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Convorbiri oficiale

Sub semnul prieteniei, colaborării și înțelegerii reciproce, ieri a continuat

VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU Șl A TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUSESCU ÎN TURCIA
1 .

Miercuri dimineață, la palatul 
prezidențial „Cankaya", din 
Ankara, au avut loc convorbiri 
Oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Turcia, 
Fahri Korutiirk.

După o întrevedere în
tre cel ’ doi . șefi de stat 
au continuat convorbirile la 
care au participat, din 
partea română : Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al 

‘guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui republicii, Con
stantin Stanoiu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Ion Bogdan, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
șL geologiei, George Marin, am
basadorul României la Ankara, 
Ștefan Vîlna, director generai 
în; Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și Iuliu 
Dobroiu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din par
tea turcă : Suleyman Demirel, 
prim-ministru, Ihsan Sabri Cag- 
layangil, ministrul afacerilor 
externe, Halii Basol, ministrul 
'comerțului, Koruku Elekdag, 
Secretar general la Ministerul 
Afacerilor Externe, Osman 
Derinsu, ambasadorul Turciei la 

‘București, Oguz Gokmen, Uahap 
Asiroglu, Hamit Bătu, Semih 
Akbil — directori generali în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Necdet Tezei, șeful de cabinet 

al președintelui republicii, și 
Sencer Asena, director al 
Departamentului # Est din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
față de cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia, 
pe baza Declarației solemne 
comune a celor două țări, sem
nată la București în august 
1975, și a celorlalte acorduri și 
înțelegeri româno-turce.

De ambele părți a fost 
evidențiată voința celor două 
țări și popoare de a extinde și 
diversifica cooperarea politică, 
economică și în alte domenii, 
de a ridica pe o treaptă supe
rioară ansamblul relațiilor bila
terale, de a conlucra tot mai 
strîns pentru soluționarea pro
blemelor care confruntă omeni
rea, apreciindu-se că aceasta 
reprezintă o contribuție impor
tantă la cauza destinderii, co
laborării și securității în Bal
cani, pe continentul european și 
în întreaga lume.

în timpul convorbirilor au 
fost abordate, . de asemenea, 
unele probleme internaționale 
de interes comun, îndeosebi 
privind securitatea în Europa 
și în Balcani, situația din Orien
tul Mijlociu și din Cipru.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă ce ca
racterizează relațiile dintre cele 
două țări.

Dineu oferit de președintele Alicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea 

președintelui Republicii turcia, Fahri Korutiirk 
si a doamnei Emel Korutiirk

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri 
seara, în saloanele Hotelului 
„Buyuk-Ankara" un dineu în 
onoarea președintelui Republicii 
Turcia, Fahri Korutiirk și a 
doamnei Emel Korutiirk.

Au participat primul ministru, 
Suleyman Demirel, cu soția, 
Nazmiye Demirel. președintele 
Senatului, Tekin Ariburun. pre
ședintele Adunării Naționa
le, Kemal Giiven, președin
tele Partidului Republican al 
Poporului, Biilent Ecevit, pre
ședintele Tribunalului Constitu
țional, Kani Vrana, șeful Sta
tului Major General al Arma
tei, generalul Semih Sancar, vi- 
ceprim-miniștrii guvernului 
Turhan Feyzioglu și Alpaslan 
Tiirkeș, ministrul apărării na
ționale, Ferit Melen, ministrul 
afacerilor externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul de interne. 
Oguzhan Asiltiirk, alți membri

ai guvernului,- comandanții for
țelor terestre, navale și aerie
ne, alte personalități - ale . vieții 
politice, culturale și obștești 
turce. ' ---- ---------- ---- -
■ Au luat parte persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita in Turcia,: Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea. consilier al 
președintelui republicii. Con
stantin Stanciu, Nicolae Pleșiță 
și Ion Bogdan, adjuncți de mi
nistru.
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în, timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o ambianță cor
dială. de caldă prietenie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Fahri Korutiirk au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Turciei.

Corul „Madrigal", sub condu
cerea maestrului emerit al ar
tei Marin Constantin, care se 
află în aceste zile in Turcia, a 
prezentat, cu prilejul dineului, 
un frumos program de cintece 
românești. A fost interpretat, de 
asemenea, in limba țării-gazdă, 
cintecul popular „Oglan, Oglan“.
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ȘANTIERUL NAȚIONAL AL TINERETULUI DE LA GIURGIU — RĂZMIREȘTI

O nouă serie de brigadieri și-a început activitatea

Beneficiarii primesc apa 
de la constructori

Ieri, pe platoul din incinta 
sediului Șantierului național al 
tineretului de la Giurgiu—Răz- 
mirești, a avut loc festivitatea 
primirii unei noi serii de bri
gadieri. Sînt peste 200 de stu- 
denți, din anii I și II, din cen
trele universitare București, 
Iași, Cluj-Napoca de la facul
tățile Hidrotehnică, Construcții 
civile, Drumuri și poduri. Sînt 
viitorii specialiști care au ve
nit să efectueze perioada de 
practică pe cel mai mare șantier 
de Îmbunătățiri funciare și iri
gații aflat în execuție. Un șan
tier modern care ridică la un 
înalt nivel experiența Mostiștei, 
a Văii Carasu și a altora ase
mănătoare. El concretizează în 
volumul mare de lucrări — 
circa 640 km de conducte din 
azbociment și 45 km conducte 
din beton precomprimat, 130 000 
m c betoane, 2 200 m c terasa- 
mente, 1 000 000 m.c. peree pen
tru impermeabilizări . canale — 
efortul miilor de brigadieri, 
muncitori constructori, conducă
tori de utilaje, ingineri, tehni
cieni, maiștri, din toată țara, 
animați de gîndul frumos al 
participării lor la marile con
strucții socialiste. Mulți dintre 
ei au venit aici, în Cîmpia Du
nării, și din dorința de a învăța 
o meserie pe care s-o poarte 
apoi pe alte șantiere similare. 
S-au calificat în șantier peste 
100 de tineri, în meseriile de 
sudori, montatori conducte pen
tru irigații. Unul dintre aceștia 
este însăși secretarul comitetu
lui U.T.C. din șantier, Ion Pie
sa. care a adus cu el la Du
năre. din Flămînzii Botoșanilor, 
alți 9 tineri. Aici și-a descope
rit vocația de sudor priceput, 
ceea ce-i dă dreptul acum să 
afirme : „Șantierul a dat posi
bilitatea multor tineri să-și în
sușească bine o meserie și. mai 
mult, să-și mărească volumul 
de cunoștințe politice și să se a- 
dapteze situațiilor nou create", 
între ei se numără Vasile Eșa- 
nu. Sevastian Trandafir. Mihai 
Găitan, Constantin Ciobanu, as
tăzi muncitori de frunte în diver
se puncte ale șantierului. Numele 
lor, al brigăzilor elevilor Liceu
lui agricol Dragomirești-Vale 
(Ilfov), al studenților Institutu
lui agronomic din Craiova și 
Institutului de construcții Bucu
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IN FIECARE FORMAȚIE DE LUCRU - 
SPIRIT DE ECHIPA, ORGANIZARE TEMEINICĂ
Pe agenda mecanizatorilor

ÎNCHEIEREA PRAȘILELOR AAECANICE
Șl DECLANȘAREA CAAAPANIEI DE SECERIȘ

Suprafața de 11 700 hectare 
proprietate a C.A.P.-urilor din 
Bratovolești, Ghioroc, Rojiște, 
Tîmburești și Mîrșani. este raza 
de activitate a celor 140 de me
canizatori de la S.M.A. Rojiște. 
în orice punct de lucru te-ai 
afla intîlnești o vie activitate. 
Se îngrijesc culturile, se recol
tează furajele, se ară și sea
mănă, se întrețin mașinile. Sea
ra, după o zi de lucru, mecani
zatorii revin în secție, unde pre
gătesc tractoarele pentru a doua 
zi. în una din serile trecute 
ne-am oprit la secția nr. 1 Bra- 
tovoiești. Șeful secției. Nicolae 
Vrăjitoru, aflat în mijlocul oa
menilor, le prezenta realizările 
pină la acea dată, sarcinile ce 
revin mecanizatorilor. în jurul 
orei 20,00 cei 32 de mecanizatori 
părăsesc secția îndreptindu-se 
spre casele lor. Diminea
ța, la aceeași secție, pri
mii care pleacă în cîmp sînt 
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La ordinea zilei în legumiculturâ 
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Se pregătește a doua recoltă 
de legume

La Facultatea de tehnologie a construcțiilor 
de mașini din București se consolidează o tradiție Proiecte de diplomă susținute „acasă“ Ia beneficiarul care le-a contractat

18 proiecte de diplomă —
18 soluții gata de aplicat în producție
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rești au fost evocate la careul 
de ieri ca fiind reperele unui 
bilanț rodnic la capătul a doi 
ani de muncă susținută. La 1 
iulie 1974 se disloca primul me
tru cub de pămint, se monta 
prima conductă și se turnau pri
mele betoane de către cei 1000 
brigadieri, reprezentanți a 13 
județe. S-a lucrat cu avînt și 
responsabilitate, cu dăruire și 
disciplină fermă, muncitoreas
că. încă din luna noiembrie 
planul anual fusese încheiat, re- 
zultînd în final o producție su
plimentară de 8 milioane lei. 
Urmează anul 1975 cu un volum 
de lucrări de două ori mai mare 
și cu vitregia condițiilor atmo
sferice, a inundațiilor. Efortul 
tinerilor brigadieri, experiența 
deja formată a comandamentu
lui șantierului, în frunte cu in
ginerul Vlad Galin, competiția 
cu celelalte șantiere vecine, 
conduse, de asemenea, de tineri 
ingineri — Ovidiu Ionescu și 
Cornel Teodorescu, au înfrînt 
aceste greutăți, realizînd obli
gațiile de plan în procent de 
101 la sută. Anul curent, 1976, 
reprezintă punctul culminant al 
activității pe întregul sistem și 
mai ales pentru brigadierii de 
pe Șantierul național al tinere
tului, care aveau sarcina să 
pună în funcțiune capacitățile

Cu planul 
semestru

Oamenii muncii din între
prinderile industriale ale 
județului Vrancea au obținut 
un succes deosebit, reali- 
zind, la 23 iunie, prevederile 
planului la producția globală 
industrială pe acest semes
tru. Avansul de timp cîști- 
gat Ie va da posibilitatea ca 
pînă la sfirșitul lunii să ob
țină o producție suplimen
tară de peste 80 milioane lei.

Aceste realizări au la bază 
preocuparea continuă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru folosirea ra
țională a forței de muncă și 
a capacităților de producție.

mecanizatorii Ion Dan, Con
stantin Dință, Dumitru Va
sile, Ion Dință, Gheorghe Badea. 
Alături de membrii cooperatori 
care efectuează a doua prașilă 
manuală pe ultimele suprafețe, 
ei au trecut la executarea celei 
de a treia prașile mecanice. 
Combaterea dăunătorilor pe cele 
50 ha cu cartofi se face de către 
tinerii Constantin Firu și Ion 
Tescoveanu. După recoltarea car
tofilor timpurii, alți 4 colegi 
de-ai lor însămînțează a doua 
cultură de porumb. Nu departe, 
două cositori mecanice recoltea
ză lucerna masă verde. în timp 
ce pe cîmp lucrările avansează 
în atelierul secției, cei cițiva me
canizatori rămași aici, între care 
și Gheorghe Stoian și Ion Diță, 
pregătesc utilajele ce vor intra 
peste cîteva zile la recol
tatul orzului pentru boabe. 
Sint mici defecțiuni apăru
te la combine și prese de

Venirea în 
uzină cu ab
solvenții și în
treaga comisie 
a examenului 
de stat semni
fică o dată in 
plus valoarea 
unei etape de 
studenție fă
cută sub sem
nul integrării 
invățămîntului 
cu cercetarea 
și producția: 

din sectorul B. Cum au respec
tat aceste sarcini ? Să-i dăm 
cuvîntul tovarășului ing. Aurel 
Popa, directorul T.C.I.F. Bucu
rești. „Ne găsim în perioada 
predării în care beneficiarii — 
unitățile C.A.P. și I.A.S. din ju
dețele Ilfov și Teleorman — au 
ieșit cu instalațiile și agregatele 
de aspersiune, începînd exploa
tarea sistemului și efectuînd 
primele udări la culturile ce so
licită apă în această perioadă, 
în mod special, se pregătește o 
campanie deosebită in zonă 
pentru asigurarea necesarului 
de apă la culturile duble. An
gajamentele luate de Șantierul 
tineretului se respectă întocmai, 
în sensul că, pină la această 
oră, apa a pătruns pe 15 000 ha. 
S-au preluat astăzi sectoarele 
11, 12, 13, 14, 15 și 16 (peste 
6 500 ha). Din punct de vedere 
al calității lucrărilor, comporta
rea acestora este foarte bună. 
Unele remedieri cu privire la 
conductele de azbociment sau 
la lucrări hidrotehnice ce mai 
comportă tasări se execută 
prompt, avînd echipe pregătite 
la care participă și studenții so
siți în practică. Se preconizează

VASILE RĂVESCU
(Continuare in pag. a ll-a)

pe primul 
îndeplinit
creșterea productivității mun
cii, aplicarea în producție a 
unor măsuri tehnice și or
ganizatorice, generalizarea 
inițiativelor izvorîte în în
trecerea socialistă.

în prezent o atenție deo
sebită se acordă îndeplinirii 
sarcinilor in domeniul agri
culturii. Pe ogoarele județu
lui amintit se acționează zi 
de zi Ia întreținerea culturi
lor, la asigurarea bazei fu
rajere pentru fiecare unitate 
agricolă. Totodată, au fost 
încheiate pregătirile pentru 
campania de recoltare a ce
realelor.

balotat în timpul folosirii lor 
la recoltatul orzului pentru 
fulguit. La nivel de consiliu in- 
tercooperatist pe cele 2 800 hec
tare cu porumb s-a reușit să se 
efectueze cea de a treia prașilă 
mecanică pe aproape jumătate 
din suprafață iar prașila a doua 
manuală pe mai bine de 2 000 
ha. în două zile la C.A.P. Mîr
șani au fost recoltate 250 hec
tare orz pentru fulguit cu o pro
ducție de 535 tone. Succesul se 
datoreșțe și mecanizatorilor de 
la secțiile din Bratovoiești și 
Ghioroc care au venit in ajuto
rul celor de la Mirșani. Peste 
citeva zile vor începe livrările 
și la tomate. La recoltat parti
cipă zilnic și un număr mare de 
tineri veniți în ajutorul coope
ratorilor. După cum ne asigură 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., Antonica Mateiță, contri
buția lor a sporit odată, cu pri
mele zile de vacanță ale elevi
lor. „Problema nr. 1 care se pune 
acum — ne relata tovarășul Iosif 
Popescu, șeful consiliului inter- 
cooperatist, — este declanșarea 
campaniei de seceriș. Cele 50 de 
combine sint gata de start ca și 
cele 26 prese de balotat.

OVIDIU MARIAN

Din cronica 
întrecerii 
socialiste

• ÎN JUDEȚUL SUCEAVA, 
26 colective industriale din 
principalele sectoare economi
ce au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a prevede
rilor de plan pe primul se
mestru al anului. Avansul de 
timp ciștigat permite reali
zarea în plus, pină la finele 
lunii, a unei producții in va
loare de circa 145 milioane lei.

• ȘI-AU ONORAT PÎNĂ ÎN 
PREZENT sarcinile de pro
ducție pe prima jumătate a 
anului 13 unități economice 
din județul Harghita. Aceste 
harnice colective vor încheia 
bilanțul activității pe 6 luni cu 
un spor de producție evaluat 
la mai mult de 100 milioane 
lei.

• ÎNDEPLININD ÎNAINTE 
DE TERMEN prevederile pla
nului semestrial, colectivul 
întreprinderii metalurgice „Re
publica" din Reghin și cel al 
întreprinderii Electrocentrale 
Mureș vor pune la dispoziția 
economiei naționale, peste 
plan, o producție globală în 
valoare de 100 milioane lei.

• RĂSPUNZÎND PRIN FAP
TE chemării la întrecere lan
sate de colectivul de sondori 
de la Boldești, petroliștii din 
Moldova au livrat suplimentar 
rafinăriilor peste 7 000 tone 
țiței cu un procent de impu
rități sub minimul admis, can
titate ce reprezintă depășirea 
angajamentelor aferente ' pe
rioadei care a trecut din a- 
cest an. Oamenii muncii din 
industria județului Brăila au 
îndeplinit pînă acum 81 ia sută 
din angajamentul asumat pe 
întregul an. înscriindu-se în 
rindui unităților fruntașe, în
treprinderea „Laminorul" a li
vrat pină in prezent beneficia
rilor din întreaga țară cu a- 
proape 4 000 tone laminate mai 
mult decît era stabilit, iar lu
crătorii întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul" au fabricat 
m avans 10 000 tone mașini si 
instalații complexe destinate 
industriei metalurgice si ma
terialelor de construcții.
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VXE VKKSITÂTB.
Prima oră a dimineții. Pe 

poarta Uzinei de mecanică fina 
intră un grup compact de ti
neri. Sub braț, fiecare poartă 
cunoscutul sul albastru, conți- 
nind in el ore muncițe, ore de 
gîndire, ore de creație devenite 
schițe și calcule pe hîrtie de 
calc, toate purtînd titlul de 
„proiect de diplomă". în această 
zi uzina este și amfiteatru pen
tru examenul de stat al unor 
absolvenți care au executat 
proiecte de diplomă pentru în
treprindere. Cu aproape un an 
în urmă uzina bucureșteană 
gira cu anticipație pentru cali
tățile lor inginerești, acordîn- 
du-le teme de proiect din pro
priul „șantier" al inovației, 
creației și modernizării produc
ției. Acum a sosit momentul să 
verifice cu ce s-a soldat deschi
derea porților uzinei pentru ca 
acești tineri să-și încerce capa
citatea profesională și puterea 
de creație. Cei 18 absolvenți 
programați să susțină examenul 
de stat în uzină aveau, așadar, 
o misiune grea : să-și dove
dească meritul pentru investiția 
de încredere acordată lor de că
tre producție, că specialiștii 
producției și cadrele didactice 
din institut nu și-au pus za
darnic semnătura de „conducă
tor științific" pe proiectele lor. 
însuși directorul uzinei, inginer 
Șerban Teodorescu, fost „tece- 
mist" al acestei facultăți, — cu 
toată încărcătura de sarcini pe 
care o implică funcția de direc
tor — și-a făcut timp să con
ducă cinci lucrări, semn cert că 
încrederea în student. în facul
tate pornește chiar de la con
ducătorul uzinei. Directorul a 
deschis cea de-a treia ediție a 
examenului de stat în Uzina de 
mecanică fină precizînd că un 
asemenea eveniment reprezintă 
nu o simplă schimbare de decor, 
ci un act de cea mai mare 
seriozitate. în replică, decanul 
facultății, prof. ing. dr. Tache 
Voicu. subscrie ideii că venirea 
în uzină cu absolvenții si în
treaga comisie a examenului de 
stat semnifică o dată în plus 
valoarea unei etape de studen
ție făcută sub semnul integrării 
învătămîntului cu producția — 
fiind vorba de o serie care, de 
la începutul studiilor, a benefi
ciat de un învățămînt îngemă
nat cu producția — și subliniind 
totodată osmoza perfectă care 
s-a creat între catedră și uzină. 
Dovadă, examenul de astăzi.

...Examen 
martori, 
cu sutele 
deducem 
nici una 
facultatea, uzina și studenții — 
azi. icînd apar aceste rînduri, 
deja ingineri — nu sint dis
puse să facă concesii pe planul 
exigenței. Examenul are loc în

la care sîntem 
Din sutele de planșe 
de desene caligrafiate, 
esența acestui act : că 
din cele trei părți —

LUCRETIA LUSTIG

Foarte proaspătul ing. Mihai Labanov convingindu-și beneficiarul, al cărui repre
zentant se află in persoana tovarășului ing. Petre Mihai, că tehnologia propusă 
de el are randament superior tehnologiei folosite acum de uzină. Se pare că l-a 

convins, din moment ce nota acordată a fost 10.
Fotografii de O. PLECAN

Comisia este foarte exigentă, urmărește susținerea proiectelor fără să-i scape nici 
un detaliu din sutele de detalii prezentate de tinerii absolvenți.

...și asistența — formată, din muncitori, tehnicieni și specialiști ai uzinei — urmă
rește cu același ochi atent, întrucit lucrările ii interesează in mod direct, fiind 

propuse să fie valorificate in producție.

Carte de vizită a capacității de creație științifică

PROIECTUL DE DIPLOMĂ
Absolvenții secției electro

mecanice de la Liceul indus
trial pentru industrie alimen
tară — București, aparținind
M. A.I.A., și-au susținut pro
iectul de diplomă. Patru dintre 
proiectele de diplomă sint lucrări 
de certă valoare științifică. Su
biectele, preluate de elevi din 
tematica de cercetare a Insti
tutului oncologic București, au 
fost finalizate sub îndrumarea 
competentă a prof. ing. Corne- 
liu Antonovici. Cele 4 aparate 
științifice executate, toate in 
perfectă stare de funcționare, 
au fost experimentate de spe
cialiștii Institutului oncologic 
și considerate premiere în do
meniu. premiere de care va 
beneficia curînd terapia și cer
cetarea medicală de specialitate. 
Este vorba de „Colpostat" — un 
dispozitiv mecanic pentru im
plantarea surselor radioactive 
(autori V. Olteanu și D. Mielu), 
despre care, în referatul știin
țific semnat de Dr. Mihai Spi
ridon, se precizează că este o 
„inovație ce oferă terapiei cu 
surse aplicate un dispozitiv fo
lositor pentru siguranța pe care 
o aduce in tratament", de „Dis
pozitivul de iluminat. pentru 
aplicațiile de curieterapie" 
(autori Șt. Barbu, I. Barbacaru, 
I. Casandra. I. Cremenaru și
N. Neculcea) „realizare inge
nioasă, de reală utilitate", apre-

Beneficiarii primesc apa de la constructori
(Urmare din pag. I)

ca în etapa iulie—august să se 
devanseze predarea lucrărilor, 
ținînd cont de necesitatea strin
gentă pentru culturile duble, cit 
și de faptul că în zonă preci
pitațiile au fost reduse".

într-un asemenea context 
și-au început activitatea cei 200 
de studenți. Ei execută decol- 
matări de canale, săpături la 
antenele de irigații, confecțio
nează dale pentru perierea ca
nalelor. Sosiți cu citeva zile mai 
devreme, studenții ieșeni de la 
facultatea de hidrotehnică, sub 
îndrumarea studentului Alexan
dru Popescu, aflat acum pen
tru a treia oară pe șantier, au 
realizat deja 600 dale din beton 
și 2 800 m.c. decolmatări canale. 

prezența tuturor : profesori, cel 
care vor prelua lucrarea pentru 
aplicare, muncitori, tehnicieni 
și specialiști, care-au venit pur 
și simplu să asiste la acest eve
niment al consacrării în profe
sie a unei noi promoții de in
gineri. Totuși, nu se pierd, ei 
au realizat totul și este normal 
să fie capabili să dea explicații. 
Trebuie spus că acest capitol, 
al întrebărilor, nu este de fel 
comod. Comisia și beneficiarul 
insistă cu întrebările, dorind 
să se edifice. Pentru nota pe 
care o vor acorda și pentru 
aprecierea valorii practice a 
lucrărilor. Mai cu seamă bene
ficiarul este decis să „stoarcă" 
maximum de la acești foarte 
tineri contractant! ai săi. Pe 
beneficiar ii interesează îndeo
sebi avantajele soluțiilor aduse 
de absolvenți, gradul de econo
micitate și modernitate pe ca- 
re-1 implică eventuala aplicare 
a proiectelor. Tînărul este ast
fel îndemnat să fie nu numai 
un propunător de soluții teh
nice, ci să gîndească și ca un 
economist, încît întreprinderea 
să se convingă, acceptînd solu-

La Facultatea de tehnologie a construcțiilor de mașini
din București se consolidează o tradiție

țiile, că va fi în ciștig. Susțină
torii proiectelor răspund, dar, 
observăm noi, mai puțin siguri 
pe problemele de ordin econo
mic, ceea ce înseamnă că fa
cultatea va trebui să se gin- 
dească mai mult la acest aspect 
al pregătirii viitorului inginer. 
E realmente frumoasă atitudi
nea beneficiarului care, prin în
trebări insistente, oferă tineri
lor posibilități multiple să-și 
prezinte calitățile proiectelor. 
Foarte serioasă ni se pare atitu
dinea comisiei formate din uni
versitari, care încearcă tot 
timpul să-i determine pe ab
solvenți să-și demonstreze cit 
mai competent ideile, să con
vingă.

Ing. Mihai Petre, șeful ate
lierului de proiectare din între
prindere, ne mărturisește, după

30 de laboratoare 
această metodă și 
dotare poate intra

ciată de Institutul oncologic 
„pentru avantajele funcționale, 
calitatea execuției, robustețea 
și aspectul îngrijit" și ..Dispozi
tivul de eliberat capsule cu 
conținut radioactiv folosite in 
diagnosticul funcției tiroidiene" 
(autor Nicolae Vișinoiu) conside
rat de dr. N. Voiculeț ..o piesă c- 
riginală. care permite depozitarea 
unui mare număr de capsule ra
dioactive și asigură autoservirea 
pacientului cu doza necesară. 
Aparatul (se sublimează în re
ferat) prezintă o importanță 
practică deosebită. în țară există 
aproximativ 
ce folosesc 
in a căror ___ .
și acest aparat". In sfirșit. o a 
patra lucrare de certă valoare 
practică. ..Piese particulare ale 
stimulatorului" (autori Mircea 
Ruianu și Ion Petre), impre
sionează. dună opinia referen- 
ților Institutului oncologic, 
„prin originalitatea sa".

O excelentă carte de vizită cu 
care pornesc la drum în viață 
proaspeții absolvenți ai acestui 
liceu, o carte de vizită care 
așteaptă să fie îmbogățită cu 
alte noi realizări la fel de fru
moase pe tot parcursul anilor 
de muncă, de profesie, de 
creație.

ILEANA PODOLEANU

pe care
— spu- 
Rusu —

Janin Nicollfe exprimă hotărî- 
rea colegilor bucureșteni de a 
răspunde provocării la întrece
re cu faptele celor 100 briga
dieri ai detașamentului 
ii conduce.

— Am venit hotăriți 
nea studentul Mircea 
ca aici, la Giurgiu—Răzmirești, 
să reprezentăm cu cinste Insti
tutul Politehnic din Cluj-Na- 
poca. Am venit aici hotăriti să 
continuăm la un nivel superior 
importantul proces de integrare 
a invățămintului cu cercetarea 
și Droaucția.

Prin irigarea celor trei terase 
alo Dunării și cimpia inaltă a 
Burnasului producția de griu, 
porumb boabe, sfeclă de zahăr 
se va ridica la cifre încă nea
tinse pe aici.

BRĂILA

Maistrul șef de brigadă Dumitru Dumitru l-a ajutat timp de 3 luni pe actualul ing. Gheorghe Avram 
să-și elaboreze un proiect de notă maximă, proiect care se va întoarce in secție pentru aplicare.

un număr de lucrări deja sus
ținute, că uzinei n-are de ce 
sâ-i pară rău pentru că a .risi
pit" in afară teme de studiu și 
cercetare aplicativă, dindu-le a- 
cestor foarte tineri specialiști. 
După calculul făcut de uzină, 
se mizează pe o economie 
anuală de 4.8 milioane lei prin 
aplicarea proiectelor studenți
lor. proiecte care, toate, vizează 
tehnologii de montare a produ
selor de mecanică fină, prin so
luțiile de mecanizare a operații
lor de montare, reducîndu-se 
forța de muncă si realizindu-se 
un indice ridicat de moderni
zare a producției. Consideră 
că are de-a face cu o serie 
bună. curajoasă in abordarea 
soluțiilor tehnice, acesta fiind 
și motivul pentru care propune 
ca tinerii care și-au susținut 
lucrările in întreprindere să fie

CAMPANIA AGRICOLA La ordinea zilei in legumicultura

întreținerea culturilor
Așa cum mă înțelesesem de 

cu seară cu inginerul Constan
tin Lupu. șeful fermei legumi
cole de la C.A.P. Vînători, Me
hedinți, dimineața la orele 6 
m-am prezentat pe loturile cul
tivate cu tomate timpurii pen
tru că mi se spusese că aici, pe 
cele 15 hectare, vor fi concen
trate toate forțele. în jurul orei 
stabilite, din satele comunei au 
început să coboare, 
grupuri, cooperatorii, 
du-și pe umeri sapele.
că între timp, în programul de 
lucru intervine o ușoară modi
ficare. Vreme de un ceas, toți 
cei aproape 100 de cooperatori 
au acționat în parcelele culti
vate cu tomate de vară-toamnă 
la stringerea ierbii, operație o- 
bligatorie pentru a da posibili
tatea. cultivatoarelor să intre pe 
rînduri. Locul odată eliberat de 
buruieni, fiecare formație se 
îndreaptă către parcela de to
mate timpurii ce-i fusese repar
tizată. plăcute anume fixate din 
vreme delimitind spațiul de lu-

grupuri- 
purtin- 
Numai

Se pregătește a doua
recoltă de legume

La întreprinderea de sere 
din Ișalnița, în aceste zile, 
muncitorii recoltează ulti
mele cantități de legume. In 
ziua raidului nostru la fer
ma nr. 32, fermă specializată 
atit pe producție, cit și pe 
răsad se lucra intens. Aproa
pe 20 de oameni strîngeau 
castraveții și ardeiul iute de 
pe suprafețele rămase. Can
titățile adunate — 6 tone de 
castraveți și 500 kg ardei 
iute — iau drumul benefi
ciarului. Recolta strinsă de 
pe suprafețele cultivate cu 
aceste legume depășește cu 
mult cifra planificată. Șeful 
fermei, inginerul Ion Năr- 
măzoiu, ne arăta că princi
pala preocupare a lor este

cam

repartizați aici in majoritatea 
lor. și nu doar 3—4, cum s-a 
intimplat anul trecut. Ing. Vic
tor Cams. șeful cehii de-al 
doilea atelier de proiectare 
aflat in al șaptesprezece’.ea an 
de cind conduce lucrări de di
plomă și cam la al 180-lea 
proiect — comparând și punin- 
du-se in situația tinerilor ca- 
re-și susțin acum lucrările, este 
convins că altfel, mult mai si
guri pe ei iși vor face debutul 
in profesie acești tineri cărora 
li se acordă o asemenea încre
dere. cerindu-li-se să indice ei 
producției soluț 
teme de contrai 
excepțională 
lui Valentin 
fi apucată in 
ș:tul anului.

in loc de 18 abso 
de 18 ingin

•se
ii practice prin 
rt- Apreciază ca 

lucrarea studentu- 
Popescu. care va 
urină pină la sEr-

cru al fiecărei echipe. Ajunse 
la locul de muncă, cele 10 coo
peratoare din echipa Nataliei 
Sgircea iși lasă bagajul într-un 
capăt al parcelei, acoperă sa
coșele și sticlele cu apă, arun
că o privire scurtă întregii su
prafețe și se apucă de săpat. 
„Porția" echipei nr. 7, cea a Na
taliei Sgircea. era undeva către 
extremitatea parcelei, mai exact 
penultima. Nu era nici mai 
bună nici mai rea ca a vecini
lor. Ploile numeroase și repezi 
bătătoriseră pămintul, făcindu-1 
ca piatra, buruienile crescuseră 
bine, acoperind firele de to
mate. Una lingă alta răs
toarnă pămîntul, fărămițîndu-1, 
mînuind sapa cu pricepere pen
tru a nu reteza și firele de roșii 
lăsînd în urma lor cimpul cu
rat. rînduri drepte ce se des
prind perfect aliniate. Este o 
muncă grea, nu numai pentru 
că pămîntul este, cum spuneam, 
bătătorit de prea desele ploi, ci 
si fiindcă firul de roșie se cere 
lucrat cu migală aten- 

acum pregătirea celei de-a 
doua recolte de legume. In 
acest scop, după recoltare, 
suprafețele au fost eliberate, 
efectuindu-se pregătirile ne
cesare. Ardeiul gras este 
deja repicat, urmind ca in
tre intii și cinci iulie să se 
planteze. După un grafic di
nainte stabilit, legumiculto
rii Ileana Mălăescu, Silvia 
Mitran, Constantin Ciucă, 
Maria Pircălabu, Elena Pir- 
lea, Maria Nica insămințea- 
ză tomatele în straturi. Pe 
la mijlocul lunii viitoare, ră
sadul de tomate va fi asigu
rat in întregime și pentru 
celelalte ferme din între
prindere.

O. MARIAN

Urmați de examenul de stat 
facultății și uzinei. Au 
acordate zece note de 
șapte de 9, și un singur 8. 
misia deține ca „piese de 

niște documente

al 
fost 

10, 
Co- 
do- 

sar" niște documente inedite 
din partea întreprinderii in care 
citim, de pildă, că „Dragomir 
Marius a desfășurat 702 ore 
muncă proiectare" și uzina 
roagă ca după susținerea exa
menului, proiectul 
in original pentru 
producție. Despre 
stantin se spune 
612 ore muncă 
solicitîndu-se proiectul în origi
nal. întrucit soluțiile propuse se 
află deja în execuție în uzină. 
Și lista poate fi continuată cu 
toate celelalte 16 nume de ingi
neri „tecemiști".

să fie predat 
a fi folosit In 
Avram Con- 

că a investit 
în proiectare,

Toate, fără nici o excep- 
lucrează de mai multi ani 

a-

ție. 
tie, 
la grădină. Au deprinderea 
cesteia, știu cum și ce trebuie 
făcut. Un mic colectiv de 
muncă, dar și de viață, căci 
,.de, ne motiva una dintre 
ele, sîntem și într-o echipă, și 
vecine* *1. „Și dacă tot timpul 
stăm împreună, mai vorbim și 
noi, mai spunem păsurile și 
bucuriile, ne mai sfătuim și a- 
jutăm, căci așa este bine, așa 
este omenesc". Natalia Sgîrcea, 
are 35 de ani și este șefă de 
echipă de numai un an. Copi
lul și l-a dus dis-de-dimineață 
la grădiniță, și-a pornit soțul 
la serviciul lui de la I.R.T.A., a 
orinduit toate treburile gospo
dăriei și apoi și-a strins veci
nele și a plecat la muncă. La 
fel au făcut și Banu Elena, A- 
postol Gheorghița. Trocan Ale-

• Două manifestări cu caracter 
educativ s-au desfășurat recent 
in municipiul Roman, județul 
Neamț : concursul „Civica", la 
Casa de cultură — sala mare, 
in urma vizionării unor pelicu
le care tratează probleme de 
muncă și viață ale tineretului 
și a filmului „Ilustrate cu flori 
de cimp". Cea de a doua mani
festare este spectacolul de mu
zică și poezie intitulat „Patri
ei, prin cint cinstire", găzduit 
de scena din Parcul Tineretu
lui și realizat cu concursul for
mațiilor artistice de amatori de 
la întreprinderile de mecanică, 
de țevi, de materiale de con
strucții, precum și de la liceele 
„Roman Vodă" și nr. 2. (N. Spi
ridon).

• Peste 2 000 de tineri au 
participat la excursiile temati
ce organizate de B.T.T. Con
stanța cu tema „Să cunoaștem 
Dobrogea". Cu acest prilej au 
fost vizitate Istria, Adamclisi, 
Nordul Dobrogei, Tulcea și 
Delta Dunării. De asemenea, vor 
mai fi organizate excursii și 
turul litoralului sub genericul 
„Să ne cunoaștem orașul și ju
dețul", menite să aprofundeze 
cunoștințele tinerilor cu privire 
la obiectivele istorice, economi
ce și turistice ale Constanței și 
a împrejurimilor sale. (Lucian 
Cristea).

• In prima săptămână de va
canță. la Liceul „N. Bălcescu" 
din Capitală, elevii bucureșteni 
au participat 
de comunicări 
ganizată de Comitetul munici
pal U.T.C., Consiliul munici
pal al elevilor și Inspectoratul 
școlar al municipiului Bucu
rești, care s-a desfășurat pe 8 
secțiuni, unde au fost prezen
tate circa 90 de referate. Din
tre acestea, cele mai reprezen
tative au fost încununate cu 
premii : la matematică, locul I
— Eduard Sava, Liceul „Gh. 
Lazăr" ; limba română, locul I
— Elena Săsărman, Liceul „N. 
Bălcescu" ; limbi străine, locul I
— Ileana Tat, Liceul „Zoia Kos
modemianskaia" și Mariana 
Gherasim, Liceul nr. 36 ; bio
logie, 
Liceul 
Nuțu, 
Emil
Creangă" ; secțiunea 
locul I — Eugen Bărdeanu, Li
ceul „C. A. Rosetti" ; chimie
— locul I, Cristina Bălașa, Li-In solariiie fermei legumicole din Comișani-Dimbovița

Foto ; V. RANGA

(ILTIHĂ

SPECTACOLE TEATRALE
Bun găsit, prieteni

în sala Clubului Sindicatelor 
Uzinelor de utilaj greu Pro
gresul, Teatrul municipal „Ma
ria Filotti" a prezentat în seara 
de joi, 17 iunie. spectacolul 
Bun găsit, prieteni în care 
actori ai teatrului, împreună cu 
un grup de tineri soliști brăileni 
conduși de cintărețul folk Nicu 
Alifantis, au îmbinat exigențele 
interpretative ale poeziei pa
triotice și scenetei dramatice cu 
acelea ale muzicii folk. Spec
tacolul. cu o largă popularita
te in rîndul tinerilor, este con
ceput de realizatorul și pre
zentatorul său. actorul Mircea 
Crețu. după formula bine cu
noscută a spectacolelor Ce
naclului Flacăra al tineretului 
revoluționar. Poezia și cin- 
tecul. evocînd în primul rînd 
momente importante ale isto
riei naționale printr-o regie a- 
nume ce acordă o pondere de
loc neglijabilă creației popu
lare, urmăresc trezirea în rîn
dul auditoriului a sentimente
lor civice și patriotice, exte
riorizate dealtfel prin partici
parea directă a sălii la spec
tacol. participare uneori prea 
dirijată (ca să nu spunem 
comandată) în numeroase rîn
duri 
rul 
dală 
rița, 
nica 
tacolul 
rează ceva mai mult de 
ore, se continuă cu versuri

chiar de prezentato- 
lui. Debutind pe o pe- 

gravă. cu balada Mio- 
recitată de actrița Mo-
Bordeianu-Fulga, 

brăilenilor, care
spec- 

du- 
i trei 

din

ORADEA „Balconul"
Oradea 
prezen

Teatrului de stat din 
îi revine meritul de a fi _ 
tat in premieră pe țară piesa 
„Balconul" de D. R. Popescu — 
dezbatere patetici despre ade
văr.

David, director al unei coo
perative meșteșugărești, comu
nistul încercat, omul care a lup
tat în ilegalitate pentru trium
ful libertății sociale și al echi
tății, luptătorul care și-a ris
cat libertatea și chiar viața 
pentru adevăr, ajunge să nu 
mai vadă adevărul datorită lin
gușelilor pe care subalternii sdi 
i le servesc in fiecare zi. Cișină, 
Bășat, Alex, Țaporea, Rozalia, 
Toderea, Stela, oameni care tră
iesc in lumea noastră fără ca 
să-i aparțină, trăiesc (și nu ori
cum, ci foarte bine) lăudind cu 
frenezie fiecare cuvînt sau gest 
al directorului, terfelindu-i a- 
mintirile din anii ilegalității.

împotriva acestora luptă A- 
drian. împotriva prostiei și la
șității. care-și revendică doar 
dreptul la o viață liniștită și în
destulată. Lupta împotriva lor 
este și o luptă împotriva uitării 
tatălui său, căci la adăpostul ui
tării a ceea ce a insemnat dru
mul către dreptate și adevăr 
huzuresc prostia, lașitatea și 
poltroneria imorală.

Pină la urmă, David se va 
trezi la realitate, dar prețul tre
zirii lui din coșmar este chiar 
viața fiului său Adrian. Sau ar 
putea fi. Căci întreaga piesă 
(deși săracă in evenimente de o 
extraordinară intensitate) stă. 
sub semnul pateticului „dacă". 
Căci nu ceea ce s-a intimplat 
vrea 
ceea ce s-ar putea intimpla în 
cazul eventualei amorțiri a con
științei revoluționare, a lucidi
tății, a curajului de a vedea și 
de a spune adevărul.

Dealtfel, întregul spectacol 
(regia — Alexandru Colpacci) a 
fost conceput și realizat pe 
ideea unei vibrante pledoarii

să ne spună autorul, ci

sapa mai 
a început 

iute către 
caldă, fără 
Faptul că

xandra, Gălici Ioana. Zimța Ve
ronica, Drăguleasa Marta, Axi- 
nescu Veta, Coșoveanu Angela 
și Unchiașu Smaranda. Pentru 
ele, ziua de lucru a început o- 
dată cu prima geană de lumină 
și se va încheia mult după lă
sarea întunericului. „Ne-om o- 
dihnl la iarnă", spune una din
tre ele și apucă ----- —!
cu temei. Soarele
să alunece mai
orizont. A fost o zi 
o adiere de vînt.
munca nu trebuie să sufere, că 
ceea ce este de făcut nu poate 
fi amînat mi-a dat imaginea 
limpede a omeniei fetelor ală
turi de care am fost in acea zi. 
a spiritului lor de echipă, așa 
cum l-am văzut eu. poate mai 
stîngaci în cuvinte, un spirit de 
echipă real și puternic.

AL. DOBRE

Mureșanu, Vasile Alec- 
Mihai Eminescu, Ale- 

Macedonski, George 
Tudor Arghezi, Geo

Nina Cassian, Nicolae 
Marin Sorescu, Ana

Păunescu, 
cu Imnul 
Alifantis, 

Nicolescu,

în

Andrei 
sandri. 
xandru 
Coșbuc, 
Bogza, 
Labiș.
Blandiana, Adrian 
pentru a se încheia 
interpretat de Nicu 
pe versuri de Ion 
muzica Nicu Alifantis.

Spectacolul se centrează 
primul rînd pe citeva recitaluri 
substanțiale din poeții Nina 
Cassian, Ana Blandiana și Ma
rin Sorescu susținute cu sensi
bilitate de actrițele Anca Alec- 
sandra. Ruxandra Petru și ac
torul Marin Benea, un comic 
de calitate. Actorul Petre Si- 
mionescu și foarte tînăra Da
niela Simionescu au interpretat 
cu haz sceneta lui Dumitru So
lomon. Ignoranții, iar Anca A- 
lecsandra și Marin Benea, un 
cuplu plin de vervă, sceneta 
Orient-Expres a aceluiași au
tor. Remarcăm, de asemenea, 
contribuția in spectacol a ac
torilor Ana Cristi, _ IC— 
Ciocoiu. Nicolai 
Gheorghe Moldovan, 
Pîslaru. Partea 
spectacolului brăilean a 
gistrat numeroase contribuții o- 
riginale aparținind lui Nicu A- 
lifantis și tinărului profesor de 
muzică, compozitor și interpret, 
de un sentimentalism ușor de
suet, Dorin Șipoș. Solistele for
mației sînt absolventa Greta 

Nicolae 
Ivănescu, 
Dumitru 

muzicală a 
înre-

pentru adevăr, pentru atenție 
mereu trează. Numai că a- 
ceastă pledoarie a fost susținută 
într-o tonalitate retoric-emfati- 
că de către actorul Mircea 
Constantinescu. Experiența sce
nică redusă nu i-a permis tină
rului actor să ne demonstreze 
că, deși in teatru importanța 
cuvîntului este considerabilă, ea 
nu este exclusivă. Că există, 
în teatru, tăceri, gesturi, atitu
dini care pot valora tot atît de 
mult cit cuvîntul. De fapt, toți

__  _J_  t 
Peisajul în grafica lui Pallady

La Casa Theodor Pallady 
Colecția Serafina și 

Răut, pendinte de 
artă decorativă a 

de artă al R.S. 
a avut loc verni-

Gheorghe 
Secția de 
Muzeului 
România, 
sajul expoziției „Peisajul in 
grafica lui Theodor Pallady". 
După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. dr. Raoul 
Șorban, a urmat un mo
ment poetic în cadrul căruia 
artistul emerit Fory Etterle 
a recitat versuri din creația 
unor mari poeți români și 
străini.

In cadrul tematicii atît de 
vaste a desenului palladyan 
Un loc de frunte îl ocupă 
natura care pune cu gene
rozitate la dispoziția artistu
lui un număr infinit de su
biecte de inspirație. în pei
sajele citadine, mai ales 

MvllT(

la o Sesiune 
științifice or-

locul I — Dorin Dafin. 
„N. Bălcescu", Ovidiu 
Liceul „M. Viteaza" și 

Georgescu, Liceul „I 
tehnică.

Manta și eleva Miruna Ghețu. 
Nicu Alifantis, în ipostaza de 
interpret, compozitor și condu
cător al Grupului Folk, a fost 
vedeta tiranică a spectacolului. 
Spunem aceasta pentru că au 
fost destul de numeroase mo
mentele in care actorii teatru
lui, aranjați pe scenă într-un 
semicerc disciplinat, păreau un 
sintplu cadru colorat pentru e- 
xercițiile sale de virtuozitate și 
ele foarte în maniera lui Tudor 
Gheorghe.

Bun găsit, prieteni, așa cum 
se prezintă, apare ca un ames
tec de profesionalitate și ama
torism, acesta din urmă supor
tabil prin farmecul nativ al 
foarte tinerilor interpreți care 
au cucerit în cele mai multe 
cazuri, chiar și nejustificat, 
publicul. Exceptînd demarajul 
greu al primei sale părți, spec
tacolul este dinamic, viu, edu
cativ prin scopuri. Din păcate 
în unele 
înalte ale 
amestecă 
calitate 
mai pentru 
neacoperit de o reală valoare 
artistică. Dincolo de aceste dis
crepanțe, merită încurajată ten
tativa teatrului brăilean de a 
iniția un dialog mult mai di
rect cu publicul său și în pri
mul rînd cu publicul său cel 
mai tînăr.

împrejurări notele 
literaturii selectate se 
strident cu texța 
îndoielnică, alefl 

declamației

te 
nu- 

imul

MIRELA ROZNOVEANU

cei patru actori repartizați anul 
trecut la Oradea interpretează 
cite un rol in acest spectacol ți, 
deocamdată, doar Radu Vaide 
ni s-a părut că s-a integrat bine 
în valorosul colectiv de actori 
al teatrului. Spectacolul, a cărui 
regie este subordonată textului, 
reușește să-i scoată in lumină 
calitățile, dar neatenuîndu-i slă
biciunile (îndeosebi unele aspe
rități de limbaj).

ANA LUGOJ

bucureștene, Pallady caută 
căsuțele de mahala cu far
mecul lor inegalabil, casele 
bătrînești, întretăierile de 
străzi martore la atitea în- 
tîmplări, Calea Victoriei — 
cronică vie a capitalei țării. 
Artistul surprinde cu aceeași 
acuitate atmosfera orașelor 
franceze cu străzile lor în
guste, cu podurile romantice 
și piețele singuratice. Peisa
jul de țară șl cel marin 
(Coasta de Azur, țărmurile 
Bretaniei) ocupă de aseme
nea un loc aparte în creația 
lui Theodor Pallady.

Selecția de desene bine 
întocmită reușește să ne re
descopere un Pallady pe 
care mulți dintre noi doreau 
să și-1 reamintească.
NICOLAE N. RADULESCU
-...... . ........ ....................■< ,

ceul „I. Creangă", Sorin Spiri ■ 
don. Liceul de chimie nr. 1 ; 
științe sociale — locul I — Ște
fan Niculescu. Liceul de infor
matică „Dr. P. Groza" ; fizică 
— locul I — Daniela Schill, Li
ceul „T. Vladimirescu". Alături 
de laureați și ceilalți elevi pre- 
miați (premiul II și III), vor 
participa la a V-a Sesiune na
țională de comunicări și refe
rate științifice care se va orga
niza in perioada acestei vacanțe 
(Ileana Podoleanu).

• La Institutul de proiectări 
Argeș a fost executat de către 
tinerii specialiști, în afara ore
lor de program, un proiect, din 
planul de proiectare anual, în 
valoare de 200 mii lei. (Mi
hai Eleodor).

• Autobaza Titan este prima 
dintre unitățile I.T.B. care au 
raportat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primul semes
tru al anului, tn fiecare săp- 
tămină, toți tinerii din primul 
schimb sint antrenați la activi
tăți de înfrumusețare și gos
podărire a garajului, a celor 
patru cămine de nefamiliști. E- 
fectul se observă in ordinea și 
curățenia ce domnesc aici, in 
realizarea angajamentului anual 
de muncă patriotică. Organiza
ția U.T.C. a predat pină în 
prezent 3 750 tone fier vechi si 
1 750 tone deșeuri de hirtie. La 
toate aceste acțiuni au fost pre- 
zenți, constituind și un exemplu 
de hărnicie, cei 53 de tineri din 
brigada lui Stelian Mihai. (Va
sile Răvescu).

• Cei 300 de absolvenți ai 
celor 8 școli politice U.T.C. care 
au funcționat în cursul anului 
1975/76 în județul Constanța se 
pregătesc să formeze grupe de 
agitatori menite să constituie 
nuclee permanente de dezbate
re cu tinerii a principalelor e- 
venimente și probleme ale 
lei. Acestea s-au intilnit 
cu locuitorii din comunele 
hail Kogălniceanu, Crucea,
Bălcescu, Basarab, Topraisar. 
Nu peste multă vreme reprezen
tanții municipiului Constanța, ai 
orașului Medgidia și ai comu
nelor Basarab, Topalu și Chir- 
nogeni, ciștigători ai fazelor in
terzonale ale concursului poli
tic pentru tineret „File de is
torie dobrogeană", se vor in- 
tilni in confruntarea etapei ju
dețene. (G. Cornel).

zi- 
deja 
Mi- 

N.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TURCIA
Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu La Institutul de cercetări geologice

domnule președinte, 
doamnă Ceaușescu,

Stimate 
Stimată

Partidului Republican al Poporului

zile la Ankara, a ade- 
sincerele noastre gin- 
ci se vor întări și mai 
relațiile noastre bazate

Toastul președintelui

Fahri Korutiirk

K de

fis:err.

se
ex- 

in

si tovarășa Elena Ceausescu> J »

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

mijlocit unele din realizările 
și preocupările Republicii Tur
cia, ale poporului țării dum
neavoastră. Ne bucură aceste 
progrese și, ca vecini și prie
teni sinceri, dorim din inimă 
poporului turc noi și mari suc
cese pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente 
a patriei sale.

Avînd convingerea că vizita 
pe care o facem va marca un 
nou moment important in în
tărirea prieteniei și colaboră
rii româno-turce, doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, și 
a stimatei doamne Korutiirk ;

— pentru prosperitatea și 
fericirea poporului turc prie
ten ;

— pentru prietenia și cola
borarea dintre România și 
Turcia !

— în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor I (Aplauze)

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Korutiirk, 
Doamnelor și domnilor,

Ne face o deosebită plăcere 
să vă avem, in această seară, 
ca oaspeți pe dumneavoastră, 
domnule președinte, și pe 
doamna Korutiirk, pe ceilalți 
reprezentanți de seamă ai 
vieții publice turce .prezenți la 
acest dineu.

»In cursul convorbirilor din 
aceste zile s-au reliefat atit 
posibilitățile, cit și dorința 
comună a României și Tur

ciei de a amplifica cooperarea 
economică, schimburile eco
nomice, relațiile tehnico-știin- 
țifice și culturale, precum și 
contactele politice Ia diferite 
niveluri, in scopul asigurării 
unui progres mai rapid al ță
rilor noastre în toate domeni
ile, al adincirii cunoașterii și 
înțelegerii reciproce.

Am făcut, de asemenea, un 
amplu și util schimb de pă
reri cu privire la evoluția vie
ții internaționale, la căile so
luționării marilor probleme 
care preocupă omenirea con
temporană, la necesitatea co
laborării dintre România și 
Turcia pe plan mondial in 
slujba cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Am abordat, în cursul con
vorbirilor noastre, problemele 
securității europene, ale păcii 
și colaborării in Balcani, am 
discutat despre necesitatea so
luționării pe calea tratativelor 
a tuturor conflictelor și stări- 

_Jor de 
ne-am 
legate 
mării.
voltării și înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice 
internaționale, de respectarea 
dreptului fiecărui popor de a 
fi deplin stăpîn pe bogățiile 
naționale și pe destinele sale.

Soluționarea marilor pro
bleme ale vieții contemporane 
impune tot mai evident ca 
toate statele, fără 
de mărime, nivel 
tare sau orînduire 
participe activ, in 
deplină egalitate, la viața in
ternațională, 
tant 
care 
tate 
sînt 
.-novarea unei politici de de
plină egalitate, de colaborare 
și pace intre popoare, de res
pect al independenței și suve
ranității naționale. Apreciez 
că, în această privință, este 
necesar să se acționeze susți
nut pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pen
tru îmbunătățirea activității 
și creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în asi
gurarea păcii și colaborării 
dintre toate popoarele lumii.

Exprim profunda mea mul
țumire pentru cuvintele ama
bile ale Excelenței Voastre.

Atmosfera de prietenie si 
colaborare, dominantă in con
vorbirile pe care le-am dus de 
două 
verit 
duri 
mult
pe respect reciproc.

Legăturile și tradițiile noas
tre, ce-și au originea in adin- 
cul istoriei, au constituit cel 
mai important factor in gă
sirea de noi domenii de cola
borare. potrivite cu interesele 
noastre comune.

Sintem convinși că atmos
fera pozitivă creată de vizita 
Domniei Voastre va influența 
eforturile privitoare la stator
nicirea unei reale păci și secu
rități in regiunea noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit
cu Biilent Ecevit, președintele

---- _ ,

încordare dintre state, 
referit la problemele 
de înfăptuirea dezar- 
de lichidarea subdez-

deosebire 
de dezvol- 
socială, să 
condiții de

caspe;
i geox

MEH DOSII»

Un rol împor- 
au țările mici și mijlocii, 
reprezintă marea majori- 

a statelor lumii și 
direct interesate în pro-

Domnule președinte,

în cursul vizitei am avut 
posibilitatea să cunoaștem ne-

Miercuri seara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit. 
la Pembe Kosku. cu Biilent 
Ecevit. președintele Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia.

Președintele Partidului Repu
blican al Poporului și-a 
primat deosebita satisfacție 
legătură cu vizita oficială
fectuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu in Turcia, apreciind 
că această vizită, intimpinată cu 
căldură de cercurile politice și 
de întreaga opinie publică turcă, 
va marca, neindoielnic, o etapă 
superioară în evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre

Omagiul Corpului diplomatic
ministrului 
al Turciei, 
Ceaușescu 
Ceaușescu

Miercuri după-amiază, la re
ședința oficială a 
afacerilor externe 
președintele Nicolae 
ți tovarășa Elena
au primit pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Ankara.

Reprezentanții diplomatici a 
peste 50 de state, împreună cu 
soțiile, au prezentat omagiul 
lor înalților oaspeți români.

La primire au fost prezenți 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale române care îl înso
țesc pe președintele Republicii 
Socialiste România în vizita în

Turcia. Au fost prezenți. de ase
menea, Ihsan Sabri Caglayangii, 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, alte oficialități ale 
țării gazdă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cu cei prezenți 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate. Cu acest prilej, nu
meroși ambasadori au transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea șefilor statelor lor. 
un cordial salut, urări de sănă
tate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru 
poporul român.

Primirea reprezentanților
Grupului de prietenie Turcia 
România din Parlamentul turc

pre-
Ceaușescu a 

Kosku — re- 
șefului statu- 
reprezentanții

Miercuri după-amiază, 
ședințele Nicolae 
primit, la Pembe 
ședința rezervată 
lui român — pe
Grupului de prietenie Turcia — 
România din Adunarea Națio
nală a Turciei, în frunte cu 
președintele Grupului, senatorul 
Mehmet Unaldî.

La primire au participat dr. 
Tarîk Remzi Baltan, senator, 
secretar general al Grupului, și 
deputatul Ahmet Nihat Akin.

A fost prezent George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Parlamentarii turci și-au ex
primat deosebita bucurie de a fi 
primiți și de a-1 cunoaște pe 
președintele României și au e- 
logiat personalitatea sa de 
profundă rezonanță internațio
nală.

în timpul întrevederii au fost 
evocate bunele relații româno- 
turce, subliniindu-se rolul im
portant pe care parlamentarii 
din cele două țări îl au în pro
movarea prieteniei și cooperă
rii dintre România și Turcia pe 
cele mai diverse planuri.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

creat în 1935. din 
i Mustafa Kemal 

x. ene situat intr-una din 
ale orașului, 

frumos parc, 
miază insori- 
lui și pe pla- 

complexului da 
institutului s-au a- 

mare număr de oa- 
îreetători. ingineri, teh- 
precum și numeroși ce- 
are locuiesc in această 

me a capitalei.
In momentul sosirii coloanei 

oEciaie răsună aclamații,

ei de a-1 
mijlocul lor pe șeful 

prieten. satisfacției 
dezvoltarea continuă a 

xării dintre cele două 
țări in cele mai diferite sfere 
de activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
tovurăaa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie aclamațiilor 
mulțimii.

Șeful statului român este in- 
timpinat. la intrarea in clădirea 
centrală a institutului — pe 
frontiscipiul căreia drapelele 
de stat aie României și Turciei 
încadrează lozinca, in limbile 
celor două țări, „Trăiască prie
tenia româno-turcă !“ — de
Șriahatin Kilici. ministrul e- 
nergiei și resurselor naturale, 
s; dte Saddretin Alpan, directo
rul general al institutului.

Oaspeții sint invitați in sala 
de festivități, împodobită săr
bătorește cu drapelele celor 
două țări. Peretele frontal este 
dominat de portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Fahri 
Korutiirk, dedesubtul cărora 
este inscrisă urarea, in limbile 
română și turcă. „Bine ați ve
nit !-. încadrată de o ghirlandă 
de garoafe roșii. în sală sînt 
prezenți conducătorii institutu
lui. cadre de conducere din Mi
nisterul Energiei și Resurselor 
Naturale, directorii generali ai 
unor importante organisme de 
stat in domeniile petrolului, căr
bunelui, minereurilor neferoa-

se. resurselor hidroenergetice, 
cercetători, specialiști, lucrători 
ai institutului.

Directorul general rostește un 
călduros cuvînt de bun sosit în 
numele celor peste 5 000 de per
soane care lucrează aici, subli
niind faptul că prezența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
coincide in mod fericit cu împli
nirea, în această zi, a 41 de ani 
de la crearea institutului. După 
ce face o prezentare a activității 
acestui important organism, vor
bitorul evidențiază cu satisfacție 
că printre numeroasele institu
ții și organizații cu profil simi
lar din diferite țări ale lumii cu 
care M.T.A. întreține legături 
de colaborare se numără și cele 
din România. în acest context 
sînt relevate, în mod deosebit, 
performanțele tehnice ridicate 
ale instalațiilor de foraj geologic 
și petrolier de fabricație româ
nească, folosite în cadrul activi
tății de prospectare a subsolului 
turc.

Oaspeților români li se oferă 
drept amintire frumoase mostre 
de roci mineraliere și de mar
mură extrase din subsolul aces
tei țări.

Luind apoi cuvîntul, ministrul 
energiei și resurselor naturale, 
Selahatin Kîlici, exprimă satis
facția pentru modul exemplar în 
care se desfășoară colaborarea 
dintre România și Turcia în do
meniile minier, energetic, al pre
lucrării petrolului și în alte

sfere de activitate. Evocind, în 
continuare, Acordul de coopera
re economică, industrială și teh
nică pe termen lung, semnat de 
primii miniștri ai României și 
Turciei în august 1975, vorbito
rul a exprimat speranța în rea
lizarea de noi proiecte în aceste 
sectoare, corespunzător posibili
tăților și necesităților celor două 
țări. Pentru traducerea în viață, 
în condiții optime, a acordurilor 
și înțelegerilor de colaborare, în 
sfera energiei și resurselor natu
rale, vorbitorul a propus crearea 
unui grup permanent de lucru 
româno-turc.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați apoi să viziteze sălile 
Muzeului de istorie naturală, a- 
menajat in incinta institutului. 
Diferitele exponate, ingenios dis
puse, înfățișează evoluția succe
sivă a formațiilor geologice și a 
formelor de viață pe pămîntul 
Turciei de astăzi. Un deosebit 
interes prezintă mai multe roci 
de origine vulcanică pe care sint 
imprimate urme de pași, ce a- 
testă că meleagurile Turciei ac
tuale au fost locuite cu 250 de 
mii de ani in urmă. O vitrină 
specială cuprinde mostre de mi
nerale din subsolul Româ
niei dăruite muzeului de 
țara noastră, gazdele sub
liniind și cu acest prilej co
laborarea fructuoasă româno- 
turcă pe tărîm geologic, parte 
integrantă a ansamblului legă
turilor prietenești dintre cele 
două state și popoare.

în sălile bibliotecii institutu
lui, unde oaspeții poposesc în 
continuare, întîlnim o nouă 
ipostază a acestei colaborări, un 
colț în care sînt expuse lucrări 
de specialitate din domeniile 
geologiei, geofizicii și geochi- 
miei tipărite în țara noastră, 
precum 
publicii 
gazdele 
lucrări 
sonalul 
cadrele 
prețios

în încheiere, ministrul turc al 
energiei și resurselor naturale 
și directorul general al institu
tului exprimă încă o -dată gra
titudinea deosebită pentru vi
zita făcută.

Mulțumind, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU decla
ră : „Aș dori să exprim felici
tări pentru cei 41 de ani de ac
tivitate ai institutului și să a- 
dresez urări de succese cit mai 
mari în realizarea programului 
pe care îl aveți. Vă asigur că 
vom face totul pentru a realiza 
înțelegerile între țările noastre 
la care am ajuns în aceste zile. 
Urez o conlucrare bună între 
geologii și specialiștii în mine
rit din România și Turcia".

Șeful statului român este in
vitat apoi să semneze în Car
tea de onoare a institutului.

La plecarea înalților oaspeți, 
personalul institutului; nume
roși alți cetățeni fac din nou o 
caldă manifestare de prietenie 
președintelui României, aplau
dă îndelung.

Prilejuind cunoașterea unui 
sector important al activității 
ce se desfășoară in Turcia pen
tru prospectarea și valorifica
rea resurselor naturale în scopul 
accelerării dezvoltării economi
ce, vizita la Institutul de cerce
tări geologice a constituit, în a- 
celași timp, o nouă și elocventă 
ilustrare a relațiilor de amiciție, 
conlucrare, stimă și respect, pe 
care le nutresc, unul față de ce
lălalt, popoarele român și turc.

din 
dăruite 
noastră.

și Marele Atlas al Re- 
Socialiste România ; 

informează că aceste 
constituie pentru per- 
instituției, ca și pentru 
ce se pregătesc aici, un 
material de referință.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de:

VICTOR STAMATE 
ROMULUS CAPLESCU 

ION BADEA
FotO —PETRE DUMITRESCU

Vizita tovarășei Elena Ceausescu
> 7

la Muzeul civilizațiilor anatoliene
„Națiunea turcă se bucură de vizita

Excelenței Sale, președintele
Hmineții de 

■arâșa Elena 
■seu a vizitat Muzeul e- 
ilor anatoliene. unul din- 

lâcașuri 
de ase- 
lent is-

ideîn 
miercuri. 
Ceauș 
vilîza 
tre ci
culturale din Turcia și 
menea, cunoscut mont 
toric.

La intrarea in muzeu, tovară
șa Elena Ceaușescu a fost 
salutată de Rari Temizer. di
rectorul acestui important așe- 
zămint de cultură, care a ex
primat mulțumiri pentru cinstea 
făcută prin această vizită.

Organizat din inițiativa pri
mului președinte al Republicii 
Turcia. Ataturk. care a 
o atenție deosebită cercetării și 
punerii in valoare a bogățiilor 
arheologice ale țâr " ul cu-

acord;

d din pe- 
paleoliticului și pină 

Ia mijlocul primului mile
niu inainte de era noastră. 
De o valoare inestimabilă 
sint colecțiile de obiecte de 
artă și alte vestigii 'basorelie
furi. statuete, obiecte de cult, 
obiecte de podoabă) din perioa
da civilizației hitite — răsoin- 
dită pe teritoriul actualei Tur
cii cu 5 000 de ani in urmă — 
care dau muzeului caracterul 
său unic. Printre celelalte ex
ponate se numără o așezare de 
locuit din neolitic, in mărime 
naturală, precum și diverse alte 
obiecte, inclusiv prețioase co
lecții de table cu scriere cunei
formă și de monede din epoca

Șicivilizațiilor frigiană, urartu 
elenistică.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
o înaltă apreciere acestor 
ponate care ilustrează 
r.dicat de civilizație al popoare- 
'.-•r ce au trăit pe aceste me- 
leaguri. semnind, apoi, la invi- 

gazdelor, in Cartea de 
onoare.

în incheierea vizitei, directo
rii; muzeului exprimă încă o 
cală gratitudinea pentru cinstea 
făcută.

în continuare se vizitează 
zona vechii citadele, construită 
in secolele VI—VII. precum și o 
parte din pitoreștile cartiere 
ale vechii Ankare. Sint vizitate, 
de asemenea, cîteva cartiere noi 
ale capitalei turce.

dă 
ex- 

gradul

Nicolae Ceaușescu"
începută sub auspiciile deose

bit de favorabile ale prieteniei 
tradiționale și colaborării strînse 
româno-turcești, vizita oficială 
in Turcia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu este urmărită cu cel 
mai mare interes în țara-gazdă.

Reprezentanți de frunte ai 
vieții politice, sociale și cultu
rale din Ankara și-au exprimat 
profunda satisfacție de a-i avea 
ca oaspeți pe iluștrii reprezen
tanți ai României, admirația 
lor pentru personalitatea puter
nică a șefului statului român.

Dr. Tarîk Remzi Baltan, se
nator al Partidului Justiției și 
membru in Consiliul de condu
cere al Senatului, secretar ge
neral al Grupului de prietenie 
Turcia-România, ne-a declarat : 
,,Ca secretar general al Grupu
lui parlamentar de prietenie 
Turcia-România, vreau să vă 
spun că națiunea turcă urmă
rește și cunoaște îndeaproape 
declarațiile și ideile promovate 
de Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu în ce privește solida
ritatea care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre națiunile 
întregii lumi și, îndeosebi, între 
cele din Balcani și Europa. De 
asemenea, aș dori să adaug că, 
atit în trecut, cit și în prezent, 
conducătorii Turciei și României 
s-au situat și se situează alături 
în eforturile pentru înfăptuirea 
unei largi înțelegeri în Balcani. 
Astăzi, națiunea turcă întîmpină 
sincer și cu o mare simpatie 
ideile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind colaborarea 
strînsă între popoarele Europei 
și, mai ales, între cele balcani
ce. Națiunea turcă se bucură de 
vizita Excelenței Sale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, în

Turcia. îl întîmpinăm cu emo
ție, fiind siguri că însăși Exce
lența Sa se va putea convinge 
din nou. pe timpul cit se va afla 
în Turcia, de prietenia pe care 
poporul turc o poartă poporului 
român. Sintem convinși că, da
torită acestei vizite, relațiile de 
prietenie dintre Turcia și Româ
nia vor fi așezate pe baze mai 
puternice și mai bune. Mă simt 
deosebit de onorat să vă declar 
și să asigur națiunea română că 
in Turcia toate partidele politi-

Declarații ale unor 
înalte personalități 

din Turcia
ce sînt unite în ce privește dez
voltarea relațiilor țării noastre 
cu România".

Kemal Otider, deputat și 
membru al Comitetului director 
al Partidului Republican al Po
porului (P.R.P.), vicepreședin
tele Grupului de prietenie 
Turcia-România din Parlamen
tul turc, a ținut să ne declame : 
„Simt o mare satisfacție 
pentru faptul că președin
tele României, Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu, face o vi
zită oficială in țara noastră. 
Această vizită, care va constitui 
un mare pas înainte în dezvol
tarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele turc și român, ne 
bucură foarte mult. Poporul turc 
este o comunitate iubitoare de 
pace, tot așa cum bine cunoaș
tem că poporul României este 
o națiune pașnică. Idealul co
mun al celor două popoare 
prietene este apărarea și conso
lidarea păcii în țările lor și în 
lumea întreagă. De aceea, con-

lucrarea strînsă între cei care 
luptă pentru apărarea păcii în 
lume este un motiv de mîndrie 
pentru noi.

Vreau să subliniez incă o dată 
că sintem deosebit de mulțumiți 
de eforturile care se depun pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
Turcia și România pe plan eco
nomic, social, cultural și politic".

Prof. univ. Necip Alpan 
ne-a spus : „Personal, văd în 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
a cărui activitate o urmăresc cu 
interes, simbolul României con
temporane. îl văd ca pe țin mare 
om de stat, cu o grijă deosebi
tă pentru destinele țării sale, 
dinamic și un mare patriot. Prin 
eforturile sale neobosite pentru 
promovarea relațiilor dintre 
România și Turcia, a păcii în 
Balcani și in lumea întreagă, a 
cucerit inimile noastre. Sînt 
convins că noua sa vizită în 
Turcia va constitui un punct 
crucial în dezvoltarea prieteniei 
și conlucrării dintre țările și po
poarele noastre".

Editorul Refet Yardimci a 
declarat : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a impus atenției 
opiniei publice turcești și inter
naționale prin marea lui dra
goste pentru poporul din rîndu- 
rile căruia s-a ridicat, prin gri
ja și respectul pe care le dove
dește pentru drepturile omului 
și popoarelor, prin fermitatea cu 
care luptă pentru promovarea 
ideilor sale. Sînt idei pe care 
noi le prețuim foarte mult. 
Sînt convins că noua sa vizită 
in Turcia va da un nou impuls 
prieteniei și colaborării care se 
dezvoltă deja fructuos între ță
rile noastre. Aceasta va fi deo
sebit de util pentru. ambele 
noastre popoare".



A L<rv:
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ITALIAN următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Ne-au produs o măre bucurie succesele remarcabile obținute de 

Partidul Comunist Italian în alegerile, parlamentare din 20—21 iunie 
a.c. Faptul că, în aceste alegeri, Partidul Comunist Italian a obținut 
mai mult de o treime din totalul voturilor exprimate demonstrează 
în mod Strălucit creșterea forței și influenței' politice a Partidului 
Comunist Italian, marea încredere de care el se bucură in rindurile 
clasei muncitoare, ale poporului italian, politica sa de apărare a 
intereselor și aspirațiilor vitale ale maselor largi populare de îm
bunătățire a condițiilor lor de viață, de dezvoltare economico-so- 
cială și schimbări progresiste în societate, de intărire a independen
ței și suveranității țării, de pace și colaborare în lume. Aceste re
zultate ilustrează, totodată, adeziunea puternică de care se bucură 
în rindurile poporului italian lupta Partidului Comunist Italian pen
tru înfăptuirea securității europene, pentru promovarea unei politici 
noi, de deplină egalitate și echitate între state, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Vă felicităm din toată inima, dragi tovarăși, pentru rezultatele 
obținute în alegeri și vă urăm noi și noi succese în lupta pentru 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist Italian consacrată slujirii 
intereselor poporului italian, bunăstării și fericirii sale.

Sinterh încredințați că legăturile de solidaritate și colaborare 
dintre partidele noastre se vor dezvolta și mai mult in viitor, con
tribuind la întărirea prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre, 
la promovarea cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în Europa 
și în lume.

SOSIRI
Miercuri după-arniază a sosit 

în Capitală o delegație econo
mică americană, condusă de 
William E. Simon, ministrul fi
nanțelor al S.U.A., care face o 
vizită în România, la invitația 
ministrului de finanțe al țării 
noastre.

în aceeași zi, Ia Ministerul Fi
nanțelor au început convorbirile 
economice româno-americane.

Președintele porții americane 
în Consiliul economic româno- 
american, Milton F. Rosenthal, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al Companiei „En
gelhard Minerals and Chemi
cals", a sosit miercuri in Capi
tală pentru a participa la lu
crările celei de-a treia sesiuni 
a Consiliului care se vor desfă
șura la București.

La invitația' Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a sosit miercuri 
în Capitală, o delegație a Fun
dației Pro Helvetia din Ziirich, 
condusă de dr. Wily Spiihler, 
președintele fundației. .

PLECARE
Miercuri, 

prof. Enver
a părăsit Capitala 
Zija Karal. pre

ședintele Societății de istorie 
din Turcia, care, la invitația In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
a făcut, împreună cu soția, o vi
zită în țara noastră.

SESIUNE
în zilele de 21—23 iunie au 

avut loc, la București, lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-știiri- 
țifică. Delegația română la lu
crări a fast condusă de tovară
șul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar 
delegația cehoslovacă — de Jân 
Gregor, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții 
cehoslovace in comisie.

Miercuri, după-amiază, dele
gația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a 
părăsit Capitala, înapoindu-se 
în patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de Ion Pățan, de alte per
soane oficiale.

COLOCVIU
Miercuri au continuat în Ca

pitală lucrările celui de-al doi
lea Colocviu internațional al

traducătorilor de literatură ro
mână în limbi străine.

O serie de aspecte ale răs- 
pîndirii literaturii românești in 
lume au fost relevate de către 
participanții la această reuniu
ne. Redăm unele din aceste de
clarații consemnate de redacto
rul Agerpres. Popescu Coralia : 

Iuri Kojevnikov (cercetător 
științific la Institutul de istorie 
mondială din Moscova) : „Patru 
edituri sovietice sint preocupate, 
în prezent, de traducerea unor 
volume ce vor fi reunite intr-o 
colecție a literaturii române 
contemporane. Interesant și fo
lositor deopotrivă, acest coloc
viu dovedește răspindirea cărții 
românești pe glob, e un prilej 
de a cunoaște cultura și viața 
poporului dumneavoastră, orien
tările actuale ale creației lite
rare".

Jon Milos (profesor Ia Uni
versitatea serală din Malmo) : 
„Mai vechilor preocupări exis
tente in Suedia pentru cunoaș
terea climatului cultural româ
nesc — organizarea unor expo
ziții de artă plastică, a unor 
concerte sau spectacole de tea
tru — li s-au alăturat în ultima 
vreme publicarea unui mare 
număr de creații literare. Pa
siunea mea rămîn însă datinile 
și obiceiurile poporului dum
neavoastră, literatura populară 
din care am tradus inegalabila 
baladă „Miorița", zeci de doine 
și proverbe.

Atsushi Naono (profesor la 
Universitatea din Tokio) : „Ca 
cel dinții traducător de litera
tură română în Japonia sint 
mîndru de aceasta și am con
vingerea că am descoperit ade
vărate valori artistice. Pentru 
publicul nostru cititor, literatura 
română a fost cunoscută prin 
intermediul operelor lui I. L. 
Caragiale, G. Galaction, M. Sa- 
doveanu și Alexandru Sahia, 
Z. Stancu, F. Munteanu, F. Nea- 
gu, toate apariții ale ultimilor 
ani, în traducerea cărora m-am 
străduit să păstrez specificul 
spiritualității unui popor cu bo
gate tradiții istorice și cultu
rale.

SEMNARE
DOCUMENTE

Miercuri, a avut loc în Ca
pitală semnarea acordului gu
vernamental dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam privind 
cooperarea în domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor.

Întîlniri de lucru
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-rninistru al guvernu
lui, S-a întilnit, miercuri, cu 
Halii Bașol, ministrul comerțu
lui al' Turciăi.

Au fost examinate stadiul 
schimburilor comerciale și al 
cooperării economice bilaterale, 
precum și noi posibilități de 
dezvoltare și diversificare a a- 
cestora. Au fost convenite mă
suri concrete pentru realizarea 
unor tranzacții comerciale și 
acțiuni de cooperare de interes 
comun și ' încheierea, în acest 
sens, denoi acorduri.

La întilnire au participat 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, și Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ

nia, George Macovescu, a avut, 
miercuri, o întilnire cu Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afa
cerilor externe al Turciei.

Cu acest prilej, au fost tre
cute în revistă unele aspecte 
concrete ale relațiilor româ- 
no-turce. S-a procedat, de a- 
semenea, la un schimb de ve
deri asupra unor probleme ale 
situației internaționale.

★
Miercuri, 23 iunie, tovarășul 

Nicu Ceaușescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., pre
ședintele Comisiei organizato
rice a C.C. al U.T.C., a avut, 
la Ankara, o întilnire cu Is
mail Dincer, secretar general al 
Federației Naționale a Tinere
tului și Studenților din Turcia, 
întîlnirea, la care au participat 
Yunus Toplusu și Ismet Ekrem, 
membri în conducerea F.N.T.S.T.,

a prilejuit o informare recipro
că asupra activității desfășura
te de U.T.C. și F.N.T.S.T., pre
cum și o trecere in revistă a 
relațiilor de colaborare dintre 
cele două organizații. Au fost 
discutate, totodată, aspecte pri
vind cooperarea de viitor intre 
U.T.C. și F.N.T.S.T. și unele 
probleme ale mișcării interna
ționale de tineret. îndeosebi ale 
dezvoltării colaborării intre 
organizațiile de tineret din ță
rile balcanice.

în aceeași zi. tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a întilnit cu Zeki 
Alcin, președintele Organizației 
de tineret a Partidului Repu
blican al Poporului, și cu Ka- 
dri Atabaș. membru al C.C. al 
organizației, cu care a discutat 
aspecte ale colaborării între or
ganizațiile de tineret din Româ
nia și Turcia.

Ambele întilniri s-au desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească.

Revista presei din Turcia
întreaga presă din Turcia con

tinuă să urmărească cu deosebit 
interes și să consacre spații am
ple vizitei oficiale in Turcia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Reportajele privind prima zi a 
vizitei, bogat ilustrate, pun în 
evidență căldura cu care oficia
litățile, și populația Ankarei au 
intimpinat, marți, sosirea distin
șilor soli ai României. Ziarele 
informează, totodată, opinia pu
blică turcă despre înfăptuirile 
remarcabile ale poporului român 
in dezvoltarea economică și so
cială a țării, despre politica ac
tivă și constructivă promovată 
de România in relațiile interna
ționale. Este evidențiat îndeosebi 
conținutul unor pasaje din 
toasturile rostite, marți seară, de 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Fahri Korutiirk, care se refe
ră la bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite intre 
România și Turcia, la poziția 
guvernului român in problemele 
înțelegerii și cooperării balcani
ce, ale transformării acestei re
giuni geografice intr-o zonă a 
păcii.

Ziare ca „Barlș", „Savaș", 
„Ikitisat" și „Yeni Tanin" supra- 
titrează reportajele consacrate

primei zile a vizitei — „Balcanii 
să devină o zonă a păcii și co
laborării".

Ziarul „Gunaydin" inserează, 
separat, comentariul intitulat 
„Ceaușescu și România", care 
prezintă activitatea internaționa
lă a șefului statului român, pre
cum și tezele de bază ale poli
ticii externe românești. Subli
niind caracterul constructiv al 
politicii românești in Balcani, 
articolul conchide că „întărirea 
relațiilor dintre Turcia și Româ
nia va fi atit in folosul ambelor 
țări, cit și al păcii în regiunea 
Balcanilor și Mediteranei de 
est".

Sub titlul : „Sub conducerea 
președintelui Ceaușescu, Româ
nia intr-o nouă etapă de avint", 
cotidianul „Adalet" consacră vi
zitei o pagină întreagă; in care, 
alături. de reportajul manifestă
rilor care au marcat prima zi a 
vizitei, sint publicate fotogra
fiile și biografiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, articole despre 
dezvoltarea industriei, științei, 
învățământului și turismului în 
țara noastră.

„Tasvir" consacră, de aseme

nea, editorialul său de miercuri 
personalității șefului statului 
român, subliind că „președintele 
Nicolae Ceaușescu este reprezen
tantul și liderul cel mai proemi
nent pe care națiunea română 
l-a dat comunității interna
ționale. Ridicat din mijlocul po
porului său, Nicolae Ceaușescu 
s-a afirmat ca un.om de stat ex
cepțional de dinamic, eficace și 
energic. Prin politica sa, el a 
determinat o schimbare radigală 
și un mare avint in dezvoltarea 
României. Prin activitatea sa pe 
plan intern și internațional, prin 
acțiunile sale exemplare în sluj
ba păcii, Nicolae"Ceaușescu s-a 
dovedit a fi un veritabil sol al 
omeniei, păcii și prieteniei. Vizi
ta sa în Turcia, raporturile și 
contactele cu conducătorii turci 
sint, în adevăratul sens al 
cuvintului, un mare ciștig pentru 
prietenia turco-română.

Salutăm cu respect pe acest 
foarte valoros conducător și om 
de stat al națiunii române prie
tene, urindu-i „Bine ați venit în 
țara noastră !“.

Toate posturile de radio și 
televiziune turcești au prezentat 
bogate relatări și imagini filma
te despre prima zi a vizitei inal- 
ților oaspeți români.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CUPA ROMÂNIEI
-Sferturile de finală-

PITEȘTI : Universitatea Cra
iova — Sportul studențesc 2—1 
(1—1). Stadionul din Trivale a 
găzduit, ieri, cea mai echilibra
tă partidă din sferturile de fi
nală, in care cele două forma
ții studențești din primul eșa
lon au luptat cu dîrzenie și au 
inițiat mai multe atacuri peri
culoase la „buturile" apărate de 
Răducanu și Lung. în final, vic
toria a revenit formației craio- 
vene, care a punctat de două 
ori prin Crișan (min. 20) și 
Dașcu (min. 89). Golul studen
ților din Capitală a fost înscris 
de Octavian Ionescu (min. 39).

PLOIEȘTI : C.S.U. Galați — 
A.S.A. Tirgu Mureș 2—0 (1—0). 
Confirmipd evoluțiile bune și 
succesele repurtate în fazele 
precedente, formația gălățeană, 
din categoria secundă, a obți
nut calificarea în semifinale, 
prestînd un joc organizat și 
eficace. Marinescu a deschis 
scorul în min. 18 și Georgescu 
l-a majorat în min. 50.

TÎRGU MUREȘ : F. C. Argeș 
— F. C. Bihor 0—1 (0—1). Echi
pa piteșteană a avut mai mult 
timp inițiativa, dar Radu II, 
Iovănescu și ceilalți coechipi
eri au ratat o suită de situații 
favorabile, în timp ce jucătorii 
orădeni s-au apărat supranume- 
ric, reușind să puncteze prin 
Ghergheli în min. 22. la o gre
șeală a fundașului Moisescu.

BUCUREȘTI : Steaua — Ra
pid 2—0 (2—0). Continuind seria 
succeselor din acest sezon, cam
pionii au eliminat formația fe
roviară, deținătoarea trofeuiui. 
Ambele goluri au fost înscrise 
în prima repriză de Dumitru 
(min. 16). din lovitură liberă și 
Troi (min. 43). Așadar, pentru 
jocurile din semifinale, progra
mate duminică 27 iunie,' s-au 
calificat C.S.U. Galați, F. C. 
Bihor, Universitatea Craiova și 
Steaua.

M. L.

• IN PRIMUL TUR AL 
PROBEI DE DUBLU BĂRBAȚI 
din cadrul concursului inter
național de tenis de la Wim
bledon, perechea Ilie Năstase 
(România), Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 5—4, 4—6,
2— 6, 6—0, 6—2 perechea Cahill, 
Whitlinger (S.U.A.).

• LA MOSCOVA s-au întil
nit miercuri într-un meci ami
cal selecționatele masculine de 
handbal ale U.R.S.S. și Româ
niei. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 23—23 
(12—10).
• ÎN RUNDA A OPTA a 

turneului interzonal de șah de 
la Manila, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a re
mizat, in 23 de mutări, cu ma
rele maestru sovietic Vitali 
Țeșkovski.

• IN PRIMUL MECI AL 
TURNEULUI INTERNAȚIO
NAL DE FOTBAL de la Pa
ris, o selecționată europeană, 
din care a făcut parte și ju
cătorul român Dudu Geor
gescu, a întrecut cu scorul de
3— 2 (1—2) selecționata olimpi
că a Braziliei. Au marcat pen
tru selecționata europeană 
Bremner (min. 40), Dudu 
Georgescu (min. 64), Bianchi 
(min. 86).

Tovarășul Ștefan Andrei 
a fost primit la Casa Albă 
de președintele Gerald Ford

WASHINGTON 23 — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a întreprins o vizită in 
Statele Unite ale Americii la 
invitația guvernului american 
a fost primit la Casa Albă de 
președintele Gerald Ford.

Cu acest prilej, a fost inmî- 
nat președintelui Statelor Unite 
un mesaj din partea președin
telui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
Totodată, reprezentantul român 
a transmis din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. pre
ședintelui Gerald Ford și doam
nei Betty Ford, un salut, urări 
de sănătate și fericire.

Mulțumind călduros pentru 
mesaj, președintele Statelor 
Unite a rugat să se transmită 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de sănătate, 
fericire și succes.

în timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de vederi cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
româno-americane în lumina 
înțelegerilor convenite între 
șeful statului român și pre
ședintele Statelor Unite în ca
drul vizitelor reciproce la nivel 
înalt care au avut loc la Bucu
rești și, respectiv. Washington.

VIZITA DELEGAȚIEI 

MILITARE ROMÂNE 
ÎN MAREA BRITANIE
General-colonel Ion Coman, 

ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, și 
delegația militară care îl înso
țește au făcut miercuri o vizită 
la Ministerul Apărării al Marii 
Britanii. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri între ministrul 
apărării naționale al României și 
secretarul de stat pentru apărare 
al Marii Britanii, Roy Mason.

De asemenea, s-a subliniat do
rința ambelor părți de a acțio
na, în continuare, pentru extin
derea raporturilor româno- 
americane.

Totodată. în cursul întreve
derii au fost discutate unele 
probleme internaționale de in
teres comun.

întrevederea, la care au par
ticipat Brent Scowcroft, asis
tentul președintelui pentru pro
bleme de securitate națională, 
ambasadorul României la Was
hington, Nicolae M. Nicolae, și 
ambasadorul Statelor Unite la 
București, Harry Barnes jr.. s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
cordialitate.

în aceeași zi,- reprezentantul 
Partidului Comunist Român s-a 
întilnit, la Capitoliu, cu unii 
membri ai conducerii forului 
legislativ federal al Statelor 
Unite, intre care senatorul de
mocrat Henry Jackson, pre
ședinte al Subcomitetului pentru 
controlul armamentelor, sena
torul republican Jacob Javits, 
membru al Comitetului sena
torial pentru relații externe și 
membru al Subcomitetului pen
tru probleme europene, senato
rul Abraham Ribicoff, președin
tele Subcomitetului pentru co
merț internațional al Comitetu
lui financiar al Senatului. Au 
fost discutate aspecte ale rela
țiilor bilaterale româno-ame
ricane.

De asemenea, tovarășul Ște
fan Andrei s-a intîlnit cu 
Richard Foster, directorul Insti
tutului de cercetări Stanford, 
care elaborează analize și studii 
vizind diverse aspecte cu ca
racter politico-militar ale pro
blemelor internaționale majore.

La întrevederi, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Nicolae M. 
Nicolae, ambasadorul țării noas
tre în Statele Unite ale Ame
ricii.

Convorbiri 
româno- 
chineze

Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, a primit la 23 
iunie delegația Ministerului In
dustriei Chimice din România, 
condusă de tovarășul Mihail 
Florescu. în timpul vizitei în 
R.P. Chineză au mai avut loc, 
totodată, întilniri de lucru cu 
Li Cian, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze, cu 
membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei și Ministerului Indus
triei Ușoare.

în cadrul acestor întrevederi, 
la care a participat, de aseme
nea. ambasadorul țării noastre 
la Pekin, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
economice și schimburilor co
merciale româno-chineze, pre
cum și ale colaborării în dome
nii de interes comun.

Cen Di-lien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, l-a primit pe Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul Româ
niei la Pekin. în timpul între
vederii, care a decurs intr-o at
mosferă cordială, de caldă prie
tenie, au fost abordate proble
me ale relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele două 
țări. La întrevedere a fost de 
față Yu Gean, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.P. Chineze.

Rezultatele scrutinului pentru organele 
locale confirmă succesul comuniștilor,

Lucrările întiluirii tineretului 

și studenților din Europa

• LA INSTITUTUL FRAN
ȚEI a avut loc o festivitate o- 
magială organizată de Acade
mia de arte frumoase, cu prile
jul centenarului Constantin 
Brâncuși. în prezența a nu
meroși academicieni, artiști 
plastici, oameni de artă și cul
tură, președintele Academiei, 
Louis Leygue, a evocat pe larg 
viața și opera marelui sculptor 
român, care a influențat pro
fund evoluția creației plastice 
contemporane.

Tensiune 
in Bolivia

Doi mineri bolivieni au fost 
uciși în timpul unei ciocniri în
tre greviști și forțele armate, 
trimise să ocupe prin forță ex
ploatările miniere „Siete Suyos" 
și „Animas". Acest incident sin- 
geros a contribuit la accentua
rea stării de tensiune generate 
de refuzul autorităților de a sa
tisface cererile greviștilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai și restabili
rea libertăților sindicale. Minis
terul bolivian de Interne a 
anunțat deportarea unui nu
măr de 25 de persoane, în
tre care se află Victor Lopez, 
Arturo Crespo și Sinforoso Ca- 
brara, lideri ai minerilor gre
viști. Potrivit precizării autori
tăților, 27 de persoane arestate 
în zilele precedente au fost eli
berate, dar au fost operate alte 
zece arestări printre conducăto
rii grevei. Ampla mișcare gre
vistă a minerilor bolivieni, de
clanșată la 9 ' iunie, Ia minele 
„Sigio Veinte" și „Catavi" și 
generalizată, la 14 iunie, în toa
te celelalte exploatări miniere, 
este sprijinită de largi catego
rii sociale. Astfel, studenții a 
șapte universități din întreaga 
țară și muncitorii de la diverse 
întreprinderi industriale au de
clarat o grevă de solidaritate cu 
minerii.

Cu numai un an în 
urmă, la 25 iunie 1975, 
puțin după ora zero, 
în fața a aproximativ 
30 000 de persoane re
unite pe stadionul cen
tral Machava, din 
apropiere de Lourențo 
Marques, Samora Ma- 
chel, președintele
Frontului de Elibera
re din Mozambic 
(FRELIMO) proclama 
intr-un cadru solemn 
independenta țării.

Pentru cei peste no
uă milioane de mo- 
zambicani, ceremonia 
înălțării drapelului na
țional al noului stat 
in acea noapte de 
vară, cuvintele pre
ședintelui Machel 
„Agora somos um po- 
vo libre“ (Acum sin-
tem un popor liber) 
materializau Împlini
rea unui vis multise
cular. Lupta pentru 
obținerea independen
ței, pentru cucerirea 
dreptului de a fi sin
gurii stăpini ai desti
nului lor a înregistrat 
un moment decisiv 
după constituirea, in 
1962, a Frontului de 
Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO), 
care a condus poporul 
mozambican spre li
chidarea asupririi co
loniale și edificarea 
unui nou Mozambic, 
liber și suveran.

Anul I al indepen
denței află țara în 
condiții favorabile de 
dezvoltare. Resursele
naturale sint dintre

al forțelor de stingă din Italia
Paralel cu scrutinul legislativ 

anticipat, care a condus la de
semnarea membrilor Camerei 
Deputaților și Senatului, in Ita
lia au avut loc, după cum s-a 
anunțat, în zilele de 20 și 21 
iunie, alegerile comunale și pro
vinciale în cinci orașe și pro
vincii importante — Roma, Ge
nova, Bari, Ascoli-Piceno și 
Foggia (unde scrutinul s-a des
fășurat pe baza sistemului ma
joritar) — precum și în unele 
comune mai mici, unde s-a vo
tat prin sistemul proporțional. 
De asemenea, au avut loc ale
geri pentru Consiliul regional 
sicilian.

Rezultatele scrutinului pentru 
organele administrative locale, 
desfășurat, ca și alegerile parla
mentare, în condițiile aceleiași 
infruntări de platforme electo
rale, linii politice și programe 
de măsuri ale principalelor for
mațiuni politice in legătură cu 
soluționarea problemelor majo
re și dificile cu care este con
fruntată in prezent societatea 
italiană, a adus, așa cum o 
atestă grăitor rezultatele oficia
le, noi și concludente victorii ale 
Partidului Comunist Italian și 
ale forțelor de stingă, în ge
neral.

Un mare succes a obținut 
Partidul Comunist la Roma, de
venind, cu 35,5 la sută din vo
turi și 30 de consilieri comu
nali, primul partid politic al ca
pitalei italiene. în provincia 
Roma, P.C.I. a obținut 37,5 la 
sută din voturi și 17 mandate 
de consilieri, cu două mai mul
te decît P.D.C. La Genova, 
P.C.I. a ciștigat cinci noi locuri 
de consilieri în Consiliul comu
nal, întărind forța coaliției de 
stingă care conduce de aproape 
doi ani capitala Liguriei. Suc
cese însemnate au fost înregis
trate și in alegerile regionale 
din Sicilia, precum și în co
mune de mai mică importanță.

După cunoașterea rezultatelor 
votului — atit în alegerile par
lamentare, cit și în cele pentru 
organele locale — atenția parti
delor politice și a observatori
lor este îndreptată acum spre 
evoluția politică ulterioară.

într-un interviu acordat tele
viziunii italiene, secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer, a arătat, printre altele, că 
„avansarea P.C.I., deplasarea 
spre stingă care s-a înregistrat 
ca urmare a acestei avansări în 
compoziția Parlamentului și în 
situația generală, ca și gravita
tea crizei economice și politice 
italiene, pun și mai pregnant 
in evidență faptul că ieșirea din 
criză nu este posibilă decit prin 
realizarea unei participări a „în
tregii mișcări muncitorești Ia 
conducereea politică a țării". 
Aceasta, a adăugat secretarul 
general al P.C.I., râmine pozi
ția noastră fundamentală. în ce 
privește propunerile imediate de 
formare a guvernului, noi le-am 
avansat în timpul campaniei 
electorale; acum așteptăm ca 
P.D.C. să prezinte propunerile 
sale". în context, Enrico Berlin- 
guer a relevat că propunerea 
pentru un guvern de largă con
vergență democratică, care să 
cuprindă și P.C.I., răspunde cel 
mai bine intereselor generale 
ale țării și situației excepțio
nale în care se află aceasta.

La rindul său, secretarul ge
neral al P.S.I., Francesco de 
Martino, a declarat că „socialiș
tii vor continua să acționeze 
pentru formarea unui guvern 
de amplă coaliție, care să in
cludă . Întreaga stingă". Această 
poziție a noastră — a adăugat 
de Martino — pare să fie as
tăzi mai viabilă ca oricînd, ți- 
nind cont de rezultatele alege
rilor, care au dus la o însem
nată întărire a stingii.

Referindu-se la ideea guver
nului de coaliție, propus de 
P.C.I. și P.S.I., secretarul națio
nal al P.R.I., Oddo Biasini, a 
arătat, într-un interviu acordat 
ziarului „La Repubblica", 
că este desigur, corect, mai ales 
după rezultatele alegerilor, să 
se tindă spre o soluție care să 
urmărească cointeresarea și a 
P.C.I. Problemele sint atit de 
grave — a adăugat el — incit 
în mod sigur nu pot fi înfrun
tate cu majorități riscante. Este, 
în schimb, nevoie să fie găsit 
consensul cel mai larg.

cele mai bogate. Re
zervele de cărbune din 
regiunea Tete sint 
evaluate la 150 mili
oane tone, recente 
prospecțiuni au dus la 
descoperirea în apro
piere de Namopa a 
unui zăcămint de fier 
de peste 350 milioane 
tone. Metale rare, iz
voare energetice pe 
baza cărora la Cabora 
Bassa, in centrul țării, 
pe fluviul Zambezi 
s-a construit una din

„agricultura este
luată drept baza, iar 
industria drept factor 
dinamizator" sint ori
entate spre înfăp
tuirea reformei agrare 
și dezvoltarea in
dustriilor care utili
zează produse mozam- 
bicane sau care va
lorifică și fabrică pro
duse esențiale pentru 
agricultură. în opera 
de construcție națio
nală, principalul țel 
al conducerii Repu-

MOZAMBIC -
ANUL UNU

AL INDEPENDENTEI
cele mai mari hidro
centrale din lume, so
lul udat de ploile mu- 
sonice creează impor
tante premise pentru 
dezvoltarea economi
că. în prezent, în 
Mozambic, așa cum 
declara recent pre
ședintele Machel, se 
depun eforturi susți
nute pentru „dezvolta
rea socială și econo
mică a zonelor ru
rale". Obiectivele pri
oritare ale acestei po
litici, in cadrul căreia

blicii Populare Mo
zambic și al FRELIMO 
il constituie consoli
darea puterii populare, 
prin mobilizarea ini
țiativei creatoare a 
maselor, prin parti
ciparea lor activă și 
conștientă la procesul 
de edificare a țării.

România socialistă 
consecventă politicii de 
solidaritate interna- 
ționalistă cu lupta 
popoarelor pentru eli
berare națională și 
socială, pentru lichi

darea colonialismului 
și neocolonialismului 
a acordat de la în
ceput Frontului de 
Eliberare din Mo
zambic un sprijin 
multilateral — poli
tic. diplomatic și ma
terial — în lupta sa 
dreaptă, salutind cu 
bucurie victoria isto
rică obținută anul 
trecut. La întărirea 
legăturilor româno- 
mozambicane o con
tribuție esențială au 
adus-o întîlnirile și 
convorbirile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste 
România, cu Samora 
Machel, președintele 
FRELIMO, care a de
venit președinte al 
Republicii Populare 
Mozambic, cu alți 
conducători al aces
tei mișcări. în noile 
condiții create de pro
clamarea independen
ței Mozambicului, re
lațiile de prietenie și 
colaborare statornicite 
intre partidele și po
poarele noastre cunosc 
o nouă și elocventă 
expresie, dezvoltin- 
du-se in interesul re
ciproc al cauzei u- 
nității tuturor forțe
lor antiimperialiste de 
pretutindeni, al păcii, 
prieteniei și colaboră
rii în întreaga lume.

DOINA IOVANEL

La Varșovia își continuă 
lucrările întîlnirea tineretu
lui și studenților din Europa, 
manifestare consacrată in
tensificării participării tine
rei generații de pe continent 
la adincirea procesului po
zitiv de destindere și conlu
crare, de creare a unei at
mosfere de securitate traini
că și colaborare rodnică în
tre popoare.

In spiritul politicii parti
dului și statului nostru, 
al aprecierilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii, privind lo
cul și rolul tineretului 
in societatea contempora
nă, reprezentanții U.T.C. și 
U.A.S.C.R., participind activ 
la dezbateri, ațj relevat ne
cesitatea sporirii eforturilor 
tinerei generații, alături de 
celelalte forțe progresiste și 
democratice din Europa, în 
lupta pentru transpunerea în 
viață, integral și de către 
toate statele, a principiilor 
și prevederilor Actului fi
nal al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, pentru instaurarea 
între statele europene a 
unor noi relații, bazate pe 
respectarea strictă a inde
pendentei și suveranității 
naționale, a deplinei egali
tăți in drepturi, a neames
tecului în treburile interne, 
pe dreptul imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și făuri 
viitorul potrivit propriilor 
aspirații. Relevind faptul că 
procesul destinderii se gă
sește abia la începutul afir
mării sale, că în Europa se 
află concentrată în prezent 
cea mai puternică forță mi
litară, umană și materială a 
zilelor noastre — fără pre
cedent in istorie — repre
zentanții tineretului român 
au evidențiat cerința reali
zării unității de acțiune a 
tinerilor de diferite orientări 
politice, filozofice și reli
gioase, a tuturor forțelor 
înaintate în vederea adop

tării unor măsuri concrete, 
eficiente de dezarmare, și, 
în primul rînd, de dezarmare 
nucleară, de reducere a bu
getelor și efectivelor mili
tare, de lichidare a bazelor 
militare străine de pe teri
toriul altor țări, de desfiin
țare a blocurilor militare;

întîlnirea de la Varșovia 
a prilejuit, de asemenea, or
ganizarea unor mitinguri de 
solidaritate. în cadrul aces
tora delegații din țara noas
tră au dat glas sentimente
lor tineretului român de 
solidaritate militantă cu 
lupta dreaptă a poporu
lui și tineretului spaniol, 
cu forțele democratice și 
revoluționare din Chile, 
cu eforturile constructive ale 
popoarelor din Indochina, 
cu cauza dreaptă a popoare
lor arabe, cu lupta țârilor 
în curs de dezvoltare pentru 
soluționarea, de sine stătă
tor, a problemelor evoluției 
lor pe calea progresului și 
independenței naționale, cu 
lupta tineretului din țările 
capitaliste pentru apărarea 
drepturilor și intereselor lor 
specifice.

Reprezentanții U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au arătat că 
tinăra generație a României 
socialiste, angajată plenar in 
înfăptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al XI- 
lea al P.C.R., acționează și 
va acționa și în viitor pentru 
întărirea forțelor democra
tice. progresiste și revoluțio
nare ale tineretului în lupta 
pentru edificarea unei 
Europe a păcii, securității și 
colaborării, pentru creșterea 
aportului organizațiilor de 
tineret și studenți la in
staurarea unei noi ordini 
economice și politice inter
naționale, la realizarea as
pirațiilor legitime ale tutu
ror popoarelor de a trăi în- 
tr-o lume mai bună și mai 
dreaptă.

GH. SPRINȚEROIU

Varșovia, 23 iunieNecesitatea intensificării eforturilor pentru negocierea unor acorduri reale de dezarmare
La Palatul Națiunilor din 

Geneva s-au reluat lucră
rile Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare.

In atenția actualei sesiuni de 
vară a comitetului se află o 
gamă amplă de teme privind 
problematica complexă a dezar
mării, trănsmise acestui orga
nism multilateral de negocieri 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U.

După cum se cunoaște, lucră
rile sesiunii de primăvară a co
mitetului, care s-au încheiat la 
22 aprilie, nu au înregistrat ele
mente substanțiale de progres

pe scurt
• ÎN Republica Sud-Africană. 

aria demonstrațiilor antiapar- 
theid și de protest împotriva re
gimului rasist al premierului 
Vorster continuă să se extindă, 
în ciuda reprimării singeroase a 
manifestațiilor organizate, în 18 
aglomerări urbane, de populația 
africană, în ultimele zile — 
transmit agențiile internaționa
le de presă. Miercuri, în ora
șele Dubeton și Jouberton au 
avut loc mari demonstrații de 
protest față de actele de vio
lență comise de poliția sud-afri- 
cană împotriva participanților la 
acțiunile antiapartheid.
• ÎN conformitate cu programul 

de cercetare a spațiului cosmic, 
in Uniunea Sovietică a fost lan
sată, marți, stația orbitală știin
țifică „SaIiut-5“ — informează 
agenția TASS. Misiunea acesteia 
constă în efectuarea de cercetări 
tehnico-științifice și de experi
mente, precum și in verificarea 
construcției lui „Saliut-5“. a sis
temelor de bord și a aparaturii 
stațiilor orbitale.

• DELEGAȚIILE indiană și 
pakistaneză au început, miercuri, 
la Delhi, tratative pentru fina
lizarea unui acord cu privire la 
restabilirea legăturilor ferovia
re dintre cele două țări prin 
punctul de frontieră Wagah- 
Attari. Concretizarea detaliilor 
acestui acord va facilita relua
rea traficului bilateral de pasa
geri și mărfuri pe liniile ferate, 
cel mai tirziu la jumătatea.. lu
nii viitoare.

care să dea satisfacție opiniei 
publice internaționale, ce aș
teaptă măsuri concrete in ve
derea intensificării eforturilor 
pentru negocierea unor acorduri 
reale de dezarmare.

Raportate la chestiunile esen
țiale ale cursei înarmărilor și 
ale dezarmării, in primul rind 
ale dezarmării nucleare, rezul
tatele obținute de-a lungul ani
lor de către comitet nu au fost 
pe măsura dezideratelor și spe
ranțelor pe care popoarele și 
le pun in legătură cu activitatea 
acestui organism. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit an de an 
cheltuielile pentru înarmare ca
pătă dimensiuni astronomice 
care generează pericole grave 
pentru pacea și securitatea in
ternațională. Un număr tot mai 
mare de state, în special micî șt 
mijlocii, și-au exprimat, de a- 
ceea. nemulțumirea atit la 
O.N.U., cit și în cadrul comite
tului, cerind acțiuni ferme și 
imediate pentru oprirea cursei 
înarmărilor, în special a celor 
nucleare, pentru dezarmare. în 
pofida numeroaselor recoman
dări din partea O.N.U., comite
tul este menținut însă în afara 
problemelor reale pe care le 
reprezintă cursa înarmărilor și 
dezarmarea, ocupindu-se de as
pecte secundare care sint, prac
tic, lipsite de semnificație pen
tru rezolvarea problemelor de 
fond. S-a format, de aceea, un 
puternic curent de opinie care 
cere îmbunătățirea activității 
comitetului, pentru ca acesta 
să-și poată îndeplini mandatul 
cu care a fost investit.

La lucrările în curs ale co
mitetului, delegația română va 
acționa in continuare pentru 
scoaterea negocierilor de dezar
mare din imobilism și realizarea 
de pași concreți în : domeniul 
dezarmării. .

• APROXIMATIV 1 3 nord- 
irlandezi părăsesc lunar provin
cia pentru a scăpa de ravagiile 
violenței, care în ultimii șapte 
ani s-au materializat în 1556 
morți. Cifra exodului este de 
două ori mai mare decît rata 
emigrației înregistrată în urmă 
cu 10 ani. Irlanda de Nord are 
o populație de 1 547 000 locui
tori.

Cooperarea culturala in perspectiva 

noii ordini economice mondiale 

MASA ROTUNDĂ DE LA PARIS
La Palatul UNESCO din . Paris 

au început miercuri lucrările 
mesei rotunde avînd ca temă 
„Cooperarea culturală in pers
pectiva noii ordini economice 
mondiale".

La dezbateri participă repre
zentanții a numeroase țări ale 
lumii, între care și România. 
Iau parte oameni de stat, oa
meni de știință, cultură și artă, 
laureați ai Premiului Nobel.

în cuvîntul de deschidere, di
rectorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, a sub
liniat că instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale — 
mai juste, mai echitabile — pre
supune o cooperare culturală în
temeiată pe respectul reciproc 
al suveranității și originalității 
popoarelor, intr-o lume în care 
forța și ideile de dominație să 
fie abolite pentru totdeauna.

în continuare a luat cuvîntul 
Willy Brandt, fost cancelar al

R.F. Germania, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace, care 
s-a. pronunțat pentru participa
rea țărilor socialiste la „dialogul 
nord-sud“ în pregătirea confe
rinței asupra cooperării econo
mice internaționale. Evocînd Ac
tul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. vorbitorul și-a exprimat sa
tisfacția pentru evoluția schim
burilor economice și tehnologice 
între țările de pe continent și a 
subliniat necesitatea de ,a se 
continua cu hdtărire . soluționa
rea problemelor securității, mai 
ales în domeniul controlului și 
limitării armamentelor. El și-a 
manifestat încrederea. că urmă
toarele etape în aplicarea Actu
lui final al Conferinței de la 
Helsinki vor consolida aceste 
succese și vor acorda atenția cu
venită cooperării culturale.

Lucrările masei rotunde con
tinuă.
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