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întoarcerea în Capitală 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întors, 
vineri după-amiază, în Capi
tală, din vizita oficială între
prinsă în Turcia, la invitația 
președintelui Republicii Tur
cia, Fahri S. Korutiirk, și a 
doamnei Emel Korutiirk.

Șeful statului român a fost 
însoțit de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele 
partidului și statului, ce în
cadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La ora 18,45, aeronava pre
zidențială a aterizat.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 

} Ion Ursu. Tovarășii din con
ducerea de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale, generali.

A fost de față Barlas Eri- 
kan, însărcinatul cu afaceri 
ad-înterim al Turciei la 
București. Erau, de asemenea.

prezenți șefi ai misiunilor 
diplomarice acreditați in țara 
noastră.

Numeroși oameni ai muncii

din Capitală au salutat, la 
aeroport, cu deosebită însu
flețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu, care au răspuns 
cu căldură manifestărilor 
pline ce simpatie ale Bucu- 
reștemlor.

S-A ÎNCHEIAT
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN TURCIA
Moment remarcabil în istoria raporturilor tradi
ționale de prietenie dintre popoarele român și turc, 
pentru colaborarea fructuoasă dintre cele două 
țări, în interesul păcii și cooperării internaționale

Plecarea din Istanbul

La încheierea unui an de învățămint

EXAMEN 
ÎN ATELIERUL ȘCOLAR

Raidul nostru anchetă în județele Alba, Covasna, Caras-Severin, Vaslui și Sibiu

CAMPANIA AGRICOLĂ

Intr-un fel, anul școlar 1975-1976 s-a încheiat, 
s-au făcut bilanțurile, au fost sărbătorite succe
sele la învățătură. Și totuși, elevii se intilnesc 
încă, zi de zi, în aceeași formație a clasei, de 
astă dată îmbrăcați în salopeta muncii. Se in
tilnesc fie la școală, în atelierele proprii, ori in 
microîntreprinderile sau microcooperativelo șco
lare, fie în uzine, pe șantiere și in agricultură, 
pentru etapa de practică productivă compactă 
care finalizează, prin muncă, prin rezultate deo
sebite un an de școală. Anul productiv al elevi
lor în calitatea lor de muncitori ia sfirșit o

dată cu încheierea anului calendaristic, incit cee 
două sâptâmini de practică reprezintă o perioadă 
compactă de activitate productivă, producția lor 
se poate desfășura șnur, mărindu-și randamen
tul muncii, consolidind, in condițiile unei activi
tăți continue, deprinderile practice, ambele obi
ective — îndeplinirea planurilor școli și invâtarea 
meseriei — mergind mină in mină. In cadrul 
unui raid anchetă, reporterii noștri au consta
tat la fața locului cum se comportă elevii in 

i calitatea lor de muncitori.

Unitatea de timp 
a mecanizatorilor 
este ziua-lumină!

• Fo-es rec Io copocitoteo maximo a tractoc-e’or, a ce
lorlalte mașini și utilaje in vederea executării la 
timp a tuturor lucrărilor agricole impune eforturi susținute, 
organizarea exemplară a muncii.

Recoltarea furajelor
e Lucrare hotăritoore pentru asigurarea hranei a- — a- 

lelor, pentru obținerea unor producții sporite in zooteh-e.

în pagina a ll-a

Ultimele momente ale vizitei 
oficiale, deosebit de rodnică, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
in Republica Turcia.

Coloana oficială. în care se 
află inalții soli ai României. în
soțiți de Ihsan Sabri Caglayan- 
gil. ministrul turc al afacerilor 
externe, se indreaptă spre poar
ta aeriană a Istanbulului — ae
roportul Yesilkoy.

Marile artere. recent con
struite, ale orașului, pe care le 
străbate convoiul oficial, sint, 
ca și la sosire, împodobite săr
bătorește cu drapelele de stat 
ale României și Turciei. Mii de 
cetățeni ai marelui oraș, ce se 
desfășoară pe colinele din jurul 
Bosforului și Cornului de Aur, 
s-au adunat de-a lungul traseu
lui pentru a-i saluta pe solii po
porului român prieten.

La trecerea automobilului pre
zidențial, aplauze și ovații dau 
expresie sentimentelor de caldă 
prietenie, stimă și admirație cu 
care poporul turc i-a înconjurat 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe parcursul celor 
patru zile de ședere in ospita
liera Turcie. Sint sentimentele 
nobile care stau la temelia so
lidă a prieteniei și colaborării 
fructuoase dintre poporul român 
și poporul turc.

Pe aeroportul Yesilkoy. împo
dobit cu drapelele României și 
Turciei, sint prezenți pentru a-i 
saluta pe inalții oaspeți Sala- 
hattin Kilic, ministrul energiei 
si resurselor naturale. Namik 
Kemal Șentiirk, guvernatorul

viltiyet-ului Istanbul, Ahmed 
Isvan. primarul orașului, cu so
țiile, generali și ofițeri superiori, 
alte oficialități turce.

Sint prezenți, de asemenea, 
George Marin, ambasadorul 
României in Turcia, Osman 
Derinsu, ambasadorul Turciei la 
București, Miron Sava, consulul 
general al țârii noastre la Is
tanbul.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, prezintă onorul. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu sa
lută drapelele de stat ale Româ
niei, și Turciei, purtate de doi 
ostași, și trece în revistă garda 
de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale româ
ne care l-au însoțit pe șeful 
statului român în vizita sa ofi
cială in Turcia, își iau rămas

bun de la oficialitățile turce pre
zente pe aeroport, precum și de 
la membrii ambasadei și consu
latului general ale României în 
Turcia.

Un grup de copii oferă fru
moase buchete de trandafiri ro
șii președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La scara avionului, ‘ Ihsan 
Sabri Caglayangil urează un 
călduros drum bun iluștrilor 
oaspeți români. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu salută încă o 
dată, de pe scara avionului, 
personalitățile turce aflate pe 
aeroport.

Ora 18,40 — ora locală. Aero
nava prezidențială decolează de 
pe. aeroportul Yesilkoy din Is
tanbul, indreptîndu-se spre pa
trie.

----------------  IN PAGINA A 3-A: ----------------- ,

COMUNICAT COMUN 
CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

întreprinderea CELIA 
din Alba lulia și produsele ei

Harnicii elevi ai Liceului 
„Horia, Cloșca și Crișan“ au 
terminat recent anul școlar cu 
o performanță ce îi situează 
printre fruntașii pe țară la în
vățătură. 97 la sută promovați, 
rezultate dublate de alte rezul
tate merituoase în concursurile 
și olimpiadele școlare, in sport, 
in activitățile cultural-artistice. 
în același timp, deși munca in 
atelierele școlare nu s-a termi
nat, și rezultatele obținute în 
cadrul microîntreprinderii „Cel- 
ta“ sint meritorii. Perseverența 
și pasiunea reprezintă principa
lele atribute ale muncii celor 
aproape 900 de elevi ai liceului 
care in acest an calendaristic 
s-au angajat să realizeze o pro
ducție estimată la 1 200 000 lei 
(este de subliniat faptul că or
ganizația U.T.C. și-a luat anga
jamentul depășirii planului cu 
200 000 lei). Microintreprinderea 
școlară complexă „Celta“ dis
pune de ateliere de mecanică, 
mecanică fină, electrotehnică, 
electronică, mase plastice, croi
torie, dactilografie, foto cine- 
club, studio de înregistrări. 
Specializarea este rodul opțiu
nii fiecărui elev. Ce reprezintă 
producția ? La această între
bare ne răspunde directorul 
microîntreprinderii, utecistul Va
lentin Tureanu : „Printre prin
cipalele obiective se numără 
stația de amplificare, panouri 
de comandă, aparatură și acce
sorii pentru laboratoare, diverse 
tipuri de aparate didactice pen
tru verificarea și fixarea cu
noștințelor, coloane âe amplifi-

care, osciloscoape, laboratoare 
lingvistice. în acest an școlar a 
luat ființă și un modem atelier 
de creație în design, unde se 
proiectează diverse prototipuri 
care silit produse apoi in serie. 
O ultimă creație o reprezintă 
masâ-laborator de biologie. Pro
dusele purtind marca ..Celta" 
au depășit granițele județului, 
ele puțind fi intilnite în Baia 
Mare, Brașov, Tg. Jiu, Miercu
rea Ciuc, București etc. Inte
resați de problemele elevilor de 
aici, vizitatori din Bulgaria, 
China. R.D.G.. R.F.G.. Franța, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. au

CALIN ST.ANCULESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

In atelierul de electrotehnică al Liceului.- bucureștean „Nicolae Băl- 
cescu“, elevii din anul I D execută diapozitive tip DEM 2, cuprinse 

in planul de producție al Întreprinderii „Electrotehnica" 
Foto : VASILE RANGA

Constructori ai propriei școli
Pe șantierele de construcții 

din orașul Sfintu Gheorghe am 
întilnit niște tineri care pe mi- 
neca salopetei purtau matricolă 
de licean. I-am văzut sudind 
armături metalice, plămădind 
mortarul, inălțînd ziduri, le-am 
urmărit siguranța cu care se că- 
țărau pe schele sau mînuiau de 
sus, din cabina macaralei, bra
țul de oțel la capătul căruia se 
balansa un planșeu de beton ; 
le-am admirat priceperea minții 
și vigoarea brațelor, privirile 
vesele și modestia cu care 
mi-au răspuns cind le-am re
produs cuvintele de mulțumire

dir. partea unor cetățeni mu
tați in blocul nr, 21 din cartie
rul Simeria. Intre altele, oame
nii aceia se declaraseră satisfă- 
cuți de calitatea finisărilor in
terioare. N-aveau de unde ști că 
brigadierul șef al echipei de 
constructori care a executat a- 
ceste operații la blocul lor, cu 
11 nivele era tot un elev — 
Godri Arpad — de altfel ca și 
multi alți constructori, de la 
dulgheri și excavatoriști pină 
la instalatori, lăcătuși sau mo
zaicari.

Pe acești constructori i-am 
întilnit apoi, într-o pauză, pe

coridoarele liceului de construc
ții. Cineva umbla din clasă in 
clasă : „Nu uitați, miine direct 
la creșă !“ Mai tîrziu aveam să 
aflu că respectiva creșă, aflată 
pe atunci in finisări exterioare, 
cu perspective clare de a fi pre
dată beneficiarilor — copiii — 
înainte de termen, era tot un 
șantier al acestor elevi. Direc
toarea liceului, tovarășa ingine
ră Ana Tomuș, îmi spunea : 
„Un constructor nu-și poate

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a ll-a)

ASTĂZI SOSEȘTE LA BUCUREȘTI, INTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE, SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST, PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ EL-ASSAD

Bun venit 
inalților oaspeți 

din Siria!
la invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, astăzi sosește la București secretarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, care, împreună 
cu soția, Anisse El-Assad, face o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Personalitate marcantă a vie
ții politice siriene și interna
ționale, președintele Hafez El- 
Ăssad s-a născut în anul 1930, 
in localitatea Kardaha, districtul 
Lattakia. După absolvirea cursu
rilor școlii secundare la Liceul 
din Lattakia, se înrolează in ar
mată, terminindu-și studiile su
perioare la Academia de aviație, 
în 1964 obține diploma de ofi
țer de stat major de aviație. 
Avansează în ierarhia militară

pină la gradul de general de 
armată și la funcția de coman
dant al aviației.

Hafez El-Assad își începe ac
tivitatea politică din tinerețe, 
participînd activ, la manifesta
țiile împotriva regimului sub 
mandat străin și la acțiunile 
care au avut ca rezultat eva
cuarea în anul 1945 a trupelor 
străine din Siria. A condus ac-

(Continuare în pag. a TV-a)

Astăzi, în jurul orei 18,00, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii secretarului 
general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, și a doamnei Anisse 
El-Assad, care, Ia invitația secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită oficială de prietenie in țara noastră.
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Unitatea de timp a mecanizatorilor
Spre vie,

cu „directorul" Brînzei
este ziua-lumină!

J

Cînd i-am explicat tovarășu
lui Marin Zeldea, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid 
Hotarele că vreau să fiu o zi 
alături de mecanizatorii secției 
S.M.A., mi-a spus : „Nu veți 
avea o zi ușoară. Va trebui să 
alergați mult, să suportați arșița 
sau ploaia, depinde ce zi veți 
prinde. Dar vă veți simți bine 
în mijlocul lor. Sint niște oa
meni pe care îi poți pune la 
rană, oameni care 
ca-ntr-o familie", 
pornit spre secția 
ream, de fapt, să 
de unde a doua zi 
mecanizatorii, aveam să pornesc 
spre sectoarele de muncă. Mă 
așteptam ca acolo, în parcul de 
mașini, să nu întilnesc pe ni
meni. Dar n-a fost așa. Chiar și 
la acea oră tirzie din noapte se 
mai lucra. Patru oameni mește
reau încă la două tractoare. 
Unul dintre ei, observindu-mi 
privirea curioasă mi-a expli
cat : „Dacă vrem ca mîine trac
toarele să lucreze la întreaga 
capacitate, din zori și pină sea
ra tîrziu, trebuie să le punem la 
punct. și asta cînd s-o facem 
dacă nu noaptea".

A doua zi dis de dimineață, 
cînd abia se crăpase de ziuă, 
toți mecanizatorii erau prezenți 
la secție. în zece minute s-a fă
cut repartiția pe sectoare a ce
lor 38 de tractoare : patru la

trăiesc
Seara

S.M.A. 
cunosc 
împreună cu

urriți 
am 

Do- 
locul

transportat gunoi de grajd, trei 
la stropit în vie. cinci la recoltat 

. și transportul furajelor la zoo
tehnie. două la arat si pregătit 
terenul după recoltatul furaje
lor, restul la prașila a IlI-a la 
floarea-soarelui și a n-a la po
rumb. La ora sase, tractoarele 
erau deja pe cimp in plină ac
tivitate, Dumitru Mișu, Ion 
Postolea, Ion Ene efectuaseră 
deja prașila a n-a Ia porumb 
pe mai bine de 3 hectare, 
mitru ~
Vasile Ciobanu au terminat d" 
prășit pină la ora amiezii 
floarea-soarelui pe ultimele hec
tare din cele 400 destinate aces
tei culturi.

Aflasem că toți mecanizatorii 
secției sint din comună. La ora 
prinzului nici unul insă nu și-a 
părăsit locul de muncă pentru 
a merge acasă. Fiecare a prefe
rat să mănince lingă sau chiar 
pe tractor. „în felul acesta mai 
ciștigăm pe puțin o oră — 
îmi mărturisește mecanizatorul 
Gheorghe Mișu — și cite nu se 
pot face intr-o oră in plină 
campanie".

în jurul orei 18. liniștea comu
nei este spartă din nou de 
zgomotele tractoarelor. Mulți 
dintre mecanizatorii care termi
naseră lucrările încredințate se 
întorceau la secție, unde întoc
mesc și un scurt bilanț. Prașila 
a doua la porumb a fost efec-

>U-
Drăghici. Tudor P»nea.
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C.A.P. Ho 
ca 
pa

fă 
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nafăc
eneiai. nimeni msa rra «e maura
sâ plece acasă nici chiar după 
ce terminaseră de remediat de
fecțiunile ivite in cursul zilei și
iși aiuuer.iaserâ tractorul cu
combustibd. Fiecare iși mai rupe
din timpul sâu liber citeva mi
nute pentru a da o mină de
ajutor mecanicilor de atelier
care fac acum ultimele verificări
la trei combine C-3. puse in 
stare de funcționare cu forțe 
proprii, combine ce vor asigura 
reducerea campaniei de secer.ș 
cu trei zile.

Cind multi dintre locuitorii 
satului se pregăteau pentru o 
meritată odihnă, mecanizatorii 
secției S.M.A. Hotarele iși aran
jau sculele și se îndreptau spre 
casele lor. Le-am strins miintle 
prietenește, le-am urat noapte 
bună și spor la treabă pentru a 
doua zi cind urmau să declan
șeze marea campanie a secerișu
lui.

DUMITRU DUCA

Recoltarea furajelor
® Ilfov
în aceste zile, concomitent 

cu efectuarea celorlalte lucrări 
agricole de sezon, se recoltează 
și însilozează lucerna, trifoiul 
și alte plante de nutreț culti
vate. Fiecare unitate agricolă 
cu sector zootehnic iși for
mează srtocuri mari de furaje 
pentru a fi utilizate pe timpul 
iernii. Silozurile amenajate sint 
prevăzute cu materialele nece
sare în vederea păstrării in 
bune condiții a nutrețurilor. La 
unitatea agricolă cooperatistă 
„8 Martie" din Ulmeni. județul 
Ilfov. în timp ce o parte din 
membrii cooperatori efectuau 
întreținerea culturilor de po
rumb și floarea-soarelui pe o 
tarla de zece hectare, peste 20 
de cooperatori încărcau a doua 
recoltă de lucernă. Pină la ora 
prînzului, tinerii mecanizatori 
Iancu Anton, Marin Forcos și 
Zamfir Vlad au recoltat meca
nic peste 50 tone. In urma lor. 
trei remorci suprainălțate și

șase atelaje transportau nutre
țul la 
Seara, 
cernă 
neru!
la fața locului, ne declara că 
și a doua producție de lucernă 
este mai mare decit prevederile 
inițiale datorită respectării pro
gramului de udări pe întreaga 
perioadă prevăzută. Pină la 
toamnă, de pe suprafețele cul
tivate vor mai fi obținute incă 
două-trei producții, tocmai da
torită irigării culturii respective.

punctele de insilozare. 
întreaga cantitate de lu- 
a fost depozitată. Ingi- 
Gheorghe Luca, prezent

O. MARIAN

© Mehcdinfi
„De Ia inceputul anului si 

pină acum, sublinia Ion Păvă- 
lan, președintele cooperativei 
agricole de producție din Cuj- 
mir — Mehedinți, graficul de 
execuție a lucrărilor in cimp, 
in legwmicultură și zootehnie, a 
fost riguros respectat. Toate 
forțele satului au fost perma
nent concentrate acolo unde era

nevoie, tractoarele și mașinile 
agricole au funcționat la capa
citatea maximă". Astfel se ex
plică faptul 
noaptea, in 
cooperatorii 
din echipa 
de Ionicei Dumitru, au recoltat 
in numai patru zile orzul ful- 
guit de pe întreaga suprafață 
de 150 hectare cultivate, că lu
cerna a fost cosită pentru a 
doua oară și. impreună cu orzul 
fulguit. a fost insilozată. Au 
fost astfel asigurate peste 600 
tone de concentrate necesare 
pentru hrana animalelor pe 
timpul Iernii. Rapiditatea cu 
care s-a lucrat. organizarea 
muncii in flux tehnologic con
tinuu au făcut posibilă, conco
mitent, eliberarea terenului, 
executarea arăturilor și insă- 
mințatul porumbului pentru 
boabe. ciștigindu-se astfel un 
timp prețios, punindu-se bază 
sigură obținerii unor producții 
mari și la porumbul pentru 
boabe.

ei, lucrind ziua și 
două schimburi, 

și mecanizatorii 
de furaje, condusă

AL. DOBRE

Teatrul muzical „Nicolae Leo
nard" din Galați — prin secții
le sale de operă, operetă, estra
dă — se adresează unui public 
foarte larg. în oraș muncesc și 
învață 44 000 
resindu-ne de 
de afluența 
spectacole, de 
supra activității teatrului și a- 
supra calității acestuia, am or
ganizat o masă rotundă in ca
drul căreia tineri — din prin
cipalele întreprinderi 
— și-au confruntat

de uteciști. Inte- 
recepția tinerilor, 
lor in sălile de 
aprecierile lor a-

și solidaritatea celor 
pentru un ideal nobil, 
poporului, propriul lor

de masm: *.r.  toată puterea cu
vântului. Directorul Brir.zei con
tinuă de unde se Ir.treruosese : 
„Fiecare ferm*  si-a întocmit 
rarul de producție, apoi le-am 
centralizat si am le cifra
de 110 NO lei. Planul global a 
fost mini ctp- ț; am
trecut la treabă. Pta*  în prezent 
am realizat cam 30 la suta din 
valoare. dar pentru nov. agricul
torii. toamna se numără... recol
tele ! Sperăm să depășim planul, 
lucru pe care i-am făcut și in 
anii trecuți

La vie. fi

meni nu le-ar fi cerut să o facă, 
deoarece munciseră in altă par
te. dar noi țtim cită însemnătate 
are in realizarea planului fie
care minut Toate vrem ca la 
toamnă să culegem strugurii 
mari ți frumoși".

Las in urmă siluetele multico
lore ale fetelor ți mă îndrept 
împreună cu tinărul meu însoți
tor către unul din laboratoarele 
liceului. El continuă să-mi po
vestească : „Liceul are tradiții. 
BGinile elevilor au contribuit la 
construirea a tot ce vedeți : ate
lierele. noul internat, noua canti
nă. remizele, grajdurile. Să vă 
dau exemplu : elevii au lucrat 
mesele de laborator, paturile 
din dotarea internatului, dula- 

ludrurilor. 
elevii au 
vinurilor

Emoția confruntării
cu beneficiarul

mi

Hușiul te intintpină ea o imen
să lacrimă verde strălucind in 
soare. Casele sint sub faldurile 
somptuoasei mantii verzi, și bi
necuvântezi în gind maica natu
ră care este in stare să zămis
lească asemenea minuni de fru
musețe.

De verdele proaspăt si viguros 
al naturii este legată viata aces
tui oraș, așa cum este legată ți 
activitatea elevilor Liceului a- 
gro-industrial care se găsesc în 
orele de practică pe pămînturi’e 
microintreprinderii agricole de 
stat, obiectiv economic impor
tant al orașului. Directorul în
treprinderii. Marcel Brinzei. 
elev in anul III — horticultura, 
al cărui oaspete sint. îmi pre
zintă cu lux de amănunte unita
tea economică pe care o condu
ce. Ii. propun să-i vizităm pe e- 
levi la lucru și îr.tre „picături" 
să-mi povestească despre 
cro-I.A.S -ul liceului.

O parte din elevi sînt încă în 
examene. Alții: cei de Ia Școala 
profesională de mecanică agri
colă. au susținut deja examene
le ți discută aprins proiectele de 
viitor.

Mă îndrept. împreună cu di
rectorul Brinzei. spre vrie. Pe 
drum acest elev cu părul deco
lorat de soare și ochi albaștr:. 
mari și limpezi ca două mici 
lacuri de munte, imi povestește: 
„Toată munca noastră se desfă
șoară aidoma ca intr-o între
prindere agricolă de stat. Avem 
șefi de fermă, contabili, briga
dieri, plan ți ața mai departe. 
Bineînțeles, toți sîntem elevi. 
Actul de naștere al micro-I.A.S.- 
ului a fost semnat la o plenară 
a comitetului U.T.C. Atunci am 
dezbătut noi. uteciștii. care ar fi 
formele capabile să pună mai 
bine in valoare munca și activi
tatea elevilor liceului. Am hotă
rit să înființăm micro-I.A.S.-ul 
și să ne autoconducem. Citeva 
cuvinte doar despre sectoarele 
microintreprinderii. Avem o 
fermă viticolă și o cramă, o fer
mă pomicolă (195 ha livadă), 
una legumicolă (3 ha) și una zo
otehnică (150 porci). Apoi mai 
avem o fermă de culturi forțate 
(o seră) și una de culturi mari 
(orz, griu, porumb). Să nu uităm 
nici atelierele (de 
de lăcătușerie) și 
de mașini unde, 
elevii desfășoară 
tate..."

în drum spre 
cițiva elevi aplecați asupra 
nei mașini de stropit mecanic. 
Costică Banciu. elev în anul I. 
ne informează : „Am lucrat o 
apărătoare din tablă pentru a- 
ceastă mașină, ca să-i protejăm 
motorul de praf *.  Tot in aceste 
zile am executat mese pentru 
laboratoarele liceului.

Pină la vie mai avem ceva 
drum de parcurs. Trecem pe 
lingă ferma pomicolă și pe lin
gă remizele de mașini, un parc

mecanică fină, 
nici remizele 
de asemenea, 
o vie activi-

vie întîlnim 
u-

îmbrăcate în 
■e. ne intîmpină 

cu zîmbete însorite. Adriana 
Vlad. anul I horticol, imi explică 
de ce pentru ele orele de practi
că incă nu s-au terminat : „Nor
mal. la ora 12.00 ar fi trebuit să 
încetăm lucrul.-dar cite va din
colegele mele au fost, dimineața, 
la prășit. Cind s-au întors, am 
hotărit să le ajutăm să-și înde
plinească și ele norma: teirea 
unui rind de vie. Desigur, ni-

purile de păstrare a 
scaune și altele. Tot 
muncit la pregătirea 
cu care ne-am prezentat in con
cursuri. Au lucrat in șarje con
tinue sub supravegherea profe
sorilor și acum sîntem medaliați 
la concursul național din 1972 ți. 
mai recent, la concursul jude
țean unde am primit Marea 
medalie de aur...“ M-am des
părțit de di rec 
mițindu-ne ca 
revedem și să 
rea noastră la 
unde se vor 
mar: ți frumoși

primit 
r_“ M-am
orul Brinzei pre
ia toamnă să ne 
repetăm plimba
ta I.A.S.-ului, 

culege „strugurii

TEODOR POGOCEANU

Denumirea de microîntreprin- 
dere sub care a devenit cunos
cut în ultimul timp atelierul 
Grupului școlar din Sibiu al Mi
nisterului Industriei Ușoare nu 
este deloc exagerată. Incepind 
cu dotarea și terminind cu mo
dul de organizare a muncii în 
două schimburi, totul este aici 
asemănător- unei întreprinderi. 
Mașini pentru confecții, rectili
nii. circulare și rapide de trico
tat. minuite de elevi sub îndru
marea atentă a maiștrilor in
structori, sub supravegherea e- 
ievilor — șefi de secții, lansa
tori și ceteciști produc la un 
randament apropiat celor din 
unitățile industriei sore care au 
plecat în acest an incă 328 de 
absolvenți calificați în meserii
le de tricoteri și confecționări 
textile. Argumente ale pregăti
rii lor temeinice sint multe, in
ginerul Ion Barbu, director ad
junct al Grupului școlar, amin
tea. printre altele, calificativele 
înscrise în certificatele lor de 
absolvire. „La proba practică

EXAMEN
ÎN ATELIERUL ȘCOLAR

Ziua bună
în ziua de 17 iunie a început 

activitatea practică de vară și 
pentru elevii Grupului școlar al 
Combinatului siderurgic din Re
șița. puternică unitate de învâ- 
țămint unde 1 750 de elevi se 
pregătesc in cadrul a 5 forme 
de școlarizare: treapta I de li
ceu, liceu industrial, școală pro
fesională. școală tehnică post- 
liceală și școală de maiștri.

Dotarea tehnică, atît a atelie
rului de mașini-unelte, cit și a 
celor de sudură și lăcătușerie 
(in număr de 7), precum și mă
sura luată de conducerea grupu
lui de a nu repartiza mai mult 
de douăzeci de elevi in sarcina 
unui maistru instructor, contri
buie la desfășurarea practicii de 
vară în condiții_ satisfăcătoare. 
Tovarășul 
adjunct, 
practică, 
in prima 
iulie) au fost cuprinși elevii in
terni de la toate formele de in- 
vățămînt. iar în partea a doua 
a practicii (15 iulie—19 august), 
urmează să-și efectueze stagiul 
elevii externi și cei care au po
sibilitatea de a face naveta, do- 
miciliați în jurul Reșiței. Din 
planul de producție pe anul 
1976. în valoare de 1 milion lei 
(numai pentru atelierele din in

Jan Filip, directorul 
care răspunde 
ne informează 
etapă (17 iunie — 14

de 
că

se cunoaște de dimineață
cinta 
lizat
33 la sută din plan se vă rea
liza in perioada practicii de 
vară (330 000 lei). Ce imagine 
— ..... . djn această' prac- 

căreia 
33 de 

noastre 
părerea 
cel puțin ...... 
Pentru că O zi de 
care foarte multi 
iși făceau „de lu-

Grupului școlar) s-au rea- 
pină in prezent 447 000 lei.

ne oferă o zi 
tică in cursul 
realizate cele 
Constatările 
cordă cu 
lui director, 
tă privință, 
practică în 
dintre elevi 
cru“ prin curtea școlii nesupra- 
vegheați, în care în ateliere se 
lucra... mai mult cu vorba, ne- 
existînd, practic, sarcini precise 
pentru fiecare elev în parte, o 
zi în care in atelierul de lăcă
tușerie, unde era firesc să-1 gă
sim pe maistrul instructor Ion 
Bostan, așa cum scrie, dealtfel, 
pe ușă. cițiva elevi se joacă. 
(Dumitru Dolcescu, din anul I, 
ne explică la ce se lucrează: 
..Facem suporți pentru perii, 
rîe-a mai dat maistrul cite ceva 
de pilit, niște astea mal mici, 
cum le zice, tije parcă") — o 
astfel de zi nu arată nici pe 
departe organizarea „temeinică" 
de care ni s-a vorbit. Dacă mai 
adăugăm că în această primă

vor trebui 
procente? 
nu con- 
tovarășu- 
în aceas-

etapă a practicii de vară sînt 
cuprinși in general elevii din 
anul I și ceva mai puțini cei 
din anul II, adică tocmai aceia 
care au mai multă nevoie de 
supraveghere, de o asistență 
competentă și atentă din partea 
maiștrilor instructori, vom înțe
lege mai bine „puțina de
zordine în această primă zi de 
practică productivă," pe care o 
recunoștea și tovarășul Filip, 
asigurîndu-ne că pe parcurs 
toate se vor remedia.

au fost doar cițiva elevi care 
au obținut note mai mici de 6".

Despre calitatea pregătirii e- 
levilor acestui grup școlar, des- 
ore condițiile calificării lor in 
meseriile alese vorbesc insă la 
fel de bine nu numai notele ă- 
cordate de conducerea școlii îm
preună cu reprezentanții unită
ților- industriale în Care ei ur
mează să lucreze. La fel de con
vingătoare — uneori mai mult 
chiar decit notele, cum se ex
prima absolventa Elena Dinoiu, 
secretara comitetului U.T.C. al 
grupului școlar — sint rezulta
tele directe obținute de cele 
cinci secții ale microintreprin
derii. Valoarea producției^ obți
nute numai pină la această dată 
de la începutul anului este de 
peste 1 milion Iei. „Cu ceea ce 
vor mai realiza in perioada 
practicii de vară cei 204 elevi ai 
școlii profesionale din anul I și 
liceului industrial din anii I și 
II. cu producția pe care o vom 
adăuga în primul trimestru al 
noului an școlar sperăm să de
pășim cu mult prevederile pla
nului anual care sînt de 1 600 000 
lei" — ne declara maistrul Con
stantin Popa, șeful atelieruluu| 
O garanție a înfăptuirii acestei 
angajament o constituie și pre
zența la muncă în atelierele 
școlii a tuturor elevilor din pri
mele zile ale practicii de vară, 
realizării^ ce se. mențin la ni
velul producției prevăzute, asi- 
gurind ritmul planificat în li
vrarea comenzilor către benefi
ciarii din municipiul Sibiu și 
din tară. între unitățile spre 
care urmează să se expedieze in 
aceste zile un nou lot de pro
duse purtînd marca atelierului- 
școală din Sibiu amintim între
prinderile comerciale din Iași, 
Pașcani și Caracal. Și pentru că 
un înseninat număr de produse 
aflate acum pe ultimele faze 
de lucru sint modele noi, crea
te în acest an. se așteaptă cu 
emoția firească părerea cumpă
rătorilor. primirea unor noi co
menzi care să le ateste încă 
o dată calitatea muncii, a pre
gătirii in meseria pe care o do- 
bîndesc, în cea mai mare parte, 
în microîntreprindere.

DAN VASILESCU N. COȘOVEANU

întreprinderea CELTA
(Urmare din pag. 1)

gălățene 
părerile, 

și-au exprimat — față in țață 
cu conducerea teatrului, cu 
membri ai acestui colectiv ar
tistic — dorințele și au făcut o 
serie de propuneri.

Elena Sușnea. laborantă — în
treprinderea textilă Galați: 
Succesul de care s-*au  bucurat 
spectacolele „Leonard' 
sați-mă să cint' 
după părerea 
lor artistice și. într-o 1 
mare măsură, caracterului 
pronunțat patriotic. Multi nu 
cunoșteam viața acestui mare 
artist care a trăit și copilărit 
chiar pe plaiurile județului nos
tru. Și am fost impresionați de 
dăruirea cu care Leonard a slu
jit muzica românească, de do
rința lui de a ridica prestigiul 
artiștilor și al artei românești. 
De asemenea, vizionînd „Lăsa- 
ți-mă să cint" am avut un pu
ternic sentiment de mîndrie că 
Ciprian Porumbescu este al nos
tru, că el este unul dintre cei 
mai buni fii ai acestei țări. în 
muzica operetei am recunoscut 
minunatele melodii ale Baladei, 
ale cîntecelor „Trei culori", 
„Pe-al nostru steag" pe care a- 
desea le cîntăm. „Balada" re
prezintă laitmotivul operetei și 
astfel autorii spectacolului vor 
parcă să ne amintească mereu 
că forța artei lui Ciprian Po
rumbescu provine din legătura 
sa cu folclorul, cu cinfecele, doi
nele și baladele poporului. Tab
loul în care Porumbescu — îm
piedicat de autorități să-și re
prezinte opereta „Crai noi", din 
cauza idealurilor naționale, a ati
tudinii sale revoluționar-patrio- 
tice — este ajutat pină la urmă 
de prieteni — care se oferă să 
interpreteze ei opereta — ne-a 
emoționat în mod deosebit. Am 
înțeles ce valoare poate avea

și „La
se datorește — 

mea — calității 
foarte 

lor

unitatea 
ce luptă 
idealul 
ideal.

Cristian Davidescu, student — 
Facultatea de matematica : „In
terogatoriul din zori", operă a 
compozitorului Doru Popovici, 
este prima lucrare inspirată din 
isteria contemporană pe care 
am vizionat-o la. Teatrul muzi
cal M-am dus la spectacol pen
tru că de obicei merg la operă 
și operetă și pentru că m-a in
teresat să văd cum poate fi a- 
bordat un moment din lupta 
comunistă în genul liric și cum 
poate fi el transpus scenic. O- 
pera 
blou 
Ion 
prin 
gat de procuror. Discuția ia, i- 
nevitabil, intr-un moment de 
tensiune dramatică, aspectul 
unei confruntări ’între doi oa
meni cu idei și convingeri di
ferite. Este un gen de spectacol 
greu de realizat, deși totul este 
atît de simplu, deși în scenă 
stau două personaje. Obligațiile 
regizorului, ale interpreților sint 
mari. Prin ideea punerii în sce
nă. prin scenografie, procuro
rul apare la rîndu-i înconjurat 
de gratii. Nu se mai știe prea 
bine cine este cel închis și cel 
lber. Libertatea procurorului 
este relativă în lumea din care 
tace parte. Muzica și textul sint 
interesante, spectacolul are un 
caracter adine patriotic dar, 
pentru ca el să găsească ecoul 
necesar în conștiința spectatori
lor; trebuie interpretat la un ni
vel artistic superior. Regizorul 
A.I. Arbore și interpreții Bene
dict Gorodețchi și Marcu Adri
an au realizat, după părerea 
mea. un lucru bun. Nu înțeleg 
de ce nu s-au dat mai multe 
reprezentații pentru că specta
colul s-ar fi perfecționat pe 
parcurs și ar fi ciștigat intere
sul mai larg al publicului. ■

Ileana Pintilie, desenator teh
nic, Șantierul naval : Fac parte 
din comitetul U.T.C. pe șantier

și trebuie 
nin mari 
biletelor 
muzicale, 
meargă la spectacole bune, în 
special la cele de operetă și es
tradă. Consider că o cauză a 
rezistenței lor este și calitatea 
scăzută a unor programe de re
vistă. caracterul lor perimat, 
învechit. De asemenea, unele 
spectacole de operetă nu au 
strălucirea necesară, baletul nu 
aduce o contribuție substanțială, 
jocul interpreților este pe a-

să vă spun că intim- 
greutăți la difuzarea 
pentru spectacolele 

Tinerii sînt dornici să

Lăsați-mă să cint au fost im
presionați. și-au exprimat do
rința de a ' reveni, dar. pentru 
ciștigarea lor definitivă, trebuie 
ajutați, îndrumați să des
copere frumusețea muzicii. Tim
pul nostru liber este prețios și 
ou întotdeauna știm cum să ni-I 
petrecem în mod plăcut și in
structiv. Teatrul și-ar ciștiga 
mai mulți spectatori dacă i-ar 
căuta mai atent, cu mai multă 
perseverență în întreprinderi 
unde muncesc zeci de mii de 
tineri.

constă intr-un singur ta
in care un comunist, Ion 
— condamnat la moarte 
împușcare — este intero-

Colectivul artistic al Teatrului
muzical din Galați, față în față 

cu tinerii spectatori
locuri monoton, lipsit de forță 
artistică. Un spectacol, cred eu, 
trebuie să cîștige în valoare cu 
fiecare reprezentație, să nu-și 
piardă suflul și prospețimea. 
Pentru spectatori el este de fie
care dată o premieră.

Cornel Oancea, termist-trata- 
mentist. Combinatul siderurgic 
Galați : Tinerii sînt receptivi la 
muzica bună dar trebuie ajutați 
ca s-o înțeleagă, 
nează astăzi Oda bucuriei 
Simfonia a 
sau Mica 
sau Lacul 
kovski. dar 
sînt ! Dacă 
tului ar fi organizate cicluri de 
educație muzicală în care să se 
prezinte de două ori pe lună 
fragmente din arii și coruri din 
opere și operete, interpretate de 
soliști de la Teatrul muzical, re
citaluri însoțite de expuneri 
despre viața și creația compo
zitorilor, sînt convins că — în
cetul cu încetul — tinerii ar fi 
atrași și de genul operei și o- 
peretei. Cînd tinerii din combi
nat au mers la Leonard sau

Mulți fredo- 
din 

IX-a de Beethoven 
serenadă de Mozart 
lebedelor de Ceai- 
ei nu știu de unde 
Ia clubul combina-

Aurica Buhociu, țesătoare, co
operativa „Muncă și artă" : Fe
tele din întreprinderea noastră 
cînd aud că un spectacol este 
bine jucat își cumpără bilete și 
se duc. Nu de mult 
pat la un spectacol 
și poezie patriotică 
plăcut foarte mult 
acestui spectacol am stabilit o 
întîlnire 
scriitori 
șese cei 
preferă 
și muzica populară. Bineînțeles 
că ne place această -----:-~
însă condiția atragerii 
în sălile de operă, la 
simfonice este numai 
acestora.

Alexandru Turturică, 
tor, . Combinatul 
Galați : Cred că teatrul — in 
stabilirea unor contacte mai di
recte cu tinerii — ar trebui să 
recurgă la o 
col-mozaic, în 
prezentate la 
a răspunde __ ... ..
preferințelor until public foarte 
divers. într-un program de o

am partici- 
de muzică 
care ne-a 

și în urma
a colectivului nostru cu 
și poeți gălăteni. Gre
ce consideră că tinerii 
numai muzica ușoară

muzică, 
tinerilor 
concerte 
calitatea

lamina- 
siderurgic 

Cred că teatrul

formă de specta- 
gei.ul varietăților 
televiziune, spre 
mai diversificat

oră s-ar putea include ți o arie 
de operă, de operetă și un șla
găr de muzică ușoară, și un 
monolog satiric, și un număr 
coregrafic, un cintec coral sau o 
piesă instrumentală pentru so
list. Am convingerea că aceas
ta este o formă viabilă, eficien
tă. in măsură să trezească gus
tul tinerilor pentru artă, să le 
formeze in mod gradat o cultu
ră muzicală.

Gabor Chiș, directorul Teatru
lui muzical : După ..Valurile 
Dunării" și „Leonard" (premie
re absolute) teatrul a prezentat 
— în actuala stagiune — alte 
trei spectacole în premieră : o- 
ratoriul Interogatoriul din zori 
de Doru Popovici, Lăsați-mă să 
cint de Gherase Dendrino și 
baletul Elanuri de Sergiu Sar- 
chizov. Promovînd cu consec
vență creația originală româ
nească. prezentînd lucrări in 
premieră absolută ne-am ciști
gat in ultimii doi ani un loc a- 
parte în rindul 
lirice din țară, 
interesează cel 
să ne ciștigăm 
precierea 
tineretului 
și cu universitatea am 
pînă acum să stabilim o relație 
permanentă. în colaborare 
Comitetul municipal U.T.C. 
organizat în școli. în licee 
grupuri școlare concerte și 
citaluri ; de asemenea, am 
ganizat vizionări colective pen
tru elevii Liceului economic și 
elevii Liceului construcțiilor de 
mașini. Cu tineretul din indus
trie nu am avut însă, din pă
cate, un contact permanent, 
fructuos. Avem nevoie de un 
public tînăr, simțim lipsa lui și 
credem că îl putem forma. Pen
tru stagiunea viitoare am con
ceput un plan de activitate mai 
interesant in acest scop. Urmă
rim să dăm viață ideilor din 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii so
cialiste, vom intensifica le
găturile cu organizațiile U.T.C.

celorlalte teatre 
Dar. ceea ce ne 

mai mult este 
dragostea și a- 

publicului nostru, a 
gălățean. Cu școlile 

reușit

din întreprinderi, vom căuta 
să fim mai frecvent pre- 
zenți pe scenele cluburilor, 
caselor de cultură și căminelor 
culturale. Am început deja pre
zentarea unui ciclu de Povești 
muzicale pentru cei mici în ca
drul căruia vor fi audiate ca
podopere dedicate da mari com
pozitori copiilor, cum ar fi : Pe- 
trică și lupul de Prokofiev. Col
tul copiilor de Debussy. Mota
nul încălțat de Cornel Trăiles- 
cu. Vom continua seria de con
certe si recitaluri pentru elevi 
și studențl, iar în Studioul ti
neretului — inițiat și condus de 
regizorul Paul Mihail Ionescu 
— vom atrage tineri din toate 
categoriile socio-profesionale. 
In acest Studio vom organiza 
discuții cu tinerii pe marginea 
spectacolelor vizionate, le vom 
prezenta medalioane de compo
zitori. de mari interpreți ro
mâni și din arta universală. Și 
vom încerca să-i încurajăm și 
să-i sprijinim pe tineri în în
ființarea unor formații și echi
pe de teatru în instituții, in 
școli. Nu vom neglija, bineîn
țeles. problemele repertoriului, 
în stagiunea viitoare vom adu
ce la lumina rampei : Petru 

Eduard Caudella, 
' " ' Petri,

doi bani de Theo- 
și o capodoperă a 

Olandezul

propus colaborarea și schimburi 
de produse. Institute de învă- 
țămint superior, cum ar fi in
stitutele politehnice din Cluj- 
Napoca și Timișoara, se numă
ră, de asemenea, printre bene
ficiarele microintreprinderii 
„Celta". Simbna Roțariu, șefa 
serviciului plan-organizare, ne 
spunea : „Celta are în prezent 
legături de colaborare cu circa 
50 de unități. Pină acum bene
ficiarul nu a intîmpinat nici o 
greutate. Ceea ce este impor
tant. rămîne faptul că educația 
noastră prin muncă, pentru 
muncă se realizează în condiții 
apropiate de cele ale unor în
treprinderi economice în care 
fiecare avem ■ responsabilități 
precise, sarcini clare". Și aceste 
sarcini nu au fost niciodată ne
împlinite, în fiecare atelier, 
graficele arată realizarea la zi 
sau depășiri substanțiale de 
plan. Complexitatea aparatelor 
realizate, calitatea lor, racorda
rea producției la domeniile de 
vîrf constituie și un element 
cu greutate în orientarea 
fesională. în anul III. deja

Constructori
(Urmare din pag. I)

pro- 
unii

ai
ceea 
lasă

cu 
am 

$i 
re- 
or-

Rareș de _____
Mușchetarii de Norbert 
I’unguta cu 
dor Bratu, 
muzicii universale, 
zburător de R. Wagner. Sperăm 
ca în colectivul nostru să pri
mim cît de curind tineri absol
venți ai conservatoarelor din 
tară. Nu vom precupeți nici un 
efort, ne vom da silința să ri
dicăm ‘fiecare spectacol la limi
ta superioară a posibilităților 
noastre. Dar pentru o audiență 
largă în rîndurile publicului 
avem nevoie de mai multă re
ceptivitate din partea școlilor, 
a universității : avem nevoie de 
o colaborare permanentă cu or
ganizațiile de tineret, cu Comi
tetul municipal U.T.C., cu Sec
ția de învățămînt. cu colegiile 
profesorale din licee și școli. 
Așteptăm ca cei peste 50 de 
profesori de muzică din oraș să 
devină animatori culturali pa
sionați. propagandiști ai Teatru
lui muzical din Galați.

ALINA POPOVICI

justifica numele decit prin 
ce clădește, prin ceea ce 
bun în urma lui. Or. a fi bun în 
meserie nu e o calitate cu care 
te naști și nici o deprindere că
pătată pe băncile școlii numai 
ascultînd lecții teoretice. Des
toinicia vine odată cu munca 
pe șantier. în strădania de a te 
depăși permanent, de a lăsa pe 
unde treci numai lucruri 
bile și frumoase. Tocmai 
ceea consiliul profesoral, 
nizația noastră de 
nizația U.T.C. au 
organizăm școala pe structura 
unei întreprinderi 
ții, cu toate responsabilitățile ce 
decurg din raporturile binecu
noscute cu furnizorii și benefi
ciarii. din complexitatea pro
blemelor pe. care le ridică auto- 
conducerea, autofinanțarea, res
pectarea clauzelor contractuale.

întreprinderea are șefi numiți 
prin decizie de către consiliul 
profesoral...la propunerea comi
tetului U.T.C. pe școală. „Direc
torul". Tașnadi Erno. elev în 
anul IV, a ciștigat anul trecut 
premiul II pe țară la concursul 
pe meserii, secțiunea dulgherie. 
Deci foarte bun la învățătură, 
foarte bun și în practică. Ingi
nerul șef, contabilul șef, șefii de 
lot, șefii de echipă se numără 
de asemenea printre cei mai 
buni elevi. Tn 42 de echipe, or
ganizate pe sectoare și meserii, 
viitorii constructori se strădu
iesc încă de pe acum să justi
fice calificarea în meseria de 
muncitor, pe care o vor primi

partid, 
hotărit

dura- 
de a- 
orga- 
orga- 
să ne

de construe-

RADIORECEPTOARE
diverse, 

caracterizate de o calitate esențială comună : 
AUDIȚIE PERFECTĂ I

Magazinele și raioanele specialitate ale COMERȚULUI DE STAT vă invită să alegeți aparatul 
corii, prezentîndu-vă următoarele tipuri de radioreceptoare :

Portabile L.U. Preț
• CORA 1 345-365 lei
• ZEFIR 2 450 lei
• PESCĂRUȘ 2 450 lei
• ALFA 2 500 lei
• COSMOS 3 645 lei
• ALBATROS 3 750 lei
• GLORIA 4 1 450 lei
• "REDEAL-auto 3 1 220 lei

Staționare
• MILCOV 2 500 lei
• mangalia 3 965 lei
• ’ACIFIC cu picup 4 1 900 lei

RADIORECEPTOARELE se pot procura și cu plata in 18 rate lunare, cu un acont de 20 la sută.

Un nou sortiment de băuturi răcoritoare din extract natural 
de fructe exotice, produs de întreprinderea de produse alimen
tare București.

Consumați băutura răcoritoare FRU-KOLA, un nou produs 
cu bogat conținut nutritiv și reconfortant.

ÎNTREPRINDERE DE STAT
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,

str. C. Bosianu nr. 27—29, sector 5, telefon 41 04 80 
interior 97,

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS, in condițiile și stagiul 
prevăzut de legea nr. 12/1971;
— legători tăietor poligrafic la mașini cu un cuțit
— tîmplar
— muncitori necalificați

elevi devin șefi de echipă,.- 
ajutori de nădejde ai maiștrilor. 
Ce trebuie menționat însă 
că numărul acestora este ihȘAtș 
ficient pentru o, îndrumare Co
respunzătoare, iar munca intr-o 
microîntreprindere de comple
xitatea celei de la Liceul „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" necesită 
un personal tehnic cu o califi
care corespunzătoare. Dacă in 
activitatea microintreprinderii 
„Celta" examenul producției a 
fost trecut cu promovabilita"e • 
maximă, aceasta se datorește în 
primul rînd atașamentului față 
de muncă, față de calitatea ei. 
Grija pentru prestigiul mărcii, 
înscrisă intr-un elegant patru
later. constituie în fapt dovada 
patriotismului eu care răspund 
uteciștii sarcinilor formării prin 
muncă, pentru viață. Examenul 
final se dă la sfîrșitul anului 
calendaristic, dar primele în
depliniri ale angajamentului u- 
teciștilor de la „Horia. Cloșca 
și Crișan" sînt materializate de 
pe acum prin depășirile înca
drate în primele două trimestre, 
prin calitatea producției cate 
va cunoaște momentul de vîrt 
în această lună de practică.

propriei școli
cu diploma de bacalau-
dinții beneficiari au fost 
elevii. Alături de munci-

odată 
real.

Cei 
înșiși 
torii de la I.J.C.M. Covasna ei
și-au construit propria școală. 
Apoi, și-au mai construit o sală 
de sport, au reamenajat și mo
dernizat cantina, au executat 
un atelier de forjă, o instalație 
de încălzire, instalații electrice 
și de laborator, felurite repara
ții. Numai în cursul unui an 
școlar valoarea lucrărilor de au- 
tedotare s-a ridicat la aproape 
200 000 de lei.

O contribuție însemnată au 
avut elevii la construirea unor 
obiective cu care se mîndresc 
covăsnenii, între care localul 
Liceului de mecanică din Sfin
țit Gheorghe, Casa de cultură a 
sindicatelor, poligonul de prefa
bricate al I.J.C.M., -magazinul 
copiilor, internatul Liceului in
dustrial de confecții-textile, 
baza B.T.T. de la Șugaș-Băi, 
numeroase blocuri de locuințe. 
Mărturisind că, aici, pe șantier, 
capeți acea încredere în forțele 
proprii care-ți dă mulțumire și 
curaj, făcîndu-te apt de a merge 
înainte nu oricum, ci cu capul 
sus, spunea _ secretarul comite
tului 
Vass 
rii noastre continue prin sistemul 
de muncă în întreprindere-școa- 
lă, pe parcursul întregului an 
școlar, sîntem convinși că și în 
vară- aceasta, în practica pe șan
tier. atunci cînd vom da „bunul 
pentru recepție", lucrările vor fi 
încadrate nu doar în grafic, ci 
și în parametrii de calitate pro
iectați".

U.T.C. pe liceu, elevul 
Paul. Datorită pregăti-

în curînd Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport, la cererea participanților, lansează 
o nouă emisiune specială de lozuri în plic 

— limitată — denumită

LOZUL

LOZUL VACANȚEI oferă participanților cîțtiguri în autoturisme de mărci diferite, sume 
variate în bani și ca o noutate : excursii cu autocarul pe diferite trasee în regiunile țării, 
în mod suplimentar Administrația de Stat Loto-Pronosport acordă din fond special 
1 750 000 lei.
Nu uitați I în curind lozul în plic al vacanței!

4
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TURCIA
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La Palatul Dolmabahce din Istanbul
Ziua de vineri, ultima zi a vi

zitei oficiale în Turcia, a fost 
rezervată cunoașterii unor 
comori artistice ale Istanbulului, 
precum și unor frumuseți natu
rale — Bosforul și Marea Mar
mara.

In cursul dimineții, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, insoțiți 
de Ihsan Sabri Caglayangil, mi

nistrul afacerilor externe al 
Turciei, de alte personalități 
turce, au vizitat Palatul Dolma
bahce din Istanbul. împreună cu 
șeful statului român se aflau 
tovarășii Gheorghe Oprea. 
George Macovescu. Constantin 
Mitea. alte persoane oficiale 
române.

Realizare artistică dintre cele 
mai valoroase, palatul a fost

construit pe țărmul Bosforului 
intre anii 1844—1856 in timpul 
domniei sultanului Abdul Med- 
jid I. Timp de aproape 7 de
cenii. *'pină  la proclamarea Re
publicii, palatul a fost martorul 
multor evenimente, fiind cu in
termitență reședința sultanilor. 
După proclamarea Republicii, 
palatul a fost reședința de vară 
a lui Mustafa Kemal Ataturk,

fondatorul statului modern turc.
La încheierea vizitei, președin

tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au sem
nat in cartea de aur a Palatu
lui.

înalții oaspeți români. îm
preună cu persoanele oficiale 
turce și române care ii Însoțesc, 
s-au îmbarcat apoi la bordul 
iahtului „Ersan".

în Biiyukada (Insula Mare)
Nava trece pe sub podul sus

pendat care unește malul euro
pean de cel asiatic al Bosforu
lui, construcție impunătoare in 
lungime de peste un kilometru 
și jumătate, inaugurat cu trei 
ani in urmă, cu ocazia împlini
rii unei jumătăți de secol de la 
?roclamarea Republicii Turcia, 
nălțimea de peste 60 de metri 

a acestui pod permite ca navi
gația să se desfășoare nestînje- 
nit.

De la bordul navei, care, în 
cinstea președintelui României a 
arborat pavilionul tricolor, se 
pot distinge detalii atit ale li
toralului european, cit și ale ce
lui asiatic. Vestitele palate și 
moschei ale Istanbulului, oraș 
construit pe coline, se profilea
ză pe fundalul unor edificii mo
derne cu zeci de etaje. în aceas
tă zi, Bosforul este străbătut de 
diverse vase, ai căror pasageri 
s-au strins- pe punte, de unde

fac semne prietenești la trece
rea navei prezidențiale.

Nava pătrunde, apoi, în Ma
rea Marmara, indreptîndu-se 
spre Biiyiikada (Insula Mare) 
din șiragul celor șapte insule ale 
Arhipelagului „Kizil". Nu
meroși turiști s-au adunat la 
debarcader — împodobit ca și 
întreaga insulă cu steagurile ce
lor două țări — pentru a-1 sa
luta pe înaltul oaspete.

Reprezentanții autorităților 
locale adresează un tradițional 
și călduros „bun venit", invitînd 
apoi pe oaspeți să.viziteze Bu- 
yiikada. în acest scop, sint fo
losite, potrivit tradiției, trăsuri 
cu cai. Insula oferă imagini pi
torești, marcate de o vegetație 
bogată care înconjoară vile co
chete.

în continuare, la „Clubul A- 
nadolu" (Clubul parlamentari
lor), ministrul afacerilor exter
ne al Turciei a oferit un dejun 
în cinstea președintelui Nicolae

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială, de caldă prietenie, mi
nistrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, a rostit 
o alocuțiune, in care, in numele 
guvernului turc și al său perso
nal, a mulțumit, încă o dată, 
pentru vizita făcută de președin
tele României, pe care poporul 
turc il consideră ca un prieten 
mare și drag. Arătînd că vizita 
a constituit un minunat exem
plu al roadelor pe care le aduc 
contactele personale la nivel 
inalt, ministrul turc a toastat in 
cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, mare om de stat al 
timpurilor noastre, în cinstea 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru fericirea poporului român 
prieten, pentru viitorul strălu
cit âl colaborării turco-române, 
subliniind că această colaborare 
cunoaște, pe zi ce trece, o dez
voltare tot mai puternică.

Răspunzind, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU s-a re
ferit la rezultatele deosebit de 
pozitive ale vizitei, ale convor
birilor și întîlnirilor avute cu 
președintele republicii și cu 
primul ministru al Turciei.

Ne întoarcem acasă, a decla
rat șeful statului român, cu im
presii deosebit de plăcute. In
tr-adevăr, s-a demonstrat, încă 
o dată, importanța pe care o au 
contactele directe, pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei. 
Ne întoarcem acasă cu impre
sia plăcută că poporul prieten 
turc este hotărit să-și făureas
că o viață tot mai imbelșugată, 
liberă și independentă.

In _ încheiere, președintele 
României a toastat pentru pre
ședintele Turciei, pentru primul 
ministru, în sănătatea ministru
lui de externe, pentru prietenia 
și colaborarea tot mai intensă 
între poporul român și poporul 
turc.

R .. c~. i
Socialiste Roerăr ~a Nxntoe 
Ceaupeaea. a depot • emană la 
Mausoleul tai Atatxrt. Urcă
torul Republicii Turcia.

Această rtzitl a avut loc în 
cadrul relațiilor tradriioeiale de 
prietenie stabilite Intre cele 
două state s. r.iuur.i. Legăturile 
strinse care există între cele 
două țâri și-au găsit recent ex
presia in Declarația solemnă co
mo**  a Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia, 
semnală, ta 2> august 1975. cu 
prilejul vizitei in România a 
primului ministru al Turciei. 
Suleyman Demirel. document 
care definește principiile ce tre
buie să guverneze relațiile de 
bună vecinătate și de colaborare 
intre cele două țâri, precum și 
normele de conduită și convinge
rile comune privind acțiunea lor 
in domeniul relațiilor interna
ționale. Reamintind conținutul 
Declarației solemne comune, 
părțile au reafirmat atașamentul 
lor față de principiile și nor
mele care sint definite in a- 
cest document, precum și hotă- 
rirea de a acționa in relațiile 
lor bilaterale in conformitate cu 
aceste principii și norme.

In timpul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. a avut con
vorbiri oficiale cu președintele 
Republicii Turcia. Fahri S. Ko- 
ruturk. și cu primul ministru 
Suleyman Demirel, la care au 
participat i

Din partea română: Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului ; George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe : 
Constantin Mitea. consilier al 
președintelui ; Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale ; Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei ; 
George Marin, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ankara ; Iuliu Dobroiu. direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne ; Ștefan Vîlnă. director 
general in Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Din partea turcă : Ihsan Sabri 
Caglayarigil, ministrul afaceri
lor externe ; Halii Bașol, minis
trul comerțului ; Fuat Bayra- 
moglu. secretar general la Pre
ședinția Republicii ; Kukrii 
Elekdag. secretar general la 
Ministerul Afacerilor Externe ; 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei la București ; Oguz 
Gokmen, director general al a- 
facerilor economice și sociale in 
Ministerul Afacerilor Externe ; 
Vahap Asîroglu. director gene
ral al afacerilor culturale in 
Ministerul Afacerilor Externe ; 
Hamit Bătu, director general al 
Departamentului de cercetări și 
planificare politică în Ministe
rul Afacerilor Externe ; Semih 
Akbil. director general al infor
mațiilor in Ministerul Afaceri
lor Externe ; Mecdet Tiezel, di
rector general al afacerilor poli
tice în Ministerul Afacerilor 
Externe; Candemir Onhon,șeful 
de cabinet al președintelui re
publicii ; Sencer Asena, direc
torul Departamentului Est in 
Ministerul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmo
sferă de cordialitate și de înțe
legere reciprocă, cele două părți 
au analizat stadiul actual al
relațiilor bilaterale, perspecti
vele de dezvoltare a acestora
și au procedat la un larg schimb 
de vederi privind problemele 
internaționale de interes comun.

Cele două părți au trecut in 
revistă evoluția generală a re
lațiilor economice bilaterale și 
și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea acestor relații.

Cele două părți au constatat 
progresele realizate In domeniul
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sau prococoaje pe 
pentru scziatbul 
care prezir.tâ îrU
a incur a>ări. acmmtwtai de de
legam de finn de afaceri. de 
specialiști in industrie, agri
cultură. tra.ispoctun 1. 1 
comer™ a participăm f: 
si orgamzateilor econom 
tirgun ș: expoziții mte
nale organizate in țările lor.

Părțile au sublmiat existența 
unor largi posibilități de coope
rare in unele domenii impor
tante ale cercetăm și producție:, 
intre care industria extractivă, 
industria constructoare de ma
șini și electrotehnică, energeti
că. industria chimică si petro
chimică. industria ușoară, agri
cultura si industria alimentară, 
transporturile si alte domenii 
de interes comun.

în timpul vizitei, cele două 
părți au examinat posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării in do
meniile menționate si au căzut 
de acord asetrra necesității in
tensificării eforturilor in vede
rea realizării unei asemenea co
operări prin forme corespunză
toare. inclusiv crearea eventuală 
de societăți mixte si cooperarea 
pe terțe piețe.

în vederea consolidării și lăr
girii relațiilor de cooperare intre 
cele două țări, au fost șemnate. 
in timpul vizitei. Acordul de a- 
plicare in domeniile petrolier, 
minier și energetic a Acordului 
de cooperare economică, indus
trială și tehnică pe termen lung. 
Acordul de colaborare in dome
niul poștei și telecomunicațiilor. 
Aranjamentul de cooperare ști
ințifică si tehnologică și Proto
colul privind proiecte concrete 
de cooperare economică 
schimburi comerciale.

Părțile și-au exprimat hotărî- 
rea de a continua consultările 
în vederea încheierii unui acord 
de navigație maritimă.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția pentru colaborarea 
intre cele două țări în domeniile 
științei, culturii, artei, turismu
lui. radioteleviziunii și au apre
ciat că există posibilități de lăr
gire a acestei colaborări.

Părțile consideră că schimbu
rile culturale și științifice au 
contribuit intr-o mare măsură la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce 
între popoarele român și turc si 
își exprimă intenția comună de 
a dezvolta și mai mult această 
cooperare. Ele au convenit, de 
asemenea, să incurajeze o cola
borare mai strinsă între radio- 
televiziunile din cele două țări.

Cele două părți au efectuat un 
amplu schimb de vederi asupra 
principalelor probleme interna
ționale.

In acest context, ele au subli
niat importanța Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, ca un eveniment de 
semnificație istorică și conside
ră că este esențial să se depună 
eforturi constante în scopul pu
nerii in aplicare, prin acțiuni 
concrete, a principiilor adopta
te. a ansamblului angajamente
lor asumate de către statele par
ticipante la conferință. Părțile 
au subliniat 
toate statele 
respecte și să
care integral.
lor reciproce, dispozițiile Actu
lui final al conferinței, contri
buind astfel într-un mod deci
siv la edificarea securității in 
Europa.

Cele două părți au constatat 
că s-a realizat un anumit pro
gres in aplicarea hotăririlor con
ferinței. Ele consideră, totodată,

necesitatea ca 
participante să 
punâ in apli- 

in relațiile
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Părțile au reafirmat opinia
ritătzi ui Europa este strins le- 
gvâ de adoptarea de măsuri 
in special nUn- de reduerre a 
forțelor armate si armamente
lor pe continent. finind seama 
de necesitatea de a nu diminua 
securitatea nici unui stat.

Păr*:le  au subliniat câ reu
niunea de ia Belgrad, dir. 1977, 
a reprezentanților țărilor parti
cipante trebuie sâ se desfășoare 
in cele mai bune condiții, cu 
scopul de a realiza obiectivele 
stabilite in Actul final și de a 
asigura continuarea procesului 
descins de conferință.

Cele două părți au relevat im
portanța instaurăm unui climat 
de înțelegere, de bună vecină
tate și de colaborare in Balcani, 
ca parte integrantă a edificării 
securității si dezvoltării coope
rării in Europa și au constatat 
cu satisfacție evoluția pozitivă 
care a avut loc recent in această 
regiune. Ele consideră că creș
terea și complexitatea schimbu
rilor intre țările acestei regiuni 
fac necesară intensificarea acti
vității organismelor de colabo
rare interbalcanică existente și 
punerea in practică de noi for
me de cooperare in scopul con
jugării eforturilor lor. în acest 
context, ele au subliniat rezul
tatele pozitive care au fost ob
ținute la Reuniunea pentru co
operarea economică și tehnică 
multilaterală intre state balca
nice. care a avut loc la Atena 
intre 26 ianuarie și 5 februarie 
1976. Ele au declarat că sint gata 
să participe in continuare la 
aceste eforturi, alături de cele
lalte state balcanice și să spri
jine inițiativele care ar fi luate 
in acest scop.

Cei doi șefi de stat au ex
primat părerea comună că tre
buie să fie întreprinse eforturi 
hotărite. în scopul de a asigura 
adoptarea de măsuri eficiente 
privind dezarmarea generală și 
completă, problemă a cărei so
luționare prezintă. în condițiile 
actuale, o importanță capitală 
pentru omenire. Ei consideră că 
asemenea eforturi trebuie să fie 
întreprinse prin măsuri cores
punzătoare de reducere treptată 
a forțelor armate și de oprire 
a cursei înarmărilor, ținînd sea
ma de necesitatea de a nu se 
diminua securitatea nici unui 
stat și de a se asigura un con
trol internațional eficace. Păr
țile consideră că trebuie create 
condiții adecvate pentru asigu
rarea începerii și a progresului 
unor negocieri substanțiale. în 
scopul obținerii de rezultate 
concrete în acest domeniu.

Cele două părți consideră că 
una din problemele fundamen
tale ale epocii contemporane, 
care interesează toate statele și 
popoarele lumii, este elimina
rea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale. Considerînd că 
este necesar să fie stabilite re
lații noi, bazate pe egalitate 
între toate națiunile și pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a dispune de bogățiile 
sale naționale și de a urma li
ber calea dezvoltării sale eco
nomice și sociale, cele două 
părți au subliniat importanța 
hotăririlor celei de-a IV-a se
siuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare, care s-a ținut recent la 
Nairobi și a permis aprofunda
rea și clarificarea unui număr 
de probleme importante referi
toare la stabilirea unei coope
rări mai echitabile și mai fruc
tuoase. Ele apreciază că trebuie 
depuse neîntirziat eforturi pen
tru aplicarea acestor hotărîri. 
Ele împărtășesc convingerea că 
dialogul care continuă și efor
turile întreprinse în cadrul di

feritelor organisme intemațio- 
r.xie trebuie să ducă '.a soluții 
care să contribuie la eliminarea 
crocre*ivă  a decalajelor existente 
in dezvoltarea economică a sta
telor. la accesul tuturor popoa
relor la realizările științei și 
șah ixr i moderne, la rezolvarea 
problemelor materiilor prime, 
alimentației și altor probleme, 
precum și la stabilirea norme
lor reiațulor economice și co
operării internaționale, astfel in
cit să se asigure țărilor in curs 
de dezvoltare mijloacele efec
tive și sprijinul necesar pentru 
a-și crea o economie viabilă.

Cele două părți și-au reafir
mat atașamentul față de prin
cipiile Organizației Națiunilor 
Unite. Ele și-au exprimat ho- 
târirea de a continua să acțio
nez? pentru întărirea rolului 
O.N.U. in menținerea păcii și 
securității in l.ume și in promo
varea colaborării internaționale, 
cu participarea tuturor statelor.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea unor eforturi hotări
te pentru abolirea definitivă a 
oricăror ferme de colonialism, 
de dominație străină și de dis
criminare rasială.

Părțile și-au exprimat spe
ranța că lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite asupra drep
tului mării vor putea să ajungă 
la soluții juste și echitabile și 
la norme de drept internațional 
acceptabile tuturor țărilor parti
cipante. ținind seama de com
plexitatea problemelor.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru buna colaborare 
intre delegațiile celor două 
țări, atit la Organizația Națiuni
lor Unite, cit și in cadrul altor 
conferințe și organisme inter
naționale și au convenit să in
tensifice această cooperare cit 
mai mult posibil.

Cele două părți au acordat o 
atenție deosebită conflictului 
din Orientul Mijlociu și au rea
firmat preocuparea lor in a- 
ceastâ privință. Ele consideră câ 
realizarea unei păci juste și du
rabile in această regiune tre
buie să pornească de la retrage
rea trupelor israelrene din teri
toriile ocupate in urma războiu
lui din 1967, de la respectarea 
independentei și suveranității 
tuturor statelor din această re
giune și de la recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul 
de a-și forma statul său inde
pendent.

Cei doi .șefi de stat au rea
firmat convingerea lor că rezol
varea problemei cipriote tre
buie să fie întemeiată pe res
pectarea independenței, suvera
nității, integrității teritoriale și 
a nealinierii Ciprului și trebuie 
să asigure conviețuirea pașnică 
și înțelegerea durabilă a celor 
două comunități. Ei consideră 
necesară continuarea negocieri
lor intercomunitare. în spiritul 
egalității și respectului reciproc, 
care trebuie să ducă la regle
mentarea diferitelor aspecte ale 
problemei cipriote și exprimă 
speranța că problema formei de 
stat, inclusiv sistemul federal, 
își va găsi o rezolvare cores
punzătoare în cadrul negocieri
lor dintre cele două comunități.

Cele două părți au subliniat 
importanta contactelor directe 
între factori de răspundere, 
pentru promovarea înțelegerii și 
a cooperării reciproce.

Părțile au apreciat că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Turcia reprezintă un mo
ment remarcabil în istoria ra
porturilor tradiționale de prie
tenie care există între popoarele 
român și turc și deschide noi și 
ample posibilități de colaborare 
fructuoasă între România și 
Turcia, in interesul celor două 
popoare, al păcii și cooperării în 
Balcani, în Europa, în întreaga 
lume.

Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat președin
telui Republicii Turcia, Fahri 
S. Korutiirk, și doamnei Emel 
Koruttirk, invitația de a face o 
vizită oficială în România. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

Ankara, 24 iunie 1976

FAHRI S. KORUTURK
președintele Republicii Turcia

„Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean"
în cadrul manifestărilor prile

juite de „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", vi
neri după-amiază, la întreprin
derea „Autobuzul" din Capitală, 
a avut loc o adunare organiza
tă de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Asociația 
de prietenie româno-coreeanâ.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R. In cuvân
tarea rostită cu acest prilej, 
Gheorghe Dumitru, director al 
întreprinderii „Autobuzul", a 
evocat pe larg marile victorii 
dobindite de poporul coreean in 
lupta pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale 
a țării, cuceririle sale revolu
ționare. succesele remarcabile in 
opera de construire socialistă a 
țării, subliniind că acestea con
stituie o dovadă grăitoare a for
ței și capacității creatoare a unui 
popor care a devenit liber și 
stăpin pe soarta sa. o dovadă 
a superiorității orinduirii so
cialiste, care oferă largi și de
pline posibilități de afirmare a 
energiei și inițiativelor tuturor 
oamenilor muncii. Poporul ro
mân, care nutrește profunde 

sentimente de prietenie, stimă 
și solidaritate internaționalistă 
față de poporul coreean și as
pirațiile sale naționale — a spus 
în continuare vorbitorul — își 
manifestă deplina satisfacție 
față de cursul ascendent al ra
porturilor de prietenie și cola
borare frățească statornicite in
tre partidele, guvernele și po-

Adunarea 
din Capitală 

poarele țărilor noastre. Relațiile 
frățești dintre popoarele român și 
coreean iși găsesc o elocventă 
expresie in continua dezvoltare 
a legăturilor de prietenie fră
țească și solidaritate militantă, 
a colaborării tot mai strînse și 
fructuoase pe tărim politic, eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural. în cimentarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
coreene un rol hotărîtor l-au 
avut întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 

Sen. la Phenian în 1971, și în 
urmă cu un an, la București. 
Premisele noi create raporturi
lor bilaterale, prin semnarea Tra
tatului de prietenie și colabo
rare și-au găsit fructificare in 
adîncirea și intensificarea rela
țiilor reciproc avantajoase pe 
toate planurile. Dezvoltarea și 
întărirea tot mai puternică a re
lațiilor româno-coreene cores
pund întru totul intereselor 
partidelor noastre, înscriindu-se, 
totodată, ca o contribuție deose
bită la cauza generală a uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Nutrind 
ferma convingere că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească 
dintre România și R.P.D. Co
reeană vor continua să se dez
volte și sâ se întărească, ne ex
primăm încă o dată întreaga 
noastră adeziune și solidaritate 
cu cauza dreaptă a poporului 
coreean de unificare indepen
dentă și pașnică a patriei. In 
încheiere, vorbitorul a transmis 
oamenilor muncii din R.P.D.
Coreeană un călduros salut to
vărășesc, precum și urarea de 
a obține noi și tot mai mari 
succese in realizarea sarcinilor 

trasate de-al V-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea.

A vorbit apoi ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Pak Zung Guc, care s-a referit 
pe. larg la lupta plină de eroism 
a poporului coreean și însem
nătatea istorică a victoriei sale 
in războiul pentru apărarea pa
triei, împotriva imperialismului, 
la eforturile consecvente pe 
care Partidul Muncii și Guver
nul R.P.D. Coreene le-au depus 
și le depun in continuare pen
tru reunificarea patriei, de că
tre poporul coreean însuși în 
mod independent, fără nici un 
amestec din afară, pe baza prin
cipiului democratic și pe cale 
pașnică. Vorbitorul a exprimat 
recunoștință profundă Partidu
lui Comunist Român, guvernu
lui și poporului român pentru 
sprijinul activ acordat atit in 
cadrul O.N.U., cit și în alte fo
ruri internaționale, luptei drep
te a poporului coreean.

îmi este deosebit de plăcut — 
a spus el — să relev și cu acest 
prilej bunele relații de priete
nie și colaborare dintre popoa
rele noastre, relații ce se dez
voltă in mod fericit și satisfă
cător. Viața confirmă pe zi ce 
trece că întilnirile și convorbi
rile la cel mai inalt nivel de la 

Phenian și București au repre
zentat evenimente de o mare 
însemnătate istorică in consoli
darea pe mai departe a relații
lor de prietenie și colaborare 
frățească, militantă. între parti
dele, guvernele și popoarele 
noastre. Partidul și poporul nos
tru — a spus în încheiere am
basadorul R.P.D. Coreene —dau 
o inaltă apreciere marilor succe
se obținute de poporul român și 
ii urează din toată inima să ob
țină noi și mari succese pe ca
lea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

★

Cu prilejul ..Lunii -de solida
ritate cu lupta poporului co
reean". Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist, A- 
așociația de prietenie româno- 
coreeană. Liga Română de pri
etenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii și alte or
ganizații au transmis telegrame 
de solidaritate organizațiilor si
milare din R.P.D. Coreeană.

0 nouă promoție de 
absolvenți ai Academiei 

„Ștefan Gheorghiu**
Vineri, la Academia „Ștefan 

Gheorghiu" a avut loc aduna
rea festivă prilejuită de absol
virea cursurilor, cu și fără frec
vență. ale Institutului pentru 
pregătirea cadrelor în proble
mele conducerii social-politice 
de către o nouă promoție de 
activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă.

Absolvenții au fost felicități 
de către tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de conducere și rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu". Cu 
acest prilej, au fost subliniate 
rezultatele bune obținute în 
timpul studiilor, precum și în 
elaborarea și susținerea lucră
rilor de diplomă, care au abor
dat teme de cercetare teoreti- 
co-ideologice, cit și numeroase 
probleme concrete ale vieții 
economice și sociale, ale acti
vității de partid și de stat.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Concursul de admitere in treapta a Il-a de liceu, la toate 
tipurile și profilurile, este în plină desfășurare. La Liceul 
nr. 2 mecanică din București, i-am surprins pe elevi în 

timpul susținerii probei scrise la matematică
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jffiTTîfințr «Ic dram JUB
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Turcia, FAHRI KO- 
RUTURK, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Turcia, doresc încă o dată ca, în 
numele meu și al soției, să vă transmit cele mai calde mulțumiri 
pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat în 
tot timpul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimîndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, nutresc con
vingerea că ea se va înscrie ca un moment important în întărirea 
și dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Turcia, în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa dumneavoastră, precum și 
întregului popor turc prieten urările noastre de sănătate și feri
ciri, de prosperitate și progres._________________

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Democratice Mada
gascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Democratice Madagascar îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele poporului și gu
vernului român, precum și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate și progres pentru poporul malgaș prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între Repu
blica Socialistă România și Republica Democratică Madagascar se 
vor dezvolta și întări tot mai mult, pe diverse planuri, în folosul 
reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Marelui duce de Luxemburg, 
JEAN, următoarea telegramă :

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale și aniversării zilei mele de naștere m-a 
mișcat profund.

Vă mulțumesc foarte mult și vă transmit cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră și prosperitatea poporului român.

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

Excelență,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și 

bunele urări pe care ați avut amabiltatea să mi le transmiteți cu 
ocazia zilei naționale a Islandei.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Sri 
Lanka, WILLIAM GOPALLAWA, următoarea telegramă :

Excelență,
Vă mulțumesc sincer pentru mesajul dumneavoastră de felici

tare trimis cu prilejul reinvestirii în funcția de președinte al Repu
blicii Sri Lanka și pentru bunele urări adresate mie personal.

Mă folosesc de acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre 
sincere urări de multă sănătate și fericire, precum și de bunăstare 
pentru poporul prieten al României.

Primiți vă rog, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei 
mai înalte.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe președintele 
părții americane în Consiliul e- 
conomic româno-american. Mil
ton F. Rosenthal, președintele 
Consiliului de administrație al 
Companiei „Engelhard Minerals 
and Chemicals".

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
relevate cursul favorabil al rela
țiilor economice bilaterale, de
terminat de întilnirile și înțele
gerile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, pre
cum și contribuția adusă de 
Consiliul economic româno-ame
rican la dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a cooperării 
economice dintre România și 
S.U.A. Au fost, de asemenea, 
evidențiate posibilitățile de dez
voltare în mai mare măsură a 
colaborării economice dintre 
cele două țări, precum și ac
țiunile ce vor fi întreprinse de 
ambele părți, îndeosebi pentru 
extinderea cooperării în produc
ție, știință și tehnologie.

La întrevedere, desfășurată

VIZITĂ
în cadrul vizitei pe care o 

face în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R., Hans Koschnick, 
vicepreședinte al Partidului So-. 
cial-Democrat din R. F. Germa
nia, președinte al Senatului și 
primar al orașului Bremen, s-a 
întîlnit, vineri, 25 iunie a.c., cu 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Eduard Eisenburger, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Re
publica Socialistă România.

*
în aceeași zi, Hans Koschnick 

s-a întîlnit cu tovarășul Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Oaspetele a făcut o vizită la 
Uzina de mașini grele Bucu
rești și a vizionat un spectacol 
al Ansamblului „Rapsodia ro
mână".

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, ■ George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Jamaicăi, Dudley Jo
seph Thompson, va efectua o 
vizită oficială în România. în 
prima parte a lunii iulie 1976.

SOSIRI
Vineri, după-amiază,' a sosit 

în Capitală o delegație de acti
viști de partid și de stat din 
R. P. Chineză, condusă de to
varășul Jen Min-dao, membru 

într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au participat Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, Ion St. Ion. se
cretar al guvernului, Vasile 
Voloșeniuc, președintele părții 
române în Consiliu, președintele 
Băncii Române de Comerț Ex
terior.

A fost de față Harry G. Bar
nes jr„ ambasadorul S.U.A la 
București.

★
Primul ministru al guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. a primit 
vineri pe profesorul american de 
origină română. Nicolae Geor- 
gescu-Roengen, de la Vander
bilt University din Nashville — 
(S.U.A.), specialist în economie, 
care face o vizită in țara noas
tră.

în cadrul întrevederii, primul 
ministru român s-a întreținut cu 
savantul american asupra unor 
aspecte legate de preocupările 
actuale și de perspectivă ale 
cercetării economice și sociale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

al Comitetului Permanent al 
Comitetului provincial Sze
chuan al P. C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Re
voluționar provincial Sze-chuan, 
care va face o vizită de priete
nie în țara noastră.

★
Vineri după amiază a sosit la 

București Maurice Yocko, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Gabo- 
neze în Republica Socialistă 
România.

DECRET
Prin Decret prezidențial, to

varășul Neculaiu Moraru a fost 
numit în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Cuba, în lo
cul tovarășului Petre Ionescu, 
care a fost rechemat în Cen
trala Ministerului Afacerilor 
Externe.

PLECARE
A părăsit definitiv țara noas

tră Nguyen Thanh Ha, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Vietnam in Republica Socialistă 
România.

In Editura politică a 
apărut: i

Petre Constantinescu*  
lași 

ÎN ANII 
SOCIALISMULUI 

VICTORIOS

• PRIMELE ALEGERI care
se desfășoară în Angola de la 
proclamarea independenței țării 
vor avea loc la 27 iunie, in ca
pitala Luanda. Ele vor da posi
bilitatea alegerii organelor con
ducătoare ale comisiilor popu
lare de cartier din capitala an- 
goleză. Aceste comisii, care con
stituie baza puterii populare, 
sint organele reprezentative ale 
20 de cartiere. Alegerile pentru 
comisiile populare sint limitate 
deocamdată la capitală, urmind 
să se desfășoare ulterior in res
tul țării.

Prima sesiune a Adunării 
Naționale a întregului Vietnam 
Noul stat va purta denumirea Republica Socialistă 

Vietnam și va avea capitala la Hanoi
Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Mun

cesc din Vietnam, a prezentat vineri un amplu raport politic în 
fața Adunării Naționale a întregului Vietnam, reunită în prima 
sa sesiune la Hanoi.

Referindu-se la semnificația 
profundă a marii victorii a po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii imperialiste, pentru 
salvarea națională, vorbitorul a 
subliniat că această izbindă a 
pus definitiv capăt îndelungatei 
dominații imperialiste asupra 
Vietnamului, a desăvirșit revolu
ția națională democratică popu
lară pe ansamblul țării, a salvgar
dat cuceririle revoluției socialiste 
în nordul țării și a inaugurat 
era dezvoltării unui Vietnam 
complet independent, liber, unit 
și socialist. Totodată. Le Duan 
a exprimat profunda recunoș
tință a poporului vietnamez 
față de țăirile socialiste pentru 
sprijinul prețios pe care aces
tea l-au acordat luptei sale de 
rezistență, pentru asistența pe 
care acestea i-o acordă in con
tinuare în vindecarea rănilor 
războiului și in eforturile de e- 
dificare a socialismului.

Revoluția vietnameză a intrat 
într-o nouă etapă, aceea a re
voluției socialiste pe ansamblul 
țării, socialismul fiind calea ne
cesară de dezvoltare a acestei 
revoluții, o cale conformă cu le
gile de dezvoltare ale societății 
umane in epoca actuală, epocă 
de trecere de la capitalism la 
socialism la scară mondială.

Sarcina strategică a revoluției 
vietnameze este de a desăvirși 
reuniticarea țării, de a o face 
să avanseze rapid, cu vigoare 
și fermitate spre socialism, in 
condițiile in care in nordul Viet
namului trebuie să continue edi
ficarea socialismului și perfec
ționarea relațiilor de producție 
socialiste, iar in sud trebuie în
făptuite concomitent prefacerile 
socialiste și edificarea socialis
mului — a arătat Le Duan. în 
continuare, acesta s-a referit la 
sarcinile concrete din domeniul 
celor trei revoluții ce trebuie 
înfăptuite de poporul vietnamez 
— in relațiile de producție, teh- 
nico-științifică și in domeniul 
ideologiei și culturii — sub
liniind, in acest cadru, necesita
tea industrializării socialiste, 
sarcinile diferitelor ramuri ale 
economiei, precum și cele pri
vind formarea omului nou al so
cietății socialiste. Vor trebui de
puse eforturi pentru ca intr-un 
interval de 15—20 de ani să fie 
înfăptuite in linii mari sarcinile 
din domeniul edificării bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui — a spus Le Duan.

Abordind problemele politicii 
externe. Le Duan a arătat că 
Vietnamul va fi alături de ță
rile socialiste și de toate popoa
rele lumii care luptă pentru 
pace, independență națională, 
democrație și socialism și va 
sprijini activ lupta Împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului. 
Vietnamul se pronunță pentru 
stabilirea de relații cu toate ță
rile indiferent de sistemul lor 
social, pe baza respectării prin
cipiilor independenței, suverani
tății, egalității și avantajului re
ciproc și el va contribui activ 
la întărirea păcii și securității 
în Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

★
La Hanoi au continuat lucră

rile primei sesiuni a Adunării 
Naționale a întregului Vietnam. 
A fost supusă examinării pro
punerea ca țara să fie denumită 
Republica Socialistă Vietnam, 
al cărei drapel de stat să ră- 
mină drapelul R. D. Vietnam — 

>*
• CÎMPIA BĂTĂLIEI DE LA HASTINGS VÎNDUTA LA LICI

TAȚIE ! La Londra s-a desfășurat o licitație în cadrul căreia a 
fost vîndut... cîmpul de bătălie de la Hastings unde, în urmă cu 
exact 910 ani (în 1066) invadatorii normanzi conduși de William 
Cuceritorul au înfrînt armata regelui saxon Harold. Terenul, 
avînd o suprafață de 573 de acri (aproximativ 115 ha), pe care se 
află construită și o mînăstire, a fost achiziționat de Departa
mentul britanic pentru mediul înconjurător, în schimbul sumei 
de 690 000 lire sterline. Proprietarii acestui loc istoric, vizitat • 
anual de aproximativ 100 mii de turiști, au fost nevoiți să îl 
scoată în vînzare, deoarece se aflau în imposibilitatea de a plăti 
impozitele și cheltuielile de întreținere • CAMPIOANĂ LA... 
FURAT ! Christina Morris, în vîrstă de 18 ani, este autoarea 
unei „performanțe4* care va figura, probabil, în viitoarea ediție a 
cunoscutei lucrări consacrate recordurilor în cele mai diverse 
domenii — „Guinness Book**.  In decurs de 2 ani, ea a efectuat 
nu mai puțin de 597 de spargeri, bunurile și sumele furate totali- 
zînd 75 000 lire sterline. Beneficiind, probabil, de circumstanța 
atenuantă a vîrstei, ea a fost condamnată la trei ani închisoare. 
• ÎNCĂ 13 TONE DE HAȘIȘ CONFISCATE. Poliția vest-germană, 
în colaborare cu cele din Marea Britanie și Pakistan, a arestat 
pe toți membrii unei mari rețele internaționale de traficanți de 
droguri. Au fost confiscate 13 tone de hașiș, care, vîndute „con
sumatorilor**,  ar fi adus traficanților circa 65 milioane mărci 
vest-germane

simbol al luptei îndelungate a 
poporului vietnamez pentru li
bertate și independență. S-a 
propus, de asemenea, ca stema 
să fie cea a R.D.V., înlocuin- 
du-i-se vechea inscripție cu de
numirea nouă a statului. Pre
zidiul Adunării a mai propus ca 
Imnul de stat să rămină cel al 
R. D. Vietnamului, creat în 
timpul revoluției din august 
1945.

Adunarea Națională a consti
tuit o comisie pentru redacta
rea constituției Vietnamului 
unificat, urmind ca pină la a- 
doptarea noii legi fundamentale 
a țării, in întregul Vietnam să 
fie in vigoare Constituția R.D.V.

Deputaților le-a mai fost i- 
vansată propunerea ca orașul 
Hanoi să devină capitala între
gii țări.

PORTUGALIA

încheierea campaniei electorale 
pentru alegerile prezidențiale
Vineri, la ora 24.00 s-a înche

iat campania electorală din 
Portugalia, desfășurată în ve
derea alegerilor prezidențiale 
programate pentru 27 iunie.

La președinția republicii can
didează generalul Ramalho Ea- 
nes. șeful Statului Major al 
forțelor armate terestre, primul 
ministru, amiralul Jose Pinheiro 
de Azevedo, Octavio Pato, mem
bru al Secretariatului Comi
tetului Central și al Comisiei 
Politice a P.C. Portughez, și 
maiorul Otelo Saraiva de Car
valho. fost șef al Comanda
mentului Operațional Continen
tal (COPCON).

Prezentindu-și platforma po
litică in cadrul campaniei elec
torale. generalul Ramalho Ea- 
nes a arătat că. in cazul in care 
va fi ales președinte, va milita 
pentru consolidarea in Portu
galia ..a unei societăți socialiste 
democratice și pluraliste", an- 
gajindu-se. in acest sens. să. a- 
plice cu fidelitate Constituția și 
să apere cuceririle oamenilor 

• muncii. Pe plan extern, el s-a 
pronunțat in favoarea unei po
litici de independență națio
nală și de largă colaborare cu 
toate statele.

La rindul său. primul minis
tru Jcse Pinheiro de Azevedo 
a arătat, in cadrul intilnirilor e- 
lectorale. că va acționa pentru 
asigurarea dialogului intre for
țele politice ale țării, ca și in
tre acestea și forțele armate. 
..Portugalia — a spus el — tre
buie să găsească drumul spre 
un viitor prosper și demn, o 
cale a păcii, democrației și li
bertății, in ordine și securita
te". In domeniul politicii ex
terne, premierul Azevedo s-a 
angajat să acționeze pentru „a- 
pârarea independenței țării, 
pentru înțelegere și cooperare 
intre popoare."

Candidatul P.C. Portughez, 
Octavio Pato, s-a pronunțat 
pentru unirea forțelor democra
tice și progresiste în lupta îm
potriva forțelor reacționare, 
conservatoare. El a insistat a- 
supra necesității ca viitorul pre
ședinte al republicii să desfă-

*

*
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BUDAPESTA

\ 34-a sesiune a 
Comisiei Dunării
între 14 și 25 iunie a avut Ioc 

la Budapesta cea de-a 34-a se
siune a Comisiei Dunării la ca
re au participat delegațiile ță
rilor membre în comisie, ex- 
perți ai Ministerului Transportu
rilor din R. F. Germania și ob
servatori din partea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa. Organizației Meteorologi
ce Mondiale. C.A.E.R.. și Comi
siei Oderului.

Actuala sesiune a dezbătut u- 
nele probleme privind navigația 
pe Dunăre, adoptînd hotăriri co
respunzătoare pentru rezolva
rea lor, și a examinat proble
ma intensificării lucrărilor Co
misiei Dunării in spiritul Actu
lui final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa și in conformitate cu Con
venția de la Belgrad referitoare 
la regimul navigației pe Dunăre.

Sesiunea, care s-a încheiat 
prin adoptarea planului privind 
activitatea de viitor, s-a desfă
șurat intr-o atmosferă construc
tivă. de cooperare și înțelegere 
mutuală.

șoare o politică nepartizană, să 
vegheze la respectarea Consti
tuției și a libertăților democra
tice. în mod deosebit, Octavio 
Pato a relevat semnificația na
ționalizărilor. necesitatea asigu
rării controlului muncitoresc in 
întreprinderi și aplicării, in con
tinuare, a reformei agrare. In 
ceea ce privește politica exter
nă, el s-a declarat pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre Portugalia 
și celelalte popoare ale lumii.

Otelo Saraiva de Carvalho a 
arătat că obiectivul său funda
mental îl constituie „realizarea 
unei societăți noi. în care să fie 
posibilă exercitarea democratică 
a puterii de către clasele munci
torești. adică o societate socia
listă". Pe plan internațional, el 
s-a pronunțat în favoarea unei 
politici de independentă națio
nală. care să apere interesele 
poporului portughez.

Potrivit constituției portughe
ze și recentelor hotăriri ale Se
cretariatului tehnic pentru pro
bleme electorale, va fi conside
rat ales candidatul care va în
truni cel puțin 53 la sută din 
totalul voturilor exprimate — 
informează agenția ANOP.

fișier
Poporul malgas sărbătorește 

astăzi ziua proclamării inde
pendenței patriei sale, eveni
ment major petrecut cu 16 ani 
în urmă, la 26 iunie 1960.

Marea insulă africană care 
constituie teritoriul Republicii 
Democratice Madagascar are o 
suprafață de 587 641 kmp și este 
situată in partea de apus a Ocea
nului Indian, la 400 km de 
coasta sud-estică a continentu
lui. Populația țării, cifrată la 
aproximativ opt milioane, pro
vine dintr-un amestec al băști
nașilor cu navigatorii din sud- 
estul Asiei sosiți și stabiliți aici, 
în decursul timpurilor, in cău
tarea unor presupuse comori sau 
ademeniți de cadrul natural pi
toresc scăldat de soarele unei 
permanente primăveri. Deveni
tă colonie franceză in 1896, 
marea insulă a cunoscut destinul 
obișnuit al dependenței, acela 
de furnizoare de materii prime 
și mină de lucru ieftină pentru 
metropolă. Independența dobin- 
ditâ in 1960 a fost rodul unei 
lupte indelungate și grele. Miș-

Călătorul străin aflat 
pe pămintul ospitalier 
al Siriei înregistrează 
din primele momente 
un fapt elocvent : rit
mul construcțiilor. Se 
construiesc intens noi 
și noi obiective eco
nomice și sociale, sc 
fac investiții pentru 
ridicarea industrială a 
unor mari zone, se ac
ționează pentru creș
terea nivelului de trai 
al populației, pentru 
progresul întregii țări. 
Am putut constata cu 
ușurință acest tablou 
pe tot parcursul itine- 
rariului sirian, cum la 
fel de ușor ne-am dat 
seama că toate acestea 
sint posibile datorită 
hărniciei și tenacității 
poporului sirian, a 
eforturilor sale anima
te de dorința edificării 
unei economii inde
pendente, pentru îm
plinirea aspirațiilor de 
progres ale țării.

Pe bună dreptate 
sirienii se mindresc 
cind conduc vizitatorii 
străini să vadă unul 
din pilonii de bază ai 
economiei lor naționa
le, marele baraj de pe 
Eufrat. L-am văzut și 
noi acolo, in nord-es- 
tul Siriei, la Tabka și 
i-am admirat dimen
siunile gigantice, care-l 
situează printre cele 
mai mari baraje de 
pămint din lume : 4,6 
km lungime, 60 metri 
înălțime și o lățime la 
bază de 500 metri. 
Construcția sa face 
parte dintr-un amplu 
proiect de reamenaja- 
re a legendarului Eu
frat, pe care vor mai 
fi construite alte ba
raje ce vor valorifica 
și mai mult potenția
lul energetic și hidro
logic al marelui fluviu. 
In Siria se realizează 
astăzi, prin intrarea in 
funcțiune a agregate
lor hidrocentralei de 
pe Eufrat, reorgani
zarea completă a sis-

Bun venit 
înalțiîor oaspeți din Siria !

(Urmare din pag. 1) 

tivitatea studențească in distric
tul Lattakia.

După aderarea sa la Partidul 
Baas Arab Socialist, in 1946, 
Hafez El-Assad devine unul din 
militanții de frunte ai partidu
lui, situindu-se printre principa
lii conducători ai revoluției de 
la 8 martie 1963. care a dus la 
preluarea efectivă a conducerii 
statului de către Partidul Ba as 
Arab Socialist. Ocupă, in conti
nuare: mai multe posturi de 
răspundere in direcțiunile națio
nală și regională ale partidului.

La 23 februarie 1966. a fost 
numit ministru al apărării, func
ție pe care o deține și după re-

Madagascar

carea anticolonială a cunoscut 
numeroase izbucniri violente, 
cea din 1947 intrind in istorie 
atit prin amploarea ei, cit și prin 
duritatea cu care a fost repri
mată.

Moștenirea colonială a fost 
deosebit de sărăcăcioasă. Deși 
subsolul țării dispune de în
semnate resurse minerale — 
grafit, crom, mică, uraniu — la 
ora independenței, industria se 
afla abia in fașă. Nu mai puțin 
de 90 la sută din populație era 
ocupată in agricultură, care pro
duce orez, cafea și plante aro
mate — îndeosebi vanilie, pro
dus la care Madagascarul 
ocupă primul loc în lume (80 
Ia sută din exporturile mondia
le). O altă ramură însemnată 
este creșterea vitelor, numărul 
bovinelor ridicindu-se la zece 
milioane de capete.

în scurta perioadă de existen
ță liberă, au fost întreprinse 
eforturi pentru dezvoltarea și 
diversificarea economiei. în 
agricultură s-au extins suprafe
țele cultivate și s-au ridicat fa
brici de prelucrare a materiilor 
prime agricole. S-a trecut, de 
asemenea, la valorificarea bogă
țiilor subsolului, construindu-se 
centrale electrice, linii de mon
taj pentru automobile, rafinării, 
instalații portuare, șantiere de 
construcții și reparații navale, 
în scopul asigurării unei dezvol
tări mai rapide, au fost națio
nalizate băncile și societățile de 
asigurare, s-a instituit controlul 
asupra prețurilor și schimburilor 
valutare, s-au luat mâsuri pen
tru dezvoltarea și „malgași- 
zarea" invățămintului.

BAZIL ȘTEFAN

ternului energetic na
țional pentru a se sa
tisface necesitățile me
reu crescinde determi
nate de dezvoltarea 
social-economică a ță
rii. Capacitatea centra
lelor electrice siriene 
a ajuns la 600 000 kW, 
urmind să crească în 
anii următori. Se con
struiesc linii de înaltă 
tensiune care vor 
asigura transportul e- 
nergiei electrice ne

milioane ione pe an. 
Aurul negru a de
terminat autoritățile 
siriene să construiască 
în portul Banias de la 
Mediterana cea mai 
mare rafinărie din Si
ria, cu o capacitate a- 
nuală de producție de 
6 milioane tone. în a- 
cest spațiu meditera
nean, unde cerul ni 
s-a părut de un albas
tru îndulcit, au intrat 
în funcțiune și alte o-

S/r/a 
la timpul prezent

cesare exploatărilor 
petroliere din nordul 
țării ca și a porturilor 
de pe litoralul Mării 
Mediterane.

în nordul țării, tra
versat de Eufrat și de 
afluenții săi Khabour 
și Balikh, trepidația 
marilor șantiere stă 
mărturie noului făgaș 
de dezvoltare pe care 
s-a inscris economia 
siriană. La Hassake și 
Deir-ez-zor au fost 
depistate însemnate 
rezerve petroliere, care 
vor ridica producția 
de țiței a Siriei la 10

biective industriale 
cum sint : uzina de 
laminate feroase, fila
tura de bumbac și uzi
na de îngrășăminte 
chimice de la Homs, 
uzina de tractoare de 
la Alep, unde vor fi 
fabricate în acest an 
cinci mii de tractoare, 
urmind ca in 1980 pro
ducția lor să ajungă 
la 12 000 bucăți, cea 
de motoare electrice 
de la Lattakia — ade
vărate repere ce defi
nesc dezvoltarea as
cendentă a industriei 
siriene.

manierile cabinetului, din 1968 
și 1969.

Congresul de urgență al parti
dului, reunit in martie 1969, a 
ales un nou comandament re
gional, printre ai cărui membri 
se afla și Hafez El-AsSad. De
semnat de noul comandament 
regional provizoriu in funcția 
de prim-ministru al Siriei, 
Hafez El-Assad formează, la 21 
noiembrie 1970, un cabinet de 
coaliție in care cumulează și 
portofoliul apărării.

La 12 martie 1971. in cadrul 
unui referendum popular, Hafez 
El-Assad a fost ales președinte 
al Republicii Arabe Siriene. 
La scurt timp după aceasta, la 
14 mai 1971, a fost ales in una
nimitate secretar regional al 
partidului, iar la cel de-al 
XI-lea Congres național din luna 
august a aceluiași an — secre
tar general al Partidului Baas 
Arab Socialist.

Siria a înregistrat, sub condu
cerea președintelui Hafez El- 
Assad, succese remarcabile >n 
toate domeniile de activitate. Pe 
plan politic, trebuie menționată 
adoptarea unei noi constituții și 
alegerea unui consiliu al po
porului (parlamentul). în dome
niul economic, cele mai impor
tante realizări au fost dobindite 
de sectorul industrial, o aten
ție deosebită fiind acordată va
lorificării bogățiilor subsolului, 
consolidării sectorului public, 
care deține rolul conducător în 
economie, investițiilor în agri
cultură.

în politica externă, Siria ac
ționează . pentru întărirea legă
turilor de prietenie cu toate ță
rile socialiste, promovarea co
laborării cu țările nealiniate, cu 
toate statele, pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare naționa
lă, stabilirea unei cit mai strinse 
colaborări cu forțele naționale 
și progresiste din lume în lupta 
împotriva imperialismului și 
colonialismului.

Poporul român, care a nutrit 
întotdeauna sentimente de soli
daritate față de lupta popoarelor 
arabe pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo
nialismului, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor de progres so
cial și. viață mai bună, urmă
rește cu profundă simpatie efor
turile poporului sirian pe calea 
progresului economic și social, 
se bucură sincer de realizările 
sale.

După cum se știe, relațiile 
româno-siriene, cu o tradiție 
bogată, au cunoscut in ultimii 
ani un curs ascendent, dezvol- 
tindu-se pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
corespunzător intereselor celor 
două popoare, slujind cauzei pă
cii și progresului in întreaga 
lume.

Momente de însemnătate is

Un roi important in 
înfăptuirea multor o- 
biective economice — 
pe care gazdele ni 
l-au subliniat in repe
tate rinduri — revine 
colaborării fructuoase 
româno-siriene, coope
rare care cunoaște o 
continuă dezvoltare pe 
baza jaloanelor trasate 
cu ocazia intilnirilor 
de la Damasc și Bucu
rești dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad. Pe 
baza acordurilor exis
tente, România parti
cipă la construirea pe 
teritoriul sirian a unor 
obiective economice in 
domeniile petrolier, 
minier, al construcți
ilor industriale și a- 
gricole, îmbunătățiri
lor funciare. Cîteva 
exemple sint edifica
toare : rafinăria de la 
Banias, exploatarea de 
fosfați de la Kneiffis, 
silozurile pentru fos
fați din portul Tartous, 
cu o capacitate de 
50 000 tone, uzina de 
triplusuperfosfați de 
la Homs, cu o produc
ție anuală de 450 000 
tone (în faza de pro
iect), prospecțiunile 
petroliere din regiunea 
Hasake și proiectele 
de hidroameliorații dc 
la Rekka.

Volumul schimburi
lor comerciale dintre 
România și Siria, în 
1975, a fost de două^J 
ori mai mare față de 
1974 și de peste 16 ori 
mai mare decit in 
1970.

Vizita pe care la in
vitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
președintele Hafez El- 
Assad o va efectua in 
România, va deschide 
noi și ample perspec
tive colaborării re
ciproc avantajoase din
tre popoarele român 
și sirian.

GH. SPRINȚEROIU
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torică în evoluția relațiilor din
tre cele două țări le-au consti
tuit vizitele efectuate in Sirii in 
anii 1974 și 1975 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
și vizita în țara noastră a pre
ședintelui Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, in toam
na anului 1974. Convorbirile 
avute in timpul vizitelor au 
deschis perspective largi colabo
rării româno-siriene in toate do
meniile de activitate. Documen
tele semnate cu aceste prilejuri 
au consemnat voința României 
și Siriei de a lărgi și aprofunda 4 
cooperarea in domeniile politic, 
economic, tehnic, științific și 
cultural și de a așeza pe baze 
solide, de lungă durată, această 
cooperare. în intervalul care a 
trecut de la întilnirile și con
vorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președinte
le Hafez El-Assad, relațiile ro
mâno-siriene au cunoscut o tot 
mai mare extindere, atit pe plan 
bilateral, cit și pe plan interna
țional.

Reafirmînd poziția consecven
tă și principială a României în 
expunerea la Congresul educa
ției politice și al culturii 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Am acțio
nat și vom acționa în continuare 
în mod susținut pentru lichida
rea conflictului din Orientul 
Mijlociu și instaurarea unei 
păci trainice și juste în această 
regiune. în acest scop, este ne
cesar să se reia Conferința de 
la Geneva cu participarea tutu
ror țărilor interesate, inclusiv 
cu Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. îtj soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu 
trebuie să se pornească de la 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, de la recu
noașterea independenței și - su
veranității tuturor statelor din 
zonă, de la rezolvarea problemei 
poporului palestinian in con
formitate cu interesele și aspi
rațiile sale legitime — inclusiv 
de a-și constitui un stat propriu, 
independent".

Opinia publică din țara noas
tră își exprimă încrederea că 
vizita secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, în 
România, convorbirile care vor 
avea loc se vor solda cu rezul
tate fructuoase pentru ambele 
țări, vor deschide noi orizonturi 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Si
ria, în interesul celor două 
popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

întimpinindu-1 cu sentimente 
de stimă și prietenie pe distinsul 
oaspete, poporul nostru ii adre
sează tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămintul României !“

SÎMBATA, 26 IUNIE

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran...’ pentru cel 
mici. Oaspeți în orășelul hărni
ciei. 10,30 Telecinemateca (relua
re). 11,45 Portativ ’76. 12,10 Bucu- 
reștiul necunoscut. Lacul Herăs
trău. 12,25 O viață pentru o idee: 
Louis Lumlăre. 12,55 Melodii popu
lare cu Lucreția Sinmihăian și 
Neln Bălășoiu. 13,05 Telex. 13,10 
Pasiuni pe 16 mm. 13,50 Din nou 
despre... preferințele dv. muzicale. 
14,35 Caleidoscop cultural-artistic; 
14,35 Magazin sportiv. 16,05 Vîrste- 
le peliculei. 17,00 Frumoasă țară, 
dulce Românie! 17,15 în oameni, 
un vis din statui. Poem TV. 17,30 
Ferestre deschise spre lume;

în jurul orei 18,00, trans
misiune directă: Ceremonia 
sosirii secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El- 
Assad și a doamnei Anisee 
El-Assad.

CLUB T. Ediție dedicată elevilor. 
19,00 Timp comunist, cintec îna
ripat — emisiune llterar-muzlcală. 
19,20 1001 de seri. .19,30 Telejurnal. 
20.00 Teleenciclopedia. 20,45 Pu
blicitate. 20,50 Film serial: „Lucas 
Tanner". 21,40 24 de ore. 21,50
Săptămîna sportivă. 22,00 „Jobenul 
pestriț” — emisiune muzlcal-dis- 
tractivă la care iși dau concursul 
vedete internaționale.

DUMINICA, 27 IUNIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 3.40 Tot îna
inte! 9.35 Film serial pentru copii: 
..Blindul Ben“. 10.00 Viața satului. 
11,10 Ce știm și ce nu știm des
pre... 11,40 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. Ziua grăniceri
lor. 13,00 Telex. 13,05 ALBUM 
DUMINICAL. La cererea amato
rilor de... 15,30 Film serial: „Va
rianta Omega". Episodul IV. 16.40 
Trei destine gemene. Reportaj 
TV.' 17,00 Fotbal: Transmisiuni di
recte alternative din semifinalele 
„Cupei României". 18,55 Publici

tate. 19,00 Micul ecran... pentru 
cei mici. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Turcia.
20,30 Film artistic: „Casablanca" 
cu Ingrid Bergman și Humphrey 
Bogart. 22,00 Intîlnire cu publicul 
— Doina. Badea. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL H

10,00—11,30 Matineu simfonic.
Concertul Filarmonicii „George 
Enescu". închiderea stagiunii.
20,30 Eroi îndrăgiți de copii. 20,55
Dansuri simfonice, 21,40 Film se
rial: „Lucas Tanner” (reluare).

LUNI, 28 IUNIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Elogiul 
maturității. Emisiune pentru tine
ret. 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Restituiri istorice. 
20,20 Publicitate. 20,25 Cel mai 
bun... continuă. 21,20 Roman-foile- 
ton: „Țăranii" — producție a te
leviziunii poloneze. Episodul I.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Partid, lumina 
tinereții. Program de cintece. 17,15 
Film artistic: „Dragul meu soț și 
eu”. Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor de televiziune din 
R.D.G. 18,50 Emisiune muzical-co- 
regrafică. 19,25 1001 de seri. 19,30
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Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii: „Blindul Ben“ (reluare).
20,25 Desene animate. 20,40 loan 
Slavici — evocare a personalității 
marelui clasic al literaturii noas
tre. 21,35 Telex. 21,40 Grădinile 
orașului în ’76. 22,00 Armonii in
time — oaspeți ai scenelor noas
tre de concerte.

MARȚI, 29 IUNIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10.00 Elogiul ma

turității. Emisiune pentru tineret.
10,25 Film artistic: „Orizonturi 
fără sfirșit" (reluare). 12.10 Telex. 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă franceză. 17,00 Telex. 17,05

Atenție... la neatenție! 17,25 Com
pozitori și prime audiții. 17,45 Tra
gerea de amortizare ADAS. 17.55 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.20 Teleglob: S.U.A. 
18,40 Refrene lirice, serenade, can
țonete. 18,55 Tribuna TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Eu, noi — anchetă. 20,35 Seară de 
teatru. Istoria comediei: „Pălăria 

florentină", de E. Labiche. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film artistic: „Inimă ome
nească". Producție a studiourilor 
de televiziune bulgare — pre
mieră pe țară. 20.55 Tezaur de 
cîntec românesc. 21.15 Telex. 21.20 
Ocrotitorii de comori — reportaj 
TV. 21,35 Drumuri pe cinci con
tinente.

MIERCURI, 30 IUNIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Grădinile 
orașului in ’76. Reportaj TV. 10.20 
Teatru scurt: „Scrisori apocrife4* 
(reluare). 11.25 Muzică populară. 
11.40 Sentimentul de patrie — ver
suri. 12.00 Telex. 15,00 Tenis de 
cîmp. Turneul internațional de la 
Wimbledon (transmisiune directă). 
17.00 Finala „Cupei României4* la 
fotbal. 18,55 Țara mea, mîndră 
grădină — cintece și jocuri popu
lare. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20.30 Telecinemateca. Ciclul 
..Mari regizori**  — William Wyler. 
Film artistic: „Katherine44, cu 

Montgomery Clift, Ralph Ri
chardson, Miriam Hopkins. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,20 Din nou 
despre preferințele dv. muzicale 
(reluare). 21.05 Telerama. 21,35 
Roman-foileton : „Forsyte Saga4* 
(reluare).

JOI, 1 IULIE

PROGRAMUL I

15,00 Tenis de cîmp: finalele 
turneului internațional de la Wim
bledon. 19.00 Publicitate. 19.05 Ca
nada. Film documentar. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți 
de muzică populară. 20,50 Meri
diane. Emisiune de actualitate in
ternațională. 21,15 Revista literar- 
artistică TV. 21,50 Intîlnire pe pla
tou. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 22,05 

Spectacolul lumii (XX) — produc
ție a Studioului de film TV.

VINERI, 2 IULIE
PROGRAMUL I
15,00 Tenis de cîmp: finalele 

turneului internațional de la Wim
bledon (transmisiune . directă). 
17,00 Emisiune în limba germană.
18,30 Tenis de cîmp: finalele tur
neului internațional de la Wim
bledon. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 
Film artistica „Să iubim omul44. 
Producție a studiourilor sovietice, 
(partea a Il-a). 21,40 Ecran TV 
’76. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 „Sînt născut 

în Bărăgan44 — cintece și dansuri.
17,25 Eu, noi — anchetă (reluare). 
18,00 Ziduri și mîini. Film docu
mentar. 18,10 Șah mat... în 15 
minute. 18,25 Vîrstelș peliculei 
(reluare). 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Treptele afirmă
rii. 20,30 Viața economică a Capi
talei. 20,50 Telex. 20.55 Seară de 
balet: „Anotimpurile44. 21,50 Pa
gini de umor: „Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea44.
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