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Un nou moment de mare însemnătate in cronica 
relațiilor de colaborare prietenească româno-turce, 
o contribuție de seamă la cauza păcii și înțelegerii 

în Balcani, în Europa și în întreaga lume
La plecare, pe oeroportul Otopenl

Vizita oficială a președintelui nicolae ceaușescu
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU IN TURCIA

Plecarea
din Capitală
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, 
marți dimineață, într-o vizită 
oficială în Turcia, la invitația 
președintelui Republicii Turcia, 
Fahri S. Koruturk, și a doam
nei Emel Koruturk.

Șeful statului român este În
soțit de Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși La plecare de to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Bur

ii tică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană, Ion Pâțan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leor.te Răutu, Iosif Ugiar, Hie 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Ursu. Tovarășii 
conducerea de partid și 
au venit împreună cu

Erau prezenți membri 
al P.C.R., ai Consiliului
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, personalități ale 
«deții științifice și culturale, 
generali.

A fost de față B arias Erikan, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Turciei la București. 
Erau, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării se aria 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drape
lele de partid și de stat.

Numeroși bucureștem au sa
lutat, la aeroport, cu multă 
căldură, cu însuflețire, pe to- 

Ntcolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, au

nin 
de stat 
soțiile, 

ai C.C. 
de Stat

re aeroportul Esenboga Ankaraam

Dineu oficial onoarea

SOSIREA LA ANKARA

Președintele României întîmpinat
cu căldură, cu sentimente

de înaltă stimă si considerație
Analele relațiilor de colabo

rare prietenească româno-turce 
au înscris marți, 22 iunie, un 
nou moment de cea mai mare unui climat 
însemnătate : 
oficiale 
Nicolae 
Turcia, 
Elena 
președintelui Fahri Koruturk și 
a doamnei Emel Koruturk. E- 
veniment politic de amplă sem
nificație, dialogul la nivel înalt 
româno-turc reprezintă, în ace
lași timp, o contribuție de sea
mă la cauza păcii și înțelegerii 
în.Balcani, pe continentul eu
ropean și in întreaga lume.

Pentru a doua oară într-un 
răstimp de numai cițiva ani, 
șeful statului român este oas
pete al acestei țări, mărturie a 
evoluției ascendente a relații
lor de prietenie dintre cele două 
țări. La rindul său. 
președintele 
Turciei a 
României, cronica bunelor ra
porturi româno-turce consem- 
nind. de asemenea, intil- 
nirile de la Helsinki și Bucu
rești. din cursul anului trecut, 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Suley
man Demirel. Voința celor două

începutul vizitei 
pe care președintele 

Ceaușescu o face în 
împreună cu tovarășa 

Ceaușescu, la invitația

în 1970, 
de atunci al 
fost oaspetele

varășul 
tovarășa 
dat glas urării întregi: națiuni 
de succes deplin in vtztta pe 
care o întreprind în Turcia, 
eveniment de seamă in cronica 
relațiilor de prietenie româno- 
turce, menit să deschidă noi și 
rodnice perspective conlucrării 
multilaterale dintre țările noas
tre, in folosul și spre binele 
ambelor popoare, in interesul 
cauzei păcii, cooperării și înțe
legerii între popoare.

La ora 9.05. avionul preziden
țial a decolat, îndreptindu-se 
spre Ankara.

protocolară 
la

președintele

Fahri Koruturk

și doamna

Emel Koruturk
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țări și popoare de a acționa 
pentru dezvoltarea legăturilor 
reciproce, pentru promovarea 

al conlucrării și 
bunei vecinătăți în spațiul geo
grafic in care viețuiesc, pentru 
consolidarea cursului general 
spre destindere și-a găsit, după 
cum se știe, expresia în sem
narea de către președintele 
României și premierul turc a 
Declarației solemne comune, 
document de largă rezonanță 
pe plan atit bilateral, cit și. 
internațional. Sensul profund al 
noii etape a dialogului la nivel 
înalt româno-turc rezidă toc
mai în faptul că atunci cind 
două țări sint animate de do
rința de cooperare, cînd rela
țiile lor sînt pătrunse de spiri
tul comprehensiunii și respec
tului reciproc, ele pot colabora 
fructuos — dincolo de deosebi
rile de orînduire socială — con
tribuind. totodată, la statorni
cirea unei păci trainice în lume.

Desfășurată sub aceste auspicii 
favorabile, noua vizită in Turcia 
vine sâ se adauge multiplelor 
intilniri la nivel inalt ale pre
ședintelui republicii noastre, pe 
cele mai diferite meridiane ale 
lumii, ilustrind, încă o dată, di
namismul șl consecventa cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru afirmarea 
unor relații noi, democratice 
între toate națiunile, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Poporul prieten turc l-a în
tîmpinat pe președintele Româ
niei nu numai cu cele mai 
înalte onoruri cuvenite șefilor 
de stat, ci și cu căldura și 
plinătatea sentimentelor de 
înaltă stimă și considerație față 
de omul politic a cărui 
personalitate este prețuită de 
cele mai largi cercuri ale opi
niei publice, de oficialitățile și 
reprezentanții celor mai di
verse compartimente ale vieții 
sociale din Turcia.

La capătul unui zbor care a 
durat numai o oră și jumătate, 
oferind și sub acest aspect o 
elocventă dovadă a unei apro
pieri și vecinătăți menite să 
stimuleze și mai mult prietenia 
și colaborarea, aeronava prezi
dențială — escortată de la gra
nița Turciei de reactoare ale 
forțelor aeriene ale acestei țări 
— aterizează la Ankara.

...Ora 11,30. Pe aeroportul E- 
senboga, împodobit cu drapele
le de stat ale României și Tur
ciei, în întîmpinarea înalților 
oaspeți români au venit 
președintele Republicii Turcia 
cu soția, primul ministru și cei
lalți membri ai guvernului 
turc, alte personalități ale vieții 
politice și obștești.

Cordialitatea deosebită cu 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați la scara 
avionului de președintele Fahri 
Koruturk șl de doamna Emel 
Koruturk, călduroasele stringeri 
de mîini, atmosfera sărbătoreas-

câ ce domnește pe aeroport sînt 
tot atitea concludente mărturii 
ale stimei și prețuirii reciproce 
dintre cele două țări și popoa
re, dintre conducătorii lor. Po
trivit ceremonialului țării-gazdă, 
înalții oaspeți sint salutați, de 
asemenea, la scara avionului, de 
ministrul afacerilor externe, Ih- 
san Sabri Caglayangil, condu
cătorul suitei de onoare care îi 
va însoți pe toț timpul vizitei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă distinselor gazde per
soanele oficiale care il însoțesc 
în această vizită : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Republicii. Con
stantin Stanciu, Nicolae Pleșiță 
și Ion Bogdan, adjuncți de mi
niștri.

După primirea raportului co
mandantului gărzii de onoare — 
formată din unități reprezen- 
tind cele trei arme — cei doi 
șefi de stat iau loc pe podiu
mul de onoare. Fanfara into
nează imnurile de stat ale 
României și Turciei, în timp ce 
în semn de salut răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Fahri Koruturk trec apoi in 
revistă garda de onoare. Pre
ședintele României se adresea
ză militarilor din garda de 
onoare, în limba turcă : 
..Merhaba Askerler !“ (Bună 
ziua, ostași !).

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați apoi călduros de 
primul ministru, Suleyman De
mirel, și de doamna Nazmiye 
Demirel. In continuare, înal- 
ților oaspeți le sint pre
zentate celelalte personali
tăți aflate pe aeroport : pre
ședintele Senatului Republi
cii, Tekin Ariburun. președinte
le Adunării Naționale, Kemal 
Guven, președintele Partidului 
Republican al Poporului. Biilent 
Ecevit, președintele Tribunalu
lui Constituțional, Kani" Vrana, 
șeful Statului Major General al 
Armatei, 
Sancar, 
vernului 
Alpaslan Tiirkeș, ministruF apă
rării naționale. Ferit Melen, 
ministrul de interne, Oguzhan 
Asilturk, alți membri ai guver
nului, comandanții forțelor te
restre, navale și aeriene, alți 
funcționari superiori turci.

Sînt prezenți decanul corpu
lui diplomatic, Salvatore Asta, 
precum și ambasadorul Româ
niei la Ankara, George Marin, 
și ambasadorul Turciei la Bucu
rești, r 
aeroport 
menea, 
române, 
goste și căldură pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

Un grup de copii oferă pre-
(Continuare în pag. a IU-a)

președintelui 
Elena Ceausescu »

ședinții Fahri Korutiirk și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In cinstea oaspeților români 
a fost prezentat un frumos pro
gram artistic, susținut de două 
grupuri de dansuri populare 
turcești din Silifke și Akcaabat.

tovarășei»
afacerilor externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul de in
terne. Oguzhan Asilturk. alți 
membri ai guvernului, coman
danții forțelor terestre, navale 
și aeriene, alte personalități ale 
vieții politice, culturale și ob
ștești turce.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială. de caldă prietenie, pre-

Nicolae Ceausescu si
> 1
și Ion Bogdan, adjuncți 
nistru.

Din partea Turciei au parti
cipat: primul ministru. Su
leyman Demirel, cu soția Naz- 
miye Demirel, președintele Se
natului. Tekin Ariburun, pre
ședintele Adunării Naționale, 
Kemal Guven. președintele 
Partidului Republican al Po
porului, principalul partid de 
opoziție, Biilent Ecevit, pre
ședintele Tribunalului Constitu
țional, Kani Vrana, șeful Statu
lui Major General al Armatei, 
generalul Semih Sancar, vice- 
prim-miniștrii guvernului Tur- 
han Feyzioglu și Alpaslan 
Tiirkeș, ministrul apărării na
ționale, Ferit Melen, ministrul

Marți seara. în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Turcia, 
Fahri Koruturk. și doamna Emel 
Koruturk au oferit un dineu 
oficial la Palatul Marii Adunări 
Naționale.

Au luat parte persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita în Turcia: Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, 
ministrul
Constantin Mitea, 
președintelui Republicii, 
stantin Stanciu, Nicolae Pleșiță

George Macovescu, 
afacerilor externe, 

consilier al
Con-

■
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Toasturile rostite 

de președintele Fahri Koruturk 
și președintele Nicolae Ceausescu

generalul Semih 
viceprim-miniștrii gu- 

Turhan Feyzioglu și

Osman Derinsu. Pe 
: se află, de ase-

membrii ambasadei 
care salută cu dra-
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Eforturi susținute
PE FRONTUL

SECERIȘUL,
5 J

LA PRIMELE ORE
ALE DIMINEȚII»

După ce în județele Olt, 
Dolj, Mehedinți și Teleorman 
combinele au intrat în lanuri 
încă de săptămîna trecută, 
ieri, și în județul Ilfov, a fost 
declanșată campania' de recol
tare a orzului pentru boabe. 
Măsurile organizatorice luate 
din timp, pregătirea în cele 
mai mici amănunte a celei mai 
importante campanii agrico
le, secerișul, își spun acum 
cuvîntul. încă din primele 
ore ale dimineții, zeci de com
bine, mijloace de transport, 
prese de balotat 
capătul tarlalelor 
prielnic începerii secerișului. 
Printre primele unități care 
ieri au declanșat această mare 
campanie se numără și co
operativa agricolă de produc
ție din Oltenița. începerea se
cerișului a mobilizat impor
tante forțe 
măr sporit 
cooperatori 
mii care

și Spirea Bobocea. După pri
mul tur al combinelor efectu
at în lanurile de orz ale fer
mei nr. 1. buncărele pline își 
descarcă rodul adunat în 
morcile gata pregătite.
baza de recepție se înregis-

re- 
La

așteptau la 
momentul

mecanice, un nu
de mecanizatori, 
și specialiști. Pri- 
au avut bucuria

strîngerii recoltei din acest 
an au fost, mecanizatorii 
Gheorghe Cristea, Ion Dogaru

acestui an. 
am început 
spune șefa 
Maria Voicu 

cursul

trează primele cantități din 
recolta de orz a 
„Ritmul în care 
secerișul — ne 
fermei, inginera
— ca și primirea în 
acestei zile a încă cinci com
bine, ne dau garanția înche
ierii recoltatului orzului pe 
întreaga suprafață de 150 hec
tare în maximum trei zile. 
Imediat vom trece la recolta
tul griului din soiul timpuriu 
„Dacia". întrucît analizele e- 
fectuate pe anumite tarlale a- 
testă un stadiu optim de coacere.

■i

Ieri, la unitatea agricolă cooperatistă din Oltenița a început recolta- 
tul orzului

CIȘTIGĂTORII OLIMPIADEI 

TINERILOR STRUNGARI Șl FREZORI

EDIȚIA 1976

Așa cum am scris in numărul de ieri al ziarului nostru, luni 
21 iunie, s-a încheiat la Pitești finala pe țară a Olimp-.adei 
tinerilor strungari și frezori — ediția 1976 — competiție care 
a aliniat la start, in fazele de masă peste 85 000 de tineri. Locul 
I și trofeul „Strungul de aur“ au fost cucerite de Voicu Rus de 
la Întreprinderea „Electrotimiș“, iar pe locurile următoare s-au 
clasat Vasile Cojocarii (I.C.M. Caransebeș) locul II și Daniel 
Lupaș (Unirea Cluj-Napoca) locul III. Locul I la frezori și tro
feul „Freza de aur“ au fost cucerite de Eugen Grecu (I. M. 
Muscel), iar pe locurile II și III s-au clasat Florin Pașoi 
(I.A.E.M. Timișoara) și respectiv Tudor Tudoran (S. N. Oltenița)

Foto-text : N. MILITARI'

UN CONCERT
u

CAMPANIA AGRICOLĂ

RECOLTELOR
IRIGAREA CULTURILOR

în paralel cu recoltarea ce
realelor păioase, îngrijirea cul
turilor, stringerea furajelor, pe 
ordinea de zi a lucrărilor 
cole este înscrisă la loc de 
te irigarea 
noapte, a plantelor, 
ea oricînd, în aceste 
sebit de 
porumbul, 
zahăr au 
sporite de 
o înaltă răspundere revine co
mandamentelor locale, fiecărui

agri- 
frun- 
zi și 
mult 
deo-

neîntreruptă,
Mai 
zile 
legumele,călduroase, 

furajele, sfecla de 
nevoie de cantități 

apă. Pentru aceasta.-

gură baterie de pornire. Dar. ne 
asigură interlocutorul nostru, 
odată pornite. motopompele 
funcționează fără întrerupere. 
Revenim la mai puțin de două 
ore. într-adevăr. situația era cu 
totul alta. De data aceasta nu 
mai funcționa nici o motopom- 
pă! Dar nici pe udători și pe 
mecanic nu i-am mai văzut. O 
situație nefirească care sperăm, 
va reține atenția conducerii uni
tății, direct răspunzătoare de 
respectarea întocmai a progra
melor de udări întocmite.

OVIDIU MARIAN
Fotografiile: VASILE 

RANGA

In ferma legumicolă a C.A.P. 
Curcani ploaia artificială cade 

neîntrerupt

DE ÎNALTA ȚINUTĂ ARTISTICĂA

La Ateneul Român, 
formația corală 

PRELUDIU a 
Ansamblului artistic al 

Uniunii Tineretului 
Comunist

specialist, care au obligația de 
a urmări la fața locului cum 
sint utilizate utilajele de iriga
ție, să intervină prompt pentru 
ca programele de udare stabi
lite să fie respectate întocmai, 
de fiecare formație. Așa cum 
îi stă bine bunului gospodar, 
preocupat de obținerea unor re
colte bogate, la ferma legumi
colă a cooperativei agricole din 
Curcani. udările, funcționarea 
motopompelor nu au cunoscut 
nici un moment de pauză in ul
timele două săptămini. Lucru 
confirmat și de stadiul avansat 
de dezvoltare al tomatelor. în 
ziua raidului nostru, la ..dispe
ceratul" irigațiilor se aflau mo- 
topompistul Petre Popa, udăto- 
rii Ivan Matei si Radu Copăcel, 
în răgazul oferit de schimbarea 
aripilor de ploaie, toți trei pră
șeau între rindurile de tomate.

Nu departe, la o altă coope
rativă agricolă de producție, cea 
din Mitreni. din două moto- 
pompe destinate irigării supra
fețelor cultivate cu soia, func
ționa doar una. Motivul ii aflăm 
de la mecanicul Niculai Ilie 
care ne spunea că cele două 
motopompe nu au decit o sin-

DIN ZORI, PE TARLALELE
CU PORUMB

Pentru tinerii ju
dețului Hunedoara 
timpul liber capătă 
in aceste zile expre
sia plină de semni
ficații a muncii 
cimp, alături de 
ce prin hărnicia 
hotărăsc soarta 
roitelor bogate 
anului 1976. Exem
plele pe care le pu
tem da în acest sens 
sint numeroase. Din 
mulțimea acestora 
am ales, astăzi, doar 
citeva.

La I.A.S. Simera, 
de pildă, pe terenu
rile fermei Simeria 
Veche, peste 50 de 
tineri din unitățile 
economice și din 
școlile existente pe 
raza orașului parti
cipă zilnic la intre-

în 
cei 
lor 
re
ale

ținerea culturilor de 
legume pe o supra
față de 10 hectare. 
Gama lucrărilor pe 
care le execută ti
nerii nu se restringe, 
însă, doar Ia zona 
legumicolă a orașe
lor. La I.A.S. Hațeg, 
100 de băieți și fete 
sosesc încă din zori 
pe tarlalele cu po
rumb. la prășit, pre
cum «i pe culturile 
de sfeclă unde par
ticipă la plivit Ace
eași imagine o re- 
intilnim la Chitid 
unde conducerea în
treprinderii agricole 
de stat a încredințat 
unei formații de 250 
de tineri elevi lu
crările de Întreținere 
(prașila a doi
nuală și plivitul) a

peste 50 hectare cul
tivate cu porumb și 
sfeclă.

Ne rezumăm să 
relatăm în încheiere 
faptul că in fiecare 
zi, peste 80 de ti
neri de la întreprin
derea Victoria-Că- 
lan sint prezenți pe 
cimpurile cu porumb 
ale I.A.S. Bretea. 
Entuziasmul cu care 
ei răspund chemării 
organizațiilor U.T.C. 
de a munci efectiv 
pe ogoare reprezintă 
înțelegerea profun
dă a responsabilită
ții noastre a tuturor 
față de obiectivul 
generos de a face ca 
pămintul să rodeas
că îmbelșugat.

a ma-
ION GROZA

Printre constructori
Bun.

Concertele corale de înaltă ți
nută artistică în sala Ateneului 
Român s-au rărit in actuala sta
giune muzicală, fapt care explică 
interesul nostru deosebit față 
de intilnirea cu formația came
rală Preludiu a Ansamblului ar
tistic al Uniunii Tineretului Co
munist. Un public tinăr, recep
tiv, numeros, a salutat cu en
tuziasm excelenta prestație ar
tistică a corului condus de Voicu 
Enăchescu, concertul situindu- 
se la înălțimea evenimentelor 
ce le-am dori cit mai des repe
tate in viața noastră muzicală.

Corul Preludiu dispune de re
ală cultură vocală, un cert pro
fesionalism in interpretare deși 
componența formației sint co
riști amatori (elevi, studenți, 
muncitori, tineri ingineri, juriști, 
cadre didactice). Dirijorul a 
reușit să imprime coriștilor o 
severă disciplină a ciutului, o 
ținută exemplară față de par
titură, un rafinament al frazării 
muzicale și o precizie a atacu
rilor pasagiilor, care face din 
corul de cameră Preludiu o 
formație de prestigiu a muzicii 
corale românești contemporane. 
Este adevărat că modelul Madri
galului și-a pus pecetea nu 
numai pe stilul interpretativ și 
pe tehnica emisiei vocale (se 
cintă „non vibranta*,  in nuanțe 
moi, pastelate), ci chiar pe re
pertoriu, dar nimic nu poate fi 
condamnabil cind rezultatele de
pășesc pastișele, iar ansamblul 
tinde spre obținerea personalită
ții proprii. Sintem convinși că 
entuziasmul și dăruirea tineri
lor interpreți, precum și pricepe
rea dirijorului Voicu Enăchescu 
vor realiza pasul decisiv către 
maturizarea corului Preludiu și 
înscrierea sa mai fermă in circui
tul artistic al mișcării muzicale 
a tineretului din (ara noastră.

Programul prezentat in con
certul din sala Ateneului Ro
mân a ambiționat mult pe in
terpreți : totul s-a cintat pe din
afară, fără partitură, repertoriul 
cuprinzind lucrări renascentiste, 
clasice, romantice, românești, 
prelucrări de folclor, cinte- 
ce revoluționare și de mase. 
Fără îndoială, insă, că problema 
repertoriului ansamblului Pre
ludiu ni se pare deschisă, cu 
atit mai mult cu cit sintem con
vinși că o formație a U.T.C.-ului 
trebuie să promoveze cu consec
vență. cintecul zilelor noastre, 
melodiile in cane si se regăseas
că entuziastul nostru tineret. De
sigur că nu ne gindim spre o 
orientare unilaterală (in acest 

pildă, o 
a Colecțiu-

sodale pentru 
studenții români de Ciprian Po- 
rumbescu. document istoric pen
tru tradiția seculari a muzicii 
noastre vocale, culegere demnă 
de a fi transpusă pe discuri 
Electrecord), dar specificitatea, 
profilul formației, va depinde de 
muzica ce o va promova. De 
asemenea, nu am sesizat în în
treg programul corului Preludiu 
piese in primă audiție, atribut 
esențial — după părerea noastră 
— in impunerea formației in 
peisajul artei contemporane.

După două lucrări clasice, de 
semnificație patriotică (Tricolo
rul de Ciprian Porumbescu 
Frumoase zile de tinerețe 
Nicolae Oancea), programul

Formație prestigioasă, cu un palmares deosebit de bogat (premii 
obținute la concursurile organizate atit In țară cit și In străină
tate), corul „Preludiu" al Ansamblului U.T.C, numără in rindu- 
rile sale muncitori, elevi, studenți, cadre didactice, tineri specia
liști. Alcătuit in urmă cu aproape 5 ani, el și-a Îmbogățit tn per
manență repertoriul care cuprinde, in cea mal bună tradiție a ar
tei corale românești, piese de inspirație revoluționară și patrio
tică, prezentate frecvent in fața unul public larg de-a lungul tur
neelor susținute In Întreaga țară. In fotografie: secvență din spec
tacolul prezentat in urmă cu două zile pe scena Ateneului Român.

cs.

Pe șantierul de investiții al 
Combinatului siderurgic Reșița 
se înalță două uriașe hale. Una 
va adăpost: laminorul degro- 
sesor. cealaltă va fi hala cup
toarelor adinei. Aici, la aproape 
40 de metri c.tta.-.iă de pămint 
este locul de muncă sil
mai tinere echipe de ’ăsătuși- 
moatori de pe șantier. O echipă 
a cărei medie de virstă nu de
pășește 24 de ani dar care, din 
punct de vedere profesional, 
îndeplinește sarcini de o deo
sebită răspundere. La înălțimea 
aceasta, aerul tare și apropie
rea de frumoasele dealuri îm
pădurite ce înconjoară muni- 
cipiuL îți prilejuiesc anumite 
reflecții. Iată că înălțimea nu 
este numai apanajul oamenilor ce 
stăpinesc ..păsările argintii*  sau 
al celor ce cuceresc temerar*,  
piscurile montane. Sute, mu ce 
oameni trăiesc cotidian senti
mentul desprinderii de pâmmt. 
al învingerii forței gravitațio
nale. Printre ei. adeseori ano
nimi. dar niciodată in anonimat.
constructorii, oameni ce lașă 
urma lor cele mai durab-le 
folositoare opere semnate 
oțel și beton.

Florea Totora. ajutor de șef 
de echipă. are 25 de ar.:. A 
absolvit de curind școala teh
nică postliceală de construcții 
civile si industriale. După citeva 
zile de muncă Ia un birou de 
normare, cere conducem să 
muncească în produ...e ^arclo 
unde ai satisfacția de a suriți 
și a vedea cum se ridică con
strucția din miinile tale. Acolo, 
unde te simți mai puternic, 
mai stăpto pe ttoe și pe posi
bilitățile —--- *•
înalți cu 
rtrucției.

Sus în 
mior, unde vin1

aerul curat al ir.ălți- 
este mai as

pru și ploile mai bicuitoare. 
unde soarele arde mai puternic, 
trebuie să-ți calculezi cu aten
ție fiecare pas. chiar dacă ai 
sentimentul deplinei siguranțe 
dată de centura devenită nu 
numai obligatorie, ci parte in
tegrantă. necesară a echipa
mentului de lucru. Acum, aici, 
în această dimineață de iunie, 
cind meteorologul de serviciu 
anunță la radio vreme închisă, 
cu vînt puternic și posibile 
averse de ploaie, echipa de 
montori a tînărului Florea To- 
tora își începe o nouă zi de 
muncă. O zi de muncă la cota 
37.5 metri, adică exact la înăl
țimea etajului 10 al unui bloc 
de locuințe. Scurta ședință ope
rativă de lucru ce nu durează 
mai mult de 5 minute, prile
juiește repartizarea sarcinilor. 
„Băieți, șase dintre voi. adică 
Mihai. Florică, Costel, Niculae 
Petru cel mic (are doar 18 ani) 
și Gheorghe. veți termina 
supraluminatoarele. Constantin 
Baltag, Petru Mitroi și eu vom
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SE ATRIBUIE :
• AUTOTURISME „DACIA 1300“ și „SKODA S 100“ ;
• EXCURSII în U.R.S.S., UNGARIA, GRECIA și TURCIA ;
• BANI : CÎȘTIGURI FIXE ȘI VARIABILE
SE EFECTUEAZĂ 8 EXTRAGERI;
SE EXTRAG 44 DE NUMERE
REȚINEȚI ' VARIANTELE DE 15 LEI PARTICIPA LA TOATE EXTRAGE
RILE.
MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG !

ETAJUL
că la

z..e
rea

e: ce «u depășit virsta. 
■c-.stu înu mărturisesc

abva
în

sa-

ml lor. șanbem! ce mor.^je 
tostalațu a fost declarat frun
taș pe totreprir-dere.

Pruitre jerbele de srfntei ale 
aparatelor de sudură, mi se 
spune că azi trebuie să te 
sudarea continuă intre st 
tabla striată de la plato 
dîafragzseSe orizontale la
stmge T.arăra aperatn'.u: de su
dură. O reaprinde și totul 
reintră în normai. Ti privesc, 
nu prea an chef de vorbă în 
timpul lurruhu.. Petru Miirt- 
rasu. Petru cel nuc. sărbătorit 
acum citeva zile de întreaga 
echini pentru împlinirea 
ce 18 ani. și-a terminat 
la suprahiminatoare- 
-transferat*  la montajul

elor. La ora mese:, 
norii întunecați, citeva : 
soare ne aduc am

la 
ci

venți ai procr
ai cursurilor de caii- 

întrunesc toate aceste 
indispensabile profe- 

Reporterului nu-i mai 
decit să aștearnă pa 

urnele loc. Iată-le : Ion 
Coste! Totora. Mihai 

lonstantin Baltag. Petru

sens, am 
prezentare

de dntece
rero, de
zeyvalâ

urai

fu:

DAM VASILESCU

de 
a 

continuat cu două secvențe mu
zicale de greutate stilistică : 
una renascentistă, alta romantică. 
Pavana de T. Arbeau și veselul 
chanson francez E frumos și bun 
de Passereau au relevat capaci
tatea interpreților de a face 
față polifoniei Renașterii, după

cum binecunoscutele madriga- 
luri Madona mia cara de 
lando Lassus și Bonzorno, 
dona, de A. Scandelli au 
firmat valențele artistice 
formației in tălmăcirea auten
tică a capodoperelor stilului 
a cappella.

Un intermezzo agreabil, de 
o cuceritoare poezie trubadu- 
rească, ne-a oferit muncitorul 
Marian Stoichiță de la Regiona
la Căi Ferate-București in cele 
două piese lirice pentru chitară 
Romanță anonimă de Miguel 
Lobbet și Capriciul nr. 4 de 
Matteo Carcassi.

Secvența 
romantice 
de Johannes Brahms, 
Schumann, și Christoph 
libald Gliick 
cea mai realizată artistic, 
autentică, mai expresivă și, bi
neînțeles, mai originală ca tăl
măcire artistică. Am remarcat 
unele efecte armonice frumos re
liefate, o subliniere inteligentă 
a discursului melodic, dar in 
special acea suplețe vocală atit 
de proprie viersului romantic.

Excelente ca interpretare cele 
două momente de muzică româ
nească inspirate din folclor: 
Dorulețul de Ioan D. Chirescu, 
Arză-te doru’ Gutii de C. Ar- 
vinte și Chindia de A. Pașcanu, 
precum și Păstorița de Marțian 
Negrea, Hop, țup, tup de Tudor 
Jarda, Sîrba pe loc de Gh. Dan
ga. Atit de frenetic și de sensi
bil au „sunat" aceste pagini de 
referință ale repertoriului nos
tru, incit am uitat că piesele 
sint deja intrate in... posteritate ! 
Oare nu există soluții de a son
da documentele inedite și ser
tarele compozitorilor contempo
rani (chiar prin comenzi specia
le. dacă sorții nu ar duce la 
izbindă) pentru a crea corului 
Preludiu o șansă de impunere 
sigură ?

Cele două cintece din folclorul 
ceh și al negrilor din Ș.U.A. 
ne-au convins că repertoriul u- 
niversal rămine prea puțin folo
sit față de posibilitățile corului 
Preludiu.

Excelente sint contribuția pia
nistului Ovidiu Cucu, precum șt 
intervențiile actorilor Sorin 
Postelnicu și Eugenia Maci în 
reușita atmosferei poetice.

Concertul corului de cameră 
Preludiu ne-a sădit încrederea 
că dispunem de o formație de 
prim rang in viața noastră mu
zicală, că dirijorul Voicu Enă
chescu posedă un mănunchi de 
calități artistice care au confir
mat prezența unui tinăr dirijor 
de certe performanțe interpre
tative.

’.•AWXW.V.VĂV.W

literaturii clasico- 
— însumînd lucrări 

Robert 
Wil- 

ni s-a părut 
mai

VIOREL COSMA

1

DOINA BOLDOR, Dej s Licee 
de navigație găsești în Con
stanța și Brăila, dar, din pă
cate, este cam tîrziu să mai 
faci vreun demers pentru a de
veni elevă în treapta a doua de 
liceu la acest profil. în primul 
rînd, pentru că in prima treaptă 
ai urmat liceul real și, deci, 
pentru a participa la concursul 
de admitere la navigație ar tre
bui să promovezi unele exame
ne de diferență, iar concursul 
propriu-zis prevede, în afara 
matematicii — scris — materia 
de specialitate numită marină- 
rie, matelotaj și regulamente, 
Scris și oral, pe care bineînțeles 
că nu ai studiat-o și nu vedem 
cînd ai putea-o învăța, căci con
cursul de admitere se va des
fășura începînd de la 25 iunie, 
în plus, la acest liceu se face 
și un examen medical mai se
ver, pentru că meseriile pe care 
le dă acesta cer o condiție fi
zică și de sănătate deosebită. 
Sfatul nostru este să renunți și 
să urmezi mai departe liceul'in 
profilul absolvit pe prima treap
tă. N-ai altă soluție acum, atit 
de tîrziu.

ARON CUC, Tg. Mureș, VIO
REL MÂNOIU, București: Pu
teți continua liceul in treapta 
a doua după satisfacerea sta
giului militar. Pentru seral, in
trarea în treapta a doua se face 
pe baza înscrierii la liceul do
rit. Numai in cazul în care la 
un liceu se înscriu mai mulți 
candidați decît numărul locuri
lor planificate se organizează 
concurs de admitere; la liceul 
real, materiile de concurs sint: 
limba și literatura română, 
scris, și matematica, scris și 
oral. Celui de-al doilea cores
pondent nu-i putem indica ma
teriile de concurs întrucît nu 
precizează ce profil industrial 
a urmat.

<

virstei 
treaba 

Este 
c-jp- 

printre 
■aze de 

:e că sintem 
în plină vară. Coborim. Prilej 
pentru reporter de a sta de 
vorbă cu maistrul Petru Tibru. 
îmi spune că șeful echipei este 
plecat in concediu. Dar că ab
sența lui nu impietează cu ni
mic mersul lucrărilor. Cea mai 
tînără echipă de pe șantier care 
a executat scheletul de rezis
tentă al halei și acoperișul cu 
tablă cutată are deja un re
nume. Luna trecută de pildă, 
operația de invelire s-a execu
tat cu un devans de 7 zile.

Seara.
40 de metri înălțime „băieții1 
coboară 
indian 
obosiți.
Dar ochii le zîmbesc cu satis
facția datoriei împlinite. Au 
terminat montarea unui panou 
contravîntuit. s-au montat vatra 
și doi pereți la unul din cup
toare. Cu toate condițiile ne
prielnice. s-a făcut treabă bună. 
Totora îmi spune încă o dată că 
munca lor este frumoasă. Ea

toar

tîrziu. de la aproape . . . . -• ---« 
unul cite unul in șir 

schela exterioară. Sint 
asudați, plini de praf.

ÎNTREPRINDEREA 
CANAL APĂ BUCUREȘTI 
str. Aristide Demetriad 2

ÎNCADREAZĂ URGENT:

• impiegați de mișcare'
• conducători auto categ. 

B și C.

Informații suplimentare 
se pot obține de la ICAB 
— Secția transporturi, cu 
sediul în Splaiul Inde
pendenței nr. 235, telefon: 
49 58 30 interior 24.

y
MARIANA MARDARU, Bum- 

bești, Gorj, și FLOAREA' 
ADAM, Cimpulung Moldove
nesc : Pregătirea cadrelor mili
tare din rindul fetelor se face 
într-adevăr în funcție de ne
cesități. Numai centrele terito
riale militare sint competente 
să vă informeze dacă puteți fi 
școlarizate ori nu, iar dacă vi 
s-a răspuns deja că „nu“, în
seamnă că aceasta este situația. 
N-avem cum interveni noi.

• DlMBOVIJA. 
patrona: de 

de util
nostru, 
prinderi 
Tirgoviște, 
Lerr-școaL 
sene, electrotehnici si artiza
nat, ale căror pLarmri econo
mice înregistrează în prezent 
depășiri. Chiar dacă sumele nu 
par impresionante, e vorba ce 
aproximativ 22 600 lei. noi le-am 
raportat ia un plan de circa 
340 000 lei. Produsele 
mese rotunde intarsie 
corattvă), transforms 
tablouri electrice, ii 
mese și altele au fos' 
cate cu Organizația Comercială 
Locală și Cooperativa „Arta 
Populară". Satisfacția noastră 
este cu atit mai mare cu cit 
știm că depășirea valorică a 
planului, ca și beneficiile obți
nute, contribuie la construirea 
unui nou atelier-școală dotat 
cu mașini și utilaje moderne. 
(C. Teodor).

• GALAȚI. Toate organiza
țiile U.T.C. de oe platforma si
derurgică a Galațiului și-au 
însușit inițiativa „Calitatea 
producției — oglindă a muncii 
noastre" lansată la începutul 
anului de către tinerii din Sec
ția 1 a laminorului de benzi la 
rece. Iată pe scurt citeva re
zultate : de la începutul anului

impre

•o

ează

fe*<

au fost reali: 
58 793 tone 
oțel electric 
S4 554 tone 
tablă groasă, 
taste canti 
scmmb și u 
Succese 
trat termiș' 
Alexandru 
Bulgaru. 
Ion Alexa 
Ap 
Pa

ate peste prevederi 
fontă. 24 423 tone 

și de convertizor, 
sieburi, 12 436 tone 
precum și impor- 

:ăți de piese de 
tilaje siderurgice, 

deosebite au înregis- 
tratamentiști

Turturică, 
Constantin 
si oțelarii 

Alexandru 
■rian. Ion Si 

,i uteciști. 
Caburgan).

• CONSTANTA. La 
tinerii mecanizatori ai

Georgică 
Tănase, 
Ilarion 

Zaharia, 
trugan și 

(V asile
Topalu, 
C.A.P.- 

de dimi
neață pir.â seara, la întreține
rea culturdor, alături de cei 
peste 500 de cooperatori pre
zenți pe cimp Pentru că s-a 
reușit, ca tocă de la 10 iunie 
să se încheie cea de a doua pra- 
șiiă mecanică $; manuală pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
floarea-soarelui și porumb, 
mulți tineri de la Topalu au dat 
o mină de ajutor vecinilor de 
la I.A.S. Stupina Ia prășitul a 
200 ha cu porumb. La C.A.P. 
Horia au fost reporate toate 
cele 53 combine Gloria șt C3. 
Tot aici s-a încheiat și cel de ai 
doilea tratament Împotriva 
manei viței de vie. Elevii de la

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA

ANUNȚĂ scoaterea la concurs a următorului post didactic:
Facultatea de științe economice
Profesor poziția 2 de la Catedra de socialism științific, Facul

tatea de științe economice.
Candidații la concurs vor depune la compartimentul de per

sonal al Universității din Timișoara, B-duI V. Pirvan nr. 4 cere
rea de înscriere însoțită de actele prevăzute de Legea nr. 6, pri
vind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă 
România, publicată in Buletinul Oficial, partea I nr. 33. din 
15 martie 1969 și Instrucțiunile Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nr. 84539/1969 în termen de 30 zile, de la data publi
cării acestui post în Buletinul Oficial. Cei care funcționează în- 
tr-o instituție de învățămînt superior sint obligați să comunice 
în scris rectorului sau directorului acesteia înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul de 
personal, telefon 1 28 05.

auȘcoala generală Negrești 
fost prezenți pe cîmp partici- 
pind și ei la prașila a doua me
canică. Printre fruntași se nu
mără Petre Drăgan, Dumitru 
Tudoran și Nicolae Nedelcu, 
Acțiuni similare au fost între
prinse la C.A.P. Plopeni, Cas- 
telu și Comana. (Lucian 
Cristea).

• HUNEDOARA. Lucrînd sub 
deviza „Fiecare echipă, în fie
care zi să dea peste plan 2 tone 
oțel", cei peste 200 de uteciști 
din secția O.S.M. II de la Com
binatul siderurgic au contribuit 
la elaborarea suplimentară a 
mai mult de 18 400 tone oțel de 
la începutul anului pînă în 
prezent. Remarcabil este apor
tul brigăzilor de tineret con
duse de Sorin Băncescu, Cornel 
Rus și Gheorghe Bărbuș. Aceș
tia au obținut peste prevederile 
de plan la Cuptorul tineretului 
mai mult de 3 000 tone oțel, în
treaga cantitate fiind realizată 
cu combustibil economisit. Ti
nerii de aici au obținut rezul
tate frumoase și la capitolul 
muncă patriotică. O demon
strează cele 150 tone de fier 
vechi colectat, 1 200 kg deșeuri 
hirtie și cele 73 tone de cără
midă bazică recuperată. (loan 
Vlad).

CRISTIAN TOTH, București : 
Ești foarte grăbit. Cum se face 
că încă din clasa a VIII-a știi 
sigur că vrei să te faci regizor? 
E mult, mult prea devreme să 
te gîndești la regizorat. Urmea
ză liceul în treapta întîi — iar 
dacă totuși te gîndești să te faci 
regizor, poți alege umanul — 
apoi, treapta a doua și vei ve
dea după aceea, cînd vei mai 
crește și ți se vor limpezi no
țiunile despre profesia de regi
zor, dacă vei dori să urmezi In
stitutul de artă teatrală și cine
matografică, căci acolo 
studiile viitorii regizori.

își fac

ION GHERGHINOIU, 
Corbeni, județul Argeș i 
de la secția reală poțî 
pentru Facultatea de
Pentru concurs nu trebuie 
studiezi 
nualelor 
cea mai 
cea din

altceva In afara 
de liceu. Pentru 
apropiată facultate 
București, din

com.
Da, și 

opta 
istorie, 

să 
ma- 
tine 
este

cadrul 
Universității. Pentru cunoașterea 
în amănunt a programei disci
plinelor de concurs consultă 
broșura „Admiterea în învăță- 
mîntul superior 1976“.

LUCREȚIA LUSTIG

STAȚIA UTILAJ TRANSPORT
BUCUREȘTI, Bd. Preciziei nr. 13—15, Sector 7,
Cartierul Militari — tramvai 13, 25, autobuz 74

Recrutează tineri absolvenți a 8 clase generale care au împlinit 
virsta de 16 am pină la data de 30 VI 1976 și tineri între 18—30 
am absolvenți a 10 clase, în vederea calificării la locul de 

munca, prin cursurile de scurtă durată, în meseria de mașinist 
la mașini pentru terasamente.

Cursul se va deschide la data de 1 VIII 1976.
Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte : certificat 

de studii (original și copie); certificat de naștere (original și 
copie); fișă medicală; adeverință C.A.P.

Pe timpul școlarizării se asigură masa la cantină contra cost.
Informații: Serviciul Personal învățămînt Salarizare S.U.T.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TURCIA

(Tmxro Ria pep. I)

LA DINEU OFICIAL

Toastul președintelui 
FAHRI KORUTURK

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor.

Doresc să-mi încep cuvîntul, 
exprimind satisfacția de a saluta, 
impreună cu doamna Koruturk, 
in țara noastră pe dom
nul președinte al Republicii 
Socialiste România, pe stimata 
doamnă Ceaușescu și pe mem
brii delegației care il însoțesc.

Excelență,
Popoarele ture și român, 

trăind laolaltă de-a lungul seco
lelor, au zămislit tradiții co
mune și sentimente reciproce de 
iubire și respect.

Astăzi, deși nu există o fron
tieră comună între cele două 
țări, Turcia consideră Marea 
Neagră ca o punte care leagă 
între ele țările noastre și ca o 
legătură care asigură continui
tatea iubirii, prieteniei și tradi
țiilor comune, ce au originea în 
adincul istoriei.

Relațiile de bună vecinătate și 
prietenie, dorite și împărtășite 
de națiunile noastre, in ultimii 
ani au contribuit în mare mă
sură atît la realizarea de con
tacte la cel mai înalt nivel, cît 
și la dezvoltarea și întărirea co
laborării.

Dealtfel e îmbucurător că nu 
există vreo problemă care să 
umbrească dezvoltarea priete
niei dintre Turcia și România.

Am convingerea că vizita 
Domniei Voastre va aduce o 
nouă înviorare relațiilor de prie
tenie și bună vecinătate dintre 
Republica Turcia și Republica 
Socialistă România și va des
chide noi domenii de colabo
rare, potrivit intereselor comune 
ale țărilor noastre.

Doresc să remarc cu acest 
prilej că ne bucură foarte mult 
că au început să dea roade în 
scurt timp eforturile comune de 
colaborare în domeniile econo
miei, industriei, tehnologiei și 
științei, în scopul ridicării bu
năstării și fericirii popoarelor 
noastre. Declarația solemnă. 

In timpul trecerii în revistă a gărzii de onoare

semnată în cursul vizitei făcute 
de primul nostru ministru, 
Suleyman Demirel, în august 
1975, in România, are o mare 
însemnătate, intrucit dovedește 
ferma decizie a țărilor noastre 
de a fi atașate Cartei Națiuni
lor Unite și hotărîrilor noastre 
de la Helsinki, precum șl de a 
realiza pacea și securitatea in 
regiunea lor.

Domnule președinte,
Lumea noastră se găsește în- 

tr-o profundă schimbare in di
recția universalizării păcii, des
tinderii, securității și colaborării. 
Iar anul 1975 a fost scena unor 
importante evenimente. In frun
tea lor se află, desigur, semna
rea Actului final de la Helsinki, 
la care s-au asociat și țările 
noastre.

Este Îmbucurător că acest nou 
spirit de înțelegere și colabo
rare s-a bucurat, în cadrul prin
cipiului de respect reciproc față 
de regimurile interne ale țări
lor. de un mare sprijin In re
giunea noastră, in Europa, ba 
chiar în întreaga lume.

Turcia, care în acest spirit 
promovează statornicirea păcii 
și securității, cu prioritate in re
giunea ei, in Egee și in Medite- 
rana orientală, are convingerea 
că, in cazul asigurării terenului 
și condițiilor necesare, va fi po
sibilă, cu bună intenție și spi
rit constructiv, dezvoltarea co
laborării multilaterale intre ță
rile balcanice, in domeniile ce 
vor fi definite în comun.

Atitudinea Turciei în proble
ma Orientului Mijlociu, care in
teresează îndeaproape securita
tea regiunii noastre, s-a remar
cat prin continuitate de la În
ceputul evenimentelor. Turcia a 
sprijinit totdeauna in soluționa
rea problemei cauza justă și le
gitimă a prietenilor arabi și a 
populației palestiniene.

Excelență,
Este știută, desigur, de vecinii 

noștri și de întreaga lume im
portanța Mării Egee din punc
tul de vedere al Turciei. Doresc 
să precizez îndeosebi că Turcia 

e ferm hotărită in apărarea 
drepturilor și intereselor sale in 
această regiune, de o vitală im
portantă pentru ea din toate 
punctele de vedere.

Cu acest prilej, doresc să mă 
refer și la problema cipriotă. 
Politica cipriotă a Turciei e clară 
și exprimă continuitate. Net 
(intern contra împărțirii, alipi
rii șl creării in insulă a unei 
situații care va servi năzuința 
unui stat oareeare. Turcia 
este hotărită in ee privește apă
rarea statutului de independen
ță, suveranitate si de nealiniere 
al Ciprului. In actuala situație 
nu vedem altă soluție decât fon
darea. prin convorbiri interro- 
munitare si pe eăi pașnice, a 
unui stat federal, pe bază geo
grafică. la care cele două comu
nități vor participa in condiții 
de egalitate.

Dorința noastră cea mai sin
cerii e ca această atitudine 
realistă să fie Împărtășită de 
toate țările interesate. De fapt 
se știe că. pe lingă țările direct 
implicate in chestiune, și con 
ducătorii celorlalte țări totere- 
sate sint unanimi asupra naturii 
problemelor Cipru si Egee. de a 
crea crize foarte serioase si 
grave pentru regiunea noastră si 
pentru pacea m—diili Ex
prim mulțumirea mea mai a- 
les pentru faptul că Excelența 
Voastră, ca președinte al statu
lui român, i-ati sărut insă foarte 
bine realitatea și, ceea ce e mal 
important, ați exprimat cu cu
raj și sinceritatea ginduriloe 
dumneavoastră, ei problema ci
priotă poate fi soluționată n 
pe calea negocierilor internațio
nale. ei pe baza unei înțelegeri, 
la care se va ajunge intre co
munități.

Cu urarea ca vizita Domnie! 
Voastre să întărească prietenia 
și încrederea reciprocă dintre 
țările noastre, ridic paharul in 
onoarea și sănătatea Excelenței 
Voastre, a stimatei doamne 
Ceaușescu, pentru fericirea și 
progresul poporului român și 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre ! (Aplauze).

L

primeiui 
Demirel.

Aflind ■ -»e pe-tra a ă*aa  aari 
ea oaspeți ai Repvbbc-. Tarei*  
folosesc acest prilej. if»«—â 
ea soți», peutra a vă «atata is 
mod eardial pe daameavaasxră. 
domnule președinte, si pe doam
na Korwbkrk, pe cuâataratarii 

acest dines, întregul popar tare, 
dind. totodată, glas «en marote
lor de stimă, prețuire și prie
tenie pe care paparei rosâa le 
poartă fată de națiunea turcă.

Constatăm eu satisfacție eă 
relațiile româno-;uree ax înre
gistrat tu ultimii aai prtrese 
însemnate matertalizindu-se la 
creșterea de aproape * ari a 
sein tuburilor stisimke ta peri
oada 1*71 —lTlț în unenrificaro*  
eoliberărti tehaâro-știiațifke și 
euMuraie dintre țările noastre. 
Acordai de rsoperare eroaseat- 
râ. industrială și tetaucă pe 
termen hmg. ea șl teieUhe *-  
eorduri șt înțelegeri i1 «ursaiie 
latre România «i Turcia con
stituie • bază temeinică pentru 
desfășurarea txari largi canin- 
cedri bilaterale, reciproc avan
tajoase. Declarația Solemnă 
Camaai a Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia, 
semnată la București, eu prile
jul vizitei 
Suleyman 
pi ins ipiile de depimâ egalitate 
st respect mutual pe rare se m- 
temeiazâ raporturile rumăao- 
tarce și exprimă dorința cetar 
tonă popoare de a ia t» naifica 
eouluerarea in interesai pro
pășirii lor crouomire seriile, al 
păcii și securității iaternațâsua- 
le. Semnificativ*  pentru evo
luția pozitivă a relațiilor ro- 
păao turte este amplificarea in 
ultima vreme a toutarieior și 
schimbai iloi de vizite la dife
rite niveluri, intre delegat^ Par
lamentare. ministeriale. psfitirr. 
contribuind ia mai bana cunoaș
tere șt apropiere intre țările 
ooastre.

Ne exprimăm roo viagere a că 
vizita pe care o facem, con
vorbirile pe care le vom purta 
vor da un nou și puternic avittt 
bunelor raportori româao-turee. 
vor întări conlucrarea fructuoa
să dintre țările și popoarele 
noastre.

România, angajată eu toate 
forțele sale in opera de edifi
care a societății noi. socialiste, 
se află in prezent in fața t>- 
nor vaste planuri de dezvoltare 
și modernizare a economiei, de 
înflorire a științei și culturii, de 
ridicare a nivelului de viață și 
civilizație a întregului popor. 
Cunoaștem că și Republica Tur
cia este preocupată de înfăp
tuirea unei politici care sâ-i 
asigure înaintarea pe calea pro
gresului economic și tehnico-șl:- 
ințific. Fără îndoială că atit 
cooperarea, cit și schimburile 
multilaterale dintre România și 
Turcia vor contribui la propă
șirea economică și socială a 
celor două țări, precum si la 
promovarea cauzei păcii și în
țelegerii între națiuni.

Domnule președinte.
Vizităm țara dumneavoastră 

într-o perioadă cind in lume se 
produc mari schimbări sociale și 
naționale, cind pe arena mon
dială se intensifică lupta po
poarelor împotriva vechii po
litici de dominație și asuprire, 
se afirmă tot mai puternic vo
ința lor de a fi stăpine pe soar
ta proprie și pe bogățiile na
ționale, de a se dezvolta liber, 
intr-un climat de pace și secu
ritate.

România acționează ferm, prin 
întreaga sa politică externă, 
pentru sprijinirea proceselor po
zitive care au loc în viața in
ternațională, pentru realizarea 
aspirațiilor legitime ale popoare
lor de progres, de colaborare și

Vizită 
protocolară 

la 
președintele 

Fahri Koruturk 
si doamna 

Emel Koruturk

latele get a. In acest spirit. țara 
Boastrâ întărește și dezrobi 
eoounuu relatate cu tănle so- 
riibite. ca toate (țațele vecine, 
ro tănle ta ron de dezvoltare, 
cu toate statele lama, fără deo
sebire de srtadubi jonală. La 
oaza tasulm raportul a» aaar- 

bătut ps ia rips ils deplmei egali
tăți tu drepturi, respectării in- 
Sepeudeuțet si suveranității Ba

rde interne ti avantajului re
ciproc. ale aereeurgeru la forță 
și ia ameaiutarea ea forța — 
siagxreje ia măsură să evite 
enuflsete șl animozități, să asi
gur» elaborarea pașnică Intre 
toate «ratei»

Trăind in Europa. acordăm in 
mod firesc • atenție deosebită 
reabzăru securitații pe conti
nentul austru. Nu putem uita 
faptul că din Europa au pornit 
două războaie mondiale, iar in 
E>le noastre, acest continent 
111 îotste • mare concentrare de 
arme și armate, continuind să 
6» divizat in blocuri militare 
•puse. Iată de ee acționăm cu 
toată fermitatea pentru trans
punerea consecventă in viață a 
principiilor și angajamentelor 
iaacrtse ia documentele semna
le la Conferința general-euro- 
peaaă de Ia Helsinki. în mod 
deosebit, considerăm necesar să 
fie intensificate eforturile pen
tru dezarmare și dezangajarea 
militară a continentului, precum 
și pentru inlăturarea oricăror 
restricții și bariere artificiale în 
calea colaborării dintre state, 
ereindu-se astfel un climat în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, la adăpost de orice 
agresiune sau amestec din afară. 
Aceasta corespunde nu numai 
intereselor vitale ale popoarelor 
europene, ei ți destinderii șl 
securității mondiale.

Considerăm că interesele su
preme ale popoarelor din Bal
cani impun instaurarea unor 
relații trainice, de încredere și 
bună vecinătate in această re
giune, dezvoltarea conlucrării 
fructuoase, in domenii cit mai 
largi între statele noastre. De
sigur, o importanță hotăritoare 
au relațiile bilaterale dintre ță
rile balcanice, precum șl rezol
varea, in spiritul înțelegerii și 
păcii, pe calea tratativelor, a 
tuturor problemelor de interes 
reciproc. De asemenea, se im
pune intensificarea relațiilor 
multilaterale, atît în cadrul or
ganismelor de colaborare inter- 
balcanică existente, cît și prin 
crearea altora noi. România este 
hotărită să sprijine orice iniția
tive menite să activizeze rela
țiile interbalcanice — atît po 
plan bilateral cît și multilateral — 
aducindu-și contribuția consec
ventă la transformarea Balca
nilor într-o zonă a colaborării 
și păcii, lipsită de arme nucle
are. de trupe și baze militară 
străine, intr-o zonă a ințelegerii 
și destinderii.

Apreciem că o importanță de
osebită are in acest sens regle
mentarea pe calea tratativelor 
pașnice, in spiritul respectării 
intereselor reciproce, a proble
melor dintre Turcia și Grecia. 
De asemenea, considerăm nece
sar să se intensifice eforturile 
pentru soluționarea politică a 
situației din Cipru, pe baza res
pectării independenței și inte
grității acestui siat, a asigurării 
conviețuirii pașnice între cele 
două comunități cipriote.

Pornind de la interdependenta 
situației din Europa, din Bal
cani și cea din 
ciu, considerăm 
ajungă cît mai 
rea conflictului 
unei păci durabile și juste în a- 
ceastă zonă, pe baza retragerii 
trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, a asigurării 
independenței și suveranității 
tuturor statelor din regiune, •

Orientul Mijlo- 
că trebuie să se 
rapid la stinge- 
și instaurarea

SOSIREA LA ANKARA

rohrtionărif problemei poporului 
pal est inia» in conformitate eu 
interesele sale legitim» — iu- 
ciusiv de a-șâ constitui nn stat 
■ați—»l independent. O impor
tanță stringentă pentru climatul 
politie din Orientul Mijlociu are, 
fără îndoială. reglementarea 
pașnică a situației din Liban, 
de către poporul libanez însuși, 
evitindu-se orice intervenție 
străină in treburile interne ale 
acestei țări. România — ca și 
Turcia și celelalte țări din Bal
cani și din Europa — este pro
fund interesată ea în Medite- 
rana. in Egee și in Marea Nea
gră să domnească ințelegerea șl 
securitatea, ea aceste mări să 
devină mări ale păcii și colabo
rării.

Pătrunși de un înalt spirit de 
răspundere pentru destinele pă
cii. țara noastră acționează 
ferm pentru înfăptuirea dezar
mării generale și in primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru 
instaurarea noii ordini econo
mice internaționale și lichida
rea subdezvoltării, pentru Înfăp
tuirea unor relații interstatale 
cu adevărat democratice, bazate 
pe egalitate și echitate, pentru 
asigurarea accesului larg și ne
îngrădit al tuturor popoarelor la 
cuceririle civilizației moderne, 
pentru crearea condițiilor care 
să favorizeze progresul tuturor 
țărilor și, in primul rind, al ce
lor rămase in urmă.

Considerăm că soluționarea 
constructivă a complexelor pro
bleme cu care se confruntă as
tăzi omenirea face necesară mai 
mult ca oricind unirea eforturi
lor tuturor popoarelor, conlucra
rea lor activă pe arena inter- 
națională. Doresc să subliniez, 
cu acest prilej, că România și 
Turcia au conlucrat fructuos — 
atit în cadrul conferinței gene- 
ral-europene, cit și la O.N.U. și 
în alte organisme internaționale 
— și imi exprim convingerea că 
și în viitor ele vor acționa im
preună, in spiritul păcii, al co
laborării și înțelegerii intre po
poare.

Cu această convingere, doreso 
să toastez in sănătatea dum
neavoastră, domnule președinte, 
și a stimatei doamne Emel 
Koruturk ;

— pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului turc, prieten ;

— pentru prietenia și colabo
rarea româno-turcă ;

— pentru pace și colaborare 
în întreaga lume ;

— in sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor ! (Aplauze).

La Mausoleul lui Mustafa Kemal Atatiirk

în ma- 
o gardă 

se Îndreaptă 
oficială Pembe

Korutilrk, Iau loc apoi 
gini care, escortate de 
de motocicliști, 
spre reședința 
Kosku. rezervată oaspeților.

Coloana oficială străbate mai 
întii vechea Ankară, cu con
strucții tradiționale, care fac 
loc. treptat, cartierelor noi, cu 
bulevarde larg deschise și edi
ficii moderne, joncțiunea dintre 
vechea și noua Ankară realizîn- 
du-se în istorica „Ulus Meydani" 
(Piața Națiunii), dominată de 
statuia ecvestră a lui Mustafa 
Kemal Atatiirk, fondatorul sta
tului modem turc, și de vechea 
clădire a Medjilisului, unde, în 
1923, a fost proclamată Repu
blica Turcia.

De la Ulus Meydani începe 
Bulevardul Atattlrk, principala 
arteră a capitalei, pe care o 
străbate de la nord la sud, pe o 
distanță de peste 25 de km. 
Astăzi, în cinstea vizitei soli
lor poporului român, această 
frumoasă magistrală este împo
dobită sărbătorește cu drapelele 
de stat ale României și Turciei.

La Mausoleul
lui Mustafa Kemal Atatiirk
în cursul după-amiezii, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la Anit 
Kabir, Mausoleul lui Mustafa 
Kemal Atatiirk, făuritorul Tur
ciei moderne. De la reședința 
sa oficială, șeful statului român 
a fost însoțit de ministrul apă
rării naționale, Ferit Melen.

începută in 1944, ca urmare a 
unei hotărâri a Medjilisului, 
și terminată în 1953, această 
monumentală construcție, ridi
cată în virful unei coline care 
domină orașul, îmbină armo
nios concepția de factură mo
dernă cu elementele arhitectu
rii tradiționale turce. Mausoleul 
are forma unui templu, încon
jurat de porticuri, in mijlocul 
căruia un uriaș bloc de mar
mură, tăiat dintr-o singură bu
zată. adăpostește mormîntul lui 
Atatiirk. Pereții interiori ai 
Mausoleului slnt Imbrăcați în 
plăci de marmură roșie, iar pla
fonul — cu mozaic auriu. O mo
numentală scară, ornată cu 
basoreliefuri, și o vastă espla
nadă. pavată cu dale din tera- 
sit și marmură, spre care duce 
o alee triumfală, decorată cu 
lei din granit, în stil neohitit, 
flancată de galerii deschise, în
tregesc edificiul, considerat cel 
mai important monument al 
Turciei moderne. Deasupra blo

Telegrama de la bordul avionului prezidențial

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, vă adresez un 
călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura Partidului Comunist Bulgar 
și întregului popor al Bulgariei prietene noi și tot mai mari reali
zări pe calea socialismului, a progresului și înfloririi patriei, pre
cum și în lupta pentru colaborare, securitate și pace în Europa.

INTILNIRI
în ziua de 22 iunie, tovarășul 

Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a. avut, la 
Ankara, întîlniri de lucru cu 
Salahattin Kilic, ministrul ener
giei și resurselor naturale, și cu 
Nahit Menteșe, ministrul comu
nicațiilor.

Cu acest prijel, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea cooperării dintre România și 

De-a lungul întregului parcurs, 
un mare număr de cetățeni 
aplaudă, salută cu prietenie 
și căldură pe șeful statu
lui nostru, îșl exprimă satis
facția de a avea ca oaspete 
pe președintele României, a 
cărui activitate neobosită în 
slujba Idealurilor de pace, în
țelegere și colaborare între na
țiuni este larg cunoscută 
și apreciată. După ce străbate 
marele bulevard, înțesat de o 
parte și de alta de mulțimi de 
oameni, coloana de mașini tra
versează unul dintre cele mai 
noi cartiere ale Ankarei, Can- 
kaya, unde se află reședința 
rezervată oaspeților.

La intrarea în reședință se 
află aliniată o gardă militară 
în uniformă de paradă, care 
prezintă onorul. _ 
Nicolae Ceaușescu 
Korutilrk, 
Ceaușescu 
Korutilrk, se întrețin 
după care oaspeți și gazde iși 
iau rămas bun, urmind a se re
întâlni in cursul după-amiezii, 
în continuarea desfășurării pro
gramului oficial.

Președinții 
și Fahri 

tovarășa Elena 
șl doamna Emel 

cordial,

cului monolit slnt dăltuite în 
marmură cuvintele celebre 
„Yurda Sulh, cihanda sulh“ 
(„Pace în țară, pace în lume”) 
— crezul politic al lui Atatiirk.

în întîmpinarea șefului sta
tului român, la Mausoleu 
au venit guvernatorul Anka
rei, Dumuș Yalcin, prima
rul capitalei turce, Vedat Da- 
lokay, și comandantul gar
nizoanei Ankara, general de 
corp de armată O. Fazii Polat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

O unitate de gardă prezintă 
onorul, în timp ce se depune 
coroana. După depunerea co
roanei se păstrează un moment 
de reculegere.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
scrie apoi în cartea de aur a 
Mausoleului : „Cu prilejul vi
zitei in Republica Turcia, adu
cem un cald omagiu memoriei 
lui Mustafa Kemal Atatiirk — 
fondatorul statului turc mo
dern".

în continuare, se vizitează 
Muzeul Atatiirk, amenajat în 
incinta Mausoleului, care cu
prinde obiecte personale și di
ferite documente legate de viața 
și lupta eminentului om de stat.

DE LUCRU
Turcia în domeniile minier, pe
trolier, energetic, precum și in 
domeniul transporturilor și tele
comunicațiilor.

La întîlnirile de lucru au par
ticipat Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.



Vie satisfacție față de vizita înalților oaspeți 
români, față de dezvoltarea continuu ascendentă 

a relațiilor dintre România si Turcia
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Personalități politice, presa turcă subliniază profundele semnificații ale evenimentului

Noua etapă a dialogului 
româno-turc, prilejuită de vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Turcia, este salutată unanim 
în cercurile politice de aici ca 
un eveniment de cea mai mare 
însemnătate pentru evoluția 
continuu ascendentă a raportu
rilor de colaborare prietenească 
intre cele două țări, inscriin- 
du-se. in același timp, ca o 
contribuție de prim ordin la 
consolidarea cursului spre des
tindere și cooperare in Balcani 
și in întreaga Europă.

Importante personalități gu
vernamentale. lideri ai partide
lor politice de cele mai diverse 
orientări au ținut sâ-și expri
me, in cuvinte pline de căldură, 
satisfacția pentru acest eveni
ment. subliniind semnificațiile 
sale deosebite.

NECMETTIN ERBAKAN, vi- 
ceprim-ministru și președinte 
al Partidului Salvării Naționale, 
a apreciat că Turcia și Româ
nia sint două țări prietene, două 
țări care se cunosc îndeaproape.

Vizita actuală a președinte
lui României încununează 
schimburile de vizite efectua
te pînă acum între cele două 
țări, va da. în mod sigur, bune 
rezultate. Noi considerăm ca 
foarte utilă dezvoltarea rela
țiilor Turciei cu vecinii săi. 
Tocmai de aceea salutăm cu 
căldură această vizită, care va 
contribui la întărirea colaboră
rii. îndeosebi in sectorul eco
nomic. între cele două țări, in 
folosul lor reciproc.

TUKHAN FEYZIOGLU, vice- 
prim-ministru, președintele 
Partidului Republican al încre
derii, ne-a spus : „Avem o mare 
satisfacție pentru această a doua 
vizită oficială in țara noastră a 
președintelui României, Exce
lența Sa Nicolae Ceaușescu. 
Sîntem convinși că ea va da 
un nou impuls dezvoltării rela
țiilor dintre Turcia și România, 
care sint deja foarte bune.

între cele două țări ale noas
tre nu există nici un fel de 
probleme in suspensie. Dimpo
trivă, constatăm că relațiile de 
bună vecinătate și colaborare 
dintre Turcia și România s-au 
dezvoltat îmbucurător. Sint 
sigur că există o deplină comu
nitate de vederi în ce privește 
extinderea relațiilor dintre țări
le noastre în toate domeniile, 
ca și transformarea regiunii 
noastre intr-o zonă a păcii''.

IHSAN SABRI CAGLAYAN- 
GIL, ministrul afacerilor exter
ne, a apreciat, la rîndul său : 
..Relațiile Turciei cu România 
sint la un nivel foarte avansat. 
Nu mă îndoiesc — a continuat 
el — că această vizită va da un 
nou impuls relațiilor noastre 
solide. Cred că. cu prilejul pre
zenței Excelenței Sale președin
tele Nicolae Ceaușescu in Tur
cia. vom avea convorbiri foarte 
fructuoase și că vom ajunge la 
puncte de vedere comune in 
probleme importante cu Româ
nia vecină și prietenă, cu care 
sintem hotăriți să dezvoltăm, in 
toate domeniile, relațiile noas
tre".

MUMIA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, a trimis Alteței Sale Regale, Marele Duce JEAN Dt 
LUXEMBURG, următoarea telegramă : , . . .

Sărbătoarea națională a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă transmite cele mai cordiale felicitări, 
precum și cele mai sincere urări de fericire personală și prosperi
tate poporului luxemburghez prieten. _

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea ca rela
țiile de prietenie și conlucrare ce s-au statornicit intre Romania și 
Marele Ducat al Luxemburgului vor continua să se dezvolte, m 
interesul celor două țări și popoare ale noastre, al cauzei nobilelor 
idealuri ale păcii și cooperării in Europa și m lumea întreaga.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al Marelui Ducat 
al Luxemburgului, GASTON THORN, următoarea telegrama :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Marelui Ducat al_ Luxembur
gului am plăcerea să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu 
sincerele mele urări de sănătate și fericire personală. _

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești romano-luxem- 
burgheze vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul celor doua 
țări și popoare ale noastre.

PLECARE
Marți la amiază, general-co

lonel ion Coman, ministrul apă
rării naționale al Republicii So
cialiste România, însoțit de o 
delegație militară, a plecat spre 
Londra, unde, la invitația mi
nistrului apărării al Marii Bri
tanii va face o vizită oficială.

La sosirea la Londra, pe a- 
eroportul militar Northolt, de
legația a fost întîmpinată de 
Roy Mason, ministrul apărării 
al Marii Britanii, și alte oficia
lități militare britanice. Erau 
prezenți ambasadorul român la 
Londra, Pretor Popa, și atașatul

ȘTIRI S
• Astăzi, în patru orașe din 

tară se vor desfășura sferturile 
de finală ale „Cupei României" 
la fotbal. în Capitală, pe stadio
nul „23 August", cu începere de 
la ora 18,00, echipa Steaua va 
întilni formația Rapid. Jocurile 
din țară vor începe la ora 17,00 
și se vor disputa după urmă
torul program : la Pitești : 
Sportul Studențesc — Univer
sitatea Craiova ; la Ploiești: 
C.S.U. Galați — A.S.A. Tg. 
Mureș ; la Tg. Mureș : F.C. 
Argeș Pitești — F.C. Bihor.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul 1, cu 
începere din jurul orei 10,50, 
aspecte de la toate meciurile.

• Turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon a pro
gramat ieri partide din turul 
doi aF probei de simplu bărbați. 
Jucătorul român Ilie Năstase 
l-a întîlnit pe campionul iugo-

BULENT ECEVIT, președinte
le Partidului Republican al Po
porului, ne-a declarat : „Sint 
deosebit de satisfăcut de faptul 
că Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu. vizitează 
Turcia. Relațiile de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit 
in ultimii ani intre cele două 
țări ale noastre sint foarte îm
bucurătoare. Cred că vizita Ex
celenței Sale va reprezenta o 
nouă contribuție la extinderea 
acestor relații. Cred, de aseme
nea. că dezvoltarea bunelor ra
porturi dintre România și Tur
cia va constitui o contribuție 
importantă la destinderea în re
giunea noastră și la pacea mon
dială.

Anul trecut, am avut prilejul 
să vizitez România, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
și să am cu Domnia Sa convor
biri îndelungate. Păstrez amin
tiri foarte prețioase pentru mine 
din această vizită. Sint, de a- 
semenea, fericit că, pe timpul 
actualei vizite, voi avea posibi
litatea să continui discuțiile cu 
președintele Ceaușescu.

Transmit, cu această ocazie, 
cele mai bune urări poporului 
României prietene".

ORHAN EYUBOGLU, secre
tarul general al Partidului Re
publican al Poporului, ne-a 
declarat : „Sint convins că vi
zita președintelui României, Ex
celența Sa Nicolae Ceaușescu, în 
țara noastră va constitui un 
moment istoric de referință în 
dezvoltarea relațiilor celor două 
țări prietene și vecine. Sintem 
fericiți că prietenia noastră, în
temeiată și pe baze istorice și 
culturale, va da roadele dorite 
in asigurarea unei atmosfere de 
conviețuire pașnică și colabora
re avansată în regiunea noastră 
— pentru care militează și 
Partidul Republican al Poporu
lui. Fără îndoială că eforturile 
președintelui Ceaușescu în a- 
ceeași direcție sint profund a- 
preciate de Întregul popor turc".

Pe spații ample, cu titluri 
mari, pe primele pagini, ziarele 
din Ankara și Istanbul salută 
cea de-a doua vizită oficială în 
Turcia a iluștrilor soli ai po
porului român. La Ioc de frunte 
sint publicate biografiile și foto
grafiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Numeroase articole 
sint consacrate, totodată, pre
zentării succeselor remarcabile 
obținute de România in dezvol
tarea economică și socială, poli
ticii sale active și principiale pe 
plan internațional, ca și relie
fării importanței deosebite pe 
care o ocupă in cronica bogată 
a raporturilor bilaterale noua 
rundă a convorbirilor româno- 
turce, la nivelul cel mai inalt.

„Yeni Ulus" inserează pe pri
ma pagină un comentar in care 
se relevă că „Turcia si Româ
nia acordă o mare importanță 
relațiilor lor bilaterale, pentru 
că se află in aceeași regiune. 
Atit Turcia, cit și România au 
răspunderi mari în asigurarea

militar, aero și naval al țarii 
noastre, colonel Cornel Popa.

SOSIRE
Marți seara, a sosit în Ca

pitală o delegație a Asociației 
femeilor cu diplome universi
tare din Grecia, condusă de A- 
malia Fleming, medic, preșe
dinta Asociației, care, la invi
tația Consiliului Național al 
Femeilor, face o vizită de prie
tenie în țara noastră. Din dele
gație fac parte Aspa Papatha- 
nasopoulou, filolog, secretar, 
general al Asociației, și Iro 
Lambru, filolog, responsabilă cu 
relațiile externe ale Asociației.

PORTIVE
slav Zeliko Franulovici, în fața 
căruia a cîștigat clar în trei, sa
turi cu 6—1, 7—5, 6—3. Comen
tatorii subliniază jocul bun 
prestat de Năstase in această 
partidă. Alte rezultate: Adriano 
Panatta—Dale Collings 9—7, 2—6, 
3—6, 8—6, 6—1; Jimmy Con
nors—Warboys 6—3. 6—2, 6—3; 
Wojtek Fibak—Whitlinger 8—6, 
6—1, 3—6, 6—1; Bjorn Borg— 
Riessen 6—2, 6—2, 6—3; Mark 
Cox—Munoz 6—4, 9—8, 6—4.

• Vineri, la Buzău va avea 
loc o reuniune internațională de 
box cu participarea lotului 
olimpic al țării noastre. Cu 
acest prilej vor evolua, printre 
alții, C. Gruescu, F. Ibrahim, 
frații Cuțov, Al. Năstac și M. 
Simon. în program figurează și 
numele a doi olimpici bulgari 
Țvetkov (semiușoară) și Suvan- 
djiev (grea). 

unei păci durabile in Balcani, în 
eforturile pentru întărirea cola
borării in toate domeniile. Con
vorbirile ce vor avea loc cu pre
ședintele Ceaușescu, considerat 
unul dintre liderii cu greutate 
atit pe plan balcanic, cit și pe 
plan internațional, vor pune, de
sigur. in evidență importanța a- 
cestui lucru".

„Bugun" dedică o pagină în
treagă României și activității 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe plan intern și internațional.

In mod semnificativ „Yeni 
Halkci" intitulează pagina con
sacrată vizitei : „Sub conducerea 
președintelui Ceaușescu, Româ
nia a intrat intr-o nouă 
etapă de avint". Pagina 
conține articole privind di
recțiile de dezvoltare ale econo
miei românești in sectoare ca in
dustria chimică, de mașini-unel- 
te, petrolieră, precum și despre 
succesele in domeniul cercetări
lor submarine etc.

în aceeași manieră reflectă vi
zita și ziarele „Savaș", „Zafer", 
„Akșam", „Tasyir", „Son Hava- 
dis", „Tercuman", „Bariș", „Yeni 
Gun“, „Adalet", „Vatan", „Sa- 
bah" și „Yeni Asya“.

„Bayrak" consacră un amplu 
articol dezvoltării raporturilor 
de colaborare româno-turce în 
toate domeniile. De asemenea, 
„Tanin" publică articolul „Salu- 
tînd sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu", in care se sublinia
ză importanța pe care o va avea 
actuala vizită în evoluția vii
toare a relațiilor româno-turce. 
Concomitent, se face un scurt 
istoric al raporturilor bilaterale.

Cotidianul „Politika" publică 
articolul : „România postbelică 
a devenit țara balcanică cu cel 
mai înalt ritm de dezvoltare", în 
care prezintă cifre referitoare 
la dezvoltarea industrială a 
României, producția în princi
palele domenii și schimburile 
sale comerciale.

Sub fotografiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, „Dunya" pu
blică comentariul : „Vizita
președintelui Ceaușescu va 
promova relațiile noastre", cu 
subtitlul : „România, care de
ține o pondere importan
tă în politica europeană, 
cunoaște și un mare avint în 
industrie". în articol se arată că 
„dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și prietenie dintre 
România și Turcia, din toate 
punctele de vedere — economic, 
tehnic, cultural și tehnologic — 
are. fără nici o îndoială, o mare 
importanță atit pentru înțelege
rea și securitatea in Balcani, cit 
și in lumea întreagă. Intensifi
carea schimburilor de vizite și 
a contactelor oficiale din ultimii 
ani. dintre cele două țări, în 
cele mai diverse domenii, în
deosebi cele la nivelul șefilor 
de stat si guvern, constituie un 
factor de cea mai mare impor
tanță in extinderea și adincirea 
relațiilor bilaterale. Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. la 
invitația președintelui Korutiirk. 
va da un sens și mai profund 
bunei vecinătăți și prieteniei

PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, marți după-arniază, pe 
tovarășul Jan Gregor, vicepre
ședinte al Guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, pre
ședintele părții cehoslovace în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică, care participă la lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a co
misiei, ce se desfășoară la Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor a fost 
examinat stadiul relațiilor eco
nomice dintre România și Ceho
slovacia, relevîndu-se' cu satis
facție că acestea se dezvoltă 
continuu în spiritul hotăririlor 
și orientărilor stabilite cu pri
lejul întilnirîlor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak. Totodată, au fost evi
dențiate noi căi de amplificare 
a acțiunilor de cooperare și spe
cializare în producție, de inten
sificare a colaborării tehnico- 
științifice, de extindere a schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări.

Vizita delegației Partidului Comunist 

din Danemarca
Delegația Partidului Comunist 

din Danemarca, formată din Poul 
Emanuel Henning, membru al 
Biroului Politic. secretar al 
P.C.D., conducătorul delegației, 
Margit Hansen Rasmussen, mem
bru al C.C. al P.C.D., deputată 
în Consiliul Municipal Copen
haga, Vesti Andersen, vicepre
ședinte al Uniunii sindicatelor 
electricienilor din' Danemarca, 
membru al Consiliului distric
tual Frederisborg al P.C.D., Wily 
Juul Soerensen, președintele Co
mitetului orășenesc Esbjerg al 
P.C.D.. și Bruno Anders Schwe- 
de, activist al P.C.D., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră, s-a în
tîlnit, marți 22 iunie, cu tovară
șii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Pavel 
Ștefan, membru al C.C. al P.C.R.,

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Apa — o- 

biect de studiu. Reportaj la 
Institutul de cercetări șl proiec
tări pentru gospodărirea apelor. 
10,20 Biblioteca pentru toți : Ion 
Pillat. 11,00 Tineri soliști de. mu
zică populară. 11.20 Atenție la... 
neatenție ! 11,40 Telex. 16.00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba rusă. 
17,00 Fotbal : Sportul Studențesc- 
Universltatea Craiova (Cupa 
României). Transmisiune directă 
de la Pitești. In pauză : Pentru

tradiționale turco-române". După 
ce prezintă politica de dezvol
tare economică și socială a 
României, precum și pozițiile ei 
constructive in principalele pro
bleme internaționale contempo
rane, articolul conchide : „în
deosebi de cind la conducerea 
țării se află președintele 
Ceaușescu, România atrage a- 
tențfa prin noul avint al dez
voltării sale".

Cotidianul de limbă engleză 
„Turkish Daily News" salută 
vizita publicind. pe prima pa
gină, in culori, fotografiile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Fahri Korutiirk. 
Ziarul dedică vizitei un supli
ment special sub titlul : „Pre
ședintele Ceaușescu și Româ
nia", în care sint inserate mai 
multe articole privind : concep
ția președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre noua ordine 
economică internațională și dez
voltarea țării noastre în mai 
multe domenii.

In editorialul „Salut călduros 
unui vechi prieten", același ziar, 
după ce amintește schimbul de 
vizite la nivel inalt din 1969 și 
1970, scrie : „Relațiile dintre 
cele două țări s-au dezvoltat de 
atunci într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și colaborare și 
trebuie subliniat că aceste le
gături au fost influențate prin- 
tr-o atitudine exemplară de în
țelegere reciprocă... Nu există 
nici o îndoială că este în avan
tajul deplin al celor două țări 
să coopereze într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă, care 
reprezintă și o garanție pentru 
pacea și calmul în regiunea 
noastră...

Este o fericire să-1 vedem 
încă o dată printre noi pe pre
ședintele Ceaușescu, care a avut 
un mare rol în dezvoltarea re
lațiilor noastre de prietenie și 
cooperare într-un mod mai fer
til și mai realist și care este un 
adevărat prieten al Turciei. Ne 
face plăcere să folosim această 
ocazie pentru a aduce salutul 
nostru națiunii române surori. 
Dorim sincer ca dialogul ce va 
avea loc pe timpul șederii sale 
aici să fie util și fertil pentru 
ambele țări".

Ziarul „Cumhuryet", după ce a- 
nunță pe prima pagină vizita și 
programul acesteia, ii consacră 
întreaga pagină de politică exter
nă. Sub titlul generic : „Președin
tele Ceaușescu sosește astăzi la 
Ankara", pagina conține un am
plu comentariu consacrat rela
țiilor turco-române, în care se 
relevă că schimburile de vizite 
oficiale și contactele la diferite 
niveluri. îndeosebi cele la ni
velul cel mai inalt, au contri
buit hotăritor la dezvoltarea ra
porturilor bilaterale in toate do
meniile și. mai ales, la o mai 
bună înțelegere in Turcia a po
liticii externe a României. 
Aceasta — subliniază articolul 
— a sporit încrederea și priete
nia dintre cele două țări și a 
deschis largi perspective dezvol
tării viitoare a colaborării lor 
pe toate planurile.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au participat tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, președintele păr
ții române în comisie, Gheorghe 
Strop, vicepreședinte al C.S.P., 
precum și Teodor Haș, amba
sadorul României la Praga.

Au luat, de asemenea, parte 
Josef Hejsek, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace, Miroslav Sulek, amba
sadorul Cehoslovaciei ‘ la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, primul ministru 

al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit pe 
Nguyen Thanh Ha, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam 
la București, în vizită de rămas 
bun, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

Tamara Dobrin. membru suple
ant al C.C. al P.C.R.. deputat in 
M.A.N., și Constantin Nicolae, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a făcut un schimb 
de informații asupra activității 
celor două partide și au fost a- 
bordate unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

★
în aceeași zi, membrii dele

gației au avut intilniri și discuții 
la Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, la Ministerul Educa
ției și învățămîntului și au vi
zitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România.

timpul dv. liber vă recomandăm... 
18.55 Tribuna TV — Congresul în
floririi personalității umane. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Fotbal : Rapid — Steaua (Cupa 
României) — repriza a II-a. 20,50 
Telecinemateca. Ciclul „Mari ci
neaști" — Charlie Chaplin „Goana 
după aur". Premieră TV. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,20 Seară de 
balet : „Pasărea de foc" de Igor 
Stravinski. Interpretează baletul 
Operei Mari din Paris. 21,05 Telex. 
21,10 Inscripții pe celuloid : Datini 
din bătrini. 21,40 Roman-foileton : 
Forsyte Saga. Episodul 24 — „La 
Ascott".

Un remarcabil succes
al Partidului Comunist Italian
Rezultatele alegerilor generale confirmă 

voinfa de schimbare și înnoire
La Roma au fost anunțate 

marți rezultatele finale ale ale
gerilor parlamentare desfășu
rate în zilele de 20 și 21 iunie 
pentru desemnarea celor 630 de 
membri ai Camerei Deputaților

Partide
procente locuri procente locuri

Partidul Democrat Creștin 38,9 135 (idem) 38,7 263 (— 3)
Partidul Comunist Italian 33,8 116 (+22) 34,4 227 (+48)
Partidul Socialist Italian 10,2 29 (— 4) 9,6 57 (- 4)
Mișcarea Socială Italiană 6.6 15 (-11) 6,1 35 (—21)
P.S.D.I. 3,1 6 (- 5) 3,4 15 (-14)
Partidul Republican Italian 2,7 6 (+ 1) 3,1 14 (— 1)
Partidul Liberal Italian 1,4 2 (- 6) 1,3 5 (—15)
Democrația Proletară — — 1,5 6 (+ 6)
Partidul Radical — — 1,1 4 (+ 4)
Alte liste — 6 (+ 4, 0,5 4

(In paranteză, plusurile sau minusurile de mandate, în com
parație cu alegerile legislative din 1972).
Bilanțul scrutinului legislativ 

din Italia, organizat anticipat 
pentru a pune capăt unei în
delungate și dificile crize poli
tice și economico-sociale, mar
chează un nou și considerabil 
succes al Partidului Comunist 
Italian și, în general, al forțe
lor politice italiene democratice, 
de stingă.

Opțiunile electoratului italian 
au semnificația unei confirmări 
a adeziunii și sprijinului mase
lor largi populare, ale unor 
forțe democratice și progresis
te largi față de programul de 
măsuri și linia politică a P.C.I., 
profund ancorat in realitățile 
țării, a justeței alternativei po
litice propuse de comuniști pen
tru reglementarea problemelor 
complexe de ordin economic, 
financiar, .social și politic cu 
care este confruntată în ultima 
perioadă societatea italiană. 
După cum se știe, programul e- 
lectoral al P.C.I., intitulat „Pen
tru un guvern unitar, de salvare 
și de renaștere a țării", cuprin
de o serie de măsuri realiste, 
democratice, de soluționare a 
dificultăților ce persistă' în viața 
social-economică și politică a 
Italiei, intre care și propune
rea ca, cel puțin pentru ci ți va 
ani. țara să fie condusă de o 
vastă coaliție unitară, deschisă 
tuturor forțelor democratice.

Partidul Democrat-Creștin și-a 
menținut locul pe eșichierul po
litic italian, păstrindu-și poziția 
în Senat, dar pierzînd trei locuri 
în Camera Deputaților.

Cu o majoritate relativă în 
Parlament, relevă agenția Fran
ce Presse, Partidul Democrat- 
Creștin nu va mai putea să 
mențină cu ușurință la dis
tanță de zona puterii Parti
dul Comunist.

Această aritmetică nu cores
pundea totuși puterii reale ciș- 
tigate de atunci pină in pre
zent de P.C.I. la toate ni
velurile de decizie ale ță
rii. Rezultatele alegerilor din 
1976 vor pune capăt aces
tei distincții între forța 
parlamentară și forța reală a 
Partidului Comunist, această 
ultimă forță, cea reală, puțind 
astfel să exercite presiuni in 
privința formării guvernului.

în ce privește P.S.I., acesta 
s-a reafirmat ca formațiune po
litică cu un important rol în 
echilibrul parlamentar și al 
forțelor politice din Italia, în- 
registrînd insă un ușor recul, 
înfrîngeri serioase au consem
nat partidele laice minore (in 
special social-democrații și li
beralii). De remarcat că Mișca
rea Socială Italiană — partidul 
neofascist, de extremă dreaptă 
— a înregistrat cea mai semni
ficativă și elocventă infringere, 
pierzînd 21 de mandate de de- 
putați și 11 de senatori.

în legătură cu aceste rezul
tate. observatorii politici remar
că faptul că, deși nu aduc o 
limpezime, in această fază, a 
posibilităților practice de con
stituire a unui guvern de coa
liție, ele au contribuit la o e- 
videntă orientare spre stingă a 
forului legislativ, in primul rînd 
prin sporirea ponderii parla
mentare a P.C.I. Acest lucru a 
fost evidențiat în declara
ția făcută presei de secre
tarul general al P.C.I., En
rico Berlinguer, care, sub
liniind că „Partidul Comu
nist Italian este acela care ob
ține succesul cel mai important 
în comparație cu precedentele 
alegeri, a apreciat că avansul 
comuniștilor va determina o pu
ternică deplasare spre stingă a 
Parlamentului. Rezultatul vo
tului — a spus Enrico Berlin
guer — face și mai evidentă 
problema fundamentală care a 
ieșit în relief la alegerile de la 
15 iunie 1975, și anume impor-
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• PREȘEDINTELE PORTU

GALIEI, generalul Francisco da 
Costa Gomes, a vizitat pavilio
nul românesc de la Tîrgul in
ternațional de Ia Lisabona.

Șeful statului portughez a 
apreciat realizările industriei 
construcției de mașini și elec
trotehnicii din țara noastră, 
care participă cu o gamă largă 
de produse la ediția din acest 
an a Tirgului, varietatea expo
natelor industriei petrochimice 
și alimentare.

e SENATUL AMERICAN a 
ratificat, luni, cu o majoritate 
de 81 voturi pentru și 11 împo
trivă, tratatul dintre Statele U- 
nite și Spania, care reînnoiește 
pentru o perioadă de incă cinci 
ani dreptul S.U.A. de a utiliza 
trei baze aeriene și o bază de 
submarine din Spania.

Textul tratatului înlocuiește, 
acordurile din anul 1953. In ba
za prevederilor sale, guvernul 

și a celor 315 senatori, distri
buirea voturilor între principa
lele partide politice italiene, în 
raport cu scrutinul legislativ an
terior, fiind următoarea:

Senat Cameră 

tanța centrală pe care o are 
participarea comuniștilor la 
conducerea treburilor țării. în 
esență, a adăugat Enrico Berlin
guer, se încheie epoca în care 
s-a încercat să se conducă pe 
baza excluderii P.C.I. „Votul — 
a declarat în încheiere secre
tarul general al P.C.I. — repre
zintă o confirmare a acelei po
litici care situează deplasarea 
spre stingă și reînnoirea — ce 
se exprimă în numeroase for
me, în toate domeniile vieții na
ționale — în perspectiva celor 
mai ample convergențe ale tu
turor forțelor care au rădăcini 
și tradiții populare".

Arătînd că în configurația 
noului parlament nu se va pu
tea să nu se țină seama „de 
forța crescută a stîngii", secre
tarul general al P.S.I., Frances
co de Martino, a declarat că 
„Partidul Socialist Italian va 
rămîne ferm la pozițiile formu
late în campania electorală și 
va susține formarea unor gu
verne fără nici o excludere a 
stîngii".

într-o declarație făcută pre
sei, secretarul național al Par
tidului Democrat Creștin, Be- 
ningo Zaccagnini, a exprimat ho- 
tărirea partidului său „de a 
confrunta cit mai repede pro
gramul Democrației Creștine cu 
propunerile celorlalte forțe po
litice", cu scopul de a „restabili 
condițiile necesare formării 
unui guvern stabil, democratic 
și avansat din punct de vedere 
social". El a invitat propriul 
partid, ca și celelalte formațiuni 
politice „să mediteze cu calm și 
in mod responsabil" asupra re
zultatelor electorale. „Este vorba 
de o reflecție pe care toate for
țele politice și sociale trebuie să 
o facă în mod conștient și cu 
voința de a se pune în slujba 
țării".

Proteste împotriva reprimării sîngeroase 
a populației africane din R.S.A.

Africa independentă condam
nă energic crimele săvîrșite de 
autoritățile rasiste de la Preto
ria împotriva populației africa, 
ne, a declarat Alexander Grey 
Zulu, secretar general al Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale din Zambia, la mitin
gul de la Lusaka organizat în 
memoria victimelor represiuni
lor de la Johannesburg și Pre
toria. Vorbitorul a adresat un 
apel popoarelor iubitoare de 
pace de a acorda sprijin luptei 
drepte a populației africane din 
R.S.A. împotriva politicii de 
apartheid și a regimului rasist 
din această țară.

Problema represaliilor sînge- 
roase organizate de autoritățile 
din Republica Sud-Africană îm
potriva populației africane din 
suburbiile orașelor Jahannes- 
burg și Pretoria va fi examina
tă la apropiata reuniune la 
nivel înalt a șefilor de stat și 
guvern din țările membre ale 
Organizației Unității Africane, 
care se va întruni în prima de_ 
cadă a lunii iulie la Port Louis, 
capitala Insulei Mauritius — a 
declarat Munuya Wayaki, mi
nistrul afacerilor externe al 
Kenyei.

Sfidînd larga condamnare pe 
plan internațional a intervenți
ei brutale și sîngeroase a poli
ției și armatei împotriva parti- 
cipanților la manifestațiile anti- 
apartheid, soldată cu sute de 
morți și răniți in rîndurile 
populației africane majoritare 

american se angajează să retra
gă submarinele sale purtătoare 
de rachete nucleare de la baza 
maritimă de la Rota, pînă la 
1 iulie 1979, și să acorde Spa
niei credite și ajutoare în va
loare de 1,2 miliarde dolari.

• CORUL „MADRIGAL" al 
Conservatorului Ciprian Porum- 
beseu dirijat de Marin Constan
tin a susținut luni seara, in sala 
de concerte a hotelului Sheraton 
din Istanbul, primul său con
cert din cadrul noului turneu 
efectuat in Turcia. înalta ținută 
artistică a corului și măiestria 
artiștilor români au fost înde
lung aplaudate de numeroasa 
asistență prezentă la concert.

e PREȘEDINTELE Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Es- 
taing a sosit marți la Londra în
tr-o vizită oficială de patru zile 
— prima efectuată în Marea 
Britanie de un șef de stat fran
cez după anul 1960.

ZWra: Problema șomajului juvenil
în deibaterea Camerei Comunelor

„Trebuie recunoscut fap
tul că șomajul nu constituie 
un fenomen care să dureze 
un an sau cel mult doi. El 
a devenit o problemă cu care 
trebuie să încercăm să ne 
confruntăm în mod rațional" 
— a declarat deputatul con
servator James Prior, în 
deschiderea dezbaterilor din 
Camera Comunelor, consa
crate șomajului in rîndurile 
tineretului și în special ale 
absolvenților institutelor de 
învățămînt superior. El a 
subliniat că, potrivit ultime
lor cifre oficiale, în prezent 
în Marea Britanie există 
1 250 000 șomeri, numărul șo
merilor „cu diplome" fiind 
de 37 739. „Dacă nu vom 
lua măsuri urgente, vom crea 
o generație nemulțumită și 
deziluzionată" — a subliniat 
deputatul conservator. El a 
propus crearea unui depar
tament guvernamental care 
să se ocupe de această pro
blemă pe termen lung. în- 
trucît „industria nu îi poate 
absorbi, în prezent, pe toți 
cei care nu au de lucru".

„Marele număr de șomeri 
în rîndurile tinerilor înseam
nă o tragedie pentru aceș
tia, ca și pentru țară" — a

Acțiuni revendicative în Franța și Spania
Marți dimineața a fost declan

șată in Franța o largă acțiune 
revendicativă, la care participă 
un mare număr de muncitori și 
funcționari care au rămas fără 
locuri de muncă datorită feno
menelor recesioniste ce se mani
festă în economia națională. 
Desfășurată sub denumirea „Ra
liul șomerilor", manifestarea a 
fost organizată de muncitorii și 
salariații din 250 de uzine și în
treprinderi din întreaga țară, în
chise de antreprenori ca urmare 
a dificultăților economice sau 
ocupate de oamenii muncii în 
semn de protest față de restrîn- 
gerea producției și concedierile 
în masă. Participanții s-au orga
nizat în cinci mari coloane de 
autobuze' și camioane ce vor 
străbate diferite orașe ale Fran
ței, în cadrul unei manifestări 
revendicative dintre cele mai 
puternice din vara acestui an, 
ale cărei obiective sint lupta îm
potriva șomajului, pentru apă
rarea locurilor de muncă și sa
tisfacerea altor cerințe legitime 
ale oamenilor muncii.

La Madrid a fost organizată, 
marți, „Ziua de luptă împotriva 
scumpirii costului vieții". în di
ferite zone ale capitalei spaniole 
au avut loc manifestații de masă, 
în cadrul cărora participanții au 
cerut adoptarea neîntirziată a 
unor măsuri împotriva creșterii 
prețurilor la bunurile de strictă 

din Republica Sud-Africană, 
premierul regimului rasist de 
la Pretoria — relatează agenția 
U.P.I. —, John Vorster, a decla
rat că „a ordonat forțelor poli
țienești să facă uz de toate mij
loacele de care dispun pentru 
a pune capăt oricăror acțiuni de 
protest ale africanilor".

Demonstrații ale populației a- 
fricane împotriva regimului 
rasist și a crimelor săvîrșite 
de poliție în principalele orașe 
locuite de africani au avut loc, 
marți, în orașul Mamelodi — 
situat la 19 km de Pretoria — 
precum și în alte suburbii ale 
orașelor Johannesburg și Preto
ria, unde s-au semnalat din nou 
incidente între manifestanți și 
poliție.

în zonele unde demonstrațiile 
au continuat, au fost dislocate 
noi forțe ale poliției, în vreme 
ce în orașele în care zilele tre
cute au avut loc violente de
monstrații, efective ale poliției 
și armatei circulă pe străzi. 
Agenția Reuter relatează că în 
localitatea Mapobane, unde in
tervenția brutală a poliției s-a 
soldat, luni, cu moartea altor 
zece africani participant! la ma
nifestațiile antiapartheid, peste 
1 000 de muncitori de culoare 
au refuzat să se prezinte la 
lucru.

Potrivit declarațiilor minis
trului sud-african al poliției, în 
timpul sîngeroaselor represi
uni ale poliției impotriva popu
lației de culoare au fost ucise 
140 de persoane, iar alte 1128 au 
fost rănite.

• O DELEGAȚIE a Consiliu
lui Consultativ al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
condusă de Nguyen Huu Tho, 
președintele Consiliului, precum 
și o delegație a G.R.P. al 
R.V.S., condusă de Huynh Tan 
Phat, președintele G.R.P., au 
sosit la Hanoi, pentru a lua 
parte la, prima sesiune a Adu
nării Naționale a întregului 
Vietnam.

• ÎN URMA DESEMNĂRII, 
la, sfîrșitul săptămînii trecute, a 
noi delegați in Convenția na
țională a Partidului Republican, 
diferența care ii separă pe pre
ședintele Gerald Ford de adver
sarul său, Ronald Reagan, în ob
ținerea învestiturii republicane 
pentru alegerile prezidențiale 
din luna noiembrie, s-a redus 
la 73 de delegați. După cum s-a
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„Scînteia
tineretului* *4

mai anunțat, pentru a obține 
învestitura Partidului Republi
can candidatului îi este necesar 
votul a 1 130 de delegați. În pre
zent, președintele Ford dispune 
de sprijinul a 1 005 delegați, față 
de 932 — câți vor vota in favoa
rea lui Reagan.

• LA BONN a avut loc marți 
o nouă rundă de negocieri între 
reprezentanții Republicii Fede
rale Germania și Republicii De
mocrate Germane vizind înche
ierea unui acord guvernamental 
privind cooperarea în domeniile 
științei și cercetării științifice.

® PRETURILE ,1a produsele 
de larg consum au crescut de 
peste două ori în Italia, în ul
timii șase ani. Potrivit ziarului 
„Unita", cel mai mult au sporit 
prețurile la produsele alimen
tare, carburanți și serviciile co
munale.
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arătat, la rîndul său, mi
nistrul muncii, Albert Booth. 
El a evocat, in acest con
text, măsurile întreprinse 
de guvern pentru limitarea 
creșterii șomajului, mențio- 
nînd că pînă la sfîrșitul a- 
nului viitor vor putea fi 
create doar 70 000 de noi 
locuri de muncă. Potrivit 
declarației sale, din cauza 
dificultăților economice ac
tuale, „perspectivele din vara 
aceasta pentru tinerii absol
venți sint departe de a fi 
promițătoare". Ministrul 
muncii a subliniat că gu
vernul laburist se pronunță 
pentru „o politică care să a- 
sigure tinerilor posibilitatea 
de a-și valorifica aptitudi
nile și cunoștințele".

Deputatul Dafydd Wigley 
a arătat în intervenția sa 
că, „pentru majoritatea ce
lor 35-40 de mii de tineri 
care vor termina anul acesta 
școlile din Țara Galilor, nu 
există locuri de muncă dis
ponibile", iar Bruce Millan, . 
secretarul de stat pentrjB 
Scoția, a evidențiat fapt.^™ 
că „nivelul șomajului în rîn
dul tineretului este o reflec
tare a actualei recesiuni e- 
conomice".

necesitate și la serviciile către 
populație, pentru. combaterea 
fenomenelor inflaționiste, care 
afectează în primul rînd nivelul 
de viață al maselor muncitoare. 
Cea mai puternică manifestație 
a avut loc în centrul comercial 
al capitalei, la aceasta partici- 
pînd peste 10 000 de oameni ai 
muncii. în cadrul „Zilei de luptă 
împotriva scumpirii costului vie
ții" au declarat greve de scurtă 
durată mai multe mii de mun
citori și funcționari de la uzinele 
metalurgice, salariații serviciilor 
poștale și telegrafice și din alte 
întreprinderi și instituții.

Luxemburg
Astăzi este sărbătoarea 

națională a Marelui Du
cat de Luxemburg. Potri
vit Constituției din 1868, 
Luxemburgul este o mo
narhie constituțională.

• întinzindu-se pe o su
prafață de 2 586 kmp, între 
Belgia, R. F. Germania și 
Franța și numărind 350 000 
locuitori, ducatul Luxem
burg a luat ființă in secolul 
10 în jurul orașului și capi
talei cu același nume care 
are in prezent 90 000 locui
tori. în secolele următoare 
Luxemburgul a aparținut 
Burgundiei, Spaniei, Fran
ței, Austriei, și ulterior a 
fost ridicat la rangul de 
Mare Ducat și legat de O- 
landa printr-o uniune per
sonală. Tratatul de la Ltty- 
dra din 1867 proclamă neu
tralitatea perpetuă a statului 
luxemburghez ; în 1947, a- 
cesta formează împreună cu 
Olanda și Belgia uniunea va
mală — Benelux.

• Relieful țării este format 
din munți erodați, cu aspect 
de podiș (400—600 m). Regiu
nea nordică — Oesling — 
compune sectorul Ardenilor 
cu virfuri în forme bizare, 
văi adinei și înguste și o 
cîmpie deluroasă numită 
Gutland sau Bon Pays, iar 
regiunea sudică este o pre
lungire a Lorenei franceze 
cu văi largi și adinei. 25 la 
sută din pămint este folosit 
pentru arături și culturi ar
borescente, 26,6 la sută pen
tru pășuni și finețe și 33,2 la 
sută este acoperit de păduri. 
Subsolul este bogat mai ales 
in minereu de fier. Produsele 
industriale de bază ale țării 
le reprezintă energia electri
că, fonta și feroaliajele, oțe
lul, anvelopele, cheresteaua, 
cimentul, țesăturile artificia
le, pielăria și încălțămintea. 
Lor li se adaugă variate pro
duse agroalimentare. în 1972 
în Luxemburg existau 55 421 
elevi și 168 studenți dintre 
care 65 înscriși Ia „Univer- 
site Internationale de Sci
ences Comparees", fondată în 
1957.

D. T.
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