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.NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI
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Semnarea Comunicatului comun și a altor documente româno-turce

viic 
strâ

■•norii al palatuhn 
Sipt arborate dea
lt ale Românie: și

afac

Cuvîntul președintelui Cuvîntul președintelui

FAHRI KORUTURK NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-un cadru solemn. cei doi 
Șefi de stat semnează Comunica- 

il comun cu privire la vizita 
Kcialâ a președintelui Renubli- 
i Socialiste România. Nicolae 
eaușescu. in Turda.
în prezenta celor doi pre

ședinți au fost semnate :
— înțelegerea privind apli

carea Acordului româr.o-turc pe 
in 
in 
Si

ot

Relațiile noastre, care au cu
noscut o mare dezvoltare intr-un 
timp foarte scurt, au atins cel 
mai înalt nivel prin vizita între
prinsă de Excelența Voastră în 
țara noastră. Convorbirile desfă
șurate timp de două zile, într-o 
ambianță de sinceritate și înțe
legere, au dat expresie convin
gerii că vor fi făcute noi efor
turi în colaborarea dintre țările 
noastre.

Aceste contacte fructuoase și 
constructive au pregătit un te
ren fertil pentru întreprinderea 
de noi pași pozitivi, pentru ex
tinderea și mai puternică a co
laborării dintre noi, in viitor,

în Interesul celor două națiuni 
ale noastre.

Relațiile dintre țările noastre, 
care se dezvoltă intr-un spirit 
de deplin respect față de regi
murile existente in ele, consti
tuie un exemplu in ce privește 
punerea in aplicare a Actului de 
la Helsinki.

Cu prilejul acestei ceremonii 
de semnare a Comunicatului co
mun cu privire la vizita Exce
lenței Voastre, care ați adus o 
mare contribuție la întărirea pă
cii in Balcani și in Europa, ri
dic o cupă de șampanie pentru 
dezvoltarea și mai puternică în 
viitor a colaborării turco-române. 
(Aplauze).

Excelențe,
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Dineu oferit de primul ministru
Suleyman Demirel și doamna

Doresc să-mi exprim satisfac
ția pentru rezultatele deosebit 
de pozitive ale vizitei in 
dumneavoastră.

în aceste două zile am 
convorbiri privind o mai 
colaborare, in diferite 
intre țările noastre, precum și 
cu privire la unele probleme 
care preocupă astăzi omenirea. 
Este o deosebită bucurie pentru 
mine că in cursul acestor con
vorbiri s-a evidențiat dorința co
mună de a extinde colaborarea 
dintre țările noastre, concretizată 
și în acordurile și documentele 
care au fost semnate astăzi.

De asemenea, și asupra proble
melor 
le-am 
vește 
tuația 
zone ale lumii, precum și pro
blemele subdezvoltării și dezar
mării — am ajuns la concluzii 
comune cu privire la necesita
tea intensificării eforturilor ță-

țara

avut 
bună 

domenii.

internaționale pe care 
discutat — atît in ce pri- 
securitatea europeană, si- 
din Balcani și in alte

rilor noastre. împreună cu alte 
popoare, pentru o mai bună în
țelegere intre popoare, pentru • 
lume mai dreaptă.
Semnarea Comunicatului comun 

de către cei doi șefi de stat 
marchează atit înțelegerile rea
lizate. cit și dorința de a da noi 
dimensiuni relațiilor dintre ță
rile noastre.

înainte de a ne despărți, 
domnule președinte, doresc să 
folosesc și acest prilej pentru 
a exprima mulțumirile mele, ale 
soției și colaboratorilor mei. 
pentru primirea și ospitalitatea 
deosebit de prietenească și căl
duroasă de care ne-am bucurat 
in tot timpul șederii noastre in 
Turcia.

Doresc poporului turc prie
ten cele mai mari succese pe 
calea dezvoltării economico- 
sociale, a bunăstării și fericirit 

în așteptarea revederii în 
România, urez o dezvoltare con
tinuă a prieteniei și colaborării 
intre popoarele noastre. (Aplau
ze).

termen lung ce colaborare 
domeniile economic și tehnic 
sectoarele petrolier, minier 
energetic ;

— Protocolul în probleme eco
nomice și comerciale :

— Acordul de colaborare in 
domeniul poștelor si 
cațiilor. Documentele au fost 
semnate de Gheorghe Oprea, 
•nceprim-mir.istru a', guvernului, 
și. respectiv, de Halii Basol. mi
nistrul comerțului, șt Nahit Men- 
tese. ministrul transporturilor.

— Aranjamentul de cooperare 
științifică și tehnologică, semnat 
de George Marin, ambasadorul 
României la Ankara, și de Nabi 
Bor. secretar general al Consi
liului Cercetărilor Științifice și 
Tehnice din Turcia.

După semnarea documentelor, 
cei doi șefi de stat își string mii- 
nile îndelung, cu căldură, se îm
brățișează.

Președintele Fahri Korutiirk și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit alocuțiuni.

elecormr

■mi

Nazmiye Demirel
■

Nicolae Ceausescu si a
9 9

tovarășei Elena Ceaușescu
• Toastul primului ministru Suleyman Demirel

• Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

înaltii soli ai României

socialiste salutați
cu căldură la plecarea

din Ankara și la sosirea

în Istanbul

Cooperativa agricolă din Pirs- 
cov, județul Buzău, prezintă, 
datorită așezării geografice in 
dealurile su'ocarpatice. unele 
particularități de producție care 
se reflectă direct in agenda de 
lucru a campaniei. în afara ce
lor aproape 500 ha cu livezi și 
peste 1 100 ha pășuni și finețe, 
ur.itatea dispune de circa 800 ha 
cultivate cu cereale in zona Pa
dina. Ia 120 km de terenuri Le 
cooperativei. De asemenea, aici 
există un puternic sector zo
otehnic. unde munca nu înce
tează pe tot parcursul anului. 
Din acest motiv. activitățile 
..lo zi" sin» coordonate pe două 
planuri. Inginerul șef al uni
tății. Mircea Oprescu. ne expli
că modul de orga- rare a mun
cii :

— Pentru a efectua 
în câmp, brigăzi per 
angajate in acord glob 
apă ’.a ir.trepr.erea < 
cuprinzind peste 1 080 < 
raton. în livadă, trei 
specializate in cocnbatt 

pomii, iar pe finețe se 
ză „in flux continuu*  
necesare sectocuiui j 
In fiecare z: se raportează 
tuația statistică a lucrărilor, 
mind să dirijăm forțele 
unde sint solicitate cu 
tate.

Campania de recoltare 
roaselor — orz si griu — 
prafată de 3» ha (aflate 
km de comună, așa cum 
team Ia început)

cîmpie. activitatea fiind coordo
nată de inginerul șef. Prin pla
nificarea vitezelor zilnice de 
înaintare in lan, in baza unor 
grafice riguroase de lucru, re
coltatul va dura 7 zile, timp in 
care se vor semăna în cultură 
succesivă, pe timpul nopții, 150 
ha cu porumb. Ordinul de de
plasare a fost întocmit și pen
tru tehnicienii Aurel Andrei,

Din experiența 
unui comandament local 
in conducerea activității 

pe frontul recoltei

Activitatea din cooperativă va 
fi îndrumată de Georgeta Stur- 
zu, președinta unității, și ingi
nera Aurica Oprescu. Aici vor 
continua lucrările de îngrijire 
la livadă unde echipele conduse 
de Ion Drâgan și Vasile Zaha
rin efectuează al șaptelea tra
tament pe 90 ha plantație in
tensivă. De pe cele 65 ha intra
te pe rod, în al doilea an de 
producție, se scontează pe o re
coltă de 10 tone la hectar. Bri
găzile zootehnice sînt planifica
te la recoltatul furajelor de pe 
pășuni. Un punct aparte din 
agenda activităților .,1a zi“ îl 

viermilor 
răspunde

ente.

a pâ

s impus lua- 
speciaîe de or-

0*  ia aceste tile Ia
oaia:

Gh. Sturzu. pentru mecaniza
torii Sava Ștefănoiu. Gh. Duță. 
Ion Gugiu. Vasile Stanciu. Gh. 
Favel. Ștefan Mocanu și Ion 
Negoiță. Au fost planificate 
schimburile de zi și de noapte 
pe tractoare și combine, locu
rile de depozitare a recoltei și 
a paielor balotate, echipa care 
va ara si semăna cultura po
rumbului. S-au luat toate mă
surile necesare pentru asigura
rea hranei și odihnei, remorcile 
și dormitoarele, atelierul de in
tervenție au ajuns in cîmp. la 
locul unde seceratul va incepe 
in citeva zile. în sprijinul me
canizatorilor vor veni coopera
torii care știu să mînuiască a- 
gregatele și tractoarele, cit și 
c'țiva muncitori din sat care 
lucrează in întreprinderile in
dustriale din zonă.

constituie îngrijirea 
de mătase, de care 
secretara organizației de partid 
a cooperativei agricole, Florica 
Nedelea. De remarcat experien
ța extinsă aici pentru creșterea 
viermilor de mătase la sediul 
ur.itătii. prin participarea celor 
care lucrează in aparatul admi
nistrativ. Numai anul trecut, 
cind s-a pornit de la 200 grame 
gogoși, s-a realizat un beneficiu 
net de 200 000 lei. obținîndu-se 
locul doi pe țară in acest sector. 
Pentru acest an roadele activi
tății vor fi cu siguranță dubla
te. deoarece creșterea viermilor 
de mătase a fost extinsă și pe 
la casele membrilor cooperatori.

Cele cîteva consemnări din 
activitatea cooperatorilor din 
Pitscov atestă un spirit gospo
dăresc deosebit, interesul față 
de valorificarea eficientă a tu
turor resurselor, care se trans
formă intr-un nesecat izvor de 
venituri.

ȘT. DORGOȘAN

Constante ale calității de utecist

CLUJ
Organizația U.T.C. de Ia «ec- 

Ua J^D.H -MOTOR- a între
prinderii mecanice de material 
ralant „16 Februarie*,  din Cluj- 
Napoca a lansat recent inițiati
va „Fiecare tinăr. o propunere 
tehnică de modernizare a pro
cesului tehnologic*.  Adresată tu
turor tinerilor din uzină, iniția
tiva s-a bucurat de ecou. Așa 
se face că ea a fost preluată de 
toate organizațiile U.T.C. din 
secții și ateliere. Trecind la 
transpunerea in practică a obiec
tivelor acesteia a fost creat un 
club al tinerilor inovatori avind 
ca membri tineri muncitori, in
gineri. tehnicieni, studenți și 
elevi aflați in practică in uzină. 
Menirea clubului e. firesc, aceea 
de a stimula inițiativele și ideiie 
tinerilor, de a le da conturul 
concret al inovațiilor, invenți
ilor si raționalizărilor. Odată în
registrate. propunerile vizind 
creșterea productivității, organi
zarea mai bună a muncii, asimi
larea pieselor de schimb din 
import ș a. urmează să fie solu
ționate de către un colectiv de 
creație tehnico-științifică. for
mat pe lingă comitetul U.T.C. 
al uzinei. La sfirșitul fiecărei 
luni va fi organizată la nivelul 
întreprinderii o expoziție care 
va supune aprecierii 
cele mai reprezentative 
apărute in cadrul 
Neagoe)

lansai

colective 
idei 

acțiunii. (B.

„Rolast ’76“ 
de articole

• ARGEȘ
Brigada tinerilor 

de la Combinatul 
tehnice din cauciuc-Pitești, Fa
brica de furtune, a executat 
peste prevederile de plan pe pri
mul semestru al anului o pro
ducție in valoare de aproxima
tiv 2 milioane lei. Recent, tine
rii de aici au colectat și reintro
dus în producție, prin aplicarea 
inițiativei ..Recircularea deșeu
rilor". materiale altădată socoti
te inutilizabile, in valoare de 400 
mii lei. (Mihai Eleodor)

• BUCUREȘTI
Pentru uteciștii din două im

portante întreprinderi bucureș- 
tene, acțiunile proprii întreprin
se in cadrul decadelor record in 
producție s-au materializat în 
importante depășiri de plan. 
Cei 140 de tineri de Ia între
prinderea de articole din sticlă 
au realizat, de pildă, 92 700 
bucăți sticle, 370 mii bucăți

în timpul dineului oferit de primul ministru al Turciei în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

flacoane și 50 mii bucăți pahare. 
Cu rezultate la fel de bune se 
mindresc și cei 320 de uteciști 
din organizațiile LV-l și LV-2 
de la întreprinderea ..Policolor*  
care au obținut o producție su
plimentară in valoare de aproa
pe 2 milioane lei. (Toma Slă- 
noiu)

• SIBIU
Scurtarea cu 20 de zile a pe

rioadei reparațiilor la secțiile 
furnal aglomerare și acid sulfu
ric, de la întreprinderea meta
lurgică metale neferoase din 
Copșa Mică, a constituit un ele
ment decisiv in obținerea unei

producții marfă suplimentare 
in valoare de 85 milioane lei. 
Beneficiarilor le-au fost livrate 
mai mult de 5 mii tone produse 
chimice și metalurgice (zinc 
furnal, plumb, acid sulfuric, zinc 
rafinat etc.). în cadrul echipe
lor de tineri care au făcut parte 
din formațiile angajate in 
scurtarea ciclului reparațiilor, 
precum și în obținerea celorlal
te performanțe s-au remarcat 
uteciștii : Simion Folea. Viorel 
Mirescu, Dumitru Opriș. Ion 
Băiași, Nicolae Muscă din or
ganizațiile U.T.C. Furpal, Elec
troliză, FAS 1 și 2, atelierele 
mecano-energetic și rafinare. 
(Ștefan Vasiu)

ÎN PAGINA a 4 a

MESAJUL DE SALUT
ADRESAT DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJUL DE SALUT
ADRESAT DE PREȘEDINTELE 

GERALD FORD

UN CRITERIU
PERSONAL

Cind eram copil, memoria 
mea marcată definitiv de 
scenele războiului, mai ales 
de convoaiele apocaliptice de 
avioane care in trecere pe 
deasupra satului Vulturești 
au lansat de cîteva ori bom
be de mare calibru, a fost 
încă o dată violentată de un 
fapt pe care și acum mi-1 
amintesc sub cele mai mici 
detalii. Era vara, în iulie, pe 
o secetă nemiloasă care fă
cea iarba să taie ca sticla, 
cind. ajuns seara acasă, îm- 
pleticindu-mă de oboseală 
după o zi în
treagă de lucru 
Ia cîmp, am 
auzit deodată 
din curțile ve
cinilor strigă
tele lor agitate: 
„Arde ! Arde 
pădurea Mîz- 
gănii !“ Firește, 
toți 
s-au 
cu sape și lopeți, 
ceea ce credeau 
poate ajuta la 
cendiului. Era nevoie și 
ajutorul celor de prin 
sate și cineva, __ 2 1_2_
picior, s-a dus repede să __
telefon de la primărie, să a- 
nunțe nenorocirea. Ca un fă
cut insă, telefonul primăriei 
nu funcționa. S-au găsit ime
diat alți oameni care să se 
arunce într-o clipă pe cai și 
să pornească nebunește spre 
Bîrzești și Hîrtiești să le 
spună și celor de acolo să 
vină intr-ajutor.

Rină la urmă focul a fost 
stins. Era noaptea și satul 
întreg vuia de larmă, de tro
pote de cai și de agitația ge
nerală. De pompieri nici 
vorbă n-a fost să fie, pentru 
că izolați, departe de oraș 
cum se găsesc, cei din Vul
turești n-aveau cum să co
munice la timp nenorocirea

de Mihail Diaconescu
oamenii 

îndreptat într-acolo, 
cu 
ei 

stingerea

mai iute

tot
că 

in- 
de 

alte 
de 

dea

lor. S-au descurcat cum au 
putut.

De atunci, ori de cite ori 
îmi reprezentam izolarea sa
tului meu, eu o asociam a- 
proape totdeauna cu împre
jurările dramatice legate de 
incendiu. Această izolare era 
marcată in mii de feluri ; u- 
neori brutal, ca in cazul cu 
incendiul pădurii, sau ca a- 
tunci cind cineva se îmbol
năvea și oamenii se gindeau 
la drumurile rele, cu urcu
șuri și coborîșuri repetate, ce 
trebuiau bătute repede cu 

căruța pină la 
Pitești sau 
Cimpulung, 
spital, ___
intr-un mod o- 
bișnuit, absolut 
banal, de scu- 
latul consăteni
lor mei la mie
zul nopții, ur
mat de mersul 
jos, patru-cinci

Ia 
la 

alteori

grăbit, pe 
ore, pe potecile mai mul
tor dealuri î....................... '
abrupte, spre 
Mihăești, cel 
Piat punct al legăturii noas
tre cu lumea. Mult mai tîr- 
ziu am înțeles că dramatica 
izolare a satului meu făcea 
parte dintr-o realitate stră
veche, imemorială, pe cit de 
semnificativă la scară isto
rică, pe atit de anacronică 
prin raportare la ceea ce ve
deam în alte părți ale țării.

Această izolare a fost spar
tă dintr-o dată și definitiv de 
intrarea satelor de pe Valea 
Argeșelului și din străvechile 
ținuturi muscelene in ma
rele circuit al industrializă
rii. In ultimii ani citeva sute 
de vultureșteni de-ai mei 
au ajuns muncitori, tehnici
eni de inaltă calificare și in
gineri la uzinele și fabricile 
argeșene. Legăturile satului

înalte și văi 
' gara de la 
I mai apro-

(Continuare in pag. a Z/-«)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 25 IUNIE 1976

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CJÎAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat Excelenței Sale, SAMORA MOISES MACHEL, președin
tele Frontului de Eliberare din Mozambic, președintele Republicii 
Populare Mozambic, următoarea telegramă :

îmi face o deosebită plăcere ca. în numele Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și în numele meu personal șă vă adresez dum
neavoastră, Frontului de Eliberare din Mozambic, guvernului și 
poporului moz.ambican prieten calde felicitări și cele mai cordiale 
urări cu prilejul primei aniversări a Proclamării independenței 
Republicii Populare Mozambic.

Poporul român, profund solidar cu lupta popoarelor pentru eli
berare națională și afirmare liberă, de-sine-stătătoare. a salutat cu 
deosebită satisfacție proclamarea, la 25 iunie 1975, a independenței 
de stat a Mozambicului — eveniment de importanță epocală pentru 
destinele poporului tării dumneavoastră, încununare glorioasă a 
luptei sale eroice, plină de sacrificii, sub conducerea FRELIMO. 
pentru înlăturarea dominației coloniale și cucerirea dreptului sacru 
de a-și făuri in mod liber destinele, potrivit propriei voințe.

Ne bucură in mod deosebit faptul că prietenia și solidaritatea 
româno-mozambicană. care s-au manifestat activ în perioada luptei 
de eliberare â poporului dumneavoastră, au cunoscut și cunosc, in 
noile condiții ale cuceririi independenței, o evoluție pozitivă, în 
spiritul convorbirilor pe care le-am avut la București, al docu
mentelor încheiate cu acest prilej.

Avem convingerea că, prin eforturi comune, bunele relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mozambic. dintre Partidul Comu
nist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic vor cunoaște :n 
viitor o dezvoltare tot mai puternică în folosul deplin al celor două 
popoare, al cauzei edificării unei noi ordini economice și politice 
internaționale, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.

La această aniversare, urăr» din toată inima poporului mozam- 
bican noi realizări și mult succes în eforturile sale consacrate con
solidării independenței naționale și înaintării tării pe calea pro
gresului economic și social, a făuririi unei vieți libere și fericite.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste. România. 
George MacOvescu. a transmis o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Re

SEA&Ă CULTURALĂ
în cadrul expoziției de pictu

ră turcă din secolele XIX și 
XX, Ia Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România a 
fost organizată, joi, o seară cul
turală turtă.

Cu acest prilej, Ibrahim Ok- 
tem. vicepreședinte al Băncii 
Muncii din Ankara, a ținut o 
conferință cu tema „100 de ani 

UN CRITERIU PERSONAL

publicii Populare Mozambic. 
Joaquim Chissano, cu ocaz'a 
primei aniversări a Proclamă
rii independentei de stat a a- 
cestei țări.

de pictură turcă", iar prof. dr. 
Virgil Cândea. secretarul Aso
ciației România, a conferențiat 
despre „Dimitrie Cantemir și 
cultura turcă".

Actorii Olga Bucătaru și Dinu 
Ianculescu au susținut un reci
tal de poezie turcă, iar violo
nistul turc Omer Hatipoglu a 
interpretat muzică turcă.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Turcia la 
București.

SOSIRE
Joi după-amiază a sosit In 

Capitală Hans Koschnick, vice
președinte al Partidului Social- 
Democrat din Republica Fede
rală Germania, președintele 
Senatului și primar al orașului 
Bremen, impreună cu soția, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
împreună cu soția.

Au fost prezenți Manfred 
Giinther. însărcinat cu afaceri 
a i. al R.F. Germania la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

VIZITĂ

Delegația Partidului Alianța 
Populară din Islanda, formată 
din tovarășii Benedikt David- 
sșon și Sigurdur Magnusson, 
membri ai Comitetului Executiv 
al P.A.P.. Lara Helgadottir, 
Hannes Baldvinsson și Gudrun 
Hallgrimsdottir, membri ai 
C.C. al P.A.P.. care întreprinde 
o vizită in țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.. a fost 
oaspetele județelor Argeș. Con
stanta și Brașov, unde s-a în- 
tilnit cu organele de partid și 
sindicale, a vizitat obiective 
economice. social-culturale și 
turistice.

La încheierea vizitei, delega
ția s-a intîlnit. Ia sediul C.C. al 
P.C.R.. cu tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass. membru 
al C.C. al P.C.R.. Ilie Șalapa, 
membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, și Cornelia Filipaș, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Joi dimineața, delegația Par
tidului Alianța Populară din 
Islanda a părăsit Capitala.

PLECARE
Joi la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Academiei unio
nale de științe agricole „V. I. 
Lenin" a U.R.S.S., condusă de 
acad. P. P. Lobanov, președin
tele academiei, care, la invita
ția Academiei de științe agricole 
și silvice, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de prof. Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, de oameni 
de știință. Au fost, de aseme
nea. prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

în timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației au 
vizitat institute și stațiuni de 
cercetări, întreprinderi agricole 
de stat și intercooperatiste, 
obiective turistice.

înainte de plecare, acad. P. P. 
Lobanov, într-o convorbire cu 
un redactor al Agerpres, a apre
ciat pozitiv colaborarea dintre 
academiile și institutele de 
specialitate din cele două țări, 
contribuția lor la creșterea pro
ducției agricole.

în etapa următoare, colabo
rarea noastră se va concretiza 
in cercetări comune în cele mai 
actuale și importante probleme 
ale agriculturii din cele două 
țări. Mă refer îndeosebi la crea
rea de noi soiuri, mâi produc
tive, care să răspundă cerințe
lor de intensificare a produc
ției. dar și la cercetările com
plexe in domeniul irigațiilor, al 
folosirii raționale a pămîntului. 
probleme de prim rang ca im
portanță în cercetarea științi
fică. Unirea eforturilor noastre 
ar permite rezolvarea mai ra
pidă a acestor probleme.

Cred, a încheiat acad. P. P. 
Lobanov, că adincirea conlucră
rii noastre favorizează atît dez
voltarea științei și producției 
agricole, cît și întărirea conti
nuă a prieteniei dintre cele 
două țări și popoare. Urez din 
toată inima poporului român 
succes deplin în înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de cel 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

CONFERINȚĂ

PE PRESĂ
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", la 
Ambasada R.P.D. Coreene din 
București a avut loc, joi, o con
ferință de presă.

In acest cadru, ambasadorul 
Pak Zung Guc s-a referit pe 
larg la situația actuală din Co
reea. la eforturile pe care • le 
depune poporul coreean pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
in această zonă, pentru reali
zarea unui dialog eficient între 
Nord și Sud. de natură să con
ducă la unificarea independen
tă și pașnică a țării.

în încheiere, el a exprimat 
recunoștință Partidului Comu
nist Român, guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
activ acordat luptei drepte a 
poporului coreean, subliniind 
în context dezvoltarea continuă 
pe care o cunosc relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
popoarele și țările noastre.

SESIUNE

CULTURĂ

Critica debutului* *)

între 22 și 24 iunie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-spaniole.

Au fost analizate, cu acest 
prilej, evoluția relațiilor econo
mice bilaterale, precum și mă
surile necesare a fi întreprinse 
pentru dezvoltarea acestora.

La încheierea lucrărilor, Nico
lae Dumitrescu, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale. și Miguel de Aldasoro, 
director general adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Spaniei, au semnat protocolul 
sesiunii.

★
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internațio
nale. a primit, joi, pe Miguel de 
Aldasoro, care a condus dele
gația Spaniei la lucrările Co
misiei mixte româno-spaniole.

Au fost abordate, cu această 
ocazie, probleme privind dezvol
tarea schimburilor comerciale 
bilaterale și a cooperării econo
mice. industriale și tehnice.

Autor. între altele, al unui vo
lum intitulat Recurs, exeget pă
trunzător al marii poezii inter
belice. Laurențiu Ulici se ocupă 
in noua sa carte, Prima verba, 
de literatura debutanților din 
ultimii ani. Volumul însumează 
o parte din cronicile publicate în 
revista România literară. Scrise 
sub regimul recenziei, tabletele 
sint proaspete la nivelul impre
siei critice, demersul e scutit de 
problematizări inutile. G. Căli- 
nescu, din care se citează în pa
gina de gardă, spunea : „Un ade
vărat critic al tinerilor e acela 
care are candoarea lor". Lau- 
rentiu Ulici are candoarea tine
rilor despre care scrie, iar cînd 
aceștia nu au ei înșiși candoare, 
criticul „se încruntă" în mod o- 
bligatoriu.

Laurențiu Ulici a ales pentru 
acest volum — primul dintr-o 
serie referitoare la debutanti — 
cărți apărute în perioada 1973— 
1974 și a dispus comentariile în 
ordine alfabetică, pe genuri. Cri
ticul ne spune că „în locul unei 
selecții a celor mai promițătoa
re cărți, selecție ce ar fi stat, 
vrînd-nevrînd, sub semnul ha
zardului. am optat pentru co
mentarea cvasiunanimității de
buturilor din 1973 si 1974. „Mo
tivația nu e chiar clară, căci o 
selecție riguroasă nu era. vrînd- 
nevrînd. hazardată : hazardată 
poate fi. dimpotrivă, adunarea 
(aproape a) tuturor cronicilor 
într-o carte ! în altă ordine de 
idei, criticul mărturisește că a 
adoptat, pentru ordonarea mate
rialului în volum, criteriul alfa
betic pe genuri. Foarte bine ! 
Dar autorul precizează : „Ambe
le (Așezarea valorică și dispune
rea tematică, n.n.) fiind însă 
greu de susținut și cam preten
țioase în contextul unui volum 
ce are ca obiect cărțile de debut, 
am preferat" etc. etc. Explica
ția „preferinței" e. în realitate, 
mult mai simplă : Laurențiu U- 
lici avea un număr de cronici 
la dispoziție și trebuia să le or
doneze într-o carte. Nu e nevoie 
să e.xplici complicat un sumar 
care se constituie foarte sim
plu.

Laurențiu Ulici e un critic for
mat. capabil să evalueze subtil 
un text și. cu rare excepții, e 
destul de independent ca să poa
tă fi urmat cu încredere în jude
căți. Are. fără îndoială, și el 
simpatii, dar are și inspirația 
să-și intituleze un capitol al căr
ții Afinități elective. Cei zece 
autori grupați aici — patru 
poeți, patru prozatori și doi cri
tici — ar fi certitudini valorice

încă de la debut. „Afinitățile e- 
lective" ale lui Laurențiu Ulici 
trebuie privite cu atenție. Tînă- 
rul critic e corosiv și, mai pre
sus de orice, vrea să ne de
monstreze că are umor. Despre 
Mircea Iorgulescu, trecut și el 
la „afinități" și analizat favora
bil. ni se spune la un moment 
dat : „incisivitatea criticului, e- 
fortul său de revizuire verdic- 
tuală, stilul său critic se afirmă 
cu pregnantă mai ales atunci 
cînd sub condei îi vin scrieri 
mediocre. Or. sincer vorbind, mi
se pare mai interesant și mai e- 
locvent să operezi o revizuire în 
interpretare, fie ea și incisivă, 
asupra unor opere mari decit să 
demolezi niște ruine".

Fraza e în genere limpede, a- 
naliza videază esențialul. în ci- 

teva situații, însă, criticul se 
complică. Iată cum e indicată o 
modalitate lirică : „lentoarea 
dicțiunii și tenta impersonală 
traduc gravitatea percepției puse 
în serviciul contemplației care 
devine, deopotrivă, atitudine li
rică și semn distinctiv al ma
turității" (din secvența dedicată 
volumului Danielei Caurea). 
Criticul își valorifică adesea por
nirea spre glumă. După ce co
mentează un volum de versuri 
al lui Hristu Cândroveanu, tra
ge concluzia că în acest poet „se 
ascunde un critic de proză". 
Mal multi poeți sînt numiți ve
leitari (Emil Ciuraru e unul), un 
autor e „în formare și informa
re". autoarele de versuri sînt 
numite cînd „poetese". cînd 
„poete".

Curajul lui Laurențiu Ulici, 
detectabil de-a lungul întregu
lui volum, merge uneori numai 
pină la jumătate. „Vocea" cri
ticului devine dintr-o dată moa
le. el își aduce parcă aminte 
că recenzîndu-i pe debutanti 
trebuie să rămînă... candid. O 
prezentare ciudată îi consacră 
lui Ștefan Roman, autorul vo
lumului Grădina stelelor mele ; 
Laurențiu Ulici citează aprecieri^ 
din Cuvîntul înainte semnat dJB. 
Al. Piru și versuri, din volumul 
poetului, vrînd probabil să spu
nă că Al. Piru a fost prea bine
voitor cu tînărul autor.

încercînd să ne facem o idee 
generală despre volumul Prima 
verba, nu sintem interesați atît 
de șansa valabilității peste ani a 
verdictelor. Criticul este, din 
motive lesne de înțeles, rezervat 
cu pronosticurile. Ne interesea
ză calitatea criticii. Inteligență, 
cu un coeficient satisfăcător de 
asumare, ironică, animată de un 
sentiment pe care l-am numi 
de superioritate, evazivă pe a- 
locuri, unitară în desfășurarea 
ei analitică, critica lui Lauren- 
țiu Ulici tinde spre limpezime 
și spre o gravitate mai accen
tuată.

ION LOTREANU

*1 Laurențiu Ulici : PRIMA 
VERBA, Editura Albatros.

(Urmare din pag. I) 
cu lumea se fac pe o șosea 
modernă, asfaltată. Pe ea 
circulă și automobilele unor 
consăteni de-ai mei sau ale 
altor locuitori de pe Valea 
Argeșelului. Lumina electrică, 
aparatele de radio și televi
ziune. frigiderele, toate acele 
lucruri tehnice care le incin
tă mai ales pe gospodine, 
sînt prezente și in casele ce
lor de la Vulturești, datori
tă veniturilor însemnate a- 
sigurate de cei ce lucrează 
îndeosebi la Uzina de auto
mobile Pitești. Ele aparțin 
nivelului general de viață 
din sat ca un fapt de la sine 
înțeles. Pe un plan mai larg, 
legăturile de azi ale satului 
cu lumea, prezența lui in 
producția de bunuri indus
triale. răspindirea culturii 
tehnice in rindurile locuito
rilor săi indică, fără îndoia
lă, alte aspecte semnificati
ve despre nivelul actual de 
civilizație de la Vulturești.

Există, desigur, criterii ști
ințifice, Îndelung discutate și 
verificate practic pe baza că
rora se ia in considerare ni
velul de civilizație al unei 
comunități sociale. Pentru 
mine personal, unul din a- 
ceste criterii ar putea fi mo
dul in care comunitatea res
pectivă cgmunicĂ cu restul 
lumii și, bineînțeles, cu ma
rile și complicatele ei pro
bleme. Angrenarea fermă a 
satului Vulturești in circui
tul larg al producției indus
triale și. prin aceasta, al 
vieții trăită intens și plenar 
de întreaga țară, mi se pare 
însă infinit mai semnificati
vă decit faptul, să zicem, că 
mai bine de jumătate din 
consătenii mei s-au mutat în 
ultimii ani in case mari și 
frumoase, construite de cu- 

INSTITUTUL PEDAGOGIC CONSTANȚA

Catedra de educație fizică 
anunță 

scoaterea Ia concurs a unui post de :

— Asistent poziția 17 din statul de funcți
uni. disciplina natație.

Candidații la concurs vor depune la biroul 
plan-personal din cadrul Institutului pedago
gic Constanța, B-dul V. I. Lenin, nr. 124, în 
termen de 15 zile de Ia data publicării aces
tui anunț in Buletinul Oficial, cererea de în
scriere la care vor anexa actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind statutul personalului 
didactic din R.S.R. publicat în Buletinul Ofi
cial. partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile M.E.I. nr. 84539/1969.

Concursul se va desfășura la sediul insti
tutului în 15 zîîe de la data expirării terme
nului de înscriere.

Informații suplimentare privind condițiile 
de înscriere la concurs se pot obține la bi
roul plan-personal, telef. 1 45 76 int. 909.

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT 
BUCUREȘTI

încadrează bărbați și femei in virstă de 
18—45 ani, absolvenți ai școlii generale, în 
vederea calificării prin cursuri de scurtă du
rată (8—9 luni) gradul I, pentru meseriile : 
zidari-roșori, tencuitori, dulgheri construcții 
generale. Pe durata calificării, cursanții pri
mesc retribuție de 1 500 Iei lunar, la un pro
gram de 10 ore pe zi, masă și cazare in că
minele de nefamiliști. contra cost.

De asemenea, unitatea încadrează in con
formitate cu prevederile Legii 57/1974 : 2 in
gineri constructori, zidari, zugravi, dulgheri, 
instalatori.

Pentru informații suplimentare și întocmi
rea formelor de încadrare, persoanele inte
resate se pot adresa la Șantierul de Cons
trucții Montaj — str. Tiparniței nr. 1, sector 
6, tel. 85 59 20. La sediul unității se poate a- 
junge cu . tramvaiele 12, 17 și autobuzele 
116, 75.

Oficiul Național de Turism „Carpați" București prin
Agenția de excursii cu turiști români în străinătate și oficiile județene 

de turism
organizează pentru grupuri și turiști individuali, în tot cursul anului,

excursii variate și atractive

- R. P. Bulgaria la Sofia, Plevna, Tirnovo, și 
Russe cu o durata de 1-4 zile ;
- R. S. Cehoslovacă la Praga, Bratislava, Brno 

cu vizitarea in tranzit a orașului Budapesta, cu o 
durată de 6-8 zile ;
- R, P. Chineză și R.P.D. Coreeană cu vizita

rea orașelor Pekin, Șanghai, Nankin, Kanton, 
Hanceu, Șenian, Phenian, Nam Pho ;
- R. D. Germană la Berlin, Potsdam, Dresda, 

Rostok, Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Jena, 
Meissen, Karl Marx Stadt cu vizitarea în tranzit 
a orașului Budapesta ;

- R. P, Polonă la Varșovia și Cracovia cu o 
durată de 6-9 zile ;

- R. P. Ungară cu o durată de 6-7 zile la 
Budapesta și Budapesta-Eger ;

pe itinerarele turistice din :

- U.R.S.S. 12 tipuri de excursii cu vizitarea 
orașelor Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinâu, 
Odesa, Cernăuți, Lwov, Tbilisi, Erevan, Baku, 
Vilnius, Riga, Tallin, Samarkand, Buhara, Așha- 
bad
- Numeroase excursii combinate R.P.U. - 

R.S.C. și R.D.G. - R.P.U.
Informații și inscrieri individual și prin delega

ții de întreprinderi, instituții sau organizații ob
ștești etc. la Agenția de excursii cu turiști români 
în străinătate din București, Calea Victoriei nr. 
100 telefon 16 44 31 și la toate oficiile județene 
de turism din țară.

PUBUTURISM

rînd, că alții și le-au înnoit 
pe cele vechi sau că și-au 
cumpărat nu știu cite bici
clete, motorete, automobile, 
frigidere, televizoare și apa
rate de radio sau că s-au a- 
pucat să introducă apă cu
rentă in gospodării.

Firește, nivelul de trai și 
nivelul de civilizație sint o 
realitate dinamică, in conti
nuă evoluție. Raportate la 
criteriul atit de subiectiv cu 
care eu îmi permit să le mă
sor, asta înseamnă pentru 
cazul aparte al satului Vul
turești noi mijloace de co
municare cu restul lumii. 
Ele sint cerute in ultimul 
timp sub forma unui dosar 
cu peste 50 de cereri ale u- 
nora din consătenii mei prin 
care ei solicită Oficiului 
PTTR Argeș instalarea de te
lefoane personale. Tehnicie
nii de la Pitești incă n-au 
venit in sat să se ocupe de 
rezolvarea cererilor. Solici- 
tanții sint. bineînțeles, foarte 
nerăbdători să-i vadă.

Cînd am fost ultima oară 
la Vulturești, învățătoarea 
Sabina Constantinescu mi-a 
comunicat că incă aproape 
80 de cereri sînt deja pregă
tite. (Dumneaei le stringe 
pentru a fi trimise la poștă, 
la Pitești. însoțite de adresa 
oficială a primăriei noastre).

Fără să vreau, după ce 
mi-a comunicat în ce etapă 
se află „problema telefoane
lor", eu mi-am adus iarăși a- 
minte de niște scene de de
mult, din copilărie și de i- 
deea de izolare cu care ele 
sint asociate.

Izolarea aceasta, cu tot 
ceea ce implica ea. este as
tăzi doar o amintire înde
părtată și nimic mai mult.

Am zîmbit singur, îndem
nat dintr-o dată să reflectez 
asupra înțelesurilor ei.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FELICITĂRI Șl FLORI PENTRU 
TINERII IN UNIFORME ALBASTRE
Platoul Cernești. Un deal îm

pădurit înfipt în coasta muni
cipiului Tg, Mureș. Loc de a- 
grement unde, în zilele însorite, 
își petrec orele de răgaz, în 
aerul curat și cu miros de iar
bă proaspătă, mii de tîrgmure- 
șeni. Acest cadru natural, de o 
atrăgătoare frumusețe, a găz
duit timp de trei zile una din
tre cele mai pasionante acti
vități uteciste, finala pe țară a 
celei de-a IlI-a ediții a Com
plexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei". După un an de 
învățătură și muncă, tinerii din 
detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei demon
strează frumoase calități fizice 
și morale. 480 de uteciști : ro
mâni, maghiari, germani, fii ai 
națiunii noastre socialiste, s-au 
întîlnit pentru a dovedi hotă- 
rîrea cu care ei, pricepuți mî- 
nuitori ai strungului, plugului 
ori condeiului, stăpîni ai taine
lor electronicii, se pregătesc pen
tru a apăra cu știință și dirze- 
nie străbunul pămînt românesc. 
Băieți și fete din toate județe
le țării au adus cu ei cele mai 
curate gînduri de împlinire a 
politicii de pace și progres pro
movate de partidul nostru, fer
mitatea de a cinsti și apăra cu 
sfințenie cuceririle socialiste în 
strămoșeasca vatră. Locul de 
concurs, ales de organizatori, a 
cuprins un teren cu caracteris
tici deosebit de complexe, fră- 
mintat, singura porțiune plată 
fiind, după cum se exprima un 
interlocutor, pista pentru... cursa 
cu obstacole ! Un traseu ale 
cărui forme de relief, împletite 
cu momentele și acțiunile ce au 
trebuit rezolvate de concurenți, 
au implicat, dincolo de efortul

De strajă la fruntarii
Ori de cite ori ajungi în pra

gul pâmintului românesc — 
acest țărm de liniște și pace, cu 
borne albe de hotar și foișoare 
grănicerești în veghe — te în
cearcă. vrînd-nevrînd, sentimen
tul reîntoarcerii in istorie. Poa
te pentru că simți cum pietrele 
acestea albe de hotar poartă in 
ele ecouri ale vitejiei cu care 
strămoșii noștri au luptat pen
tru a-și apăra ființa, graiul și 
glia sau pentru că nenumărate 
mărturii arheologice iți spun că 
potecile pe care calci se supra
pun peste străvechi meleaguri 
pardosite cu nemuritoare zidiri 
dacice și strălucitoare amfore 
romane.

Recent am retrăit acest senti
ment al reîntoarcerii în istorie 
printre grănicerii de la litoralul 
românesc al Mării Negre. Din 
foișoarele lor — crochiuri de 
metal profilate pe cer — pri
vești cum marea însăși, marto
ră a istoriei, te face .să te con
vingi de permanența noastră la 
Pontul Euxin. Ne știe bine, de 
milenii, deoarece tot căutînd 
țărmul cu valurile și corăbiile 
ei. dintotdeauna ne-a găsit aici, 
înfipți în glia străbună, drepți 
și mindri ca niște catarge...

Sintem și acum aici. Ne recu
nosc marea și oamenii ei nu nu
mai după obiceiuri și grai sau 
după splendidele construcții 
înălțate spre zare in anii con
strucției socialiste. Ne recunosc 
și după ostașii cu epoleți și 
petlițe de culoarea smaraldului. 
Acei ostași pe care vânturile, 
valurile îi găsesc aici dind pri
mii onorul zorilor de zi.

— Veți întîlni în subunitatea 
noastră ostași care nu au un 
țel mai înalt decit acela de a-și 
sluji cu credință patria și po
porul — îmi mărturisea căpita
nul Nicolae Bărbulescu. Pentru 

fizic, o judicioasă gîndire și 
decizii operative. Urcușuri și 
coborîșuri, pîraie și depresiuni 
acoperite cu tufișuri și copaci 
seculari au fost trecute cu 
calm și dîrzenie, înfiorate de 
voința concurenților de a În
vinge. N-a fost o simplă aler
gare. O cursă contra cronome-

Finala Complexului apli
cativ „Pentru apărarea 
patriei" și-a desemnat 
ciștigătorii ediției a lll-a 

1975—1976 I

tru. în lupta cu secundele au 
învins experiența, rezistența cîș- 
tigate în orele de antrenament. 
Au învins toți care trecînd cu 
succes probele de concurs duc 
în județele ce le reprezintă, 
chiar dacă nu trofeul cîștigăto- 
rilor, bucuria participării la 
prestigioasa competiție a cura
jului și bărbăției. Actuala edi
ție a evidențiat o înaltă pre
gătire fizică și de specialitate re
liefată și de omogenizarea echi
pajelor prezente în concurs. Dar 
cum la orice competiție înving 
cei care realizează mai multe 
ouncte. dăm mai jos cîștigăto- 
rii : ciclul I de pregătire, fete : 
locul I — echipa județului Har
ghita, locul II — echipa jude
țului Tulcea; locul III — echipa 
municipiului București; băieți: 
locul I — echipa municipiului 
București ; locul II — echipa 
județului Suceava ; locul III 

că. zi de zi, așa cum a cerut 
comandantul suprem al arma
tei noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, noi ne străduim să 
educăm tinerii aflați sub arme 
în spiritul patriotismului revo
luționar. le sădim în conștiință 
sentimentul răspunderii față de 
moștenirea înaintașilor. Și, bine
înțeles, le dezvoltăm pasiunea 
pentru muncă, îi formăm nu nu
mai ca buni ostași, stăpîni de- 
săvirșiți ai meseriei armelor, 
dar și ca buni cetățeni.

I-am cunoscut pe acești băr-

25 iunie —ziua 

grănicerilor Republicii 

Socialiste România

bați ai țării în ipostaze dintre 
cele mai diferite. La cîmpul de 
instrucție, perfecționîndu-și mă
iestria de luptă și grănicereas
că. în orele de invățămînt po
litic și cultural-educative, lăr- 
gindu-și orizontul de cunoștințe, 
în gospodăriile lor ajutătoare, 
minuind sapa și hirlețul. Și 
i-am întîlnit ziua, dar și în 
ceasuri tîrzii de noapte, pe vre
me bună ca și pe vreme rea, 
patrulind de-a lungul litoralu
lui românesc. Pentru ei iubirea 
de țară înseamnă a face totul, 
pină la sacrificiul suprem spre 
a-i veghea statornic și cu neîn
fricare liniștea și munca crea
toare.

Dar despre care dintre grăni
ceri să vă vorbesc? Poate des
pre locotenentul Paul Aposto- 
lescu, ofițer distins cu Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C., care

— echipa județului Harghita ; 
ciclul II de pregătire, fete : 
locul I — echipa municipiului 
București ; locul II — echipa ju
dețului Iași ; locul III — echipa 
județului Mureș; băieți: locul 
I — echipa județului Mureș ; 
locul II — echipa județului A- 
rad : locul III — echipa județu
lui Timiș.

Cupa Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist
— inițiatorul și organizatorul a- 
cestei acțiuni .Pentru apărarea 
patriei" — a fost înminată echi
pajului reprezentant al munici
piului București. Au fost inmî- 
nate, de asemenea, cupe din 
partea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
Federației române de tir. Cen
trului județean militar Mureș. 
Festivitatea de premiere a avut 
loc pe stadionul „23 August" 
din localitate. în prezența unui 
numeros public.

MIRCEA BORDA

SPORT PE MICUL ECRAN
SIMBATA — 26 IUNIE

Ora 14,55 — „Festivalul na
țional pionieresc de mini- 
baschet. Ora 15.10 CĂLĂRIE
— „Marele Premiu al orașului 
Roma la sărituri" — probă in
ternațională de obstacole pe 
hipodromul din Piazza di Sie
na. (Comentator : Felix Țo- 
pescu). Ora 15,45 — FOTBAL
— Caleidoscop Internațional : 
concurs de transformare a lo
viturilor de la 11 metri pe 
stadionul Wembley din Lon
dra. 

comandă de mai mulți ani un 
pichet ce poartă titlul de „Sub
unitate de frunte", model de 
ordine și disciplină. Ori despre 
căpitanul Simion Olteanu, omul 
care a adus subunității sale 
multiple titluri de frunte. Sau 
despre utetistul soldat Gheor- 
ghe Bledea, un maramureșean 
iute la minte, care în liniștea 
unui miez de noapte a reușit 
să descopere o ambarcațiune cu 
motor gata de a fi pusă în 
funcțiune de doi aventurieri. Ori 
despre fruntașii Nicolae, Ba
laur, Ionescu. caporalii Lache. 
Adam... militari de frunte, care 
dovedesc în misiunile lor de 
pază o personalitate grănice
rească demnă de invidiat.

Oamenii muncii de la litoral 
— constructori, docheri sau pes
cari — ce le cunosc de-aproape 
veghea din foișoare și pașii cu 
care-și semnează prezența pe 
potecile de soare și nisip, sint 
întotdeauna alături de ei, cu 
gîndul și cu fapta. I-am întîlnit 
impreună, umăr la umăr și in 
zilele unei aplicații tactice gră
nicerești. Acțiunea era în toi: 
vedetele grănicerești ieșiseră în 
larg, autoturismele tăiau în vi
teză drumurile, lăsind in punc
te bine stabilite patrule și pos
turi de pază. în vremea asta, pe 
plaja cu nisip, alături de băr
cile lor, vegheau pescarii, iar în 
portul maritim se aflau la da
torie luptători din subunitățile 
de gărzi patriotice și din forma
țiunile de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. Ela
nul și hotărirea cu care grăni
cerii fără uniformă participau 
la aplicație împreună cu cei în 
uniformă iți dădea sentimentul 
certitudinii că apărarea țării 
este în mîini sigure.

GRIGORE STANESCU

Semifinalele 
„Cupei României" 

la fotbal
Duminică, 27 iunie, se vor 

desfășura, pe terenuri neutre, 
meciurile din cadrul semifina
lelor „Cupei României" la fot
bal. în urma tragerii la sorți 
programul este următorul : 
STEAUA—F.C. BIHOR (la Tg. 
Mureș) și UNIVERSITATEA 
CRAIOVA - C.S.U. GALAȚI 
(la Ploiești).

Ambele partide vor începe la 
ora 17.00.

• PESTE 30 000 de spectatori 
au asistat ieri la partidele dis
putate in cea de-a 4-a zi a Tur
neului internațional de tenis de 
la Wimbledon, competiție care 
polarizează in aceste zile inte
resul amatorilor de sport de 
pretutindeni. Pe unul din tere
nurile centrale, Ilie Năstase l-a 
învins cu 8—6, 7—5, 6—4 pe 
australianul Kim Warwick, vic
torie care-i asigură jucătorului 
român calificarea la optimile de 
finală.

DUMINICA — 27 IUNIE
Ora 17.00 — FOTBAL —

Transmisiuni directe alternati
ve din semifinalele „Cupei 
României". In pauză : derby-ul 
de galop de la Ascot.

MIERCURI — 30 IUNIE
Ora 15,00 — Tenis de eîmp : 

Turneul internațional de la 
Wimbledon (Transmisiune di
rectă). Ora 17,00 — FOTBAL": 
finala „Cupei României". 
Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August".

ȘTAFETA 
TINERILOR 

IEȘENI
în această perioadă se află în 

plină desfășurare in județul Iași 
.ștafeta cultural-artistică „Ce-ți 
doresc eu ție. dulce României" 
dedicată sărbătoririi centenaru
lui independenței de stat a pa
triei noastre. Inițiată de Comi
tetul județean al U.T.C., ampla 
manifestare antrenează la ac
țiunile de educație politică și 
patriotică organizate sub acest 
generic pe toți tinerii din co
munele județului.

Pe parcursul unui an de zile 
— pină în mai, anul viitor —, 
ștafeta va cuprinde o suită va
riată de activități ce își propun, 
în perspectiva înfăptuirii sarci
nilor reieșite din documentele 
recentului Congres al educației 
politice și al culturii socialiste, 
să cultive în rindul tinerei ge
nerații de la sate sentimentele 
de mîndrie și demnitate națio
nală, să promoveze cunoașterea" 
valorilor trecute și contempo
rane făurite de poporul nostru, 
între probele înscrise în pro
gram sînt de menționat: ciclul 
„Viitor de aur, țara noastră are", 
care înfățișează direcțiile dez
voltării țării,, ale județului Iași 
și fiecărei comune. în anii cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice; „Principiile vieții și 
muncii comuniștilor — princi
piile noastre de viață", acțiune 
care urmărește cunoașterea co
dului eticii și echității socialiste 
și aplicarea normelor lui în via
ța și munca uteciștilor; „Eroi au 
fost, eroi sint incă" prin care 
se evocă trecutul de luptă pen
tru independență și neatirnare, 
activitatea partidului nostru 
pentru emanciparea socială și 
națională a poporului, pentru în
făptuirea mărețelor țeluri ale 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul românesc.

Un loc semnificativ in cadrul 
manifestărilor prilejuite de șta
feta tinerilor ieșeni îl dețin 
spectacolele care prezintă obi
ceiuri folclorice locale, momen
te coregrafice, precum și gru
puri vocale. De asemenea, sint 
incluse acțiuni de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei și competiții cu caracter 
sportiv.

în momentul de față ștafeta 
se află în faza de masă, etapă 
care se bucură de un real suc
ces, mobilizind sute și mii de 
tineri din satele și comunele ju
dețului. Prin amploare, comple
xitate și ținuta sa educativă 
ștafeta „Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie!" se înscrie pe 
agenda activității uteciștilor ie
șeni ca o inițiativă deosebită, 
inițiativă ce se recomandă de la 
sine spre a fi preluată și în alte 
județe.

TRAIAN GANJU

CONSERVATORUL DE 
MUZICA „GEORGE 

ENESCU“ 
DIN IAȘI

anunță că examenul de 
admitere din acest an se 
va da la următoarele 
secții:

— INSTRUMENTE, 
PIAN

— CANTO
— PEDAGOGIE 

MUZICALA
— COMPOZIȚIE 

MUZICALĂ, 
MUZICOLOGIE

Pentru informații su
plimentare candidații se 
vor adresa la telefon 
1 36 54.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TURCIA
întrevederea președintelui Nicolae Ceaușescu DINEU OFERIT DE PRIMUL MINISTRU

cu primul ministru Suleyman Demirel
Joi după-amiază, la reședința 

Șale Kosku din Istanbul, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o întrevedere cu primul 
ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată, de ambele părți, sa
tisfacția față de rezultatele po
zitive ale vizitei în Turcia a șe
fului statului român, concreti
zată în documentele româno- 
turce semnate la Ankara. S-a 
apreciat că aceste documente, 
precum și cele semnate anul 
trecut la București, în timpul 
vizitei primului ministru turc în 
țara noastră, creează perspective 
din cele mai favorabile relații
lor prietenești, colaborării pe 
multiple planuri dintre Româ
nia și Turcia. S-a relevat, de
asemenea, că dezvoltarea în
continuare a acestor relații ser- 

intereselor celor două țări 
și popoare, înțelegerii, cooperă
rii și cauzei păcii în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

Au fost abordate, totodată, 
unele probleme ale vieții poli
tice internaționale. în acest con
text a fost subliniată necesita
tea traducerii în viață a preve-

Plecarea din Ankara
Joi, după ceremonia semnării 

documentelor oficiale româno- 
turcești. președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Republicii Turcia, Fahri 
Korutiirk, și doamna Emel 
Korutiirk, de primul ministru, 
Suleyman Demirel, și de alte 
personalități oficiale ale țării- 
gazdă, au părăsit palatul prezi
dențial „Cankaya", îndreptîn- 
du-se spre aeroportul Esenboga.

Ca și în ziua sosirii, de-a lun
gul traseului care leagă capitala 
de aeroport, se afla un mare

Inalții soli ai României socialiste salutați cu călduri la plecarea din Ankara

Sosirea la Istanbul
Joi la amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit pe ca
lea aerului la Istanbul, oraș stră
vechi, încărcat de istorie și, to
todată, cu cei peste două mili
oane și jumătate de locuitori ai 
săi, cea mai mare aglomerație 
urbană și cel mai important 
centru economic și comercial al 
Turciei moderne.

înalții oaspeți au fost însoțiți 
de Ihsan Sabri Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe, de 
alte oficialități turce. împreună 
cu președintele republicii că
lătoresc persoanele oficiale care 
îl însoțesc.

Avionul special străbate dis
tanța de la Ankara la Istanbul 
în 40 de minute.

La aeroportul Yeșilkoy al Is
tanbulului, împodobit cu trico
lorul românesc și steagul națio
nal turc, au venit, în întimpi- 
narea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernatorul gene
ral al vilayetului Istanbul, Na- 
mik Kemal Șenturk, primarul 
orașului Istanbul, Ahmed Isvan, 
comandantul garnizoanei orășe
nești, alte oficialități locale, ci
vile și militare, cu soțiile. Este 
prezent Miron Sava, consulul 
general al României la Istanbul.

Gazdele salută; cu căldură pe 
solii poporului român, le urea
ză bun venit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda 
de onoare, aliniată pe aeroport.

Cortegiul oficial se angajează 
pe moderna. autostradă ce for
mează o largă buclă, înconju- 
rind din trei părți orașul. Se 
străbate o regiune de centură, 
coșurile înalte ce se profilează 
pe cer mareînd numeroase fa
brici și uzine masate în această 
parte a orașului. Alături de ce
lebra Sfinta Sofia, de tot atit 
de vestitele moschei Albastră și 
Suleimaniya, de semețul turn 
al Galatei, sau de zidurile Ce
tății Bizanțului, ce pot fi zărite 
în apropiere, de palatele Top- 
kapi și Dolmabahce, .de atitea 
și atitea alte monumente care

derilor Actului final de la Hel
sinki, lărgirii contactelor bi și 
multilaterale în vederea stator

număr de cetățeni ai Ankarei, 
pentru a saluta pe înalții oaspeți 
români, a-și exprima satisfacția 
pentru vizita făcută în orașul 
lor.

Pe aeroport, împodobit sărbă
torește cu drapelele de stat ale 
României și Turciei, o gardă 
militară, în ținută de paradă, 
prezintă onorul.

Cei doi șefi de stat iau loc pe 
podiumul de onoare. Sint into
nate imnurile de stat ale 
României și Turciei, în timp ce, 
în semn de salut, sînt trase 21 
de salve de- artilerie.

amintesc de strălucirea epocilor 
trecute — Istanbulul puțind fi 
asemuit din acest punct de ve
dere cu o adevărată carte de is
torie dăltuită în piatră, cu un 
vast muzeu în aer liber — lo
cuitorii Turciei moderne au a- 
dâugat zestrei orașului roadele 
hărniciei și priceperii lor. Tra
seul parcurs oferă, totodată, □ 
imagine panoramică a cartiere
lor noi de locuințe, cu blocuri 
în culbri pastelate, ca o altă 
replică dată de omul contempo
ran vestigiilor monumentale ale 
trecutului, tocmai această neîn
treruptă întrepătrundere a ve
chiului cu noul, a anticului cu 
modernul, dind Istanbulului far
mecul său deosebit. După ce 
străbate, pe un pod recent cons
truit, Golful Cornul de Aur (Ha- 
lici), al cărui nume poetic evo
că legendele Orientului, coloana 
oficială de mașini pătrunde in
tr-o zonă dens populată. Nu
meroși locuitori s-au adunat 
de-a lungul străzilor. Ei fac 
semne prietenești, salută cu căl
dură pe oaspeții din România.

Reședința oficială „Șale Kos
ku" — un minunat pavilion cu 
bogate ornamentații interioare 
— se află situată în mijlocul 
unui splendid parc, care domină 
Bosforul. în depărtare se pro
filează silueta marelui pod sus
pendat deasupra Bosforului, 
care unește cele două părți ale 
țării, din Europa și din Asia.

în salonul de onoare al reșe
dinței, ministrul de externe, 
guvernatorul vilayetului, cele
lalte persoane Oficiale turce își 
iau rămas bun de la președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.

După Ankara, vizita la Istan
bul va prilejui continuarea con
tactelor politice, suita de mani
festări ce sint prevăzute aici 
fiind menite să contribuie la o 
și mai bună înțelegere, la o și 
mai strinsă apropiere între 
două țări și popoare dornice de 
a ridica la un nivel superior 
conlucrarea prietenească dintre 
ele.

nicirii în Balcani și Europa a întrevederea s-a desfășurat 
unui climat de pace, securitate într-o atmosferă cordială, priete- 
și colaborare. nească.

Cei doi președinți trec în re
vistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la oficialitățile turcești 
venite să-i conducă, de la mem
brii ambasadei române.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Fahri Korutiirk și 
doamna . Emel Korutiirk. Oas
peți și gazde își string mîinile 
îndelung, își exprimă deosebita 
satisfacție pentru rezultatele

Președintele
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe profesorul 
universitar Necip Alpan

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit joi dimi
neața la Pembe Kosku pe pro
fesorul universitar Necip Alpan, 
autorul volumului „Ceaușescu și 
România — de ieri, de azi și de 
miine". apărut la Ankara în 
preajma vizitei în Turcia a șe
fului statului român și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

înminind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un exemplar al vo
lumului amintit. prof. univ. 
Necip Alpan a exprimat deose
bita bucurie de a fi primit de 
șeful statului român, de a 
transmite un sincer omagiu 
președintelui României, emi

ÎNTÎLNIRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, s-a intilnit joi după-amia
ză, la întreprinderea de produ
se electrotehnice „Arcelik" din 
Istanbul, cu reprezentanți ai 
conducerii acestei întreprinderi 
și ai altor firme constructoare 
de mașini.

Au fost discutate probleme 
privind colaborarea între între
prinderi de specialitate din 
România și întreprinderi cu pro
fil similar din Turcia.

La întîlnire au participat Con
stantin Stanciu și Ion Bogdan, 
adjuncți de ministru. 

vizitei la Ankara, care marchea
ză un nou moment important 
în cronica bunelor relații ce 
leagă cele două țări și popoare, 
in ridicarea acestor raporturi pe 
o nouă treaptă a colaborării, atit 
pe plan bilateral, cit și interna
țional.

La ora 11,30, avionul spe
cial pus la dispoziție de gazde 
oaspeților români decolează, 
îndreptîndu-se spre Istanbul, 
următoarea etapă a vizitei ofi
ciale în Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și" a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

nentă personalitate politică, a 
cărui operă pusă în .slujba fe
ricirii poporului român, a păcii 
și colaborării internaționale se 
bucură de o tot mai înaltă pre
țuire in Turcia.

Mulțumind autorului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat cartea acestuia ca o nouă 
contribuție la mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre po
poarele român și turc, la in
staurarea unui climat de pace, 
înțelegere, de bunăvecinătate și 
colaborare în Balcani.

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

DE LUCRU
în aceeași zi, George Maco

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, s-a intilnit cu Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, cu Halii 
Bașol, ministrul comerțului, și 
cu Nahit Mentese, ministrul 
transporturilor.

Au fost discutate probleme de 
interes comun privind dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Turcia, precum și unele pro
bleme ale vieții politice inter
naționale.

SULEYMAN DEMIREL ȘI DOAMNA NAZMIYE DEMIREl
1N ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Primul ministru al Republi

cii Turcia, Suleyman Demirel, 
și doamna Nazmiye Demirel au 
oferit, joi seara, în saloanele 
Hotelului Hilton din Istanbul, 
un dineu in onoarea președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte to
varășii Gheorghe Oprea, vice-

Toastul primului ministru 
Suleyman Demirel

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Elena 

Ceaușescu,
Distinși oaspeți,

Doresc să încep prin a-mi 
exprima fericirea de a găzdui pe 
Domnia Voastră, pe stimata 
doamnă Elena Ceaușescu, și pe 
distinsele personalități care vă 
însoțesc la Istanbul.

Am simțit o deosebită plăcere 
de a mă intilni pentru a treia 
oară cu Excelența Voastră, în 
curs de un an, și de a purta 
convorbiri care sint în interesul 
țărilor noastre.

Păstrăm vii amintiri despre 
calda ospitalitate ce ne-a fost 
rezervată de Domnia Voastră, de 
oamenii de stat români și de 
poporul român, in cursul vizi
tei pe care am făcut-o in Româ
nia la sfirșitul lunii august a 
anului trecut.

Bunele relații și acțiunile de 
colaborare, a căror primă dez
voltare am inițiat-o prin con
vorbirile începute la Helsinki, 

„Eforturile președintelui Nicolae Ceaușescu
pentru consolidarea păcii și extinderii 

conlucrării între națiuni se bucură de o 
înaltă prețuire din partea poporului turc“

prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin 
Mitea. consilier al președinte
lui republicii. Constantin Stan- 
ciu, Nicolae Pleșiță, Ion Bogdan 
— adjuncți de ministru, alte 
persoane oficiale române.

Au participat, de asemenea, 
Ihsan Sabri Caglayangil, minis
trul afacerilor externe, Halii 

în iunie anul trecut, și pe care 
le-am continuat la București, au 
condus la rezultatele concrete de 
astăzi, grație înaltelor contribu
ții ale Excelenței Voastre. Re
zultatele acestea, pe lingă con
firmarea încrederii și înțelege
rii ce le au țările noastre una 
față de alta, au constituit și cel 
mai frumos exemplu pentru co
laborarea la cel mai inalt nivel 
intre țări eu sisteme politice, 
economice și sociale diferite.

Declarația solemni, pe care 
am semnat-o în cursul vizitei in 
România, a dat un nou sens și 
vitalitate relațiilor noastre, ba
zate pe temeiuri solide, și a 
evidențiat, in același timp, ati
tudinea realistă a țărilor noastre 
in problemele bilaterale și in
ternaționale.

Iar acordul de cooperare eco
nomică, industrială, tehnică și 
științifică pe termen lung, sem
nat in august 1975, intre țările 
noastre, a dat o nouă orientare 
lucrărilor Comisiei economice 
mixte turco-române, ce desfă
șoară o activitate fructuoasă din 
1970 încoace și care a scos la 
iveală noi posibilități de cola
borare, de interes comun.

Dezvoltarea relațiilor în dife
rite domenii între Turcia și 
România este indispensabilă atit 
pentru interesele țărilor noas
tre, cit și pentru pacea și secu
ritatea regiunii in care trăim.

Avem convingerea că relații
le de bună vecinătate, prietenie 
și colaborare dintre țările noas
tre, prin convorbirile pe care le 
ducem vor progresa și mai 
mult in avantajul reciproc al 
popoarelor noastre.

Cred că se cuvine să mă re
fer, cu acest prilej, și la marea 
contribuție a contactelor rea
lizate intre parlamentele noas
tre, ca și la eforturile susținute 
ale conducătorilor celor două 
țări, la toate nivelurile, în a- 
tingerea actualului stadiu al 
relațiilor noastre.

Stimate domnule președinte, 
miine veți părăsi Turcia. Dorim 
din suflet ca întrevederile și 
contactele pe care le-am avut 
cu prilejul vizitei dumneavoas
tră să întărească bunele senti
mente ce le nutriți pentru țara 
noastră.

Cu urarea de*a  vă Înapoia in 
România cu cele mai bune im
presii din Turcia, ridic paharul:

„Urmărim cu mulț interes po
litica dinamică și constructivă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și încercăm o profundă satisfac
ție să fim gazdele unei perso
nalități atît de proeminente cum 
este șeful de stat al României 
prietene" — ne-a declarat gu
vernatorul Istanbulului, Namile 
Kemal Șenturk. „Sînt convins 
că vizita sa, convorbirile cu 
conducătorii Turciei vor contri
bui la o nouă dezvoltare a re
lațiilor de bună vecinătate și 
prietenie dintre țările noastre, 
relații care se află deja într-o 
evoluție favorabilă".

Nurullah Gezgin, președintele 
Camerei de Industrie din Is
tanbul, ne-a declarat: „Sint 
foarte mulțumit că relațiile din
tre România și Turcia, inclusiv 
in domeniul economic, se dez
voltă foarte favorabil. Sint con
vins că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țara noas
tră va contribui substanțial la 
dezvoltarea și adincirea colabo
rării dintre cele două țări, și 
aceasta constituie pentru noi un 
motiv in plus de satisfacție. O 
și mai strinsă conlucrare cu țara 
dumneavoastră va fi în folosul 
atit al poporului turc, cit și al 
celui român. Am vizitat Româ
nia anul trecut și m-am convins 
că dezvoltarea rapidă a econo
miei sale constituie o bază so
lidă pentru cooperarea ce se 
dezvoltă între țările noastre".

în termeni similari ne-a- vor
bit și Celal Umur, președintele

In onoarea șl sănătatea Exce
lenței Voastre ;

A stimatei doamna Elena 
Ceaușescu ;

Pentru fericirea șl progresul 
poporului român și întărirea 
relațiilor in continuă dezvoltare 
dintre țările noastre! (Aplauze).

Camerei de Comerț din Istanbul: 
„Excelența Sa,, președintele 
Nicolae Ceaușescu, este bine cu
noscut și stimat în țara noas
tră. Eforturile sale pentru con
solidarea păcii și extinderea con
lucrării între națiuni se bucură 
de o înaltă prețuire din partea 
poporului turc. De aceea, noi 
considerăm ca deosebit de utile 
vizita și convorbirile sale cu 
conducătorii țării noastre. Fără 
îndoială, ele vor impulsiona și 

9 Declarafiile unor
ale viefii politice și economice

9 Comentariile presei turcești
mai mult colaborarea bilatera
lă, care a cunoscut un adevărat 
salt în ultimii ani. Iată de ce 
salutăm cu bucurie prezența 
președintelui Nicolae. Ceaușescu 
în orașul nostru".

Cotidienele turcești de joi pu
blică cu titluri mari, pe prima 
pagină, reportaje însoțite de fo
tografii ilustrind aspecte ale ce
lei de-a doua zile a vizitei ofi
ciale în Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Sînt inserate 
ample materiale referitoare la 
convorbirile care s-au desfășu
rat intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Fahri 
Korutiirk, relevîndu-se caracte- 

Bașol, ministrul comerțului, 
Nahit Mentese, ministrul trans
porturilor, Namîk Kemal Șen- 
tiirk, guvernatorul Vilayetului 
Istanbul, Ahmed Ișvan, prima
rul orașului Istanbul, generali și 
ofițeri superiori, oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai vieții 
culturale.

Au luat parte ambasadorul 
României în Turcia, George

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule prim-mi- 
nistru,

Stimată doamnă Demirel, 
Doamnelor și domnilor,

Acum, cind vizita noastră se 
apropie de sfîrșit, doresc să-mi 
exprim incă o dată satisfacția 
pentru rezultatele convorbirilor 
pe care le-am avut cu domnul 
președinte al Republicii, cu 
dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, cu reprezentanți ai 
vieții politice și economice 
turce.

Documentele pe care le-am 
semnat, astăzi, dau perspective 
noi dezvoltării colaborării mul
tilaterale dintre țările noastre.

în aceste zile am vizitat An
kara, ne-am intilnit cu lucră
torii unei unități de cercetare 
științifică, am putut cunoaște 
nemijlocit unele aspecte din 
munca și viața poporului turc 
prieten, dorința sa de progres, 
eforturile pe care le depune 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru o viață 
nouă, civilizată. Am putut în
țelege mai bine preocupările 
țării dumneavoastră de a-și 
pune in valoare bogățiile na
ționale, de a păși tot mai ferm 
înainte pe calea progresului e- 
conomic și social.

Ați vizitat, domnule prim- 
ministru, anul trecut, România 
și ați putut constata că și po
porul român este preocupat de 
a-și asigura progresul tot mai 
rapid pe calea făuririi noii o- 
rînduiri socialiste.

Ținind seama de preocupări
le țărilor noastre de a-și asigura 
o dezvoltare mai rapidă, apre
ciez că sint toate condițiile pen
tru intensificarea colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice re
ciproc avantajoase.

Și ou acest prilej, doresc să 
reafirm preocuparea României 
pentru înfăptuirea seourității 
europene, care să asigure fie
cărei națiuni dezvoltarea liberă, 
independentă, la adăpost de 
orice agresiune sau ingerințe in 
treburile sale.

Sîntem deosebit de interesați 
<n soluționarea pașnică a 
tuturor problemelor existente 
între statele din Balcani, deci 
și a celor dintre Turcia și Gre
cia, precum și a problemei ci
priote în spiritul conviețuirii 
pașnice și prieteniei.

Deși au orinduiri sociale di
ferite, România și Turcia sînt 
țări in curs de dezvoltare și sînt, 
deci, interesate ca, pe plan 
internațional, să se găseas
că soluții care să ducă la li
chidarea subdezvoltării, la în
făptuirea noii ordini economice 
internaționale. In acest context.

rul constructiv și fructuos al 
acestora.

„Convorbirile turco-române au 
fost rodnice" — își intitulează 
„Dunya“ articolul pe această 
temă. Relevînd ambianța ,,de 
înțelegere mutuală și sincerita
te" în care se desfășoară noul 
dialog româno-turc la nivel 
înalt, „Turkish Daily News" re
marcă. la rîndul său, că „Atmos
fera de prietenie și cooperare 
care a dominat convorbirile bi-

personalitâfi

laterale a confirmat convingerea 
că relațiile dintre Turcia și 
România, bazate pe respectul 
reciproc, vor fi și mai mult con
solidate, ca urmare a vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu".

Ziarele „Yeni Yol", „Memle- 
ket", „Olay" și „Tasvir" publi
că pe prima pagină comentarii 
pe marginea declarațiilor celor 
doi președinți în timpul dineu- 
rilor oficiale, relevînd faptul că 
actuala vizită a președintelui 
României „va întări pacea, în
crederea și colaborarea pe plan 
balcanic", „legăturile turco-ro
mâne, care au rădăcini adinei, 
puțind constitui un exemplu 
pentru pacea în regiune".

Marin, ambasadorul Turciei la 
București, Osman Derinsu, pre
cum și consulul general al țării 
noastre la Istanbul, Miron Sa
va.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială, prietenească, primul mi
nistru Suleyman Demirel și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

trebuie să reafirm că, 
fără soluționarea intr-un timp 
relativ scurt a problemei sub
dezvoltării, nu se poate vorbi de 
o lume mai dreaptă și mai bună, 
de o pace trainică pe planeta 
noastră.

Sint fără îndoială probleme 
multe și complexe care preocu
pă astăzi omenirea. Raportul 
de forțe se schimbă continuu in 
favoarea popoarelor care se 
pronunță pentru deplina egali
tate in drepturi, pentru respec
tul independenței și suverani
tății fiecărei națiuni, a dreptu
lui său de a-și alege orinduirea 
socială și calea dezvoltării in 
mod liber, fără nici un amestec 
din afară. Sint necesare eforturi 
susținute ale tuturor popoare
lor pentru infăptuirea dezarmă
rii, și în primul rind a dezarmă
rii nucleare. Trăim intr-o epo
că în care știința cunoaște 
noi și noi dimensiuni și 
avem obligația să facem totul 
ca aceste minunate cuceriri in 
toate domeniile să fie puse in 
serviciul omenirii, al fericirii 
popoarelor, al fericirii omului, 
al păcii și colaborării.

Schimbările produse Pe plan 
internațional atestă cu putere 
că se impune participarea tu
turor popoarelor la viața in
ternațională — și în primul 
rînd crearea condițiilor ca ță
rile mici și mijlocii să ia parte 
in deplină egalitate ia soluțio
narea tuturor problemelor mon
diale. Cursul democratizării 
relațiilor internaționale se im
pune cu tot mai multă putere — 
și va trebui să acționăm pen
tru a asigura creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, 
al altor organisme internațio
nale în soluționarea tuturor pro
blemelor care preocupă omeni
rea.

în încheierea vizitei noastre 
în frumoasa dumneavoastră 
țară, doresc să exprim convin
gerea că vom dezvolta pe trep
te noi colaborarea fructuoasă 
de pină acum atit in ce pri
vește relațiile bilaterale, cit și 
pe plan internațional.

Doresc să închei urind poporu
lui turc prieten succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării sale 
economico-sociale independente, 
pe calea bunăstării și fericirii.

Doresc să ridic paharul pen
tru prietenia și colaborarea tot 
mai strinsă intre poporul turc 
și poporul român ;

In sănătatea președintelui Re
publicii Turcia ;

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru, și a 
doamnei Demirel;

In sănătatea dumneavoastră, 
* tuturor 1 (Aplauze)

Numeroase ziare din Ankara 
și Istanbul continuă seria de ar
ticole referitoare la dezvoltarea 
economică și socială a țării 
noastre, la politica sa externă. 
„Yenlulus" dedică o pagină în
treagă prezentării succeselor ob
ținute de România pe plan so
cial. Sub titlul : „în ultimii cinci 
ani, România a construit peste 
752 mii de locuințe", unul 
dintre articolele inserate, i- 
lustrat cu imagini sugesti
ve, înfățișează eforturile sus
ținute depuse în țara noastră în 
acest domeniu. Ziarul „Yeni 
Gun" continuă suita de mate
riale consacrate economiei țării 
noastre, articolul de joi ocu- 
pîndu-se de „revoluția tehnică 
în România".

Ziarul „Vatan" publică un ar
ticol referitor la aspectele poli
ticii internaționale a României, 
punind îndeosebi accentul pe 
inițiativele românești menite să 
contribuie la instaurarea unui 
climat de înțelegere și. largă co
operare in Balcani, Articolul se 
incheie cu citate din cuvântarea 
pronunțată la 2 iunie 1976 de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, referitoare la 
politica României.

în emisiunile lor. din 24 iunie, 
posturile de radio și televiziune 
turcești au transmis reportaje' 
șt imagini, care au reflectat mo
mentele vizitei înalților soli din 
România.
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îmi face o deosebită plăcere să adresez parti- 
cipanților la cea de-a treia sesiune a Consiliului 
economic româno-american un călduros salut și 
cele mai bune urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor, în activitatea de întărire șl dezvoltare 
a prieteniei și colaborării dintre popoarele ro
mân și american.

Apreciez că, prin acțiunile sale. Consiliul eco
nomic româno-american — constituit în urmă 
cu trei ani — a adus o contribuție importantă 
la extinderea schimburilor comerciale și a coo
perării economice, industriale și tehnice dintre 
Republica Socialistă România și Statele Unite 
ale Americii, în folosul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei colaborării și înțelegerii între 
națiuni.

Constatăm cu satisfacție că perioada care a 
trecut de la ultima sesiune a consiliului a fost 
deosebit de rodnică pentru cursul ascendent al 
relațiilor economice româno-americane. Cu oca
zia vizitei. în România a președintelui S.U.A., 
Gerald Ford, în august 1975, a fost pus în apli
care Acordul comercial româno-american, prin 
care cele două țări și-au acordat reciproc clauza 
națiunii celei mai favorizate. In această perioa
dă a avut loc un schimb intens de vizite cu 
caracter de lucru între reprezentanții cercurilor 
economice și financiare, s-au amplificat contac
tele dintre specialiștii din cele două țări. Toate 
acestea s-au materializat în creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale și a cooperării 
economice, industriale și tehnice dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii.

Fără îndoială, Consiliul economic româno- 
american, care reunește între membrii săi fir
me de renume din cele două țări, cu un impor
tant potențial de comerț și cooperare, va putea 
să-și aducă în viitor o contribuție și mai însem
nată la dezvoltarea în continuare a relațiilor 
româno-americane, prin evidențierea de noi PO

sibilități de schimburi avantajoase și de acțiuni 
de cooperare în domenii de interes reciproc, ca 
și prin inițierea și sprijinirea de noi măsuri care 
să faciliteze dezvoltarea relațiilor economice și 
financiare dintre cele două țări.

România promovează o politică de largă cola
borare cu toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, participă activ la schimbul mon
dial de valori materiale, la diviziunea interna
țională a muncii. Situăm în mod ferm la baza 
tuturor relațiilor noastre cu celelalte state prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne și avantajului re
ciproc. Ne preocupăm in mod susținut de instau
rarea in viața internațională a unor relații cu 
adevărat democratice, bazate pe egalitate și 
echitate, a unei ordini economice și politice noi, 
care sâ favorizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor și in primul rind al celor rămase 
in urmă.

în acest 
dezvoltăm 
Unite ale 
țărilor și 
colaborării

Avind convingerea că actuala sesiune a consi
liului se va înscrie ca un moment important in 
promovarea colaborării și cooperării economice 
româno-americane, vă urez. încă o dată, succes 
deplin in realizarea obiectivelor și programului 
de lucru pe care vi le propuneți pe linia dez
voltării relațiilor economice dintre România și 
S.U.A.. ca o contribuție la o mai bună cunoaș
tere și conlucrare intre statele și popoarele 
noastre, la cauza generală a destinderii și păcii 
in lume.

spirit si pe aceste principii dorim să 
in continuare și relațiile cu Statele 
Americiu corespunzător intereselor 
popoarelor noastre, cauzei păcii și 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul de salut adresat de
președintele Gerald Ford

SPRIJIN FERM, SOLIDARITATE MILITANTA

La 24 iunie s-au încheiat lu
crările Întîlnirii europene a ti
neretului și studenților, la care 
au participat reprezentanți ai 
tinerei generații din 31 de state 
ale continentului, precum și 
invitați din Asia, Africa și A- 
merica Latină.

Timp de șase zile, în cadrul 
dezbaterilor plenare, precum și 
în comisii, seminarii și la mese 
rotunde, participanții au evi
dențiat sprijinul deplin față de 
necesitatea aplicării de către 
toate statele a principiilor con
ținute în Actul final al Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa. necesitatea 
traducerii in viață a tuturor 
hotăririlor adoptate la Helsinki, 
care să constituie fundamentul 
trainic al dezvoltării colaborării 
europene. Numeroși vorbitori au 
subliniat caracterul indivizibil 
al procesului destinderii, nece
sitatea înfăptuirii unor măsuri 
concrete, practice, de dezarmare, 
necesitatea de a se pune capăt 
existentei blocurilor militare. A 
fost relevată, de asemenea, nă
zuința spre extinderea colabo
rării economice dintre state, 
spre făurirea unei noi ordini e-

conomice internaționale, spre 
dezvoltarea contactelor pe tă- 
rimul tehnico-științific, cultural 
și turismului.

Cu o deosebită pregnanță s-a 
degajat in cadrul dezbaterilor 
dorința tinerei generații de a 
participa activ la lupta pentru 
progres social, de a adinei so
lidaritatea tineretului și studen
ților din Europa cu mișcările de 
eliberare națională și cu țările 
care și-au dobindit independen
ța pășind pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, de a lupta 
împotriva politicii de forță și 
dictat, a colonialismului, neoco- 
lonialismului și discriminării ra
siale.

Atit in 
cit și in 
neretului 
România 
exprimind adeziunea plenară a 
tinerei generații din țara noas
tră la ideile nobile ale coope
rării. destinderii, securității și 
păcii.

întilnirea a adoptat prin con
sens un comunicat final, pre
cum și un apel către tinăra 
generație din Europa.

dezbaterile plenare, 
comisii, delegația ti- 

și studenților din 
a luat parte activă.

Peru: reuniune consacrată aniversării■ I

CU LUPTA DREAPTA A POPORULUI COREEAN

a 55 de ani de la crearea P.C.R
Această reuniune a Consiliului economic ro

mâno-american din București are loc la aproape 
un an de Ia aprobarea de către Congres a Acor
dului comercial dintre cele două țări, care sta
bilește cadrul instituțional al relațiilor comer
ciale normale între S.U.A. și România.

îmi aduc aminte cu plăcere de yizita pe care 
am făcut-o în România, cînd președintele 
Ceaușescu și eu am schimbat instrumentele ra
tificării. ceea ce a însemnat intrarea în vigoare 
a Acordului.

în perioada de cînd Acordul a intrat în vi
goare, am văzut deja schimbări pozitive în co
merțul dintre cele două țări, insă întregul po
tențial al comerțului reciproc avantajos este 
departe de a fi atins. Avem convingerea că nive
lul schimburilor comerciale va crește în viitor, 
odată cu dezvoltarea continuă 
celor două țări.

a economiilor

Participarea la sedtnta consiliului a înalților 
funcționari executivi a: ambelor părți indică 
importanța pe care cercurile de aface: 
rile noastre o acordă dezvoltării reiat 
nomice dintre r.ot 
William Simon part 
rești din acest am Pre n—ța sa atestă 
Guvernului S.U-A. pentru cootmuarea relațiilor 
noastre economice cu România.

Munca efectuată de consiliu în arsul anului 
trecut a fost fructuoasă pentru cercurile de 
afaceri din cele două țări s. trebuie să contri
buie la rezolvarea protie-neJor care pot apare 
in cursul dezvoităr.: <

Vă urez succes depi.

Ti din tă-

câ ministrul 
sa i.-. B _: i-

sul

La sediul Partidului Comunist 
Peruan a avut loc o reuniune 
solemnă consacrată aniversării 
a 55 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român. Tovară
șul Râul Acosta, secretar gene-

VIZITA DELEGAȚIEI
ROMÂNEMILITARE 

ÎN MAREA BRITANÎE
e :» dv.

GERALD FORD

La București au avut loc. joi, 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Consiliului economic româno- 
american.

Președintele 
liste Româhia, 
Ceaușescu, și 
telor Unite ale Americii. Gerald 
Ford, au adresat cu acest prilej 
mesaje de salut participanților 
la lucrările Consiliului economic 
româno-american.

Mesajele — prezentate de Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, si de William E. 
Simon. secretarul trezoreriei 
S.U.A. — au fost primite cu deo
sebită satisfacție de membrii 
celor două delegații si parti- 
cinantii - la lucrările sesiunii.

în alocuțiunile rostite apoi de 
cei doi miniștri, au fost scoase 
în evidență climatul favorabil al 
raporturilor generale dintre 
România și S.U.A. determinat 
de întilnirile președinților celor 
două țări, cadrul juridic bun 
existent în relațiile economice 
bilaterale, ca elemente eser.-ia'.e 
ale intensificării procesului de 
extindere și diversificare a 
conlucrării economice româno- 
americane. A fost subliniată, de 
asemenea, creșterea livrărilor 
reciproce de mărfuri in acest 
an, după intrarea în rigoare a 
Acordului privind schimburile 
comerciale dintre cele două țari, 
ceea ce creează premise pentru 
depășirea obiectivelor stabilite 
pentru 1976. Vorbitorii au rele
vat, totodată, dezvoltarea rela
țiilor de cooperare economică, 
industrială și tehnică intre fir
mele și organizațiile comerciale 
ale celor două țâri. La obține
rea acestor rezultate o contri
buție de seamă a fost adusă de 
Consiliul economic româno-ame
rican, care este chemat și in 
viitor să participe activ la iden
tificarea unor noi domenii de 
colaborare.

La rîndul lor, președinții celor 
două părți în consiliu, Vasile 
Voloșeniuc. președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior, și 
Milton F. Rosenthal, președin
tele Consiliului de administrație 
al Companiei ..Engelhard Mine
rals and Chemicals", au expri
mat, în numele participanților, 
cuvinte de caldă mulțumire pen
tru mesajele adresate, subliniind 
că acestea reflectă importanța 
pe care președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford o a- 
cordă extinderii relațiilor econo
mice reciproce.

La deschiderea lucrărilor au 
luat parte Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț și In
dustrie, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere. centrale 
industriale și întreprinderi ro
mânești de comerț exterior. .

Au fost prezenți William 
Seidman. asistent al președinte
lui S.U.A. pentru probleme e- 
conomice, Gerald L. Parsky, 
secretar asistent pentru aface
rile internaționale in Departa
mentul Trezoreriei. Arthur Hart
man, secretar asistent pentru a- 
facerile europene din Departa
mentul de Stat al S.U.A., Harry 
Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. 
la București, reprezentanți ai 
unor firme americane.

în cursul întîlnirii, membrii ce
lor două delegații au prezentat 
rapoarte cu privire la situația ac
tuală și perspectivele economii
lor celor două țări, au trecut în 
revistă progresul înregistrat în 
comerțul bilateral de la ultima 
lor întîlnîre. S-au discutat, de 
asemenea, metodele de stimu
lare pentru toate formele de 
comerț și de cooperare, inclu- 
siv pentru crearea de societăți 
mixte, precum și pentru acțiuni 
de cooperare pe terțe piețe.

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
președintele Sta-

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvermilu. 
Republicii Sociabste România. 
Manea Mănescu. a primit, jos 
ia amiază, pe ministrul finanțe
lor al S.U.A-. W;lliam E S moc, 
care face o vizită in ța: oas-

fost examinate stadiul Si pers
pectivele relațiilor bilatezate 
dintre România și S.VA. apre- 
ciindu-se evoluția pozitivă a 
acestora, corespunzător înțele
gerilor și hotăririlor convenite 
de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gerald Ford cu prilejul in- 
tilnirilor și tratativelor la nivel 
înalt româno-americane de la 
Washington și București.

A fost exprimată dorința 
guverne de a facilita 
i dezvoltarea relațiilor 

dintre

■a^a'

ambti
Si spr 
economice dintre România și 
Statele Unite ale Americii. Au 
fost analizate căile si mijloacele

INTILNIRI
Ton Pățan. v-.cepr.m-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a intil- 
r.it. joi dimineața, cu William 
E. Simon, secretarul trezoreriei 
S.U.A.

Cu acest prilej, au fost abor
date aspecte ale relațiilor eco
nomice și financiare româno- 
americane și au fost analizate 
o serie de măsuri pentru inten
sificarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice și 
tehnice intre cele două țâri.

★
Joi la amiază, Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale a oferit, la Hote
lul „Intercontinental", un dejun 
in onoarea secretarului trezore
riei S.U.A., William E. Simon.

★
Delegația economică ameri

cană condusă de William E. -Si
mon, secretarul trezoreriei 
S.U.A.. a avut, in cursul dimi
neții de joi, o intilnire de lu
cru cu reprezentanți ai unor 
ministere economice din țara 
noastră.

La convorbiri au participat 
Bujor Almâșan. ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice, Ni
colae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
Gheorghe Caranfil, adjunct al 
ministrului industriei chimice. 
Alexandru Roșu, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini, Gheorghe Stroe, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare.

Din delegația americană au 
făcut parte William Seidman, 
asistent al președintelui S.U.A. 
pentru probleme . economice, 
G. L. Parsky, 
pentru afaceri 
Departamentul 
thur Hartman,
pentru afacerile europene din. 
Departamentul de Stat al 
S.U.A., Harry Barnes jr., am
basadorul S.U.A. la București, 
alte persoane oficiale ameri-

secretar asistent 
internaționale în 
Trezoreriei. Ar- 
secretar asistent

cane.
în cadrul discuțiilor s-a pro

cedat la o trecere în revistă a 
evoluției raporturilor economice 
româno-americane în diferite 
domenii de interes comun și au

oxA
-

re ■- —Tr- ( 
reciproc 
popoare

La ir.treveiere. care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială. prietenească. au partici
pat Florea Dumitrescu. minis
trul finanțelor. Ion Șt. Ion. se
cretar al guvernului. Iulian B:- 
tuleanu. adjunct al ministrului 
finanțelor.

Au lua: 
William 
președinta 
probleme 
Parsky. 
tru 
Departamentul 
Harry 
S.U.A.

,ct a] m

t, de asemenea, parte 
Seidman. asistent ai 

»lui S.U.A. pentru 
economice. G. L. 

secretar asistent pen- 
afaceri internaționale in 

Trezoreriei. 
Barr.es jr.. ambasadorul 
la București.

DE LUCRU
fost analizate măsuri concrete 
vizînd dezvoltarea acestor ra
porturi.

♦
Joi după-amiază. a părăsit 

Capitala ministrul finanțelor al 
Statelor Unite ale Americii, 
William E. Simon, care, la in
vitația ministrului finanțelor al 
țârii noastre, a efectuat o vizi
tă în România în fruntea unei 
delegații economice americane.

General-colonel 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste—România, 
s-a intilnit joi la Londra cu 
Anthony Crosland, ministrul de 
externe al Marii Britanii, cu 
care a avut o convorbire. Au 
participa: ambasadorul român
la Londra. Pretor Popa, și ata
șatul militar, aero și naval al 
țârii noastre, colonel Cornel 
Popa.

în aceeași zi, general-colonel 
Ion Coman si delegația mili
tară care ii însoțește au vizitat 
o unitate militară din garnizoa
na Winchester și uzinele ..Roils 
Royce*  și ..British Aircraft Cor
poration- din Bristol.

Cu prilejul vizitei in Marea 
Britame a delegației militare 
romane, ambasadorul României 
la Londra a oferit un dineu, ia 
care au participat Roy Mason, 
secretarul de stat pentru apă
rare al 
Goronwy-Roberts. 
stat la Ministerul 
alte personalități 
tare britanice.

Ion Coman.

I de
Marii Britanii, lordul 

ministru de 
de Externe, și 
oficiale miii-

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE a întregului vietnam

La Hanoi au început joi lu
crările primei sesiuni a Adună
rii Naționale a întregului Viet
nam. După cum transmite agen
ția V.N.A., pe ordinea de zi fi
gurează confirmarea rezultatelor 
alegerilor de la 25 aprilie a.c. 
pentru actuala Adunare, stabi
lirea principalelor orientări ale 
politicii interne și externe, pro
bleme privind elaborarea noii 
Constituții a țării și structura 
statului, alegerea organelor 
conducătoare de stat, adoptarea 
unor hotăriri privind denumirea 
țării, stema, drapelul și imnul 
național, 
țării.

precum și capitala

ral adjunct al P. C. Peruan, a 
evocat momente din trecutul 
luptei revoluționare a Partidu
lui Comunist Român și a înfățișat 
marile realizări obținute de po
porul român, sub conducerea 
partidului in opera de construire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Vorbitorul s-a referit, totoda
tă. la activitatea internațională 
a Partidului Comunist Român, 
relevind dezvoltarea legăturilor 
sale de colaborare cu partidele 
comuniste și muncitorești, ex
tinderea relațiilor cu partidele 
socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națio
nală. cu partidele progresiste 
de guvernămint, cu alte partide 
și organizații democratice.

Tovarășul Râul Acosta a sub
liniat dezvoltarea legăturilor ăe 
sinceră prietenie și cooperare 
dintre Partidul Comunist ~ 
ruan și Partidul Comunist 
mân.

în încheierea reuniunii a 
prezentat filmul documentar 
..România azi".

A devenit o tradiție ca, in fie
care an, in perioada 25 iunie— 
27 iulie să se marcheze „Luna 
de solidaritate cu lupta poporu
lui coreean", prilej de evocare 
a unor momente deosebit de 
semnificative în istoria Coreei 
contemporane, cu adinei rezo
nanțe in viața internațională. 
Datele de inceput și sfirșit ale 
lunii pe care o evocăm au în
registrat la 25 iunie 1950 înce
putul războiului pentru apăra
rea patriei, a independenței și 
suveranității naționale a Repu
blicii Populare Democrate Core
ene, împotriva acțiunilor agre
sive imperialiste, iar la 27 iulie 
1953, s-a semnat acordul de ar
mistițiu.

In urmă cu mai bine de 25 
de ani, eforturile constructive 
ale poporului R.P.D. Coreene 
pe calea făuririi unei vieți noi 
aveau să fie întrerupte brutal. 
Hotărit să-și apere cu orice 
preț dreptul la existență liberă, 
independentă, toți cetățenii 
R.P.D. Coreene s-au ridicat la 
luptă ca un singur om, înscriind 
pagini nepieritoare de eroism. 
De-a lungul întregului război, 
poporul coreean a dovedit cu 
putere de netăgăduit că, in ciu
da sacrificiilor umane și mate
riale impuse, voința de a trăi 
liber, de a-și edifica viața potri
vit aspirațiilor proprii fără nici 
un amestec străin nu poate fi 
infrintă. Încheierea armistițiului 
confirma pe planul documente
lor ceea ce realitatea consfin
țise pe toată durata crîncenei 
Încleștări : neputința agresorilor 
de a-și vedea împlinite scopu-

rile, victoria unui popor ferm 
convins de legitimitatea cauzei 
sale. Războiul din Coreea, ca și 
evoluția situației internaționale 
in ansamblu confirmă cu un 
realism de necontestat, cu forța 
de convingere proprie faptului 
istoric că, in zilele noastre, nu 
există putere capabilă să în
frângă un popor, care, luindu-și 
soarta in propriile mîini, este 
hotărit să lupte, indiferent de 
sacrificii, pentru viitorul patriei 
sale, și care se bucură de sim- 

sprijinul și solidaritatea 
iubitoare de

patia, 
tuturor forțelor 
pace din lume.

După semnarea 
locuitorii R.P.D. Coreene au dat 
dovadă de același eroism, de 
aceeași dăruire pentru vindeca
rea rănilor provocate de război, 
pentru refacerea economiei și 
continuarea operei de construire 
a socialismului. Populația 
R.P.D. Coreene, sub con
ducerea Partidului Muncii, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
a dobindit succese remarcabile 
in toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale.

Realizările de prestigiu obți
nute de oamenii muncii din a- 
ceastă țară creează condiții tot 
mai favorabile înfăptuirii năzu
ințelor întregului popor din 
partea de Nord și Sud a Coreei, 
pentru unificarea pașnică, de
mocratică și independentă a 
patriei, de către coreeni înșiși 
și fără ingerințe străine. In a- 
ceastă direcție, R.P.D. Coreeană, 
în repetate rinduri, a avansat 
propuneri și inițiative realiste, 
menite a așeza pe baze noi re-

armistițiului,

lațiile dintre Nord și Sud. Dar 
regimul de la Seul se situează 
pe poziții de respingere a aces
tor propuneri, promovînd in 
continuare o politică contrară 
intereselor naționale. Țara noas
tră, în spiritul politicii sale de 
solidaritate militantă, sprijnă 
activ eforturile R.P.D. Coreene 
privind unificarea pașnică, de
mocratică și independentă a 
patriei. Reprezentanții R.P.D. 
Coreene, în repetate rinduri, au 
dat o înaltă apreciere acestei 
poziții consecvente, principiale 
a României socialiste, conside- 
rind-o ca un exemplu de spri
jin internaționalist.

România și R.P.D. Coreeană, 
popoarele și partidele noastre 
se află strins unite printr-o pri. 
etenie frățească trainică ; rela
țiile bilaterale se dezvoltă con
tinuu pe multiple planuri. Vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în anul 1971, în 
R.P.D. Coreeană, precum și vi
zita tovarășului Kim Ir Sen ut 
țara noastră, în anul 1975, cqj^ 
vorbirile purtate cu aceste pri
lejuri, semnarea Tratatului de 
prietenie și colaborare între 
țările noastre s-au înscris ca 
momente de importanță istorică 
în cronica raporturilor româno- 
coreene, deschizătoare de largi 
perspective pentru extinderea și 
intensificarea prieteniei, solida
rității și cooperării, spre binele 
popoarelor român și coreean, al 
cauzei socialismului, păcii, cola
borării și progresului în întreaga 
lume.

IOAN TIMOFTE

Pe- 
Ro-

tost

România sprijină cererea Angolei de a îi primită

DEZBATERILE

in O.N.U.
DIN CONSILIUL DE SECURITATE

de Se-La 23 iunie, Consiliul 
curitate a examinat cererea An
golei de a fi primită in O.N.U. 
în cursul dezbaterilor, delegația 
Tanzaniei a prezentat, în nu
mele a șase state membre ale 
Consiliului, intre care și Româ
nia. un proiect de rezoluție care 
recomandă Adunării Generale a 
O.N.U. admiterea Angolei ca 
nou membru al Organizației 
Națiunilor Unite.

Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor pe marginea proiectu-

La Palatul U.N.E.S.C.O. 
din Paris au continuat, 
joi, dezbaterile in cadrul 
mesei rotunde avind ca 
temă : „Cooperarea cul
turală in perspectiva unei 
noi ordini economice 
mondiale".

In intervenția sa, .reprezen
tantul țării noastre, prof. univ. 
Mircea Malița. consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, s-a referit pe larg la 
dimensiunile culturale ale dez
voltării economice și sociale, 
văzute prin prisma experienței 
și a contribuției României so- 
cialiste.ri; 
centului 
politice și 
vorbitorul 
menite să 
Iul moral 
tea culturii de a influența pro
cesul dezvoltării pe toate pla
nurile.

Reprezentantul român a 
fișat 
noastre 
tărirea 
menii 
schimburi

Evocind lucrările re- 
Congres al educației 
al culturii socialiste, 
a subliniat acțiunile 
Înfrumusețeze profi- 
al omului, capacita-

apoi 
îndreptată 
cooperării 
de cultură, 

spirituale

infă- 
țârii 

in- 
oa-

politica
spre 

intfe 
pentru 

pătrun-

răspun- 
omenirii 
că pre- 

Nicolae

Cooperarea culturală - componentă a 
noii ordini economice internaționale 

se de sentimentul 
derii față de destinul 
și a subliniat faptul 
ședințele României,
Ceaușescu. a pus problema u- 
manismului pe agenda dezba
terii internaționale.

în încheiere, vorbitorul a pro
pus organizarea unor activități 
prin care U.N.E.S.C.O.. conform 
vocației sale specifice, va pu
tea sprijini, pe plan cultural, 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în ședința de joi după-amiază, 
dezbaterile mesei rotunde au 
■fost prezidate de reprezentan
tul României.

ȘEDINȚA COMITETULUI SPECIAL 
Ai O.N.U. ÎMPOTRIVA 

APARTHEIDULUI
O.N.U. 

s-a re- 
în dez-

COMUNICAT
La invitația ministrului finan- 

Republicii Socialiste 
Florea Dumitrescu, 
Trezoreriei Statelor 

Americii, 'William 
efectuat o vizită în

țelor al 
România, 
secretarul 
Unite ale 
Simon, a 
România intre 23 și 24 iunie 
1976.

Secretarul trezoreriei a fost 
însoțit 
asistent 
pentru 
Gerald 
cretarului
Hartman, asistent al secretaru
lui de stat pentru probleme eu
ropene, și alte oficialități ame
ricane.

Cu prilejul vizitei, secretarul 
Trezoreriei Statelor Unite ale 
Americii. William Simon, a fost 
primit de primul ministru al 
guvernului român, Manea 
Mănescu, s-a întîlnit cu vice- 
prim-ministrul și ministrul co
merțului exterior și coope arii 
economice internaționale, Ion 
Pățan, și a avut convorbiri cu 
ministrul finanțelor. Florea Du
mitrescu, și cu alți membri ai 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. în cadrul convorbiri
lor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lu
cru. părțile au subliniat impor
tanța aplicării în relațiile lor 
economice și financiare a înțe
legerilor convenite cu prilejul 
întilnirilor dintre președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Statelor Unite ale Americii, 
Gerald Ford.

în convorbirile lor, cele două 
părți au luat notă cu satisfac
ție de evoluția favorabilă a dez
voltării comerțului dintre cele 
două țări și au subliniat rolul 
Băncii de export-import în fi
nanțarea exporturilor Statelor 
Unite către România.

Părțile au afirmat, de aseme
nea, dorința lor comună de a 
dezvolta cooperarea economică 
și financiară și au procedat la 
un schimb de vederi asupra 
problemelor de interes comun,

de William Seidman, 
al președintelui S.U.A. 
probleme economice, 

Parsky, asistent al se- 
trezoreriei, Arthur

o atenție specială fiind acordată 
încurajării relațiilor economice 
și comerciale reciproc avanta
joase, precum și mijloacelor 
care pot da un nou impuls ex
tinderii cooperării economice și 
financiare dintre România și 
Statele Unite ale Americii.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția și sprijinul pen
tru activitatea Consiliului eco
nomic româno-american, care a 
adus o contribuție importantă 
la extinderea și diversificarea 
legăturilor economice, permițind 
o mai bună cunoaștere și înțele
gere a punctelor lor de vedere.

Secretarul Trezoreriei Statelor 
Unite ale Americii a asigurat 
partea română de dorința gu
vernului Statelor Unite de a co
labora cu guvernul român în 
promovarea unui comerț reci
proc avantajos și a menționat că 
aceasta va continua să se bucu
re de atenția guvernului său. 
Partea română și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu acorda
rea de către Statele Unite ale 
Americii a preferințelor vama
le generalizate, incepind cu data 
de 1 ianuarie 1976, care sprijină 
exporturile românești către 
S.U.A. și, totodată, speranța că 
guvernul american va lărgi 
aceste preferințe pentru expor
turile de produse românești în 
Statele Unite ale Americii.

în cadrul sesiunii Consiliului 
economic româno-american, cei 
doi miniștri au notat cu satis
facție interesul manifestat de 
firme și organizații economice 
din cele două țări pentru dez
voltarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice,. în 
folosul ambelor părți.

Cei doi miniștri și-au expri
mat dorința de a se ajunge cit 
mai curînd posibil la încheierea 
Acordului de cooperare econo
mică și .tehnico-științifică pe ter
men lung dintre cele două țări, 
ceea ce va da un nou impuls 
colaborării bilaterale.

trecut inCele două părți au 
revistă cooperarea economică 
existentă între firmele ameri
cane și întreprinderile românești 
și au explorat noi domenii de 
cooperare.

Cele două părți au examinat 
■perspectivele de cooperare care 
ar putea fi avute in vedere în 
contextul planului de dezvolta
re a României în perioada 1976— 
1980, acțiunile la realizarea că
rora ar putea sâ participe fir
me din Statele Unite.

Secretarul trezoreriei a expri
mat ferma convingere că cercu
rile de afaceri din Statele Unite 
vor fi din ce in ce mai atrase 
de proiectele comune româno- 
americane și a declarat că va su
pune proiectele românești im
portante atenției sectorului 
particular din Statele Unite.

Părțile au procedat la un larg 
schimb de păreri în legătură cu 
activitatea organizațiilor econo- 
mico-financiare internaționale, 
subliniind rolul pe care acestea 
trebuie sâ-1 joace in dezvolta
rea unor relații economico-fi- 
nanciare cit mai stabile, care să 
servească dezvoltării tuturor ță
rilor și, în special, al celor in 
curs de dezvoltare.

Cele două părți au subliniat 
importanța aplicării -de către 
toate statele semnatare, in re
lațiile lor reciproce, a tuturor 
prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Cele două părți au apreciat 
că vizita secretarului Trezore
riei Statelor Unite ale Americii, 
întilnirile și convorbirile care au 
avut loc intr-un spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă vor 
contribui la dezvoltarea unei co
laborări eficiente intre cele 
două țări.

Secretarul Trezoreriei Statelor 
Unite ale Americii. a exprimat 
caldele sale mulțumiri pentru 
ospitalitatea cordială cu care au 
fost primiți atît el, cît și persoa
nele care l-au însoțit în cursul 
vizitei în România.

Comitetul special al 
împotriva apartheidului 
unit la New York, luînd 
batere situația gravă care s-a 
creat în Africa de Sud ca ur
mare a reprimării brutale de 
către regimul rasist al lui Vors- 
ter a manifestațiilor antiapart- 
heid, organizate de populația 
africană.

în cuvintul său. raportorul a- 
cestui organism, Nicasio Valder- 
rama (Filipine), a declarat că, 
potrivit informațiilor provenite 
din Republica Sud-Africană, nu
mărul victimelor represiunilor 
singeroase declanșate împotriva 
populației africane de guvernul 
rasist de la Pretoria se ridică 
la peste 1 000 de persoane. Acest 
bilanț — a arătat el — este cu 
mult superior celui anunțat „o- 
ficial" de autoritățile sud-afri- 
cane (140 de morți).

în ședința Comitetului au mai 
luat cuvintul T. Mlambisso. re
prezentantul Congresului Națio
nal African, și alți vorbitori 
care au denunțat masacrele să- 
virșite de poliția sud-africană.

lui de rezoluție, reprezentantul 
țării noastre în Consiliul de 
Securitate, Ion Dațcu, a subli
niat că România socialistă a sa
lutat. cu o profundă satisfacție 
proclamarea independenței An
golei și a stabilit raporturi de 
strinsă cooperare și de priete
nie cu acest tinăr stat african. 
Țara noastră — a spus vorbito
rul — s-a situat și se situează, 
întotdeauna, de partea popoare
lor care luptă pentru indepen
dență, suveranitate națională și 
pentru exercitarea dreptului lor 
imprescriptibil de a-și hotărî 
soarta in mod liber și fără nici 
un amestec din afară.

Sprijinind cererea Angolei de 
a intra in organizație, reprezen
tantul României a arătat că a- 
cest nou stat african suveran și 
independent îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de Carta Na
țiunilor Unite pentru admiterea 
noilor membri. Primirea Angolei 
în O.N.U. ar reprezenta un act 
de dreptate față de poporul an
golez care și-a cucerit indepen
dența la capătul unei îndelun
gate și eroice lupte.

Considerăm, a arătat amba
sadorul român, că, după obține
rea independenței de către An
gola, admiterea sa în O.N.U. și 
participarea ei la viața și activi
tatea acestei organizații vor fi 
de natură să exercite o influ
ență pozitivă asupra 
din Africa australă, 
că este de datoria 
internaționale, care 
lupta de eliberare 
poporului angolez, să-i acorde, 
în continuare, asistența pentru 
consolidarea independenței na- 
ționale și să susțină eforturile 
sale de construcție pașnică.

Proiectul de rezoluție al celor 
șase state a întrunit 13 voturi 
pentru, 1 contra (S.U.A.) și o 
neparticipare la vot (R. P. Chi
neză). Votul S.U.A. 
bru permanent al 
a avut putere de 
tare, proiectul de 
fost respins.

APEL LA INTENSIFICAREA 
MIȘCĂRII DE SOLIDARITATE CU 
CAUZA DREAPTA A POPORU

LUI COREEAN

Cu prilejul „Lunii de solida
ritate cu lupta poporului co
reean", 13 organizații de masă 
coreene, între care Frontul De
mocratic pentru Reunificarea 
Patriei, Comitetul pentru 
Reunificarea Pașnică a 
Patriei și Federația Gene
rală a Sindicatelor din Co
reea, au dat publicității o 
declarație comună. Declarația 
adresează tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, forțelor pro
gresiste din întreaga lume ape
lul de a intensifica mișcarea de 
solidaritate cu cauza dreaptă a 
poporului coreean, cu lupta sa 
pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a patriei. To
todată, declarația exprimă recu
noștința profundă a poporului 
coreean față de guvernele, par
lamentele. partidele politice, or
ganizațiile obștești și toate 
poarele care il sprijină in lupta 
sa justă.

Declarația 
înfăptuirea 
pendente și 
este necesară 
trupelor străine din Coreea de 
Sud și înlocuirea acordului de 
armistițiu cu un acord de pace, 
în conformitate cu rezoluția, ce
lei de-a 30-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

relevă că pentru 
reunificării inde- 
pașnice a Coreei 
retragerea tuturor

Ședința Consiliului

Revoluției al Portugaliei
La Lisabona a avut loc o șe

dință a Consiliului Revoluției al 
Portugaliei, in cadrul căreia a 
fost examinat modul desfășu
rării campaniei electorale în ve
derea alegerilor prezidențiale de 
la 27 iunie.

A fost, de asemenea, exami
nată situația creată in urma îm
bolnăvirii primului ministru 
Jose Pinheiro de Azevedo. După 
consultările pe care le-a avut 
cu membrii Consiliului Revolu
ției, președintele Francisco da 
Costa Gomes a hotărit să-l nu
mească pe ministrul de interne, 
Vasco Almeida e Costa, in 
funcția de prim-ministru inte
rimar. pe timpul cit premierul 
Azevedo este bolnav.

Consiliul Revoluției a adresat 
tuturor cetățenilor portughezi a- 
pelul de a da dovadă de cea 
mai înaltă conștiință civică și 
de a lua parte activă la scru
tinul pentru desemnarea viito
rului președinte al Portugaliei.

în cadrul ședinței s-a hotărit, 
de asemenea, numirea ministru
lui de externe, Melo Antunes, 
în funcția de președinte al Co
misiei constituționale, încredin- 
țîndu-i-se sarcina de a elabora 
o serie de proiecte de lege pe 
care le va înainta Consiliului 
Revoluției.

situației 
Considerăm 
comunității 
a sprijinit 

națională a

stat mem- 
Consiliului 
veto și, ca 

rezoluție
a- 
a

ARGENTINI-• GUVERNUL
AN a dispus sancționarea fos
tului președinte al țării, Maria 
Estela Martinez de Peron, și a 
altor 35 persoane din fosta Ad
ministrație de stat argentiniană, 
acuzate de a fi „responsabile de 
prejudiciile aduse intereselor 
majore ale națiunii", cu priva
rea de drepturi politice și sindi
cale. Totodată, comunicatul ofi
cial precizează că bunurile aces
tor persoane sint sechestrate 
pină la dovedirea legitimității 
dobindirii lor.

Comisia redacțională a Confe
rinței partidelor comunisjte și 

muncitorești din Europa
și-a încheiat lucrările

La 24 iunie 1976, la Berlin 
și-a încheiat lucrările Comisia 
redacțională a Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa. La reuniunea comi
siei au participat delegații din 
partea a 28 de partide comu
niste și muncitorești din Eu
ropa.

Din partea partidului nostru 
a participat o delegație con
dusă de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Comisia redacțională a hotărit 
ca proiectul .documentului „Pen
tru pace, securitate, colaborare 
și progres social în Europa" să 
fie transmis spre aprobare Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, care 
va avea loc la Berlin, in zilele 
de 29—30 ' ‘

Comisia 
tat și alte probleme privind or
ganizarea 
comisiei s-au desfășurat 
atmosferă constructivă,, frățească.

iunie.
redacțională a discu-

conferinței. Lucrările 
intr-o

Necesitatea unor schimbări profunde
în viața politică a

5

La încheierea lucrărilor re
uniunii Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, desfășurată 
la Roma în zilele de 23 și 24 
iunie 1976, a fost dat publici
tății un comunicat, în care se 
subliniază că „Partidul Comu
nist este unica formațiune po
litică ce a depășit in recentele 
alegeri rezultatele din 1972, în- 
registrind un net progres și fată 
de rezultatele considerate de 
toți excepționale, de la 15 iu
nie 1975. O parte crescindă a 
poporului italian — oameni ai 
muncii, femei, tineri, intelectu
ali — au vrut să-și exprime 
astfel consensul lor față de o li
nie și un program politic și să 
răspundă în acest mod activită
ții politice a p.C.I.“. „înaintarea 
comunistă și menținerea pozi
țiilor de către Partidul Socialist 
— arată apoi comunicatul — re
prezintă factorii determinant 
ai puternicei deplasări spre 
stingă a noului Parlament".

Comunicatul relevă, în conti
nuare. semnificația progreselor 
înregistrate de P.C.I. în regiu
nile meridionale, mai ales la 
Napoli și în Sardinia, fapt ce a 
dus la intrarea într-o fază mai 
avansată „a procesului de uni
tate democratică a națiunii, 
proces în care Partidul Comu-

se 
de 

în-

nist și alte forțe de stînga au 
fost, în întreaga perioadă post
belică, in nord și în sud, pro
tagoniști determinanți".

„Rezultatele electorale de la 
20 iunie, întărite ulterior de re
zultatele alegerilor administra
tive parțiale, — subliniază co
municatul — sînt cu atit mai 
semnificative cu cit a fost pus 
totul, in mișcare pentru a 
f rina progresul forțelor 
stingă și al comuniștilor",
cercindu-se să se creeze temeri 
nefondate, solicitindu-se inter
venția externă și a unei părți a 
ierarhiei ecleziastice. Cu toate 
acestea nu poate să nu fie re
marcat faptul că „exigența unei 
reînnoiri în viața socială și po
litică a țării a constituit o notă 
generală prezentă, în 
moduri, în campania 
rală“.

După ce relevă că 
criză în care se află țara face 
necesară o profundă schimbare 
în viața politică a Italiei, co
municatul arată că Direcțiunea 
P.C.I. reafirmă că nu se 
găsi soluții 
dacă nu Se 
participării 
muncitorești 
ducerea politică a țării.

diferite 
electo-

actuala

pot 
stabile și sigure 

rezolvă problema 
întregii mișcări 

și populare la con-
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