program, 
primează instruirea-dezbatere, schimbul de experiență, punctul 
de pornire în aceste acțiuni constituindu-1 indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întilnirea de lucru cu Biroul C.C» al U.T.C. 
și cu Biroul C.E. al U.A.S.C.R. Participanții la tabere vor fi soli
citați să gîndească soluții practice mai eficace pentru o activi
tate de asociație care să se ridice întru totul la nivelul sarcinilor 
stabilite de partid. O întîlnire de asemenea factură, care reunește 
cele mai bune cadre ale A.S.C. Constituie, totodată, un cadru 
propice pentru a organiza studierea aprofundată și dezbaterea te
zelor C.C. al P.C.R. cu privire la cea de-a XXX-a aniversare a 
Eliberării patriei, a documentelor Congresului al XI-lea al 
partidului, a tuturor cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la perfecționarea învățămîntului,

Am pus în atenție numai „un sumar" al acțiunilor de vară : pe 
jaloanele acestea, în fiecare centru universitar sînt stabilite 
programe proprii. Organizatorii vacanței trebuie să fie în perma
nență receptivi la sugestiile studenților, adăugîndu-le ''programe
lor inițiale. In acest mod. se poate ajunge la un ansamblu de 
activități dinamice, tinerești, la o vacanță studențească activă.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 20 IUNIE 1974

lUiExnA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Islanda, KRISTJAN ELDJARN, următoarea telegramă :

Primiți, vă rog. mulțumirile mele cele mai sincere pentru 
bunele urări adresate de Excelența Voastră cu ocazia zilei na
ționale a Islandei.

ÎNTÎLNIRE
Delegația Partidului Comu

nist din Irlanda, formată din 
Hugh Moore, membru al Bi
roului Politic, secretar al Co
mitetului pentru zona de Nord 
al partidului, Edwina Steward 
și Tom Redmond, membri ai 
C.C. al P.C.I., care face o vizită 
de prietenie în țara noastră, 
s-a întîlnit miercuri la sediul 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R. și 
Constantin Matei, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.’

PRIMIRE LA C. C. 
AL U. T. C.

Delegația Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist 
(U.T.M.S.), condusă de Djan 
Mi Rion, vicepreședinte al 
C.C. al U.T.M.S. din R.P.D. 
Coreeană, care efectuează o 
vizită in țara noastră a avut 
o intilnire, ieri după-amiază. 
la C.C. al U.T.C. cu tovară
șii Ion Traian Ștefănescu. 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Vasile Nicolcioiu. se
cretar al C.C. al U.T.C. și 
Zoia Elena Ceaușescu. mem
bră supleantă a Biroului 
C.C. al U.T.C. A participat 
tovarășul Virgiliu Radulian. 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor. fntilnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, de caldă prietenie.

Astăzi sosește în Capitală 
secretarul general 

al Partidului Poporului 
din Mauritania, președintele 

Republicii Islamice Mauritania
(Urmare din pag. I) 

dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Mauritania au fost stabilite re
lații diplomatice in anul 1965. 
Raporturile dintre cele două țări 
au cunoscut, pe parcursul ani
lor, o continuă dezvoltare. !n 
folosul ambelor țări și popoare.

România socialistă acordă. In 
cadrul politicii sale externe, o 
atenție deosebită raporturilor cu 
tinerele state Independente de 
pe continentul african, inclusiv 
dezvoltării și diversificării con
tinue a relațiilor sale cu Repu
blica Islamică Mauritania, spri
jinind cu fermitate lupta popoa
relor africane pentru apărarea 
și consolidarea independenței și 
suveranității naționale, împotri- 

•va imperialismului, colonialis
mului și rasismului. Un moment 
de referință istorică în cronica 
relațiilor româno-africane îl 
constituie vizitele pe care le-a 
întreprins in ultimii ani tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în- 
tr-un șir de state africane, con
vorbirile purtate pe pămintul 
african sau la București cu șefi 
de state, cu conducătorii mișcă

TRATATIVE
La București au început, 

miercuri, dimineața, tratativele 
între delegația română; condusă 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și dele
gația egipteană, condusă de 
Fathi A. M. El Metbouly, mi
nistrul comerțului exterior, în 
vederea încheierii Protocolului 
comercial privind schimburile 
de mărfuri între cele două țări, 
pe anul 1974.

In cadrul întîlnirii a fost ex
primată dorința celor două părți 
de a acționa în continuare pen
tru transpunerea în viață a 
acordurilor și înțelegerilor rea
lizate cu prilejul întrevederilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Anwar 
Sadat, întrevederi care au des
chis largi perspective colaborării 
și cooperării româno-egiptene, 
pe multiple planuri. Au fost a- 
bordate, de asemenea, aspecte 
actuale și de viitor ale relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
evidențiindu-se posibilitățile e- 
xistente pentru continua dez
voltare a conlucrării economice 
și tehnice între Republica Socia
listă România și Republica Ara
bă Egipt.

A fost de față Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

★
în aceeași zi, ministrul egip

tean a avut o întrevedere cu 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele, și a vizitat Întreprinde
rea „23 August" din Capitală.

VIZITE
Conform acordului intervenit 

Intre cele două părți, vizita oft- 

rilor de eliberare națională din 
Africa. Aceste vizite și convor
biri au constituit un important 
mijloc de amplificare a conlu
crării fructuoase dintre România 
și țările africane, o expresie 
elocventă a dorinței comune de 
a dezvolta colaborarea, de a în
tări legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre poporul ro
mân și popoarele din Africa, 
ceea ce corespunde intereselor 
tuturor forțelor antiimperialirte.

Opinia publică din țara noas
tră apreciază vizita secretarului 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania, prvședintrte 
Republicii Islamice Mauritania. 
Moktar Ould Daddah, și a doam
nei Marieme Daddah. convorbi
rile pe care le va avea cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. drept 
o contribuție la extinderea pe 
mai departe a prieteniei și co
laborării dintre cele două țări 
și popoare, la întărirea forțelor 
anticolonialiste și antiimper.a- 
liste, la cauza generală a păcii 
și colaborării in lume.

Animat de aceste sentimente, 
poporul român adresează pre
ședintelui Republicii Islamice 
Mauritania și soției sale tradi
ționala urare : „Bun venit pe 
pămintul României 1*. 

cială în România a ministrului 
afacerilor externe al Turciei, 
Turan Gunes, va avea loc in 
perioada 27 iunie—2 iulie a.c.

★
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație econo
mică din Republica Populară 
Bangladesh, condusă de prof. 
Rahman Sobhan. membru în Co
misia de planificare, ministru 
de stat.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Nicolae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față A.R.S. Doha, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Bangladesh la București.

PRIMIRE
La 19 iunie a.c. George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Fernando 
Urdaneta Laverde. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Columbia in Repu
blica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

ANIVERSARE
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pe anul 1974, miercuri 
după amiază a avut loc. la 
București, o manifestare organi
zată de Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii și Academia 
de Științe Sociale și Politice, cu 
prilejul împlinirii a 250 de ani 
de la nașterea filozofului ger
man Immanuel Kant.

Personalitatea și valoarea idei
lor științifice și filozofice ale a- 
cestui ginditor de frunte al se
colului al 18-lea au fost reliefate 
de prof. univ. dr. Dumitru Ghi- 
șe. președintele secției de filozo
fie și logică a Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, prof, 
univ. dr. Titus Mocanu. și dr. 
Simion Ghiță- șef de sectoc ’.a 
lesă tutui de filozofi» al Arad»- 
miei de Științe Sociale ș. Poli- 
tî CB-

SIMPOZION
Uniunea Ser.itortler F Univer

sitatea populară Bocureșn. au ee-

. G sere» Qbnescx spent eac- 
ropedirU. dedicat aniversări: a 
75 de am de la nașterea aertrto-

Prof. naiv. dr. Alexandru Bă
lăci. membru corespondent al A- 
i_.sde.Trei P.emib?. r.i Soma? ste 
România, F dr. Alexandri Să-- 
duleseu. eerietâsc" principal la 
lasts:uml de utere și teorie li
berară -George Câltneșcsr" «B.e-

MANIFESTĂRI
Ir. cadrul mar.^eatărLoc de

dicate aniversăm a trei decerni 
de Ia eliberarea țării ș: a Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. 
miercuri s-a deschis la Craiova 
expoziția „Istoria tiparului in 
Oltenia*, organizată de Muzeul 
Olteniei ș: intre prinderea poli
grafică din localitate. Cele peste 
300 de exponate oglindesc 
începăturile industriei tipografice 
in România, primele tipărituri 
realizate la Rm \ unea, locul și 
rolul tipografiile* -Constantin 
Lecca*. ? f JScrisul
românesc* din Craiova, princi
palele realizări obținute «5e în
treprinderea poligrafi că Oi tema 
ia 3B aexi.

SUCCESE

național de casta, care a ana 
loc la Paris, mezaaooprana Rod.- 
ca Mitrirâ. mr.T3ră a Corului 
„Madrigal*, a abCLi— cel de al 
doilea mare prem . - —
mare preauu nu a fost decernat).

Alt frumos sacre* a fost re
purtat de baritocul Eduard Tu- 
magear.ian. solist al Operei ro
mâne d-r. București. Artistului 
nostru i-a fost acordat marele 
premiu la Concursul internatio
nal de la Treviso, pentru inter
pretarea roiului Scria—nard din 
opera „Boema* de Pucrim.

(Agerpres)

„Turul ciclist al României44 
— ediție jubiliară —

Prin telefon de la trimisul nostru special, 

DAN DEȘLIU

Răsplata puterii de luptă
, L-am căzut, cu cîteva zile 
in urmă, pe Marian Ferfelea, 
acest tinăr înalt, bine legat, 
care poartă tricoul siniliu al 
primei noastre reprezentative 
de tineret, chinuindu-se sub 
torentele de ploaie, pe coborî- 
șul din Măgura Calului, in
tr-o temerară încercare de a 
recupera minutele ce îl des
părțeau de plutonul fruntaș. 
Rămas singur, după cîteca 
defecțiuni succesive, gonea cu 
dinții strînși. cu mîinile în
cleștate pe ghidon, trecînd ca 
fulgerul de alți întîrziați, fiind 
capabil să le prindă roata 
(după cum se spune între ci
cliști’. sd-i acompanieze in 
vijelioasa lui revenire. La Bis
trița, Ferfelea a sosit cu ci
ters minute intirziere. dar te
nacitatea pe care a dotedit-o 
atunci mu făcut să mă gin- 
deic ci n-ar fi exclus să a- 
nein intr-o bună zi la ac
țiuni fsmilare, de astă dată 
nu ia urmă. ci înaintea plu
tonului. Lremmentu! scontat 
s-a petrecut în finalul etapei

FILMUL ETAPEI
• Sfori festiv: 12,50. Piața Teatrului Național
* Start tehnic: 13.01, borna 112 a șoselei Oradeo-Arad

priZ

speti pentr

sr.â

zzmt. apoi mev-.tatx.l-l duș de care se vede că nu ne e dat să 
se***M nări • stafork zi— Sob spicele din ce in ce mai dese ale 
pios. ne increprind anmeronse atacări, indeonetn de către cicliș- 
•.. șt roesăai. F* T.~ șart:. V.sr?-. Ferfelea
ia an avans teecâritoe F r.trâ primul pe stadionul 1 Mai. II 
■i"—n«Tâ u • securde Teodor Drăgan (Voința) și la 20 secunde. 
Pr... Polomol. Ploăoaai ntsr aoeește la 36 secunde de ciști- 
găzooil etape. Atesta e cronometrat ia 4 ore. 2 minute. 39 
secoade — »«—*» ocară peste 40 km. în clasamentul general — 
nări e sebătabare important*. Astăzi, etapa a XI-a. Lugoj-Tr. Se- 
vertr- cu escaladarea rirfurilor Domașnea și Plugova.

Penultima etapa la rugbi
Ieri, in penultima etapă de 

rugtx s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Steaua—C5.M. 
Sibiu 4*—6. rezultat normal, ste- 
liștii revenind pe primul loc in 
clasament, datorită victoriei ob
ținute de Agronomia Cluj in 
defavoarea Grivitei Roșii cu 
scorul de 3—0. De notat cele 
două victorii în deplasare ale 
constânțenilor și timișorenilor in 
lupta pentru ocuparea locului 
trei in clasament : Dinamo—Fa
rul 18—21 și Gloria—Universita
tea Timișoara 7—9. în restul 

Oradea — Timișoara, tot pe 
ploaie, o ploaie cumplită, cu 
vînt necruțător dintr-o par
te, care-i împingea pe cicliști 
spre șanțul din dreapta șo
selei.

Ferfelea a încleștat din nou 
mîinile pe ghidon, a strins 
din dinți și s-a aeîntat de 
unul singur fără să mai pri
cească in urmă. Deși au în
cercat toiul, adversarii direcți 
nu l-au mai putut ajunge. Și 
tinărul cu tricoul albastru, 
clar, a suit primul pe podiu
mul din incinta stadionului 
timișorean. Mi-am amintit a- 
tunci, în timp ce primea cu
nuna de lauri, fluturind spre 
tribunele înțesate. tradițio
nalul buchet al învingătorului 
— de chipul crispat al băia
tului pierdut pe coborirea 
spre Bistrița.- Același chip 
zi mbea de astădată fericit, 
sub aclamațiile publicului — 
binemeritata răsplată a cura
jului, a dirzeniei, a puterii de 
luptă.

rea

partidelor rezultatele pot fi con- 
siderate ca scontate : Politehnica 
Iași—Sportul studențesc 9—6 ; 
Chimia Năvodari — Rulmentul 
Birlad 32—20 și Știința Petro- 
șeni — Vulcan 28—7. înaintea 
ultimei etape care va avea loc 
duminica viitoare pe primul loc 
a trecut Steaua cu 64 de puncte, 
iar pe locul doi Grivița Roșie 
cu 63 puncte, ambele echipe mai 
avîr.d de disputat cite o partidă 
restanță.

GABRIEL FLOREA

FOTBAL XXXIV SPOKT-TUtISII
Ultima etapă»», și cea mai dramatică

O CAMPIOANĂ MERITUOASĂ:
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Vor activa în divizia B: RAPID, S. C. BACĂU Șl F. C. PETROLUL
Ultima etapă a fost și cea mai dramatică, in

cendiară chiar. In Copou și pe Someș trebuia să 
se decidă a treia retrogradată. începem cu re
gretele, cu partea mai tristă a acestui final fier
binte. tocmai pentru că fotbalul ne-a hărăzit 
un deznodămint neașteptat, uluitor : a căzut in 
divizia B o echipă despre care nimeni n-ar fi 
crezut că va putea sfirși astfel. Echipa cea mai 
comentată, cu suporteri fanatici dintre care unii 
n-au trecut Podul Grant, sau nici n-au fost in 
București, echipa cea mai lăudată și cea mai 
hulită, totodată — Rapidul, echipa de lingă ini
ma noastră, părăsește, intr-un mod trist, după 
mulți, mul ți ani. prima divizie a țării. Ea ne 
lasă un gol in suflet care greu va putea fi ocu
pat. pină la reapariția ei in „înalta societate*. 
îmi pare râu i-am prevăzut acest sfirșit. Am 
bănuit că din moment ce viața ulterioară pentru 
ieșeni atirna de un fir de pâr. ei nu-1 vor rupe 
tocmai acum. După o dispută de nervi, in care 
miza jocului a turnat plumb In picioarele jucă
torilor. elevii lui Ilie Oană reușesc ce credem 
că n-au sperat nici ei de-a lungul întregului 
campionat I-am văzut (pe micul ecran) cum 
jubilau după fluierul final. L-au purtat pe brațe 
pe antrenor. Au făcut turul de onoare al stadio
nului. Publicul ieșean i-a salutat cu frenezie. 
Tuturor această izbindă. această mare bucu
rie le-a dat-o golul lui Simionaș. in fă- 
riraa aceea de timp cind șansa, unica
șansă le-a suns, iar ei au valorificat-o. 

i Nu știu cit de merituoe este să reușești 
să termin; o luptă sportivă pe locul ultim ce-ți 

| dă dnep'ul să relei noul campionat, in aceeași 
| companie. Nu vreau să fiu rău. dar salvarea 
i «or s-a semnat duminică, la Tg. Mureș. Din

colo de exp.tzLa de bucurie, o echipă prăbușită.
I căreia nu-i venea să creadă că se desparte de 
■ gazonul diviziei A de freamătul marilor stadi- 
: oane. nu-i venea să creadă că a susținut un 
I meci de afio ! Echipa cu cel mai bun portar al 
I țâr.: — in divizia B T De ce î Pentru că este, in 
1 același timp, echipa cu ofensiva cea mai slabă 
I și ineficace și cu problemele cele mai multe și 
I ma: grave.

Tmstunea etapei a început să crească deodată 
m ava^nșa de goluri de pe stadionul Dinamo. 

1 Cind cratnxul reporter anunța, dm zece in zece 
— r.xte un got. mi-am es că F. C. Argeș s-a 
prezentat de bună seama, cu juniorii. Oricum. 

; scorul de 7—• apare destul de străveziu. în ul- 
' nmeJe annate r*m:n:nd Ia Ploiești acel scor 
- aîb. ~ »i «Mii s-au oprit ia 7 ! Pentru că 
I aări. la Ptoăegă. ins*, cu toată dominarea gaz

WM ’74
ryrpr.-j- i mondial de fot

bal a continua: miercuri seara 
cc fisțmtarea a patru meciuri 
cor.t-.nd pentru grupele a treia 
F a patra. Iată rezultatele !nre- 
(F-«*rate : Olar.da-Suedia 0—0. 
Uruguay-Bulgaria 1—1 (0—0) 
Ia <ra>a a m-a conduce Olan
da cu 3 puncte, urmată de Sue
dia s: Bulgaria — cite 2 punc
te. Uruguay — 1 punct.

în grupa a TV-a : Polonia- 
Haîti 7—0 (5—0) și Italia-Ar- 
gentina 1—1 (1—1). în clasamen
tul grupei a IV-a conduce e- 
chipa Poloniei cu 4 puncte, ur
mată de Italia — 3 puncte, Ar
gentina — 1 punct, Haiti — zero 
puncte.

După două zile de pauză, 
campionatul se reia simbătă, 22 
iunie, cu următoarele meciuri: 
R. F. Germania-R. D. Germa
nă ; Chile-Australia (grupa I) ; 
Brazilia-Zair ; Iugoslavia-Sco- 
ția (grupa a Il-a). Duminică, 23 
iunie. se dispută întilnirile : 
Olanda-Bulgaria ; Uruguay-Sue- 
dia (grupa a III-a) ; Argentina- 
Haiti ; Italia-Polonia (grupa a 
IV-a).

• în runda a patra a tur
neului final al Olimpiadei 
de șah, care se desfășoară la 
Nisa, echipa României a ter
minat la egalitate : 2—2 cu 
formația Olandei. La prima 
masă. Florin Gheorghiu l-a 
învins pe marele maestru 
olandez Willy Donner.

In clasament conduce 
U.R.S.S., cu 13.5 puncte, ur
mată de Bulgaria — 11 punc
te, Iugoslavia — 10.5 puncte, 
Ungaria și S.U.A. — cite 9,5 
puncte, Olanda — 9 puncte, 
Cehoslovacia — 8.5 puncte. 
România și Spania — cite 8 
puncte, R. F. Germania și 
Suedia — cite 7 puncte etc.

delor — majoritatea timpului s-a jucat in ca
reul oltenilor, nu- știu în ce măsură asediul a- 
vea și vreun obiectiv — nu s-a întimplat nici o 
minune. Liderul și-a apărat șansa cu dinții. 
Deși n-am văzut partida, am avut în față me
ciurile lui. Inter de pe vremuri : ii catenacio ! 
După noi Cernăianu nu-și poate reproșa nimic 
pentru soarta fostei — și încă mulți ani — sale 
echipe.

Așadar, lucru pe care l-am prevăzut, Univer
sitatea Craiova — campioana tării pe’74! Sincere 
felicitări jucătorilor, antrenorilor, vajnicilor su
porteri olteni ! Deci, carnavalul pregătit de 2 
ani cu tot fastul și suspendat, în ultima clipă, 
anul trecut, poate incepe. Fotbalul aduce în 
Bănie cea mai strălucită victorie sportivă. Cra
iova devine al șaptelea oraș care găzduiește ti
tlul suprem. Iar Universitatea este prima echipă 
de studenți care-1 cucerește. Este un succes re
marcabil. Este victoria muncii neobosite, victo
ria seriozității, victoria pregătirii sportive te
meinice, victoria dăruirii, a voinței și ambiției, 
atribute etalate, de atitea ori și atit de convin
gător de team-ul oltean. Lucrurile capătă di
mensiuni și semnificații în plus cînd ne gindim 
că și echipa juventiștilor craioveni se situează 
pe primul loc in campionatul de tineret.

Un cuvint cald, un elogiu pentru golgeterul 
campionatului. Mihai Adam, de la C.F.R. Cluj. 
Ei a reușit să depășească baremul stabilit de 
Federație — 20 de goluri — pentru a-și primi 
titlul, deși a stat pe tușă multe etape. O caldă 
stringere de mină „veteranului* care a învins, 
prin măiestria lui. de cele mai multe ori goal- 
keeperii primei divizii. încă o constatare eloc
ventă : virtuosul golului in echipa de pe locul 
14 ’?

In rest, partidele ultimei etape interesează 
mai puțin. Ele n-au produs mari răsturnări de 
calcule și, prin aceasta, schimbări esențiale de 
poziții in clasament. Reținem că în viitorul an 
competiționaî, Universitatea Craiova ne va re
prezenta In „C.C.E." iar Dinamo și Steagul 
Roșu, in Cupa U.E.F.A. Aici iși vor da adevă
rata măsură a valorii și talentului. Retrogra
dează in divizia B — Rapid. S.C. Bacău șl Pe
trolul. Desigur, unele considerații despre acest 
campionat se impun. A fost de departe cel mai 
agitat. Alături de unele satisfacții ne-a lăsat în 
prea dese rinduri un gust amar. De aceea pro
mitem cititorilor să mai revenim.

VASILE CABULEA

Diagrama etapei
DINAMO — F.C. ARGEȘ 7—0 

(4-«)
Scorul a fost deschis de Dudu 

Georgescu, in min. 22, care 
avea, apoi, să mai inscrie de 
două ori (min. 44 și in min. 51), 
secondat de Dumitrache, tot cu 
trei goluri marcate (min. 33, 
min. 66, min. 70) și Custov (min. 
37). La tineret-rezerve, dinamo- 
viștii au ciștigat cu 2—0.

F. C. PETROLUL — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 0—0

Gazdele au dominat mai mult, 
dar n-au reușit să-1 învingă pe 
portarul craiovenilor, Oprea. La 
tineret-rezerve, formația din 
Bănie a repurtat o victorie la 
scor, 4—0. cucerind și titlul de 
campioană în întrecerea „juven
tiștilor".

POLITEHNICA IAȘI—RAPID 
1—0 (0—0).

Simionaș a semnat golul vic
toriei, in min. 77.

C.F.R. CLUJ — JIUL 3—1 
(1-0)

Pentru feroviarii clujeni au 
marcat Tegean (min. 31). Stoc
ker, autogol (min. 75) și Mihai 
Adam (min. 82), care ocupă, 
astfel, primul loc în clasamentul 
golgeterilor, cu 23 de goluri 
marcate. Pentru oaspeți a mar
cat Nițu (min. 85).

F. C. CONSTANȚA — „U“ 
CLUJ 2—0 (1—0)

Au înscris Nistor (min. 1) și 
Tănase (min. 76).

STEAGUL ROȘU — SPOR
TUL STUDENȚESC 1—1 (0—0)

Papuc a deschis scorul in 
min. 69, iar Leșeanu a egalat în 
min. 79. La tineret-rezerve, 
brașovenii au ciștigat cu 2—0.

Agențiile B. T. T. transmit:

INVITAȚIE ÎN DELTĂ

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
- U.T.A. 1-3 (1-1)

Trandafilon, de două ori 
(min. 3 și min. 69) ți Leac (min. 
70) au semnat golurile victoriei 
arădanilor, iar pentru timișoreni 
a înscris Bojiri (min. 15).

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. 
TIRGU MUREȘ 4—1 (2—1)

Oaspeții au deschis scorul în 
min. 5, prin Bdloni, urmînd se
ria de patru goluri ale reșițeni- 
lor, autori : Pușcaș (min. 16), 
Bora (min. 36) și Aiodirescl 
(min. 72 și min. 80).

STEAUA — S. C. BACĂU 
5-2 (3—2)

Au înscris Pantea de două ori 
(min. 2 și min. 33), Dumitru de 
două ori (min. 12 și min. 71), 
Tătaru (min. 72). respectiv Pană 
(min. 6) și Dembrovschi (min. 
30). La tineret-rezerve, scor 
egal, 1—1.

Clasament final
Univ. Craiova 34 20 5 9 63—37 45
Dinamo 34 18 8 8 60—34 44
Steagul roșu 34 15 9 10 36—25 39
F.C. Constanța 34 1« 8 12 47—33 3H
U.T.A. 34 15 6 13 42—45 36
Steaua 34 13 9 12 46—42 35
Poli. Timișoara 34 12 10 12 41—45 34
F. C. Argeș 34 14 6 14 45—57 34
C.S.M. Reșița 34 11 11 12 45—40 33
,.U“ Cluj 34 12 9 13 35—37 33
Sp. studențesc 34 12 8 14 43—41 32
A.S.A. Tg. M. 34 13 6 15 38—51 32
Poli. lași 34 13 5 16 39—50 31
C.F R. Cluj 34 11 9 14 40—52 31
Jiul 34 12 6 16 40—42 30
Rapid 34 9 12 13 30—38 30
S.C. Bacău 34 12 4 18 40-49 28
F. C. Petrolul 34 10 7 17 31—42 27

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 

Șl FARMACIE — BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturii

FACULTATEA DE PEDIATRIE

1. CONFERENȚIAR - catedra nr. 5, disciplina Biochi
mie pentru pediatrie și stomatologie, poz. 2.

2. CONFERENȚIAR - catedra nr. 15, disciplina Baza me
dicală P.T.T., poz. 1.

3- CONFERENȚIAR - catedra nr. 32 - disciplina Boli in- 
fecțioase copii, Spitalul Colentina, poz. 1.

FACULTATEA DE PERFECȚIONARE
4. CONFERENȚIAR - catedra nr. 14 - disciplina de Me

dicină internă, Spitalul Colțea, poz. 3.

Candidata la concurs vor depune, în termen de 30 zile 
de la publicarea acestui anunț în Buletinul Oficial, la se
cretariatul rectoratului din București, str. Dionisie Lupu 
nr. 37, cererea de înscriere însoțită de actele prevăzute de 
Legea nr. 6/1969, privind statutul personalului didactic din 
R. S. România, publicată în Buletinul Oficial nr. 33, par
tea I, din 15 martie 1969, precum și Instrucțiunile Mi
nisterului lnvățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sint obligați să comunice în scris rectorului sau di
rectorului acesteia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul institutului, în termen de 
trei luni de la data expirării termenului de înscriere la 
concurs.

Informații suplimentare se pot obține la rectoratul insti
tutului.

ÎNTREPRINDEREA 
„ENERGO-REPARATII"

B-dul Mărășețti nr. 2, sector 5

CAUTĂ URGENT
Muncitori necalificati, tineri începînd cu vtrsta de 16 ani 

împliniți, în vederea calificării prin cursuri de scurtă du- 
rotă â luni), în meseriile: turnător-formator, strungar, 
lăcătuș montotor, termist-tratomentist și sudor.

Pentru meseria de turnător-formator se primesc absol
venți a minimum 4 clase, iar pentru celelalte meserii ab
solvenți ai școlii generale din întreaga țară.

Tinerii sub 18 ani se vor prezenta la sediul întreprinde
rii cu unul din părinți pentru a senina contractul de școla
rizare, împreună cu următoarele acte : buletin de identitate, 
certificat de naștere și studii (original și copie), adeve
rință de la C.A.P., analiza sîngelui și micro.

Recrutarea se face atit pentru sediul din b-dul Mărășețti 
nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Li
bertății, cît și pentru modernul sediu din Vitan, b-dul Ener- 
geticienilor nr. 2, sector 4, la capătul autobuzului 35.

Se caută tineri (băieți) din întreaga țară, întreprinderea 
avînd posibilități de cazare în căminul de nefamiliști, care 
va fi dat în folosință în luna august 1974, în limita locurilor 
disponibile.

Cursanții primesc pe durata cursului o retribuție mini
mă de 1051 lei lunar, precum și alte drepturi stabilite de 
lege: spor pentru condiții deosebite, echipament de pro
tecție și de lucru, antidot etc.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal, 
telefon: 23 26 40.

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTRONICA"

din București, str. Baicului nr. 82, sector 2

CAUTĂ URGENT
e ingineri proiectanți de utilaje electromecanice, electro

nice și SDV-uri
e proiectanți de SDV-uri și utilaje electromecanice și 

electronice
e tehnicieni în tehnologia construcțiilor de mașini
e desenatori tehnici
e desenatori copiști
e economiști
e traducători de limba rusă
e dactilografe de limba rusă, română
e planificator
e șefi depozite, cu condițiile prevăzute de legea 22/1969 
e sculeri SDV-uri, categoria 4-6
e ajustori, categoria 4-6
e strungari, categoria 4-6
e rectificatori, categoria 4-6
e frezori, categoria 4-6
e electricieni, categoria 4-6
• heliografiști, categoria 1-3

In funcțiile de ingineri principali și tehnicieni principali 
se pot încadra și pensionarii cu pensii integrale pentru limi
tă de virstă, beneficiind pe lingă remunerație și de pensie in 
întregime pină la 31 XII 1974.

In celelalte posturi TESA pot fi primiți și pensionarii cu 
vîrsta împlinită de 62 ani — cu avizul medical — primind 
pe lingă retribuție și 50" 0 din pensie.

Doritorii, vor trebui să îndeplinească condițiile de studii 
și stagiu prevăzute de legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare la telefon 35 40 00, interior 187. 
193, 163, 129.

Duminică, 16 iunie 1974, a 
avut loc deschiderea festivă 
a sezonului turistic pentru 
tineret în Delta Dunării. Au 
fost organizate întreceri spor
tive nautice, jocuri marină
rești, plimbări de agrement 
pe Dunăre, defilarea ambar
cațiunilor BTT. Seara a avut 
loc un mare carnaval al tine
retului unde, pe lingă prime
le grupuri de turiști din ța
ră, au participat peste 5 000 
de tineri din municipiul și ju
dețul Tulcea. în acest sezon 
Delta Dunării va găzdui pes. 
te 15 000 de elevi, studenți, 
muncitori, tineri de la sate.

Și în săptămîna care a trecut 
agențiile B.T.T. au continuat să 
acorde atenție deosebită acțiu
nilor incluse in ciclul tematic 
„Tineri — să ne cunoaștem pa
tria socialistă", dedicat celei de 
a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. Con
cepute astfel incit să asigure 
un pronunțat caracter instructiv- 
educativ activității turistice de 
masă, să ofere tuturor categorii
lor de tineri posibilitatea imbo- 
gățirii cunoștințelor prin vizita
rea unor locuri și monumente 
cu semnificativă rezonanță poli- 
tico-educativă. acțiunile din a- 
ceastă săptămină și-au înscris în 
agendă trasee ce reconstituie 
drumul de luptă al armatei ro
mâne pe frontul antihitlerist. 
Astfel, elevii Școlii generale din 
Uzunu — Ilfov au realizat tu
rul orașului București străbă- 
tînd trasee ce includ locuri și 
monumente ce amintesc cele 
mai importante acțiuni din fil
mul memorabil al desfășurării, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a insurecției na
ționale antifasciste armate. Co
legii lor, de la Școala generală 
din Daia, au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România și Muzeul 
de istorie a Republicii Socialis
te România. In sfirșit. elevii de 
la Școala generală din Grădi
nari — Ilfov au făcut o excur

sie cu un conținut tematic si
milar, dar avind. de data aceas
ta. ca obiectiv Muzeul Doftana. 
Agenția B.T.T. Cluj a organizat 
pentru un grup de 120 de ti
neri o excursie pe un traseu 
ce reconstituie drumul străbătut 
de armatele române în războiul 
antifascist, avînd ca punct ter
minus orașele Baia Mare și O- 
radea. Municipiile Brăila și Ga
lați, locurile de aici, ce amin
tesc de luptele armatei române 
în anul 1944, au fost vizitate de 
un numeros grup de tineri din 
județul Vrancea.

Intr-un ritm susținut, deter
minat și de începutul vacanței 
elevilor, s-au desfășurat dru
mețiile. excursiile în circuit, ple
cările în iaberele turistice pen
tru tineret. Peste 2 000 de tineri 
bucureșteni și-au petrecut săp
tămîna și, mai ales, sfârșitul de 
săptămină in excursii montane. 
Alți 316 tineri și-au început va
canța sau concediul în taberele 
B.T.T. de pe litoral. Un nume
ros grup de tineri ieșeni a es
caladat masivii muntoși Rarău 
și Ceahlău. Peste 1 500 de ti
neri prahoveni iși petrec vacan
ța sau concediul în taberele 
B.T.T. sau în excursii — de mai 
mică sau mai mare durată — in 
timp ce patru grupuri de ti
neri din județul Covasna au 
participat la o excursie în circuit 
cu durata de 7 zile. în județul 
Neamț acțiunile turistice sim
ple. drumețiile se bucură de 
larga prticipare a tinerilor de 
toate categoriile. Duminică peste 
trei mii de tineri au fost pre- 
zenți Ia drumeția organizată pe 
dealul Cozla din împrejurimile 
orașului Piatra Neamț. Remar
căm, de asemenea, inițiativa, care 
deja a fost nusă în practică, a 
agenției B.T.T. Iași : în fiecare 
simbătă și duminică, pînă la 
15 septembrie a.c., agenția are 
rezervat cite un vagon de tren 
pentru tinerii județului, in di
recțiile : Constanța, București, 
Vatra Doinei. Bjcaz și pe rula 
Ploiești — Cîmpina (cu vizita
rea Muzeului Doftana) — Sinaia- 
Brașov.

AL. DOBRE
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Lucrările celei de a XXVIII-a
sesiuni a C. A. E. R

IH PESTE HOTARE
Adoptarea Hotârîrii cu privire la cea de-a XXV-a 

» aniversare a Consiliului
La Sofia au continuat miercuri 

lucrările sesiunii a 28-a a Consi
liului'de Ajutor Economic Reci
proc, pe o cărei ordine de zi fi
gurează raportul Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. privind ac
tivitatea desfășurată între sesi
unile a 27-a și a 28-a și rapor
tul Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul planifi
cării cu privire la rezultatele 
preliminare ale elaborării, în 
cursul coordonării planurilor ță
rilor membre ale C.A.E.R.. a 
problemelor colaborării econo
mice pe perioada 1976—1980, pe 
baze multilaterale și bilaterale.

Pe marginea punctelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvin
tul conducătorii delegațiilor par
ticipante.

Din partea română, în ședința 
plenară, a vorbit tovarășul Ma
nea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului.

Lucrările sesiunii continuă.
Seara, primul secretar al C.C. 

al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P.B., To
dor Jivkov, s-a intilnit cu 
conducătorii delegațiilor partici
pante la cea de-a 28-a sesiune 
a C.A.E.R. și a oferit în cinstea 
delegațiilor un dineu.

Așa cum s-a anunțat, la șe
dința festivă de marți a fost a- 
doptatâ hotărirea cu privire la 
cea de-a 25-a aniversare a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

în document se relevă faptul 
că în toate țările membre ale 
C.A.E.R. a fost creată o nouă 
structură socialistă, au fost li
chidate în întregime clasele ex
ploatatoare, s-a pus capăt pen
tru totdeauna unor asemenea 
tare sociale ale capitalismului 
cum sint crizele economice, in
flația și șomajul. Au 
și se perfecționează 
socialiste de producției 
pe proprietatea socială 
mijloacelor de producție, 
prezent, în țările membre 
C.A.E.R. se construiește 
tatea socialista dezvoltată. Uniu
nea Sovietică, construind so
cialismul, creează baza tehnico- 
materială a societății comu
niste. Producția industrială a 
țărilor membre ale C.A.E.R. a 
crescut în 25 de ani de 12 ori.

întreaga dezvoltare economică 
a țărilor membre ale C.A.E.R. 
vădește în mod convingător că 
scopul principal al producției 
sociale in socialism — satisfa
cerea nevoilor materiale și spi
rituale crescinde ale poporului 
— se înfăptuiește cu succes. Pe 
baza creșterii dinamice a econo
miei, sporește rapid nivelul de 
trai al poporului. Venitul na
țional al statelor frățești a cres
cut de opt ori.

în țările membre ale C.A.E.R. 
s-a format un mod de viață 
socialist care confirmă in so
cietate relații de egalitate, to
vărășie și întrajutorare, de etică 
socialista și echitate. Oamenii 
muncii din țările membre sie 
C.A.E.R. participă activ la con
ducerea societății și producției, 
se bucură in mod efectiv de 
dreptul lor la muncă, odihnă și 
invățămint.

Referindu-se apoi la colabora
rea și cooperarea economică și 
tehnico-științificâ dintre țările 
membre, hotărirea subliniază 
faptul pă o etapă calitativ nouă 
a relațiilor economice a statelor 
membre ale C.A.E.R. s-a des
chis prin adoptarea Programu
lui complex. Realizarea in prac
tică a, acțiunilor preconizate de 
Programul complex deschide noi 
posibilități pentru apropierea și 
egalizarea în continuare a nive
lurilor de dezvoltare a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Călăuzindu-se după princi
piile internaționalismului prole
tar, țările membre ale C.A.E.R. 
se pronunță pentru dezvoltarea 
în continuare a relațilior eco
nomice cu toate țările socialiste 
care nu fac parte in prezent 
din Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc.

în Hotărîre se arată apoi că 
întărirea C.A.E.R. nu duce la 
crearea unei grupări economice 
închise. Astfel, pe baza unei 
convenții speciale, se dezvoltă 
colaborarea multilaterală a țări
lor membre ale C.A.E.R. cu Re
publica Finlanda în diferite do
menii ale economiei, științei și 
tehnitii, se stabilesc contacte și 
cu alte țări. Statele socialiste 
sînt gata să lărgească colabo
rarea cu toate țările, indiferent 
de orinduirea lor socială și poli
tică, pe baza egalității, indepen
denței, avantajului mutual 
neamestecului reciproc in 
burile interne.

Sesiunea constată că destin
derea încordării creează o bază 
reală pentru înfăptuirea practi
că a unei colaborări largi și de 
lungă durată cu statele capitalis
te dezvoltate, ceea ce corespun
de cerințelor obiective ale vieții

triumfat 
relațiile 

bazate 
asupra

In 
ale 

socie-

economice internaționale și inte
reselor popoarelor tuturor țări
lor lumii. Noile posibilități pen
tru dezvoltarea unei astfel de 
colaborări intre țări aparținînd 
unor sisteme sociale diferite ar 
putea fi deschise Se finalizarea 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in 
Europa. . .

Statele membre 
acordă țărilor în 
voltare asistență 
tehnică în crearea 
industriei naționale, a altor ra
muri ale economiei naționale. 
Țările membre ale C.A.E.R. vor 
adinei și în viitor colaborarea cu 
țările in curs de dezvoltare, le 
vor acorda sprijinul necesar în 
industrializarea și dezvoltarea 
lor economică, în lupta împotri- 

' va imperialismului și neocolonia- 
lismului. în apărarea dreptului 
inalienabil de a dispune de bo
gățiile naționale proprii în inte
resul popoarelor lor.

Sesiunea relevă că o influență 
tot mai mare asupra relațiilor 
internaționale o exercită princi-- 
piile de bază 'ale activității 
C.A.E.R. : deplina egalitate în 
drepturi, independența, liberul 
consimțămînt, respectarea suve
ranității, avantajul reciproc și 
întrajutorarea, înalta eficiență a 
colaborării pentru toate țările 
participante la aceasta, indife
rent de mărimea lor și de nive
lul dezvoltării economice.

Apreciind cu satisfacție rezul
tatele activității Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc in cei 
25 de ani, contribuția sa la cauza 
păcii și colaborării popoarelor, 
sesiunea subliniază că statele 
frățești vor consolida și în viitor 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, vor perfecționa activi
tatea C.A.E.R. și a organizațiilor 
internaționale de colaborare eco
nomică legate de acesta, pe baza 
principiilor verificate de viață 
ale diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, confirmă hotă
rirea lor de a întări și în viitor 
unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste în toate domeniile, de a 
obține ca legăturile economice 
mondiale reciproc avantajoase și 
egale în drepturi să slujească in 
mod temeinic intereselor po
poarelor, intereselor unei păci 
trainice pe planeta noastră.

ale C.A.E.R. 
curs de dez- 
eco'nomică și 

și dezvoltarea

ministrul britanic, Fred 
care a prezentat colegilor 
dosar cu principalele re- 
pe care guvernul englez

redactarea prevederilor privind

R.P. BULGARIA. -

în cadrul unei festivități

Eforturi susținute pentru

aspectele militare ale securității

Piața comună

Reuniunea
miniștrilor

agriculturii
Luni și marți s-a desfășurat 

la Luxemburg o reuniune a mi
niștrilor agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune. Mi
niștrii au dezbătut numeroase 
probleme legate, mai ales, de 
dificultățile cu care este con
fruntată piața comună agricolă 
în sectoarele producției și des
facerii cărnii de vită și de porc, 
precum și în cel al vinului. In 
pofida unor ședințe prelungite, 
problemele. în cea mai mare 
parte a lor, au rămas în sus
pensie.

Atenția observatorilor politici 
a fost reținută de discursul ros
tit de 
Peart, 
săi un 
forme . „. . . __ __
le preconizează în domeniul "po
liticii agricole comune. Aceste 
reforme, vizind, între altele, 
sistemul fixării prețurilor unice, 
prețurilor de intervenție, siste
mul subvențiilor și comerțul cu 
produse agro-alimentare, urmea
ză să fie studiate in mod de
taliat, după care se va da un 
răspuns guvernului britanic.

Pe de altă parte, miniștrii au 
luat notă de propunerile ela
borate de Comisia C.E.E., me
nite să prevină, pe plan comu
nitar, efectele negative ale mă
surilor restrictive 
mod unilateral de 
lian în domeniul 
După cum se știe, 
au intrat în vigoare la 7 mai, o- 
bligind pe importatorii italieni 
să depună, in prealabil, la Ban
ca Italiei, pe o perioadă de șa
se luni și fără dobindă, o sumă 
echivalînd cu jumătate din va
loarea importurilor pe care in
tenționează să le facă.

in aceste zile actuali
tatea politică italiană are 
ca puncte de reper re
centele alegeri adminis
trative din Sardinia și 
consultările intense ale 
premierului Mariano 
Rumor în vederea refa
cerii coaliției de centru- 
stinga, după ce preșe
dintele Giovanni Leone 
a respins demisia cabi
netului prezentată la 10 
iunie.

ezultatele alegeri
lor administrative 
desfășurate dumi
nică și luni in Sar
dinia, pentru reîn
noirea celor 75 de 

locuri ale Consiliului regional 
sard, indică o nelă deplasare 
spre stingă a corpului eiecto-

adoptate în 
guvernul ita- 
importurilor. 

aceste măsuri

Combinatul de fibre sintetice ți celuloză din Sviștov.

In cinstea 
aniversării 

eliberării 
României

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fas
cistă. Ia Belgrad a avut loc 
un spectacol oferit de An
samblul folcloric „Perinița". 
Au luat parte Oto Deneș, 
locțiitorul directorului gene
ral al Institutului federal de 
colaborare internațională în 
domeniul științei, culturii, 
invățămintului și tehnicii, re
prezentanți ai Secretariatului 
federal al afacerilor externe 
și alte oficialități iugoslave, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Belgrad, 
precum și un numeros public.

0 stradă din Ankara
a primit denumirea „București"

Conferința pentru securitate și cooperare

în Europa

Testul din Sardinia
Mai exact, votul alegători- 

din Sardinia (aproximativ 
milion) a confirmat progre- 
partidelor laice și declinul 

Partidului Democrat-Creștin, 
împreună cu o răsunătoare in- 
fringere a partidului neofascist 
— Mișcarea socială italiană. In 
comparație cu precedentele ale
geri, din iunie 1969, rezultatele 
definitive comunicate de Minis
terul de Interne subliniază 
succesul obținut de Partidul Co
munist Italian, care și-a intărit 
pozițiile, obținind 7 noi man
date in Consiliul regional (in 
total 22 de locuri, adică 213.157 
de voturi). In ceea ce privește 
cele trei formațiuni politice pre
zente in guvern situația se pre
zintă in felul următor: Parti
dul Democrat-Creștin pierde 
4 locuri in raport cu numărul 
dobîndit in 1969, socialiștii ob
țin același număr de locuri ca 
în alegerile regionale de acum 
cinci ani. iar socialist-democra- 
ților le revin 3 locuri, ceea ce 
reprezintă o ameliorare a pozi
ției anterioare. întreaga presă 
italiană subliniază eșecul sufe
rit de Mișcarea socială italiană 
(M.S.I.) și de liberali, fapt care 
nu este lipsit de importanță in 
actuala conjunctură politică, 
cind se înregistrează o puter
nică reacție a maselor populare 
împotriva organizațiilor și parti
delor de dreapta. Privite din 
acest punct de vedere, recen-

„Guvernul trebuie să-și schimbe politica economică" - a de
venit cuvintul de ordine al tuturor demonstrațiilor oamenilor 

muncii italieni.

tele alegeri constituie, așa eun> 
a demonstrat-o in mod clar și 
referendumul din 12 mai, mai 
mult decît o simplă confruntare 
electorală. In momentul in care 
Mariano Rumor încearcă să re
înnoiască legăturile coaliției de 
centru-stinga (dcmocrat-creșlini, 
socialiști și socialiști-democra- 
tici) consultarea electorală din 
Sardinia este considerată ca un 
test la nivel național. „Din Sar
dinia — scrie L’UNITĂ — vine 
o indicație clară pentru o coti
tură in guvernul insulei. Dar 
vine, in același timp, și o indi
cație politică clară pentru în
treaga viată națională: marile 
mase populare cer un nou curs 
economic și politic pentru toată 
Italia". Intr-o declarație a Di
recțiunii P.C.I., dată publici
tății la 12 iunie, se subliniază 
că „repetarea crizelor de guvern 
confirmă necesitatea creării 
unei conduceri politice care să 
se bucure de încrederea mase
lor muncitoare și a țării prin- 
tr-o linie clară și angajamente 
precise".

In ceea ce privește consultă
rile premierului Mariano Ru
mor se așteaptă să se ajungă 
la un acord între forțele politice 
ale coaliției de centru-stinga în 
ceea ce privește viitoarea poli
tică economică și financiară a 
guvernului. Observatorii vieții 
politice italiene au exclus de 
la bun început ideea unui gu
vern monocolor sau cea a reîn
toarcerii anticipate la urne. De 
altfel, după cele trei zile de 
consultări care au urmat de
clanșării crizei guvernamentale, 
președintele Leone nu a anun
țat, așa cum se aștepta, numi
rea personalității însărcinate cu 
alcătuirea unui nou guvern, ci 
a respins demisia cabinetului 
lui Rumor, „avindu-se în ve
dere gravitatea situației econo
mice și necesitatea de a lua 
inițiative urgente pentru a fa
cilita stabilitatea economică a 
țării". Dar dincolo de dorința 
de a se ajunge la un acord, ră- 
mîne realitatea unor poziții dia
metral opuse ale democrat- 
creștinilor, pe de o parte, și ale 
socialiștilor, pe de alta, in pri
vința soluțiilor de îmbunătățire 
a situației economice și finan
ciare.

La Ankara s-a desfășurat o 
festivitate ocazionată de acorda
rea numelui „București" uneia 
din străzile capitalei turce.

Cu acest prilej a avut loc o a- 
dunare la care au participat Ve- 
dat Dalokay, primarul orașului 
Ankara, Serif Tutem, prefectul 
regiunii Ankara, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai altor instituții centrale, 
ziariști, un numeros public.

A fost, de asemenea, prezent, 
ambasadorul României la An
kara, George Marin.

După ce au fost intonate im
nurile de stat ale celor două 
țări, a luat cuvintul primarul 
Ankarei, care a anunțat hotă
rirea adoptată de membrii Con
siliului Municipal de a acorda 
numele „București" uneia din 
străzile capitalei Republicii Tur
cia. El a apreciat că această ho- 
tărîre corespunde pe "deplin re
lațiilor tradiționale de‘ prietenie 
existente intre cele două po
poare și țări și a urat multe 
succese poporului român și lo
cuitorilor BucureștiulUi.

La rîndul său, ambasadorul 
român a exprimat mulțumiri

Consiliului Municipal pentru 
hotărirea adoptată, și pentru 
salutul adresat locuitorilor ora
șului București.

Participanții la lucrările subcomisiei militare a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa depun, în prezent, e- 
forturi susținute pentru soluționarea problemelor aflate în sus
pensie in ce privește redactarea prevederilor aspectelor militare 
ale securității, prevederi ce urmează a fi incluse în documen
tele finale ale conferinței.

între aceste probleme, o aten
ție deosebită este acordată pa
rametrilor referitori la notifi
carea manevrelor militare de 
anvergură și la schimbul de ob
servatori la manevre, ca măsuri 
de natură să contribuie la în
tărirea încrederii și la creșterea 
stabilității pe continent. Opinii
le exprimate în cursul dezbate
rilor converg spre necesitatea de 
a se avea în vedere, în primul 
rînd. notificarea tuturor mane
vrelor militare multinaționale, 
precum . și notificarea marilor 
manevre naționale în apropierea 
regiunilor sensibile de graniță, 
ca urmare a faptului că acestea 
pot duce la tensiune. în acest 
sens, in cadrul lucrărilor s-a ex
primat sugestia _.i zona respec
tivă să se întindă pe o adincime 
de 100 kilometri de la graniță, 
în același timp, însă, delegațiile

Rezultatele definitive ale alegerilor
pentru Sovietul Suprem al U. R. S. S
Comisia electorală, centrală a 

comunicat rezultatele definitive 
ale alegerilor desfășurate la 16 
iunie în U.R.S.S. pentru cele 
două camere ale Sovietului Su
prem — Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților.

Cei 1517 candidați în alegeri 
au obținut majoritatea absolută 
de voturi, 767 fiind aleși iri So
vietul Uniunii, iar 750 in Sovie
tul Naționalităților. Din- 
161 724 222 cetățeni înscriși 
iistele de vot au participat 
alegeri 161 689 612, adică 99,98 la 
sută. în favoarea candidaților

cei 
pe 
la

propuși pentru Sovietul Uniunii 
au votat 161 355 959 alegători 
(99.79 la sută), iar împotrivă — 
332 664 ' _ ' * ‘ "
pentru Sovietul Naționalităților- 
pentru candidații propuși s-au 
pronunțat 161 443 605 votanți 
(99,85 la sută), iar împotrivă — 
245 750 alegători.

în componența noului Soviet 
Suprem muncitorii și colhoznicii. 

: reprezintă 50.7 la sută din nu
mărul membrilor. Numărul fe
meilor din Sovietul Suprem'este' 
de 475, ceea ce reprezintă, 31,3 
ia sută.

unor state participante se pro
nunță pentru cuprinderea in 
sfera de acțiune a notificării a 
unor regiuni mai largi. în cursul 
dezbaterilor,. s-a subliniat, de 
asemenea, faptul că, fiind con
cepută ca un prim pas pe calea 
dezangajării militare, notifica
rea manevrelor de anvergură în 
apropierea granițelor trebuie să 
fie urmată de alte măsuri care 
să ducă la abținerea de la e- 
fectuarea de manevre în zonele 
de frontieră, în apele și spațiul 
aerian international din regiu
nile adiacente Europei, inclusiv 
Mediterana.

în legătură cu schimbul de 
observatori la manevre s-a a- 
juns la un acord ca invitarea 
celorlalte state participante să 
se facă pe bază bilaterală ți vo
luntară, in spirit de reciproci
tate și de bunăvoință față de 
toți participanții.

în intervenția sa în subcomi
sie, reprezentantul României a 
subliniat că statele sînt acelea 
care trimit și primesc invitații, 
iar invitarea trebuie să aibă ca
racter reciproc și nediscrimina- 
toriu, în sensul că țările mai 
mici, care efectuează mai puține 
manevre de acest gen, să bene
ficieze de egalitate în drepturi 
eu celelalte țări. La rîndul lor, 
reprezentanții altor state au ară
tat că invitarea de observatori 
la manevre nu trebuie să se facă 
de la bloc la bloc.

alegători. în alegerile

• FORȚELE siriene au în
ceput să ocupe, miercuri dimi
neața, teritoriile de 180 kilome
tri pătrați evacuate de trupele 
israeliene în cadrul ' celei de-a 
doua faze de aplicare a acordu
lui privind dezangajarea pe 
înălțimile Golan — a anunțat, la 
Damasc, un purtător de cuvint 
al Națiunilor Unite, reluat, de 
agenția M.E.N.

RODICA ȚEPEȘ

TINERETUL LUMII

UNIVERSITĂȚI

FINLANDEZE
Finlanda are peste 60 000 de studenți care 

iși desfășoară activitatea in cinci centre u- 
niversitare. O statistică efectuată de Uniu
nea Națională a Studenților Finlandezi 
rată că 65 la sută din totalul studenților 
află Ia Helsinki, 16 la — -
sută la Tampere, 6 la 
5 la sută în Oulu.

La Universitatea din 
1640 în fosta capitală 
Helsinki in 1927) învață 22 000 de studenți 
la cele 6 facultăți: medicină, drept, științe 
politice, agronomie și silvicultură, filozofie 
și teologie. Universitatea mai include un 
institut de sport și unul de farmacie. în 
Helsinki se mai află Institutul finlandez de 
tehnologie i— patronat de Ministerul Comer
țului și Industriei — in care se pregătesc 
am-oximalîv 4 000 de viitori ingineri și ar- 
hitecți. Uniunea studenților din institut dis
pune de un birou de informare și plasare 
a absolvenților. înalta școală de economie 
din Helsinki a devenit un institut indepen
dent in 1911 și este frecventată de 2 200 de 
studenti.

Turku, oraș bogat în tradiții istorice, si
tuat pe coasta de sud-vest a Finlandei, a 
fost sediul primei universități finlandeze. 
Astăzi are două universități. Cea mai veche 
a fost fondată prin colectă publică in 1920, 
cîțiva ani după ce Finlanda și-a cîștigat in
dependența. Universitatea are acum 4 facul
tăți : umanistică, matematică, biologie și 
medicină și drept, frecventate de 5 000 de 
studenti. Cealaltă universitate. Academia 
Abo. a fost fondată chiar în anul cind Fin
landa a devenit stat independent.

In partea centrală a Finlandei se află 
Universitatea din Jyvăskylă, fost institut 
de pedagogie, inaugurat in 1934. în 1958 a 
fost dezvoltat si i s-a conferit același grad 
ca și universităților din Helsinki și Turku. 
Un centru de cetțpețări af(lîat universității

Universitatea din Helsinki.Helsinki, (fondată 
Turku și mutată

sută în Turku, 7 
sută în Jyvăskylă

posibilitate studenților să desfășoare ac
tivitate in domeniul pedagogiei.

Situată pe coasta de sud a Finlandei, U- 
niversitatea din Țampere a fost mutată in 
1960 in acest oraș din provincia Hame. Dis
pune în prezent de 3 facultăți : umanistică, 

științe sociale, economie și administrație. 
De asemenea, se țin aici cursuri de ziaris
tică și funcționează o secție de teatru (Tam
pere are o viață teatrală foarte activă).

Cea mai nordică universitate din lume. 
Universitatea din Oulu a fost fondată în 
anul 1959 și are trei facultăți : filozofie, teh
nologie (mecanică și arhitectură) și medi
cină. Numărul studenților a crescut rapid, 
în prezent fiind peste 3 000. Universitatea a 
fost creată cu scopul de a atrage tinerii în 
partea de nord a Finlandei, regiune handi
capată de poziția ei izolată. Autoritățile fin
landeze apreciază că dezvoltarea rapidă a 
universității și a activității de cercetare va 
exercita o influentă pozitivă asupra întregii 
regiuni nordice.

înființarea universităților din Turku. 
Tampere și Oulu face parte din planul de 
descentralizare a invățămintului. prin crea
rea de centre universitare și în alte regiuni.

Uniunea Națională a Studenților Finlan
dezi (S.Y.L.) acordă o mare importanță pro
blemelor dezvoltării invățămintului supe
rior. In acest sens, a organizat conferințe

publice, la care reprezentanții studenților, t 
alături de exponenți guvernamentali, au 
dezbătut diferite aspecte ale politicii de e- 
ducație. S.Y.L. a întreprins sondaje printre 
elevii de liceu indemnindu-i să se îndrepte 
spre universitățile nou înființate în regiu
nile de nord și centrală. împreună cu Mi
nisterul Invățămintului. Uniunea Națională 
a Studenților Finlandezi se preocupă de îm
bunătățirea condițiilor de instruire in uni
versitățile existente. Unul din obiectivele 
centrale ale S.Y.L., din ultimii ani, l-a con
stituit democratizarea procesului de invâ- 
țămînt. Din 1967 un reprezentant al studen
ților face parte din Consiliul pentru învă- 
țămintul superior din cadrul Ministerului 
Invățămintului. Tot în același an a fost a- 
doptată legea privind reprezentarea studen
ților in senatele universitare.

Studenții finlandezi consideră că anii de 
studiu trebuie să le ofere o cultură gene
rală. o profundă educație cetățenească și o 
cunoaștere suficientă a limbilor străine de 
largă circulație. In acest context, S.Y.L. ac
ționează pentru participarea studenților la 
viața universitară sub multiplele ei aspecte 
politice, sociale, culturale. Formațiuni artis
tice (teatru, coruri, echipe de dansuri) stu
dențești cu reputație internațională sint o 
mărturie în acest sens.

GH. SPRINȚEROIU
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• LA BAZA AMERICANA 
LAJES, din insula Terceira 
(Arhipelagul Azore) au avut loc. 
miercuri, convorbiri intre pre
ședintele Richard Nixon, tare a 
făcut o escală in drum spre 
S.U.A., după turneul întreprins 
intr-o serie de țări din Orientul 
Apropiat, și președintele Por
tugaliei, Antonio de Spinola.

Ambasadorul român 
la Djakarta primit de 
președintele Suharto
• CU OCAZIA PLECĂRII de

finitive de la post, ambasadorul 
Republicii Socialiste România Ia 
Djakarta, Marin Alexie, a fost 
primit, în vizită de rămas bun 
de către generalul Suharto, pre
ședintele Republicii Indonezia.

Șeful statului indonezian a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republi
cii Socialiste România, un sincer 
mesaj de sănătate și fericire per
sonală. precum și de prosperita
te pentru poporul român.

R. P. Chineză a efectuat 
un nou experiment 

nuclear
• UN COMUNICAT DE PRE

SA transmis de agenția China 
Nouă informează că. la 17 iu
nie a.c., R. P. Chineză a efec
tuat. deasupra regiunii vestice a 
țării, un nou experiment nu
clear.

In comunicat se arată că efec
tuarea de experimente nucleare 
limitate de către R. P. Chineză 
are loc in întregime in scopuri 
defensive și că guvernul chinez 
declară din nou că niciodată și 
în nici o împrejurare nu va fo
losi primul armele nucleare. 
Poporul și guvernul continuă să 
militeze, alături de celelalte po
poare și țări iubitoare de pace, 
pentru realizarea dezideratului 
prohibirii și distrugerii comple
te a armelor nucleare — se spu
ne in incheierea comunicatului.

• CANCELARUL REPU
BLICII FEDERALE GER 
MANIA, Helmut Schmidt, a 
declarat, intr-un interviu a- 
cordat agenției iugoslave 
Taniug, că, in domeniul re
lațiilor cu țările socialiste, 
cabinetul său „va continua 
cu consecvență politica gu
vernului Brandt-Scheel". a- 
dăugind că această politică 
„a dat roade, deoarece a fă
cut posibilă creșterea numă
rului contactelor in toate do
meniile a dus la extinde
rea cooperării economice".

Referindu-se la relațiile 
dintre R. F, Germania și Iu
goslavia, Schmidt a apreciat 
că acestea s-au dezvoltat, 
după reluarea lor, în 1968, a- 
tit de rapid, „incit au luat o 
amploare la care puțini se 
așteptau". „Putem privi cu 
încredere viitorul dezvoltării 
relațiilor dintre R. F. Ger
mania și Iugoslavia" — a 
spus cancelarul vest-german.

• MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE al Repu
blicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității un memo
randum adresat guvernelor 
țărilor participante la Con
ferința Internațională asupra 
Vietnamului și celor făcind 
parte din Comisia Interna
țională de Control și Supra
veghere (C.I.C.S.). Documen
tul arată că. incăleind Acor
dul de la Paris și Comunica
tul comun, administrația de 
la Saigon a suspendat sine 
die participarea sa la con
ferința consultativă dintre 
cele două părți sud-vietna- 
meze de la La-Celle-Saint- 
Cloud, a violat grav privile
giile și imunitățile diploma
tice ale delegațiilor militare 
ale G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și R. D. 
Vietnam : partea saigoneză, 
relevă documentul, a submi
nat activitatea normală a co
misiilor militare mixte și a 
provocat impasul negocieri
lor, agravînd prin aceasta si
tuația din Vietnamul de sud.

• GUVERNUL Republicii De
mocrate Germane și Guvernul 
provizoriu al Portugaliei a bo- 
tărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă, . se arată intr-un comunicat 
difuzat de agenția A.D.N.

Mareșalul Jukov 
a încetat din viață

e MAREȘALUL. SOVIETIC 
GHEORGHI JUKOV a încetat 
dih'viață în virstă de 77 de ani 
— anunță agenția ■ T.A.S.S. ■

De patru'ori Erou al Uniunii 
Sovietice, mareșalul Jukov a 
participat la cele două războaie 
mondiale și la războiul civil 
din Rusia, devenind deosebit 
de cunoscut în anii . luptei im- 
potriva Germaniei fasciste, pe
rioadă în care a comandat tru
pele de pe mai multe fronturi 
și a fost adjunct al comandan
tului suprem.

• AGENȚIA FRANCE PREȘ 
SE informează că intre 2 și 7 
iulie se va desfășura o sesiune

extraordinară a Parlamentului 
francez, chemată să examineze 
și să aprobe măsurile antiinfla- 
ționiste adoptate săptămîna. tre
cută de guvern.

• SENATUL BELGIAN a a- 
cordal votul de încredere coa
liției guvernamentale conduse de 
premierul Leo Tindemans, for
mată din social-creștini. liberali 
și reprezentanți ai Partidului 
valon al muncitorilor. 98 de se
natori au votat in favoarea gu
vernului, 62 contra și 11 s-au 
abținut.

Convorbiri 
Schmidt-Wilson

• PRIMUL MINISTRU AL 
MARII BRITANII Harold Wil
son, aflat in vizită oficială la 
Bonn, a conferit, miercuri di
mineața. cu cancelarul vest-ger
man. Helmut Schmidt. Cu acest 
prilej, au fost abordate o serie 
de probleme ce privesc Piața 
comună, precum și evoluția re
lațiilor Est-Vest.

MAREA BRITANlE. - După explozia bombei plasată în inte
riorul clădirii Parlamentului din Londra de extremiști irlandezi: 

faimosul „Big Ben" înconjurat de flăcări, fum și praf.
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