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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Convorbirile cu personalități

proeminente ale vieții politice

portugheze, intilnirile cu oameni

ai muncii evidențiază profunzimea

sentimentelor de prietenie, stimă

și respect dintre popoarele român

și portughez, dornice să intensifice

relațiile de colaborare in interesul

reciproc, al dezvoltării climatului

de destindere și securitate in

Europa și in lume.
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PORTUGALIA
\.

Moment din timpul vizitei la primăria din Lisaoona

ZILEI DE IERI
A

• Întîlniri și convorbiri cu conducători ai principalelor 
partide politice. • Primire plină de căldură la primăria 
orașului Lisabona (Cuvîntăriie rostite cu acest priiejj • Dineu

oferit de primul ministru al Republicii Portugheze
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Francisco da Costa Gomes si doamna Maria Estela da Casta Gomes

Miercuri la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat șantierele na
vale, „Setenave", din Setubal, port 
situat la 40 de kilometri sud de Li
sabona.

în această vizită. înalții oaspeți 
români au fost însoțiți de președin
tele Francisco da Costa Gomes.

Distanța de la Lisabona la Setu-’ 
bjtl a fost parcursă în’elicoptere. De 
la înălțime se deschide o priveliște 
minunată asupra estuarului fluviului 
Tejo, peste care se întinde giganticul 
arc de oțel al podului ,„25 Aprilie", 
cel mai mare pod suspendat din Eu
ropa. Elicopterul prezidențial survo
lează apoi- zona industrială situată 
pe malul sting al Tejoului.

Marți, în prima zi a vizi
tei, președintele Republicii Por
tugheze, general Francisco da

Costa Gomes, și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes au ofe
rit, în saloanele palatului A-

juda din 
oficial 
Republicii

în
Lisabona, un dineu 
cinstea președintelui 
Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

(Agerpres)

Toastul președintelui Toastul președintelui

Francisco da Costa Gomes

un 
mai

Domnule președinte. Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor, 
în acest moment plăcut este 

privilegiu să vă prezint cele
bune urări de bun venit, dumnea
voastră, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, ' 
doamnei Elena Ceaușescu și mem
brilor delegației române. Este o 
onoare pentru noi toți să vă primim 
pe pămîntul portughez, domnule pre
ședinte, întărind o prietenie recipro
că, pe care nu o dorim efemeră și 
care vrem să corespundă sentimente
lor sincere ale popoarelor portughez 
și român.

Ambele popoare, situate în cele 
două extremități ale comunității la
tine europene, au avut întotdeauna 
conștiința afinității de limbă, cultură 
și civilizație. Data de 25 august 1917 
marchează trimiterea primului repre
zentant diplomatic portughez pe lingă 
guvernul român. în același an. la 1 
septembrie, se hotărăște instituirea 
unei misiuni speciale a guvernului 
român în Portugalia. La 7 noiembrie 
1945 sînt întrerupte relațiile diploma
tice intre cele două țări, stare de lu
cruri care a durat pînă la 31 mai 1974. 
îmi face plăcere să subliniez cu a- 
ceastă ocazie că România a fost pri
ma țară socialistă din Europa care a 
reluat relațiile cu Portugalia. Deschi
derea misiunilor diplomatice perma
nente în capitalele celor două țări și 
trimiterea de ambasadori extraordi
nari și plenipotențiari au dat un avint 
deosebit relațiilor între cele două țări, 
relații la care mă voi referi în con
tinuare.

Această reîntilnire cu istoria a fost 
posibilă numai datorită revoluției din

25 aprilie 1974. Am avut deja ocazia 
să afirm la București, in luna iunie, 
că programul Mișcării Forjelor Ar
mate, generos în concepții și amplu 
în libertăți, a definit trei obiective 
esențiale : decolonizarea, democrati
zarea și dezvoltarea, avind în vedere 
clasele cele mai defavorizate.

După 11 martie 1975, democratiza
rea a început să avanseze în direc
ția unui socialism pluralist, cu res
pectarea tuturor libertăților funda
mentale. De la vizita mea la Bucu
rești și-au proclamat independenta 
popoarele1 din Mozambic, Insulele 
Capului Verde și Sao Tome și Prin
cipe : cu acestea menținem relații 
dintre cele mai prietenești. Dezvol
tarea. care în termeni revoluționari 
înseamnă crearea de structuri de pro
ducție mergînd spre societatea socia-r 
listă, ne-a condus la un efort de di
versificare a relațiilor noastre econo
mice și am semnat diferite acorduri 
cu țările socialiste din Europa.

Excelenta Voastră, domnule pre
ședinte, veți avea ocazia, in timpul 
vizitei dumneavoastră, de a stabili 
contacte care vă vor permite să cu
noașteți direct elemente ale revolu
ției portugheze, să vedeți îndeaproa
pe realitățile politice ale țării mele 
și perspectivele care i se oferă. Nu 
am nici o îndoială că. din aceste con
tacte, veți desprinde ca numitor co
mun dorința intensă de o mai mare 
apropiere cu România.

Am avut împreună fericitul prilej 
de a participa la Helsinki la lucră
rile Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, la al căror spi
rit Portugalia a aderat în contextul 
noilor coordonate ale politicii sale 
externe. Conferința și Actul său fi-
(Continuare în pag. a Il-a)

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnă Maria Estela da Costa 

Gomes,
Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită bucurie pentru 

mine, pentru soția mea și pentru cei
lalți membri ai delegației de a ne 
afla în Portugalia ca oaspeți ai dum
neavoastră. Doresc să exprim mul
țumirile noastre pentru ospitalitatea 
și prietenia cu care șîntem înconju
rați.

într-adevăr, între popoarele noas
tre există vechi relații și afinități, 
în primul rînd, avem o origine latină 
comună. Noi nu putem uita faptul 
că Portugalia, cu o sută și ceva de 
ani în urmă, a fost printre primele 
țări care au recunoscut statul națio
nal român. Ne-a făcut plăcere să 
vedem o decorație acordată de Dom
nitorul Cuza șefului statului de a- 
tunci al Portugaliei. Portugalia a re
cunoscut încă în 1880, deci la trei ani 
după producerea evenimentului, in
dependența națională a României. 
Această dată semnifica sfirșitul unei 
dominații de aproape 500 de ani a 
imperiului otoman asupra României, 
demonstra faptul că atunci cind un 
popor este hotărît să-și cucerească 
independența, dreptul la viață liberă 
și să-și apere ființa proprie 
tă nimeni în lume în stare 
piedice.

Desigur, de atunci s-au 
multe evenimente. Trăim acum într-o 
epocă de profunde transformări re
voluționare, sociale și naționale în în
treaga lume. Pretutindeni se afirmă 
cu putere voința popoarelor de a pune 
capăt oricărei asupriri, de a-și apăra 
independența națională, de a fi 
stăpîne pe bogățiile proprii. în ca
drul acestui proces, al acestor trans
formări revoluționare, și poporul

nu exis- 
să-1 îm-

petrecut

portughez a răsturnat fascismul și 
a pășit pe calea unei vieți noi. Ne 
bucură faptul că Portugalia nouă 
acționează cu fermitate pentru lichi
darea deplină a colonialismului.

Am salutat independența Mozam- 
bicului, a Guineei-Bissau, a Insule
lor Capului Verde și Sao Tomă și 
Principe ; sperăm că în curînd și 
Angola își' va dobîndi, pe deplin, 
independența.

în primele zile după 25 aprilie 
România a stabilit’ legături’ cu noul 
guvern portughez. Au fost restabilite 
relațiile . diplomatice și, într-o pe
rioadă relativ scurtă, s-a realizat un 
progres simțitor al colaborării dintre 
țările noastre. Acest lucru a fost po
sibil nu numai datorită relațiilor tra
diționale și afinităților de origine la
tină, ci. în primul rînd, faptului că 
popoarele noastre s-au întîlnit pe un 
drum nou, doresc să dezvolte rapor
turi noi. de egalitate, respect și 
colaborare în lupta pentru o lume mai 
drdaptă și mai bună.

Cunoaștem și înțelegem bine preo
cupările dumneavoastră de a asigura 
trecerea Portugaliei, cît mai curînd, 
pe calea nouă a dezvoltării democra
tice. a progresului economic si social, 
înțelegem aceasta pentru că România 
însăși a trecut, cu 30 de ani în urmă, 
printr-o perioadă similară — sigur. în 
alte împrejurări internaționale. Am 
răsturnat dictatura fascistă pornind 
de la unirea tuturor forțelor și, în 
primul rînd, de la realizarea unei co
laborări strinse între Partidul Comu
nist și Partidul Socialist. Am colabo
rat și cu alte partide — țărănești, ale 
claselor mijlocii, inclusiv ale burghe
ziei — și, ceea ce este mai important 
și merită a fi subliniat. în această 
luptă a noastră a participat activ în-
(Continuare in pag. a Il-a)

Sporirea producției agricole, asi
gurarea progresului rapid și multi
lateral al acestei ramuri de bază a 
economiei naționale constituie o ce
rință imperioasă, determinată de 
necesitatea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen-, 
tare și a industriei prelucrătoare cu 
materii prime de origine vegetală 
și animală. Așa cum s-a arătat cu 
prilejul Zilei recoltei, care s-a săr
bătorit zilele trecute la Alexandria, 
atit pe cincinal, cit și în acest an, 
producțiile au sporit continuu, exis- 
tind toate condițiile pentru a 
asigura o bună aprovizionare a 
populației cu toate produsele agro- 
alimentare.

Recoltele mari obținute de unită
țile fruntașe la toate culturile de
monstrează posibilitățile reale de 
care dispune agricultura de a înde
plini sarcinile stabilite de Congresul 
al XI-lea cu privire la creșterea 
producției de cereale, plante tehni
ce. legume, cartofi, fructe si stru
guri. „Stă in puterea fiecărei uni
tăți, a fiecărei cooperative, indife
rent de zona în care se află, să ob
țină recolte de 4 0110—5 000 de kg la 
hectar pe teren neirigat, în con
diții nu prea grele și cu eforturi 
nu prea mari — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la adunarea populară de la 
Alexandria, referindu-se la produc
ția de cereale. Avem sute și mii de 
asemenea exemple — și trebuie să 
facem totul 
zate, astfel 
față a țării 
din ceea ce

Ridicarea, 
în ce privește 
hectar vădește preocuparea perma
nentă a partidului, a secretarului 
său general pentru ca în agricultu
ră, în toate sectoarele de activitate 
să fie mai bine folosite, valorifi
cate deplin baza tehnico-materială 
creată de societatea noastră, rezer
vele mari existente pentru a pro
duce mai mult, 
face din 
cerințele aprovizionării populației.

Acum, după ce au fost strinse 
roadele acestui an. cînd se pun 
bazele viitoarei recolte, trebuie ana
lizate amănunțit, în fiecare unitate 
agricolă, in cadrul fiecărei forma
ții de lucru, rezultatele obținute și 
comparate cu cele ale vecinilor 
care au dobîndit, prin muncă sîr- 

^guincioasă șî pricepere, producții

ca ele să lie generali- 
ca pe îiitreaga supra- 
să obținem maximum 
se poate obține".
an. de an, a ștachetei 

recoltele medii la

pentru a satis- 
ce în ce mai bine

superioare. Aceasta presupune ca 
experiența bună să fie generalizată, 
astfel incit pe întreaga suprafață a 
țării să se obțină maximum din ce 
se poate obține. De Ziua recoltei, 
cooperativelor agricole din Salcia 
— Mehedinți și Scornicești — Olt 
le-au fost acordate înalte distincții 
pentru recoltele de griu din acest 
an. A fost evidențiată pe larg ex
periența cooperativei agricole din 
Izbiceni — Olt care a realizat. în 
niedie, o recoltă de peste 10 000 
kg de porumb boabe la hectar, 
iar pe 150 de ha — 17 000 de kg po
rumb știuleți, îndeplinindu-si an
gajamentul luat în cadrul chemă
rii la întrecere adresate tuturor co
operativelor agricole. Mai sînt și 
alte unități care au obținut produc
ții asemănătoare. Experiența îna
intată. metodele noi de lucru nu se 
extind de la sine, doar prin forța 
exemplului. Se cere ca ea să fie cu
noscută îndeaproape și aplicată in 
practică — și aceasta trebuie să de
vină acum obiectul unei stărui
toare preocupări pentru organele 
și organizațiile de partid, pentru or
ganele agricole. Organizațiile de 
partid, comuniștii din unitățile a- 
gricole au datoria de mare răspun
dere de a se afla în fruntea vastei 
acțiuni de introducere și extindere 
a noului, de a face tot ce le stă In 
putință pentru ca experiența frun
tașilor să fie larg însușită și apli
cată, să devină un bun al tuturor 
și, pe această cale, producția agri
colă să crească necontenit, in folo
sul țării, al nostru, al tuturor.

îndeplinirea sarcinii stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului de a se obține în 1976 o pro
ducție de 21 milioane tone de ce
reale impune, totodată, ca in 
fiecare unitate agricolă, pe fiecare 
tarla toate lucrările să fie executate 
Ia un nivel calitativ superior și la 
termenele stabilite. Constituie o 
realizare inseninată că, în majori
tatea județelor, semănatul griului 
s-a făcut în limitele timpului optim 
și în teren bine pregătit. Ploile din 
partea a doua a lunii octombrie au 
favorizat germinarea boabelor și 
răsărirea plantelor ; înfățișarea la
nurilor denotă priceperea și hărni
cia oamenilor. A fost făcut., așadar, 
un prim pas spre realizarea recol
tei anului viitor, primul an al cin
cinalului. Pentru ca în 1976 să se 
obțină recolte mari de porumb,
(Continuare în pag. a V-a)

în județele Constanța și Dîmbovița
s-a încheiat semănatul

Lucrătorii din agricultura județu
lui Constanța, aplicînd in practică in
dicațiile dumneavoastră de a con
centra toate forțele pentru încheierea 
însămințărilor de toamnă, raportează 
că in ziua de 28 octombrie au termi
nat semănatul pe întreaga suprafață 
planificată, se spune în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju
dețean Constanța al P.C.R.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, se spune în încheierea tele
gramei. că vom depune toate efortu
rile pentru executarea la timp și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor 
agricole din această toamnă, in ve
derea realizării unor condiții optime 
pentru recolta primului an din viito
rul cincinal.

★
Unitățile agricole de stat și coope

ratiste din județul Dîmbovița au

terminat semănatul griului, 
menea, lucrătorii ogoarelor 
deț au strîns și depozitat 
producție de fructe, iar acum re
coltează sfecla de zahăr și legumele 
tirzii de toamnă de pe ultimele su
prafețe.

Raportind acest succes, Intr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu de Comi
tetul județean Dîmbovița al P.C.R. se 
spune, între altele : Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că. acționînd sub 
semnul disciplinei, al unei respon
sabilități sporite, lucrătorii ogoarelor, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, își vor mobiliza 
toate forțele pentru a încheia în cel 
mai scurt timp toate lucrările din 
această toamnă, pregătind în același 
tirnp cu grijă producția anului vlî-

De ase» 
din jU- 
întreaga 

acum

(Continuare în pag. a Il-a)

La șantierele navale „Setenave" de lingă Setubal
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA
Vă salutăm ca pe un prieten și tovarăș de luptă"

PRIMIRE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI LISABONACĂLDUROASĂ
Toastul președintelui Francisco da Costa Gomes

Nume- 
aflați în

în cursul dimineții de miercuri, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții primăriei capitalei portu
gheze.

La sosire, înalții oaspeți români 
au fost intimpinați de Joaquim An
gelo Caldeira Rodrigues, președin
tele Comisiei administrative a Ca
merei municipale și primar al Lisa
bonei, de Silva Dias, șeful protoco
lului Camerei municipale, 
roși cetățeni portughezi, 
piața din fața primăriei, i-au făcut 
o călduroasă primire șefului statului 
român. O gardă militară, în unifor
mă de gală, prezintă onorul. Sînt in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Apoi, oaspeții români sînt 
conduși de gazde în marele salon de 
recepții al primăriei, unde le sînt 
prezentate oficialitățile locale.

în numele Cetățenilor 
primarul . Lisabonei,

Rodrigues, roslf’?te
salut.

capitalei, 
Caldeira 

un cuvînt de

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Excelență,
în numele Comisiei administrative 

a Municipalității din Lisabona și cu 
certitudinea că sînt interpretul senti
mentelor populației orașului, adresez 
Excelenței Voastre respectuoase și 
călduroase salutări.

Este o mare onoare pentru munici
palitatea din Lisabona să primească 
vizita unui oaspete atît de ilustru. 
Permiteți-mi, domnule președinte, cu 
riscul de a călca peste regulile pro
tocolare, să vă salut ca pe un prie
ten al poporului nostru care vine din 
cealaltă extremă a Europei să ne 
aducă cuvintele de solidaritate ale 
poporului, ale oamenilor muncii din 
România. Vă salutăm astăzi, in Pa
latul Municipalității din Lisabona, ca 
pe un prieten și tovarăș de luptă. Oma
giul orașului adus omului de stat 
capătă o cordialitate specială, o căl
duroasă frăție, deoarece în Excelența 
Voastră noi vedem — întreg poporul 
Portugaliei vede — pe militantul și 
omul din rezistentă, constructor lucid 
și consecvent al României socialiste.

Cu toate că sînt situate la mari 
distanțe din punct de vedere geogra
fic, istoria a vrut ca romanizarea, 
limba latină, schimburile culturale cu 
lumea arabă, rezistența antifascistă, 
lupta pentru putere a oamenilor 
muncii și pentru socialism să apropie 
de-a lungul secolelor cele două țări

Cu vin tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule primar,
Domnilor membri ai Comisiei ad

ministrative,
Doamnelor și domnilor.
Prieteni și tovarăși.
Aș dori, în primul rind, să vă mul

țumesc pentru saluturile pe cafe ni 
le-ați adresat, pentru primirea căl
duroasă care ni s-a rezervat. De ase
menea, doresc să vă adresez dum
neavoastră, conducerii municipiului, 
populației Lisabonei,, cit și întregului, 
popor portughez prieten un salut 
călduros din partea cetățenilor capi
talei României socialiste — munici
piul București, cit și a întregului 
nostru popor, să aducem expresia 
solidarității și prieteniei noastre.

într-adevăr, între România și Por
tugalia există o serie de afinități de
terminate de originea latină. Dar 
ceea ce cred că este mai important 
îl constituie faptul că astăzi între 
popoarele noastre, în condițiile cînd 
au pășit pe calea dezvoltării noi, de
mocratice, se dezvoltă relații de co
laborare In toate domeniile de acti
vitate.

Aveți dreptate că și România a cu
noscut o perioadă de timp dictatura 
fascistă. Am răsturnat, desigur, cu 
30 de ani în urmă această dictatură, 
întreaga putere politică se află în 
mîinile clasei muncitoare, ale țărăni
mii, intelectualității, ale întregului 
nostru popor. într-o perioadă istorică 
relativ scurtă am reușit să lichidăm 
cu desăvîrșire vechile stări de lu
cruri, orînduirea moșierească și bur
gheză, starea de înapoiere a țării și 
să edificăm o societate socialistă în 
care omul reprezintă preocuparea 
principală a politicii partidului și 
statului, o societate în care demo
crația este expresia fidelă a parti
cipării întregului popor la conduce
rea tuturor sectoarelor de activitate. 
Începînd cu fabricile, cu unitățile 
agricole de stat, cu cooperativele 
agricole, cu toate sectoarele de acti
vitate. oamenii muncii, toți cetățenii 
patriei participă direct la conducerea 
întreprinderilor și instituțiilor in ca
drul consiliilor muncitorești de condu
cere. Aceste consilii și adunări gene
rale ale oamenilor muncii asigură dez
baterea și conducerea activității tutu
ror întreprinderilor și instituțiilor din 
România. Este o democrație directă, 
o adevărată democrație care face ca 
puterea să se găsească în mîinile ce
lor ce muncesc, ale poporului însuși. 
Fără nici o îndoială că aceleași prin
cipii guvernează și în organele su
preme, în ministere, unde există con
duceri colective pentru îndrumarea 
întregii activități, în cadrul Consiliu
lui de Stat, al Consiliului de Miniștri, 
în Marea Adunare Națională. De alt
fel, nici nu se poate concepe socia
lism fără o largă democrație, fără 
participarea poporului însuși la fău

La Șantierele navale din Setubal
(Urmare din pag. I)

La ora 12.30, elicopterul aterizează 
pe platoul din fața clădirii adminis
trației șantierelor navale „Setenave".

Cei 4 000 de muncitori și tehnicieni 
de la aceste șantiere — cele mai mari 
din Portugalia — au făcut oaspeți
lor o primire entuziastă, sărbătoreas
că, aclamind îndelung, cu căldură, 
pe președintele României socialiste, 
exprimindu-și sentimentele lor sin
cere de prietenie și admirație față de 
țara noastră și poporul român. Din 
mulțime se aud cuvinte rostite din 
inimă: „Viva Portugal, viva a Romer 
nia !“ sau ..Romenos e portugueses 
sao irmaos !“ (românii și portughezii 
sint frați).

Oaspeții sînt invitați în sala de 
consiliu, unde directorul administra
tiv al șantierelor, ing. Luis Filipe 
Moura Vicente, rostește un călduros 
cuvînt de bun venit. „în numele ce
lor care lucrează la „Setenave" — • 

ale noastre, transformînd România și 
Portugalia în antenele Europei. Prin 
Portugalia, Europa privește Atlanti
cul, spre lumi mai noi. Prin Româ
nia, Europa primește influxul Orien
tului și îi transmite mesajul său. 
Sîntem — România și Portugalia — 
țări la răscruce de drumuri și țări de 
dialog. Alcătuim un drum : din Eu
ropa spre Asia, din Europa spre mă
rile care separă și care unesc pămin- 
turile vechi cu cele noi.
, Am suferit, români și portughezi, 
oprimarea fascistă. Și. începînd a- 
ceastă fază nouă a vieții noastre na
ționale, după revoluția de la 25 Apri
lie, noi, portughezii, avem mult de 
ciștigat din experiența României.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte, că distrugerea statului fas
cist deschide drum construcției socia
liste și că revoluția noastră, pentru 
â servi poporului, pentru a cores
punde profundelor aspirații ale mase
lor de oameni ai muncii, va trebui să 
fie democratică, prin forma de insti- 
tpționalizare a puterii, și socialistă în 
soluțiile economice și sociale.

Drumul pe care-1 parcurgem este 
dificil, dar nu sintem singuri. Știm 
că sint țări ca România care urmă
resc lupta noastră pentru democrație 
și socialism, pentru decolonizare și 
pace cu un interes sincer și cu ade
vărată prietenie.

Este aceasta, domnule președinte, 
încă o rațiune de a fi satisfăcuți de 
vizita dumneavoastră în aceste mo
mente grave pentru viața țării și a 
revoluției. Avem încredere in capa
citatea poporului portughez. Avem 
încredere, de asemenea, in prietenia 
și solidaritatea țărilor prietene. Și 
dintre acestea, subliniem cu mîndrie, 
România, azi reprezentată aici, în 
acest palat al Lisabonei, de către 
foarte ilustrul său președinte, Exce
lența Sa Nicolae Ceaușescu.

Excelența Sa, președintele Repu
blicii Portugheze, domnul general 
Costa Gomes, cel mai înalt repre
zentant al poporului portughez, a 
fost mesagerul și, desigur, o să vă 
exprime mai bine ca oricine senti
mentele pe care doresc să vi le ex
prim. în București, acum patru luni, 
domnul general Costa Gomes a sem
nat cu Excelența Voastră Tratatul de 
prietenie și cooperare intre cele două 
țări ale noastre, tratat care se va 
întări cu ocazia vizitei Excelenței 
Voastre în Portugalia.

Primăria orașului Lisabona, avînd 
prilejul și onoarea de a releva iden
titatea sa cu sentimentele puterii 
centrale, de care este legată, afirmă 

rirea propriului său viitor, în mod li
ber și conștient. (Aplauze îndelun
gate).

Industria românească produce as- 
, tăzi de 30 de ori mai m,ult decit 
acum 25 de ani. Cred că însuși acest 
lucru demonstrează forța clasei mun
citoare, a țărănimii, intelectualității, 
care, acționind într-o strînsă unitate, 
pot să transforme in mod rapid în
treaga viață economică și socială. 
Am asigurat lichidarea completă a 
neștiinței de carte ; este o amintire 
veche de acum. Avem învățămintul 
obligatoriu de 10 ani pentru întregul 
tineret in mod gratuit, care asigură 
tineretului și poporului cele mai noi 
cunoștințe în toate domeniile, înar
marea CU o conștiință nouă, socia
listă, de solidaritate cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
pentru egalitatea deplină între toate 
națiunile, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună. Aceasta este de fapt 
concepția care stă la baza întregii po
litici interne și internaționale a 
României socialiste.

Am reușit să obținem aceste 
realizări datorită, în primul rînd, 
unei politici dare, care a pornit de la 
realitățile României, bazîndu-se, tot
odată. pe adevărurile generale ale 
dreptății sociale, pe necesitatea fău
ririi unei societăți în care poporul să 
fie cu adevărat liber și stăpin pe tot 
ceea ce se întîmplă în țară, să fie 
beneficiarul direct a tot ceea ce se 
produce, al tuturor bunurilor mate
riale și spirituale.

Această politică a înfăptuit-o la noi 
Partidul Comunist Român.

Am colaborat și noi- multă vreme 
cu un șir de partide politice. La baza 
acestei politici a stat colaborarea 
între comuniști, socialiști și alte par
tide reprezentind diferite forțe so
ciale. Desigur, în procesul luptei re
voluționare am ajuns la concluzia 
comună de a crea o forță politică 
unitară care să asigure conducerea 
unitară a societății noastre. A fost un 
proces revoluționar lung, o expresie 
a voinței comune a militanților din 
toate aceste forțe politice, care se ma
terializează in mersul ferm al Româ
niei spre socialism și comunism.

Am pus mai presus de toate baza 
pe clasa muncitoare, pe țărănime, pe 
o strinsă alianță și colaborare intre 
muncitori și țărani, care în condițiile 
României reprezentau 90 la sută din 
populație. Această alianță strinsă a 
asigurat triumful în toate domeniile 
de activitate ! Am colaborat strîns cu 
intelectualitatea. Desigur, azi avem o 
intelectualitate nouă, de 12—15 ori 
mai numeroasă decit acum 30 de ani. 
în întregime legată de clasele de bază 
— de muncitorime și țărănime.

Și în România armata a jucat un 
rol important, a participat activ la 

spus el — am onoarea de a saluta 
pe Excelența Voastră, domnule pre
ședinte. și pe Excelența Sa doamna 
Elena Ceaușescu, șl de a vă ura bun 
venit la unul din cele mai mari și 
moderne șantiere de construcții și re
parații navale. Sperăm că vizita 
dumneavoastră, deși scurtă, va pu
tea să ofere o imagine asupra efor
tului depus, a imenselor noastre po
sibilități tehnice și umane și că pu
tem în viitor — viitor pe care il do
rim cît mai apropiat — să colaborăm 
cu poporul român, contribuind ast
fel la strîngerea relațiilor între 
România și Portugalia".

Directorul administrativ prezintă 
apoi principalele activități de pro
ducție, îndeosebi construcția de nave 
de mare tonaj.

în continuare sînt vizitate cele 
două mari docuri uscate — la unul 
din ele aflîndu-se, într-o fază înain
tată de construcție (prin metoda de 
asamblare a bloc-secțiilor) un petro

Excelenței Voastre și poporului ro
mân că omul simplu, de pe stradă, 
este de asemenea profund mișcat de 
apropierea dintre Portugalia și 
România. Reafirmă, de asemenea, 
către Excelența Voastră și poporul 
român că tratatul pe care înaltele 
personalități ale celor două țări 
l-au semnat se bucură, de asemenea, 
de aplauzele călduroase ale organe
lor locale care aici, în acest moment, 
sint reprezentate cu mîndrie de pri
măria municipiului Lisabona.

Excelență, sînteți în casa dumnea
voastră. Populația orașului Lisabona 
dorește ca în aceste zile să vă sim
țiți cit mai bine, dumneavoastră și 
soția dumneavoastră, om de știință, 
militant politic și conducătoare popu
lară, precum și întreaga delegație.

Permiteți-mi să mă adresez celor 
prezenți aici pentru a face cîteva re- 

1 feriri cu privire la personalitatea 
distinșilor Oaspeți români.

Faptul că sînteți președinte al Re
publicii Socialiste România vorbește 
de la sine de meritele dumneavoas
tră ; nu aș putea însă să nu subli
niez că ați ajuns la cea mai înaltă 
funcție ca rezultat al propriului dum
neavoastră merit de luptător antifas
cist, al sacrificiilor pe care le-ați fă
cut înainte de război în calitate de 
conducător al tineretului comunist, 
în ilegalitate, în rezistența împotri
va ocupației naziste, al activității 
dumneavoastră în fruntea partidului, 
a întregului efort eroic de construire 
a socialismului în România.

Permiteți-mi, de asemenea, să mă 
refer la tovarășa dumneavoastră, 
Elena Ceaușescu. Pentru ceea ce 
dinsa înseamnă nu numai ca tova
rășă extraordinară a acestui mare 
luptător, care sînteți dumneavoastră, 
o tovarășă cu responsabilități fami
liale. cu trei copii. Dar și pentru ceea 
ce reprezintă prin întregul său tre
cut politic, prin activitatea de as
tăzi, prin munca sa științifică ; ca 
om politic, pentru că încă de tinără 
a fost un militant antifascist, iar as
tăzi ocupă înalte funcții — deputat 
în Marea Adunare Națională, membru 
al Comitetului Central — și al Co
mitetului Politic Executiv — al Parti
dului Comunist Român ; ca om de 
știință — doctor-inginer. membru al 
Consiliului Național al Cercetării, 
directoare a Institutului de cercetări 
chimice. Activitatea sa atît de sus
ținută i-a adus în România titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. Valoarea 
sa de om de știință și ca femeie 
militant politic i-a adus o amplă 
recunoaștere în întreaga lume, pri

răsturnarea dictaturii fasciste : în în
tregime ea a luptat apoi pentru eli
berarea țării de sub jugul Germaniei 
hitleriste și a participat alături de 
armata SQVietică, de celelalte țâri ale 
coaliției antihitleriste, pină la infrîh- 
gerea deplină a Germaniei hitleriste. 
în toate transformările revoluționare 
care au urmat apoi — și au fost multe 
— armata a mers strîns unită cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu 
masele largi populare. Astăzi ea con
stituie o forță puternieă in slujba a- 
părării independenței patriei, a cuce
ririlor revoluționare și socialiste rea
lizate in România.

Iată factorii care au contribuit la 
aceste victorii și asigură mersul ferm 
înainte al României.

Am salutat cu multă bucurie răs
turnarea fascismului în Portugalia, la 
25 aprilie 1974. încă din primele zile, 
reprezentanții români s-au aflat la 
Lisabona, au stabilit contacte cu gu
vernul, cu forțele militare și politice; 
curind am restabilit relațiile diplo
matice. Am ajuns la o asemenea dez
voltare a raporturilor româno-portu- 
gheze incit acestea au permis ca în 
cadrul vizitei președintelui Costa Go
mes în România, acum patru luni, șă 
semnăm o serie de acorduri, inclusiv 
Tratatul de prietenie și cooperare, 
care așază relațiile dintre cele două 
state și popoare pe o bază trainică, 
exprimă dorința comună de a co
labora strîns. atit în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, cît și în lupta pentru 
pace și cooperare pe plan interna
țional.

Urmărim cu mult interes lupta ca 
o desfășoară forțele progresiste, 
democratice in Portugalia. Știm că 
realizarea unor profunde transfor
mări revoluționare sociale, democra
tice cere eforturi susținute ; știm a- 
ceasta din experiența proprie. Nu am 
citit din cărți, deși și ele scriu cite- 
odată lucruri bune — atunci cînd 
spun adevărul — și sînt multe care 
spun și adevărul. Dar cartea cea mai 
bună este viața, lupta pe care po
poarele înseși o desfășoară. în nici 
o carte, în nici o universitate nu poți 
învăța ceea ce te învață viața și 
lupta pentru libertate, pentru feri
cirea și bunăstarea omului. De _ a- 
ceea știm că ceea ce are de înfăp
tuit poporul prieten portughez cere, 
într-adevăr. eforturi susținute, unirea 
tuturor celor care doresc libertatea, 
bunăstarea și .independența poporu
lui, o dezvoltare democratică și so
cialistă a, țării. Mai presus de orice, 
în realizarea acestor obiective fun
damentale se poate constata felul în 
care fiecare acționează pentru în
făptuirea lor. Ce vă putem spune 
din experiența noastră ? Ce de
monstrează experiența universală, 
lupta zecilor de popoare care în ul
timii 15—20 de ani și-au ciștigat in

lier de 320 000 de tone. Bloc-secțiile 
sînt montate cu ajutorul unei maca
rale gigant de 500 de tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de diferitele metode teh
nologice folosite de constructorii 
portughezi în construirea de nave 
de mare tonaj in docuri uscate și 
procedeul de lansare aplicat la 
șantierele „Setenave". Șeful statului 
român primește un dar simbolic din 
partea constructorilor de nave : o 
miniatură reprezentind macaraua de 
500 de tone a șantierelor.

Pe tot parcursul vizitei, un mare 
număr de muncitori l-au înconjurat 
cu căldură pe șeful statului român.

Revenind în clădirea administra
ției, președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost rugat să dezvelească o placă 
de marmură în amintirea vizitei fă
cute, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la aceste șantiere. Adre- 
sîndu-se conducătorilor de la „Se
tenave", muncitorilor și tehnicienilor, 

mind cele mai înalte titluri onori
fice.

Cetățeni ai lumii, așa cum sînteți, 
prin activitatea dumneavoastră con
sacrată păcii și colaborării între po
poare, este desigur un simplu oma
giu care vi-1 aducem, de a vă 
ruga să vă considerați cetățeni ai 
Lisabonei.

Aceste zile ale vizitei dumneavoas
tră ne permit să strîngem și mai 
puternic relațiile de prietenie între 
România socialistă și Portugalia care 
va construi socialismul.

în numele Comisiei administrative 
a municipalității Lisabonei și al popu
lației orașului vă mulțumim mult, 
încă o dată, domnule președinte, 
pentru această vizită. (Aplauze).

A luat apoi cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu. (ci
tarea șefului statului român a fost 
subliniată de cei prezenți cu aplauze 
îndelungate). în semn de omagiu, gaz
dele inmîneazâ apoi președintelui 
României o caravelă din argint au
rit. executată în filigran — simbolul 
orașului, ce evocă epoca marilor 
descoperiri geografice din secolele 
XIV și XV. la care și-au adus o 
mare contribuție navigatori portu
ghezi vestiți, ca Magellan și Vasco 
da Gama.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu oferă primăriei o copie în 
miniatură a sculpturii „Libertatea", 
de Oscar Han.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să semneze 
în „Cartea de aur“ a municipiului 
Lisabona.

Oaspeților le sînt prezentate apoi 
opere de artă expuse în cele trei sa
loane ale primăriei, care atestă măr
turia și dragostea de frumos a po
porului portughez.

La terminarea vizitei sint intonate 
imnurile de stat ale României și Por
tugaliei. Garda militară prezintă 
onorul.

în vizita la primăria din Lisabona, 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, și Nicolae Doicaru, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România.

dependența națională și au pășit pe 
o cale nouă ? Toate acestea arată că 
dacă forțele progresiste, democrati
ce, toți cei care doresc ca țara lor 
să fie mai. puternică, ca poporul să 
trăiască mai liber și mai bine, își 
unesc eforturile' și acționează în 
strînsă unitate, ele pot fi sigure 
de victorie. Noi avem convin
gerea că forțele, progresiste, de
mocratice din Portugalia, in ciu
da părerilor diferite asupra unor 
probleme — care nu trebuie să con
stituie o tragedie v vor găsi calea 
spre1 unitate, spre ceea ce este co
mun. pentru a pune totul în slujba 
poporului, a bunăstării și indepen
denței sale.

Sintem siguri că în asemenea îm
prejurări poporul portughez va ob
ține noi succese și va merge tot mai 
ferm inainte, spre o viața liberă și 
fericită. Ca prieteni, vă dorim 
succese tot mai mari în această 
luptă, care deschide perspective mi
nunate pentru libertate și bună
stare 1

Știm că cetățenii din Lisabona, for
țele democratice, progresiste din o- 
rașul dumneavoastră au avut un rol 
important alături de forțele armate 
în realizarea revoluției din 25 apri
lie. Am dori — și urăm aceasta — 
ca în continuare forțele progresiste 
din Lisabona, inclusiv primăria, în 
frunte cu primarul, să aibă un rol 
tot mai important în realizarea tu
turor măsurilor de dezvoltare nouă 
în Portugalia. Vă putem asigura că 
vom acționa pentru dezvoltarea 
colaborării largi între țările noastre.

în timpul convorbirilor cu pre
ședintele Costa Gomes, cu pri
mul ministru, cu alți reprezentanți 
ai guvernului și poporului portughez,, 
vom acționa pentru a găsi noi căi 
de extindere a colaborării în toate 
domeniile. Mai mult ca oricind, a- 
ceastă colaborare, ca și colaborarea 
cu alte țări prietene și progresiste, 
constituie garanția mersului inainte 
pentru o viață nouă.

Sper că vom putea saluta în 
România o delegație a municipiului 
Lisabona, in frunte cu domnul pri
mar. Veți putea deci să cunoașteți 
cu prilejul acestei vizite sentimen
tele de prietenie și solidaritate ale 
poporului nostru, felul cum mun
cește el pentru a-și făuri o viață tot 
mai demnă și mai bună.

Aș dori, în încheiere, să vă mul
țumesc încă o dată pentru sentimen
tele de prietenie cu care am fost 
înconjurați, să vă urez succese în 
întreaga dumneavoastră activitate 
închinată cauzei bunăstării și feri
cirii locuitorilor Lisabonei și a în
tregii țări. Urez o conlucrare tot mai 
strînsă între România și Portugalia 
în lupta pentru o viață nouă, pentru 
pace și colaborare internațională. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Sînt foarte mulțumit că am putut să 
vizitez șantierul dumneavoastră. Mi-a 
făcut o impresie bună. Sper să găsim 
posibilități să cooperăm în construc
țiile navale și poate in reparații. Si
gur, va trebui ca specialiștii noștri să 
discute.

Sper că veți vizita România și cu 
acest prilej vom putea concretiza 
unele acțiuni de cooperare și în acest 
domeniu.

Urez întregului colectiv succes de
plin în activitatea sa viitoare, care .să 
contribuie la ridicarea unei Portuga- 
lii noi, independente și prospere. 
(Aplauze).

Aș dori, cu acordul domnului pre
ședinta da Costa Gomes, să invit o 
delegație de muncitori și de cadre de 
conducere din întreprindere să vizi
teze România, în vederea dezvoltării 
colaborării noastre". (Aplauze),

(Urmare din pag. I)
nai constituie, fără îndoială, din 
punctul nostru de vedere, unul din 
faptele istorice cele mai importante 
de după război. In ceea ce ne pri
vește, ne vom strădui să urmăm în
deaproape cele convenite la Confe
rința de la Helsinki, deoarece înțe
legem că destinderea în Europa este 
o condiție indispensabilă pentru pace, 
pentru dezvoltare și pentru adevărata 
independență națională. Acestui ul
tim aspect îi acordăm cea mai mare 
importanță, plecind de la principiul 
neintervenției in treburile interne ale 
statelor suverane.

La fel ca securitatea și pacea, co
operarea și dezvoltarea sint indisolu
bil legate. în efortul nostru de dez
voltare, sîntem dispuși să accep
tăm forme de relații care să întă
rească independența națională și să 
respecte principiile avantajului reci
proc. Considerăm că pe calea secu
rității spre pace și pe calea coope
rării spre dezvoltare va fi posibil 
să depășim în viitor forme trecătoare 
stabilite prin pacte și alianțe mili
tare.

Sîntem alături de lumea a treia in 
a aprecia nedreptățile rezultînd din

Toastul președintelui Nicolae
(Urmare din pag. I)
treaga armată. Așa a fost posibilă în
făptuirea actului istoric de la 23 
August — insurecția națională arma
tă, antifascistă și antiimperialistă — 
așa a fost posibil ca întreaga armată, 
întregul popor român să participe 
apoi cu toate forțele la războiul an
tifascist, alături de Uniunea Sovieti
că, de coaliția antifascistă, pină la 
zdrobirea definitivă a Germaniei 
hitleriste.

în același timp ne-am preocupat 
să asigurăm dezvoltarea democratică 
a țării. România era o țară slab dez
voltată ; optzeci la sută din popu
lație lucra în agricultură. Am lichi
dat de mult starea de înapoiere de la 
care am pornit. Am construit o socie
tate nouă — societatea socialistă. Am 
lichidat exploatarea, asuprirea și am 
făurit o societate a dreptății sociale, 
în care tot ceea ce se produce apar
ține oamenilor muncii, întregului 
nostru popor. Industria românească 
produce astăzi de 30 de ori mai mult 
decit acum 25 de ani.

Ați vizitat România, domnule pre
ședinte ; sînt cițiva membri ai Consi
liului Revoluției care au vizitat, de 
asemenea, România, puțind cunoaște 
unele din realizările poporului ro
mân. Sint unii conducători ai parti
delor politice din țara dumneavoastră 
care au vizitat țara noastră — unii 
de mai multe ori, cum este conducă
torul Partidului Comunist. Și condu
cătorul Partidului Socialist a fost 
oaspetele României. Puteți deci să 
confirmați că socialismul a deschis 
poporului român o cale cu adevărat 
nouă, de viață liberă și prosperă.

Ceea ce doresc să menționez este 
că am putut face acest lucru datori
tă unității tuturor forțelor sociale și 
politice ale țării, unității strînse cu 
armata, cu toți cei care au dorit și 
doresc independența și bunăstarea 
patriei.

Nu doresc să mă refer pe larg la 
situația din România. Sper că în ca
drul relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre vom intensifica schim
burile de delegații la diferite nive
luri, ne vom putea cunoaște mai 
bine și, pe această cale, se vor putea 
înțelege și mai bine marile transfor
mări ce au avut loc in România. La 
rîndul lor, românii vor putea cu
noaște și înțelege astfel mai bine 
drumul pe care pășește astăzi po
porul prieten portughez, realizările 
dobîndite în lupta sa. Ceea ce am 
înțeles noi, românii, este faptul că 
nici un popor nu poate obține suc
cese pe calea dezvoltării dacă nu ac
ționează într-o strînsă unitate, dacă 
nu este hotărit să-și făurească viața 
nouă, independentă. în lumea de

OMAGIUL CORPULUI DIPLOMATIC

Miercuri dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, în marele Sa
lon al oglinzilor de la Palatul Queluz, 
pe șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Lisabona.

La ceremonie au fost prezenți to
varășii Ștefan Andfei, George Maco
vescu, general-colonel Ion Coman, 
Nicolae Doicaru. Au fost prezenți, de 
asemenea. Jose Medeiros Ferreira,

Concert
Președintele Republicii Portugheze, 

general Francisco da Costa Gomes, și 
doamna Maria Estela da Costa Gomes 
au oferit, miercuri seara, la palatul 
Queluz, un dineu intim în onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

După dineu, care s-a desfășurat în
tr-o ambianță da caldă cordialitate, 

structurile economice și sociale care 
compromit efortul spre dezvoltare. 
Trebuie examinate relațiile intre ță
rile Subdezvoltate sau in curs de dez
voltare și țările dezvoltate și trebuie 
găsite soluții pentru eliminarea in
justiției existente.

Organizația Națiunilor Unite se 
bucură din partea noastră de un 
mare sprijin și sintem pregătiți să 
cooperăm în mod activ în diferite
le sale organisme.

Tocmai în contextul acestor coor
donate ale politicii externe prevăd 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre. Merită să fie 
citate diferitele acorduri care sta
bilesc legături foarte trainice între 
popoarele portughez și român. între 
națiunile portugheză și română : 
Acordul cultural, Acordul de coope
rare științifică și tehnologică, Acor
dul privind vizele. Acordul privind 
transporturile aeriene, Acordul co
mercial pe termen lung. Acordul pe 
termen lung de cooperare economi
că și tehnico-științifică, Protocolul 
privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice.

în mod intenționat am lăsat la 
sfîrșit menționarea suprastructurii di
plomatice care domină atmosfera 

astăzi, în condițiile marilor trans
formări ce se produc sub ochii noș
tri, viața confirmă zi de zi acest a- 
devăr. Zeci de țări au reușit să 
scuture dominația străină, să-și 
preia în mîinile proprii bogățiile na
ționale, acționind în strînsă unitate. 
Acolo unde nu a existat această uni
tate și fermitate — cum s-a întîmplat 
de exemplu în Chile — am asistat 
la evenimentele cunoscute.

Experiența României, concluziile la 
care am ajuns noi sînt confirmate zi 
de zi de lupta altor popoare. Aseme
nea învățături merită să rețină aten
ția tuturor acelora ce se pronunță 
pentru o dezvoltare nouă, pentru in
dependență, pentru fericirea propriu-, 
lui popor.

Există, într-adevăr, multe proble
me pe plan internațional. Am sem
nat împreună documentele la Hel
sinki. Această conferință a constituit 
un moment de importanță istorică în 
viața Europei, dar, de fapt, ea a în
cheiat numai o etapă. După Helsinki 
începe o etapă nouă, hotărîtoare pen
tru securitatea și pacea Europei. Sint 
necesare eforturi pentru a înfăptui 
prevederile documentelor, pentru a 
trece la măsuri hotărîte de dezanga
jare militară, de reducere a trupelor 
străine, de lichidare a bazelor mili
tare, inclusiv de desființare a blocu
rilor militare. România și Portugalia 
se găsesc, de fapt, în blocuri militare 
opuse. Cu toate acestea, am semnat 
un tratat de prietenie și colaborare, 
anticipînd astfel dorința tuturor po
poarelor de a pune capăt blocurilor 
militare și de a le înlocui cu relații 
de prietenie șl colaborare pe princi
piul deplinei egalități între state.

Mai există încă probleme care pun 
în pericol pacea. Așa este situația 
din Cipru. România și Portugalia 
sînt interesate direct in găsirea unei 
soluții politice rapide care să menți
nă independența, integritatea și neu
tralitatea Ciprului.

Sîntem interesați, de asemenea, să 
fie instaurată o pace dreaptă și trai- i 
nică în Orientul Mijlociu. Ne pro
nunțăm pentru retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate și solu
ționarea, in același timp, a proble
mei poporului palestinean, inclusiv 
prin formarea unui stat palestinean 
independent. Sîntem vital interesați 
în instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale care să ducă la 
lichidarea subdezvoltării, la un pro
gres mai rapid al țărilor slab dez
voltate, la relații noi, de echitate în 
toate domeniile.

Problemele dezarmării, și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare, 
preocupă astăzi toate popoarele. La 
fel preocupă lumea și problemele 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Portugaliei, și Ma
rin Iliescu, ambasadorul României la 
Lisabona.

Prezentind omagiile lor, reprezen
tanții diplomatici a numeroase state 
de pe toate oontinentele au ținut să-l 
încredințeze pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de stima și admirația po
poarelor și țărilor lor pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășoară

de muzica iberica
în cinstea oaspeților români a fost 
oferit un concert de muzică iberică 
clasică, susținut de formația de so
liști vocali șl instrumentiști „Segreis 
de Lisboa".

Au fost prezenți primul ministru al 
Portugaliei, Jose Pinheiro de Azeve
do, cu soția, doamna Maria Susana 
de Azevedo, membri ai Consiliului 

generală a relațiilor noastre, cadru 
inspirat care conține în el poten
țialul necesar pentru a croi cu suc
ces drumurile Viitorului : mă refer 
la Tratatul de prietenie și colabora
re portughezo-român.

Sint convins că, sub egida înțele
gerilor existente, mecanismele "pre
văzute în diferitele' acorduri.. în 
vigoare vor impulsiona pozitiv re
lațiile dintre cele două popoare, în, 
avantajul reciproc.

Domnule președinte,
Datorită elementelor de semnifica

ție istorică pe care le-am amintit șl 
datorită legăturilor ințepse^și. diversi
ficate care 'astăzi ne apropie. în mod 
exemplar, prezența dumneavoastră în 
Portugalia ne este foarte plăcută sub 
toate aspectele. Vă doresc să intîlniți 
în Portugalia dragostea și cordialita
tea pe care eu însumi le-am întilnit 
în România ! Aceasta este urarea pe 
care, frățește, doresc să v-o adresez.

Vă rog să toastăm împreună în să
nătatea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a doamnei Elena Ceaușescu, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului 
român 1 (Aplauze).

Ceausescu
legate de democratizarea relațiilor ; 
internaționale, de crearea condițiilor 
pentru participarea tuturor statelor 
la soluționarea problemelor com- 
plexe ale omenirii contemporane.

Sintem interesați în întărirea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite, în 
democratizarea sa, pentru a permi
te tuturor statelor o participare lar
gă la conducerea ei, la dezbaterea șl 
rezolvarea problemelor internațio
nale.

Este tot mâi evident că schimbă
rile radicale care s-au produs- în 
lume trebuie să se reflecte în rela
țiile internaționale. Se cere desfășu
rarea unui proces de democratizare 
nu numai pe plan național, ci și 
pe plan internațional. în această di
recție își desfășoară activitatea Re
publica Socialistă România. Extin
dem larg relațiile cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Trăim Intr-un moment cînd știința 
cunoaște descoperiri epocale. Omul 
a reușit să ajungă pe Lună, iar in
strumentele create de el — pe Mar
te, pe Venus. Cu toate acestea, sînt 
multe probleme de soluționat pe 
Pămînt de care depinde ușurarea 
vieții omului. Se impune să facem: 
totul ca minunatele cuceriri ale ge-, 
niului uman, ale cunoașterii să fie 
puse în serviciul independenței, bună
stării și fericirii fiecărei națiunț. Noi 
avem deplină încredere că, în ciuda 
greutăților existente, stă în puterea 
popoarelor de a pune capăt vechilor 
relații, de a făuri o lumă mai dreap
tă și mai bună.

Așa cum am menționat și la Hel
sinki, se impune unirea tuturor for
țelor. fără deosebire de convingeri 
politice, filozofice sau credințe reli
gioase, a tuturor celor ce doresc în 
mod real ca națiunile să fie inde-‘ 
pendente, pentru ca omul să trăiască 
cu adevărat liber, pentru a se crea' 
societatea dreptății și libertății.

în această activitate tumultuoasă 
dorim să colaborăm și mai strîns cu 
dumneavoastră, atît în problemele de 
interes bilateral, cit și pe plan inter
național. Am convingerea că popoa
rele noastre pot aduce o contribuție 
importantă la soluționarea- tuturor 
problemelor vieții contemporane.

Doresc să ridic acest pahar pentru 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre !

Doresc să urez poporului prieten 
portughez succese în activitatea sa, 
bunăstare și fericire 1

în sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, a doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes 1

în sănătatea dumneavoastră a tu
turor. doamnelor și domnilor 1 (A* 
plauze).

pe plan internațional pentru , pace, 
prietenie, colaborare și înțelegere în
tre națiuni. Numeroși ambasadori au 
relevat că au plăcuta misiune de a 
transmite președintelui NjColae 
Ceaușescu, din partea șefilor stqtelor 
lor, un cordial salut și cele mai bune 
urări de succes și prosperitate pentru 
poporul român. ••

Ceremonia s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate. . V

*1 • v 7*1clasica
Revoluției și ai. guvernului, cu soțiile, 
alte persoane oficiale, precum și de
canul corpului diplomatic, nunțiul 
apostolic Giuseppe Maria Sensi.

Au fost prezente, de asemenea, per
soanele oficiale române care 11 
însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu in vizita de prietenie in 
Portugalia.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA
Dejun oferit în onoarea oaspeților 

de primul ministru al Republicii Portugheze
iNTlLNIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez

Primul ministru al Republicii Por
tugheze, amiral Jose Pinheiro de Aze
vedo, și doamna Maria Susana de 
Azevedo, au oferit, miercuri, la Pa
latul Da Vila, din Sintra, un dejun 
în onoarea înaltilor oaspeți români.

Toastul primului ministru. Jose Pinheiro de Azevedo
Domnule președinte Nicolae 

Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Guvernul portughez'are astăzi deo

sebita onoare de a omagia pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în calitate de șef al guvernului 
am fericita sarcină de a saluta pe 
Excelența Voastră.

Consider că sînt cunoscute deja 
coordonatele fundamentale care in
spiră revoluția portugheză și politica 
externă a acestei revoluții. Voi în
cerca astăzi să aduc la cunoștința 
Excelenței Voastre principiile după 
care se desfășoară acțiunea guvernu
lui, principii ce, in liniile lor genera
le. sint următoarele : independența 
națională ; șocialism și pluralism de

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule prim-ministru,
Doamnă Azevedo, 
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni și tovarăși,
Aș dori să încep prin a mulțumi în 

numele meu, al soției și al tovarăși
lor care fac parte din delegația ro
mână pentru acest dejun prietenesc 
și pentru cuvintele pe care le-ați 
rostit la adresa relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-portugheze.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, în calitate de 
prim-ministru, și guvernului portu
ghez, iar, prin intermediul dumnea
voastră, întregului popor prieten por
tughez salutul nostru și al poporului 
român.

Sintem bucuroși că ne aflăm în 
Portugalia. Considerăm că într-o pe
rioadă relativ scurtă relațiile dintre 
țările noastre s-au dezvoltat foarte 
rapid. Sigur, sînt multe momente din 
trecutul țărilor și popoarelor noastre 
care demonstrează existența unor 
afinități și elemente comune. Cel 
mai important însă este faptul 
că. astăzi, poporul român a edi
ficat societatea socialistă și a tre
cut la o formă superioară, a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, iar poporul prieten portu
ghez, a trecut, după 25 Aprilie 1974, 
la soluționarea unor probleme fun
damentale, pe calea dezvoltării de
mocratice. a progresului social, a 
făuririi unei vieți noi; care să des
chidă întregului popor portughez o 
cale nouă în lume.

Am semnat o serie de acor
duri, printre care și Tratatul de prie
tenie și cooperare. în cursul vizitei 
pe care o facem în țara dumneavoas
tră sperăm să realizăm noi înțele
geri și acorduri care să dea un im
puls puternic colaborării economice. 
Dorim să extindem larg schimburile 
economice, dar aceasta nu este sufi
cient ; dorim să înfăptuim o largă 
colaborare și să găsim formele noi 
de promovare a acestei colaborări 
în cit mai bune condiții. Sperăm că 
în comunicatul și înțelegerile care se 
vor realiza la încheierea vizitei vor fi 
consemnați pași importanți în această 
direcție.

Apreciez, deci, convorbirile avute 
atit cu președintele Gomes, cît și cu 
dumneavoastră, domnule prim-mi
nistru, discuțiile dintre miniștrii și 
specialiștii români și portughezi care 
au concretizat multe din proble
mele mai generale pe care le-am 
abordat anterior.

înțelegem bine problemele pe care 
le au de soluționat guvernul și poporul 
portughez. Poporul român — sigur, 
cu mulți ani în urmă — a avut și el 
de soluționat probleme asemănătoare. 
Ca orice alt popor, de altfel, care tre
ce pe o cale nouă. Le-am rezolvat în 
conformitate cu condițiile din Româ
nia, dar esențialul l-a constituit fap
tul că clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea au acționat într-o 
strinsă unitate, că armata. în între
gimea ei, a mers alături de popor și 
a înțeles că menirea sa este să asi
gure, în situația noastră, cuceririle 
revoluționare; a înțeles că trebuie să 
se pregătească pentru a putea apăra 
în cele mai bune condiții indepen
dența națională, suveranitatea tării și 
cuceririle democratice și revoluțio
nare.

De altminteri, nici nu se poate con
cepe altfel ; în definitiv, armata nu 
este decît o parte a poporului însuși ; 
începind cu ofițerii, cu generalii, cu 
amiralii și pină la ultimul soldat 
sînt fii ai poporului și ei nu pot să 
servească decit poporul și nu pot să 
existe decît in strinsă legătură cu po
porul. O anumită perioadă am fost 
și eu în armată, inclusiv general, șiRelațiile dintre Portugalia și România vor fi tot mai strînse și rodnice*

Ziarele apărute miercuri dimineața 
la Lisabona consacră ample relatări, 
însoțite de fotografii, vizitei oficiale 
in Portugalia a președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Sub titlul „Securitatea europeană și 
decolonizarea — temele convorbirilor 
prezidențiale", „DIARIO DE NOTI- 
CIAS“ scrie că relațiile bilaterale și 
multilaterale, securitatea pe conti
nentul nostru, dezarmarea și decolo
nizarea au constituit punctele princi
pale ale convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Francisco da Costa Gomes. 
Se subliniază, de asemenea, cursul 
ascendent al relațiilor dintre Portu
galia și România — țări aparținînd 
unor grupări militare diferite — re
lații care se înscriu în spiritul prin
cipiilor stipulate în Actul final sem
nat la Helsinki de șefii de state și 
guverne din Europa.

„Bun venit președintelui Ceaușescu 
din partea Lisabonei" — astfel 
!șl intitulează relatarea, pe pri

Au participat tovarășii Emil'- Drăgă- 
nescu, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, alte . persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului român în 
vizita în Portugalia.

Au luat parte, de asemenea, mem

mocratic ; apărarea intransigentă a 
intereselor claselor muncitoare și ale 
poporului în general, acordindu-se o 
atenție deosebită situației păturilor 
celor mai defavorizate ; apărarea și 
respectarea libertăților democratice ; 
apărarea revoluției și a cuceririlor 
ei ; întărirea democrației locale și re
gionale ; apărarea păcii internaționa
le, a cooperării cu toate popoarele ; 
continuarea consecventă a decoloni
zării ; respectarea platformei de a- 
cord constituțional ; exercitarea unei 
autorități revoluționare ferme.

în afară de acțiunea intensă a 
guvernului. își desfășoară lucrările 
Adunarea Constituantă care va elabo
ra platforma definitivă ce va guver
na in viitor revoluția socialistă por
tugheză. Pactul încheiat între Miș
carea Forțelor Armate și partidele 
politice va face parte integrantă din 

în conducerea Ministerului Forțelor 
Armate din România. Cunosc deci 
direct și aceste probleme. Astăzi, în 
calitate de comandant suprem al ar
matei române, știu bine preocupările 
și ce trebuie să realizeze o armată 
care are misiunea să servească po
porul, cuceririle sale, să-i asigure un 
loc demn, liber, independent în lume. 
Așa am văzut și așa văd și astăzi a- 
ceastă unitate, această simbioză 
între popor și armată. Cunosc rolul 
hotăritor jucat de armata portugheză 
la 25 Aprilie. Este o deosebire față 
de modul cum s-au desfășurat 
lucrurile în . România, dar nu 
aceasta este esențial. Aceasta a- 
parține istoriei. Esențial este că 
armata portugheză a ajuns la con
cluzia că. la un moment dat, trebuie 
să rupă ferm cu trecutul, să se deli
miteze de el și să se alăture cauzei 
progresiste, independenței patriei, să 
adopte o poziție fermă de lichidare a 
colonialismului și acesta este. într-a- 
devăr, un fapt care face cinste arma
tei portugheze.

Noi am apreciat mult acest lucru, 
de aceea în primele zile am și trimis 
reprezentanți ai țării noastre să intre 
în contact cu guvernul nou. inclusiv 
cu armata și cu forțele politice. Si
gur, a transforma o societate nu este 
ușor, se întimpină multe greutăți. 
Există multe concepții cu privire 
la calea pe care trebuie mers. De 
multe ori ele pornesc de la aceeași 
dorință. Apar multe posibilități; cred 
că mai presus de toate se cere gă
sirea a ceea ce este comun, de a a- 
junge la același numitor comun — 
cum se spune in matematică. Aceas
ta cred că este esențial astăzi pentru 
situația din Portugalia, pentru parti
dele politice și forțele armate, por
nind de la un singur lucru : tot ceea 
ce se întreprinde să împiedice rein- > 
toarcerea la trecut, să deschidă o cale 
nouă, de dezvoltare democratică, de 
progres social rapid, de garantare a 
independenței și suveranității națio
nale, de a asigura țării și poporului 
portughez un loc demn în. lume. Și, 
pornind de la aceasta, Se poate găsi 
acest numitor comun.

Nu doresc în nici un fel să 
mă amestec în treburile interne 
ale Portugaliei. Aceasta nu este in 
felul de a fi al României și al meu 
personal. Noi înșine ținem mult la 
independență, sintem împotriva ori
cărui amestec în treburile interne, 
dorim colaborarea pe principiul de
plinei egalități. Desigur, noi dorim stă 
colaborăm și, fiind prieteni, întotdea
una intre prieteni pot și trebuie să 
aibă loc și schimburi de păreri. Ni
meni nu poate să se considere atot
știutor. Cred că cea mai bună școală 
și cea mai bună învățătură este viața. 
Pornind de la aceasta, de la intere
sele de libertate, de indepen
dență și suveranitate a poporului 
se pot găsi soluțiile cele mai bune. 
Noi am dori să exprimăm speranța 
și dorința ca. in fața problemelor 
complexe care sînt de soluționat în 
Portugalia, să se ajungă la acest 
numitor comun și guvernul dumnea
voastră, care este al șaselea, să gă
sească această armonie care să ducă 
la depășirea problemelor și greutăți
lor actuale, ceea ce ar corespunde pe 
deplin intereselor întregului popor 
portughez, dezvoltării democratice, 
progresiste a țării, transformărilor re
voluționare, sociale, care trebuie în
făptuite in viitor. Vă dorim succes în 
această activitate. Știm că nu este ușor, 
dar se poate obține victoria pe acest 
drum. Trebuie și perseverentă, și fer
mitate : trebuie însă și o atitudine 
de înțelegere pentru a realiza un a- 
numit echilibru corespunzător în a- 
ceastă activitate și atunci se vor pu
tea depăși ușor multe din greutățile 

Revista presei portugheze

ma pagină, „DIARIO DE LISBOA“, 
informind pe larg despre primirea 
rezervată oaspeților români la primă
ria capitalei portugheze. Același ziar 
publică o întreagă pagină dedicată 
României și personalității președinte
lui Nicolae Ceaușescu, relațiilor ro
mâno-portugheze. Sub titlul „O via
ță in serviciul poporului", „Diario de 
Lisboa" oferă cititorilor săi o scurtă 
biografie a președintelui României, 
însoțită de un portret, precum și de 
o suită de fotografii de la sosirea 
înaltilor oaspeți la Lisabona, de la 
întrevederile cu președintele Costa 
Gomes și cu primul ministru Pinheiro 
de Azevedo. Articolul „România : 
prima țară socialistă care a re
luat relațiile cu Portugalia" prezintă 
o cronologie a relațiilor lusitano- 
române de după 25 aprilie 1974, 
amintește numeroasele contacte care 
au avut loc in această perioadă 

bri ai Consiliului Revoluției și ai gu
vernului portughez, precum și Alvaro 
Cunhal. secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, Mario Soares, 
secretar general al Partidului Socia
list Portughez, Francisco Sa Carnei
ro, secretar general al Partidului 

textul constituției și va garanta con
solidarea cuceririlor revoluționare, 
continuitatea revoluției.

Domnule președinte,
Animat de spirit patriotic, cel 

de-al șaselea guvern, prin interme
diul meu, salută pe Excelența Voas
tră, aplaudînd inițiativele luate în 
vederea stringerii legăturilor între 
poporul portughez și poporul român, 
înregistrăm cu satisfacție faptul că 
România a fost prima țară socialistă 
europeană care a reluat relațiile di
plomatice cu noul regim portughez. 
Sînt diverse acordurile semnate în 
mai puțin de un an, pentru a întări 
relațiile noastre. Dar între aceste 
înțelegeri se distinge în primul rînd 
Tratatul de prietenie și cooperare 
lusitano-român care consacră o le

actuale. Vă spunem aceasta din expe
riența noastră, ca prieteni sinceri, în 
dorința ca să obțineți succese tot mai 
mari in dezvoltarea viitoare.

Ați vorbit de democrație. Sînt dife
rite feluri de interpretare a democra
ției. în definitiv, dumneavoastră vă 
pronunțați pentru p societate socia
listă. Ce înseamnă democrație socia
listă pînă la urmă ? Aceasta presu
pune că poporul, incepînd cu clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, păturile mijlocii și alte forțe so
ciale — includ și armata în toate 
acestea, pentru că ea nu este dea
supra acestor clase, ci un rezultat al 
acestor clase și pături sociale — tre
buie să participe direct la conduce
rea tuturor sectoarelor de activitate. 
Noi avem pretenția, in România, și 
sper să vizitați România și să apre- 
ciați acest lucru, că am realizat o 
democrație superioară. începind din 
întreprinderi, din cooperative, din 
orice instituție, avem organe colec
tive in care participă și directorii, și 
cadrele tehnice, și muncitorii. Pro
blemele dezvoltării oricărei instituții 
sau întreprinderi se discută in adu
narea generală a tuturor oamenilor 
muncii. Nu există, intr-un minister, 
o problemă care să nu fie discutată 
în consiliul de conducere al oameni
lor muncii. Toate hotăririle se iau pe 
baze democratice, inclusiv în gu
vern, în Consiliul de Stat — fără a 
mai vorbi de Comitetul Central al 
partidului.

Poporul participă nemijlocit la con
ducerea societății. Aceasta, pină la 
urmă, este esența democrației. La 
noi nu există organ de partid sau de 
stat in care reprezentanții armatei 
să nu fie prezenți ; ei sînt și in 
Consiliul de Stat, și în guvern, și în 
conducerea județelor, orașelor, peste 
tot unde se găsesc militari. Pentru 
că noi considerăm că trebuie asigu
rată o strînsă conlucrare și unitate 
între popor și armată. Așa conside
răm noi și așa am realizat forma de 
dezvoltare democratică a societății.

Trebuie gîndit și acționat pen
tru a crea o asemenea demo
crație în care poporul insuși să 
fie stăpin și el să hotărască a- 
supra destinelor sale. Și guvernul, 
și președintele, și comandantul su
prem al armatei trebuie să fie expre
sia voinței poporului și să înfăptuias
că năzuințele acestuia de bunăstare 
și independență.

Am vorbit, de altfel, despre acest 
lucru și la Conferința pentru securi
tatea europeană de la Helsinki, cind 
s-a discutat despre anumite deose
biri între democrații și am subliniat 
acolo, in fața tuturor președinților de 
stat și a șefilor de guverne, că există 
democrație și democrație, că demo
crația reală este aceea care se ba
zează pe popor, respectă voința po
porului și înfăptuiește voința poporu
lui. Sigur, dumneavoastră veți hotărî 
căile de dezvoltare democratică. Esen
țialul nu este că vor fi cinci partide, 
sau șapte partide, sau trei partide, 
deoarece, poate fi un singur partid, și 
să existe o democrație foarte bună și 
pot fi cinci partide și să nu existe 
o democrație reală. Nu poate fi o 
democrație reală atunci cînd un popor 
nu se bucură de libertate, cînd dom
nește inegalitatea economică ; ieste 
greu să fie. o reală democrație atit 
pe plan național, cit și pe plan inter
național, cînd la un pol sînt bogății 
și la celălalt săracii. Tocmai aceasta 
este problema pe care o punem astăzi 
nu numai noi, românii, ci care se 
pune pe plan internațional. Crearea 

între cele două țări, la diverse 
niveluri, precum și înțelegerile în
cheiate pînă acum, în domeniile po
litic, economic și cultural.

Sub titlul „Ceaușescu primit, cu 
căldură la primăria Lisabonei", pu
blicat pe prima pagină de cotidianul 
de după-amiază „A CAPITAL", se 
subliniază ideile cuvintării președin
telui român privind construirea so
cialismului în țara noastră și voința 
de a întări relațiile dintre România 
și Portugalia.

„Vizita președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu 
— scrie „JORNAL NOVO", care, pe 
două pagini, inserează relatări des
pre programul de marți și de 
miercuri — are o foarte mare în
semnătate pentru ambele popoare, 
dar mai ales pentru poporul portu
ghez : anume, prin faptul că această 

Popular Democratic, alte persoane 
oficiale civile și militare.

In timpul dejunului, desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, prietenească, 
primul ministru Jose Pinheiro de 
Azevedo și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

gătură frățească între | două națiuni 
situate in arii militare diferite. Vi
zita Excelenței Voastre în Por
tugalia constituie, fără îndoială, un 
pas hotărîtor pe calea unei po
litici care urmărește și dorește pa
cea, cooperarea, destinderea și dez
voltarea. Fie ca strîngerea relațiilor 
și cooperarea lusitano-română să sa
tisfacă aspirațiile legitime ale po
poarelor noastre și dorința celui 
de-al șaselea guvern.

în numele meu și al soției mele, 
în numele celui de-al șaselea gu
vern și al poporului portughez vă rog 
să mă acompaniați într-o afectuoasă 
ridicare de pahar în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia și a doamnei Elena Ceaușescu, 
pentru fericirea șl prosperitatea po
porului prieten român. (Aplauze).

unei democrații in viața internațio
nală presupune lichidarea inegalită
ții, a împărțirii lumii în bogați și 
săraci, asigurarea lichidării stării de 
înapoiere, crearea condițiilor ca fie
care națiune, fiecare popor să se 
bucure de cuceririle științei, în toate 
domeniile de activitate. Aceasta va fi 
o reală democrație. Altfel, sînt numai 
vorbe !

Deci, esențialul nu este cîți pot 
vorbi de democrație, ci felul in care 
muncitorii, țăranii, intelectualii,. mi
litarii pot participa la conducerea 
țării și iși pot spune cuvîntul irf mod 
colectiv, unitar, asupra modului in 
care să-și conducă propriile lor des
tine.

Știu că la dumneavoastră sînt 
partide mai multe. Și noi am avut 
mai multe. Am conlucrat bine cu ele. 
După ani de zile am ajuns, de comun 
acord, după ce ne-am înțeles bine, 
că trebuie să mergem la unificare. 
Trebuie să vă spun că și noi am avut 
perioade cind intre comuniștii și so
cialiștii din România au fost neînțe
legeri. Am avut partide și țărănești, 
și altele cu care eram în con
fruntare, dar am înțeles și comu
niștii și socialiștii, și alte partide că 
trebuie să ne unim, că numai așa pu
tem asigura mersul inainte al po
porului, al țării și ne-am unificat, și 
nu au ieșit decit lucruri bune din a- 
ceasta. Sigur, a fost o perioadă de ani 
și ani de zile. După părerea mea, in 
Portugalia nu există o altă cale decit 
o colaborare intre comuniști, socia
liști și alte forțe politice, in strîn
să legătură cu armata. întărirea 
unității muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, inclusiv a păturilor 
mijlocii și a acelei părți din 
burghezie care dorește să servească 
patria pentru a asigura independența 
și bunăstarea poporului. Știm că nu 
este un lucru ușor, dar este singura 
cale posibilă, dacă Portugalia vrea 
să-și cucerească un loc demn 
după 48 de ani de dictatură 
fascistă și să joace un rol însemnat 
în rîndul popoarelor. Noi vă dorim o 
asemenea cale și ca prieteni și ca to
varăși, vă dorim să obțineți succese 
în această direcție.

Deși poate stat lucruri cu care nu 
toți sînt de acord, le-am spus por
nind de la judecata pe care o avem 
și am avut-o întotdeauna ; este fe
lul meu de a discuta cu toți șefii de 
stat și de guvern, inclusiv cu cei 
cu care sîntem în contradicție — cu 
dumneavoastră nu sîntem în contra
dicție și, de aceea, cu atît mai mult 
vrem să vă spunem deschis cum 
judecăm noi aceste lucruri tocmai 
în dorința de a găsi căile de co
laborare și înțelegere.

Aș dori să închei exprimînd do
rința ca poporul portughez, forțele 
politice și armata portugheză să co
laboreze tot mai strîns cu guvernul 
pe care îl prezidați dumneavoastră, 
să obțină pași însemnați pe calea 
consolidării realizărilor de pînă 
acum, șă pună o bază trainică a ceea 
ce s-a obținut, pentru a putea merge 
în continuare înainte, în concordan
ță cu voința poporului spre o Portu- 
galie liberă, independentă, în care 
poporul să fie cu adevărat stăpîn pe 
destinele sale.

Vă doresc, dumneavoastră și doam
nei Azevedo, multă sănătate !

Tuturor celor prezenți aici le do
resc să conlucreze strîns pentru re
alizarea obiectivelor de bunăstare, 
independență și de progres pe calea 
democrației și socialismului 1 (A-
plauze) 

vizită constituie pentru cel de-al șa
selea guvern portughez un prilej 
unic de a porni la înfăptuirea unui 
deziderat de politică externă deose
bit de prețios pentru noi și la care 
România va putea contribui cu vasta 
sa experiență. Ne referim la diver
sificarea relațiilor externe ale Por
tugaliei, punînd un accent special pe 
relațiile cu țările din Europa și din 
lumea a treia, cu care Bucureștiul 
menține legături foarte bune". 
Același ziar continuă : „Amploarea 
acordurilor semnate pînă acum între 
Portugalia și România după 25 apri
lie 1974 lasă să se prevadă că rela
țiile dintre cele două țări vor fi tot 
mai strinse și rodnice".

Ample relatări despre vizita soli
lor poporului român au publicat și 
cotidianele „Diario Popular", „A 
Luta" și „Republica".

Posturile de radio și televiziune au 
transmis, la rîndul lor, reportaje des
pre întreaga suită de manifestări în
scrise în agenda vizitei.

La 29 octombrie a.c. a avut loc o 
întîlnire între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, aflat 
în vizită oficială în Portugalia, și to
varășul Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist Portu
ghez.

Au fost prezenți tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe, precum șl to
varășul Antonio Dias Lourenco, 
membru al Comisiei Politice a Co
mitetului, Central al Partidului Co
munist Portughez, directorul ziarului 
„Avânte !“.

fciO SoarGS, secretar general al Partidului Socialist Portughez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit cu Ma
rio Soares, secretarul general al Par
tidului Socialist Portughez.

La întîlnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, conducă
torul Partidului Socialist Portughez 
a dat o înaltă apreciere vizitei pe 
care o efectuează șeful statului ro
mân în Portugalia, întilnirilor cu re
prezentanții forțelor politice portu
gheze, cu oamenii muncii.

Mario Soares a subliniat marea 
însemnătate pe care socialiștii, po

Francisco Sa Carneiro, secretar general al Partidului Popular Democratic

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit. miercuri 
seara, la Palatul Queluz. cu Francisco 
Sa Carneiro, secretar general al Par
tidului Popular Democratic din Por
tugalia.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea. Rui Ma
chete, membru al conducerii P.P.D.

Conducătorul Partidului Popular 
Democratic a salutat cu căldură pe

th timpul convorbirii, s-a efectuat 
o informare reciprocă privind acti
vitatea și preocupările celor două 
partide. Totodată, s-a realizat un 
larg schimb de păreri asupra situa
ției actuale din Portugalia. Cu acest 
prilej s-a subliniat însemnătatea 
unirii tuturor forțelor muncitorești, 
progresiste, democratice și patriotice 
pentru a se realiza o dezvoltare 
liberă și independentă a Portuga
liei, pentru consolidarea cuceririlor 
revoluționare, pentru construirea unei 
vieți noi care să asigure fericirea și 
bunăstarea oamenilor muncii, pro
gresul poporului portughez pe calea 
socialismului. •

Oaspetele a salutat călduros pe se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român pe pămîntul Portugaliei 
și a apreciat că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie un im

porul portughez o acordă dezvoltării 
relațiilor politice, economice, tehni- 
co-științifice și în alte domenii din
tre cele două țări, conlucrării din
tre ele pe tărimul vieții internațio
nale și a arătat că Partidul Socialist 
va acționa pentru transpunerea m 
viață a tuturor acordurilor și înțe
legerilor convenite între cei doi 
șefi de state la București și cu pri
lejul actualei vizite la Lisabona.

în cursul schimbului de păreri s-a 
accentuat necesitatea înțelegerii și 
acțiunii unite a tuturor partidelor și 
forțelor politice care se pronunță 
pentru înaintarea poporului portu
ghez pe o cale nouă, liberă și inde
pendentă. pentru unirea pe o plat
formă comună a muncitorilor, țăra

din Portugalia

președintele Republicii Socialiste 
România și a mulțumit pentru o- 
noarea de a» fi primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul progra
mului vizitei sale in Portugalia. El a 
apreciat activitatea pe care România 
o desfășoară în interesul păcii și în
țelegerii între națiuni, pentru promo
varea unor raporturi noi între state, 
bazate pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, al neamestecului în 
treburile interne.

în timpul convorbirii a. fost eviden
țiată necesitatea de a se acționa pen
tru dezvoltarea liberă și democratică 

portant eveniment politic, care ser
vește poporului portughez, intereselor 
popoarelor român și portughez, dez
voltării relațiilor dintre Portugalia și 
țările socialiste, cauzei securității șl 
colaborării în Europa și în lume.

în cursul întîlnirii s-a subliniat im
portanța dezvoltării raporturilor bune 
de prietenie, cooperare și solidaritate 
existente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Portughez, 
în folosul amplificării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Portugalia, dintre poporul ro
mân și cel portughez, spre binele 
cauzei unității partidelor comuniste șl 
muncitorești, al tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și cordialitate.

nilor. intelectualității, păturilor me
dii și a altor categorii sociale îm
preună cu forțele armate pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
portughez, pentru democrație și so
cialism.

Conducătorii celor două partide au 
exprimat hotărîrea de a acționa în 
continuare pentru dezvoltarea con
tactelor, schimbului de păreri și in
formații, pentru adîncirea relațiilor 
dintre cele două partide, în interesul 
întăririi raporturilor de prietenie și 
conlucrare dintre poporul român și 
cel portughez, dintre România șl 
Portugalia.

întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie.

a Portugaliei, pentru propășirea eco
nomică și prosperitatea poporului 
portughez.

Secretarul general al Partidului 
Popular Democratic a subliniat în
semnătatea pe care o are vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în Por
tugalia pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, pen
tru întărirea conlucrării dintre sta
tele europene, indiferent de orîndui- 
rea socială, de apartenența la blocuri 
militare.

întilnirea s-a desfășurat într-o am
bianță deschisă, de stimă și respect 
reciproc.
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Artă și meșteșug Punct de reper: indicatorul
S-a crezut (se mai crede) 

că o inteligentă Însușire a 
unor procedee prozodice 
poate conduce, singură, la 
realizarea operei de artă și 
(in poezie mai ales) meș- 
‘etii In a face cuvintele să 
sune „din coadă" pot sădi 
în cititor credința că se 
află în fața unui personaj 
cu adevărat dăruit. Procu
rarea unei cărticele in care 
se explică didactic „secre
tul" mașinăriilor poetice e 
la îndemîna oricui. Nu e 
(aparent) foarte complicat 
să compui sonete, e lesni
cios să te slujești de iamb 
și nici „poza" inspirării nu 
e greu de aplicat Pe chip. 
Clasicii „poeți ai scolii" 
din copilăria noastră stir- 
neau entuziasmul unor das
căli impresionați de felul 
cum se împodobeau domes
ticele compuneri cu ceea 
ce hilar se chemau a fi 
„epitete ornate" și mai 
toți acești naivi comoomști 
au eșuat ulterior în alte 
meșteșuguri decît in cel al 
literaturii. A fost o vreme 
cind chiar critica aplicată 
se extazia !n primul rînd 
de strălucirea procedeelor 
stilistice, neglijînd dreapta 
judecare a conținutului 
operei literare.

Avangardismul, blamînd 
fetișurile orînduirii bur
gheze, a diminuat, firesc 
somnolentele precepte ale 
confecției de stihuri, paro- 
diindu-le singeros ori opu- 
nîndu-le „scandaloase" de
rogări de la tradiție. Si 
ne-am apropiat astfel de 
un (la început inconștient) 
refuz al ideii de meșteșug 
artistic, slujindu-se de da
rurile clasicilor pentru 
unele înjghebări incoerenta 
de forme fără fond, argu
mentate cu haz ori. de cele 
mai multe ori, cu cioburi de 
proză jurnalieră. Foarfeci 
nu totdeauna subtile au 
decupat fragmente din con
versațiile cotidiene, colîn- 
du-le în construcții etero- 
clite, cu pretenția că refac, 
automat, viața.

De ce să n-o spunem, 
există și azi suficiente pre
judecăți privind meșteșu
gul poetic. Seducția (mai 
apropiată de efemer decît 
se crede) a teatrului ab
surd a fost lăsată să treacă 
și asupra poeziei si ne-am 
văzut peste noapte invadați

de jocuri sterile, amalga
mări de imagini 
lipsite de cel mai 
sens logic. Cititorul, 
cel avizat, trecut 
școala descifrării 
ermetice, 
rit (dacă nu indignat) cum 
impostura se drapa inabil 
într-o inexistentă metafi
zică. A funcționat chiar și 
precauția de a-1 blama pe 
cititor dacă își refuză înțe
lesurile de nimeni înțelese 
și de aici pînă la reinven- 
tarea turnului de fildeș 
(mai nou, de vinilin) e nu
mai un gest. Desigur, un 
bun cititor nu primește 
poezia ca pe o ecuație pre
zentată ca în revistele de

grotești, 
palid 
chiar 
prin 

textelor 
privea nedume-

se referea la poeții de „pro
fesie" ci la masa anonimă 
de oameni simpli. înzestrați 
cu harul de a trăi poezia.

Fără a-1 socoti un mește
șug ca oricare altul (dar 
nici meșteșug suprem), cred 
că scrisul (scriitura, cum 
sună o cimilitură moder
nă) presupune trepte de 
înțelegere, necontenită lup
tă, nu cu cuvintele numai, 
cu avatarii de atelier, ci cu 
tot ce nu facilitează ex
primarea adevărului vieții. 
Sînt poeți de mari combus
tii interioare care nu dis
prețuiesc felul cum 
besc despre timpul 
despre

vor- 
lor. 

lumea pe care o 
trăim, cu credințele si fră-

puncte de vedere
de Gheorghe TOMOZEI

matematică (enunț al pro
blemei și rezolvarea) și 
..colaborează" cu autorul 
continuindu-i gindurile. re- 
făcîndu-i in imaginația sa 
ideile, lăsind ca versul să 
„lucreze" asupră-i si după 
ce cartea și-a închis coper- 
tile. Existînd, ca si în ca
zul scriitorilor, cititori ta- 
lentați, dar și netalentați, e 
firesc, bineînțeles, ca stu
poarea acestora din urmă 
să fie privită fără tragism ; 
și pentru receptarea poeziei 
îți trebuie pregătire, ani de 
studiu ; e de disprețuit pre
tenția unora de a se crede 
în fața bibliotecii ca in 
sala de spectacole. Nu poe
zia te poate face mai bun, 
mai vesel (ori mai trist), ci 
nevoia să simți neapărată... 
nevoie de vers, și înainte de 
a solicita deschiderea por
ților poeziei se cade 
încerci și să înveți 
desprinzi tu însuti 
vastitatea artei poezia
ții, a vîrstelor. a anotimpu
rilor.

La rîndu-i. poetul 
poate conta numai pe 
zestrările lui native, el 
buie să se instruiască
contenit și trebuie să poar
te grija mijloacelor cu care 
se exprimă. Manuscrisele 
clasicilor, pe care mi-a plă
cut să le asemui cu hărțile 
stelare sînt expresia 
trude fără seamăn. 
Alecsandri spunea că 
mânui s-a născut poet

sâ 
să 

din 
vie-

nu 
în- 

tre- 
ne-

unei 
Cînd

neînte- 
criticii 
răceală 
ce ar 

impună mai

mîntările ei. E de 
Ies cum o parte a 
manifestă adesea o 
tocmai pentru ceea 
trebui să le 
mult respect.

însușirea cu strălucire a 
meșteșugului par^ o vină. 
S-ar nărui ceva din valoa
rea operei de artă dacă ea 
poartă însemnele durabile 
ale artistului stăpîn pe 
tehnici în care improviza
torii de duzină eșuează. 
Versul neghiob, cuvîntul fo
losit anapoda, „împrumu
tul" inabil disimulat — 
— toate acestea pot fi „vir
tuți", autorul fiind robit de 
o inspirație spontană. Ima
gine a geniului poetic tota
litar și tutelar. Eminescu e 
modelul intangibil al poeți
lor de totdeauna. Se uită 
însă că ne-a rămas de la 
el și un dicționar de rime. 
S-a presupus (inexact) că 
acest dicționar n-ar fi fost 
compus pentru uz propriu, 
dar, citindu-1, ne dăm sea
ma că Eminescu l-a utili
zat copios. Avea nevoie ? 
Cum. și geniul poate lăsa 
pana de-o parte căutînd. 
vai. nu doar cuvîntul ce 
exprimă adevărul, ci și- 
rima ce exprimă adevărul ? 
Există așadar și un adevăr 
al formei ? Dacă omul cate 
rima „așa vii" cu „evlavii" 
avea nevoie de un instru
ment de lucru de care să 
se slujească la nevoie și 
neavîndu-1 conceput

Ilustrată din Brașov. în prim plan, noul supermagazin „Brașov", 
de curînd în folosință

Foto : Ioan POPESCU

alții și l-a făurit singur, nu 
văd de ce am disprețul 
azi poetul care versifică si 
rimează cu noblețe.

Amendînd pe drept cuvînt 
versificarea în sine, jocul 
teribilist, bravada metafo
rică ori calofilia. nu tre
buie să ignorăm că între in
tenția ideatică și transfigu
rare există un proces logic 
de organicitate. Mai mult 
Ca oricînd poezia de azi 
trebuie ferită de impostură 
și una din probele de 
foc la care ea nu rezistă 
este și vama sublimă a 
meșteșugului. Din păcate, 
se pun adesea în circulație 
confecții rudimentare, vul- 
garizînd idei scumpe și mi
turi (sub pretenția nesusți
nută a „demitizării"), in 
care bunul cunoscător de 
poezie știe cu cine și cu ce 
are de-a face fie și din 
lectura... rimelor 
Kilowați, 
larg-catarg, 
bină etc.).

Nutrind 
cititor, poetul acestui timp 
se cade să-și refuze pozele, 
ipostazele desuete ce-1 
iveau abulic, plutind peste 
nori, damnat ori dimpotri
vă „ferice", miluindu-și 
contemporanii cu versuri 
debitate în birt. El e un om 
al cetății solare. Al unei 
epoci de mari și teribile 
prefaceri. Și fiindcă si răsr 
punderile lui civice sînt pe 
măsura dragostei 
înconjurat, el 
drumul anevoios 
însușindu-și cele 
mijloace de exprimare.

Mijloace, adică arme.
Iată de ce putem aștep

ta ca și atelierul lui de 
creație să semene cu ate
lierele marilor făurari ai 
epocii : iluminat de adevăr 
și trudă. El caută, cu arme 
făurite în milenii de poezie, 
noul. Și noul nu înseamnă 
sonete de... 40 de versuri 
așezate în... scară cum ni 
le oferă cu insistentă un 
poet, altminteri dăruit.

Ci înseamnă 
orgoliul de a 
luînd-o mereu 
la capăt (mai 
ceea ce se cheamă a fi iz- 
bindă), pentru a rodi și a 
sluji vieții, oamenilor, poe
ziei...

(Galați- 
Manole-cupole, 

lumină-com-

respect pentru

cu care e 
parcurge 

spre Idee 
mai bune

să nutrești 
te depăși, 

și mereu de 
ales după

cinema
• Mastodontul : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 31) — 17,15;
(32) — 20,15, SCALA — 9.30; 11,30; 
14; 16,15; 18.30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Jakob mincinosul : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
O Cele mal bune momente cu 
Stan și Bran : PATRIA — 9,30;
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. BUCU
REȘTI — 8,45; 11: 13,15; 16,15; 18,30; 
20,30.
• Se mai lntimplă minuni : LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15; 13,30; 16;
18.15; 20,30, FESTIVAL — 9.15;

13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVO- 
- 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;

• Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
• Dragoste la 16 ani : DOINA — 
11.30; 13,30: 15,45; 17.45; 19,45.
• Unde este compania a 7-a 
PITOL — 9.30: 11,45;
20,30. MELODIA — 9:
16; 18,15; 20,30.
©Mușchetarul român
— 9; 11.15; 13.30; 16; 
AURORA — 9; 11,15;
18; 20.15. TOMIS — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mireasa lui Zandy : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,

CA-
14: 16; 18,15; 
11,15; 13,30;

: GRIVIȚA
18,15; * "

13,30:
20,15, 
15,45: 
13,30;
— 9;

Expoziția de pictură deschisă 
in aceste zile în rotonda Ateneu
lui Român aduce în atenția pu
blicului bucureștean aspecte ale 
picturii din Republica Islamică 
Pakistan, prin intermediul lu
crărilor unuia din reprezentan
ții ei de frunte — pictorul SA- 
DEQUAIN. Deținător al mai 
multor premii naționale și in
ternaționale, autor a numeroa
se lucrări de artă monumentală, 
poet (în expoziție sînt prezen
tate panouri cu rubaiate compu
se și ilustrate de pictor), Sade- 
quain practică o artă care cîș- 
tigă spontan adeziunea privito
rului, datorită caracterului de 
confesiune directă a lucrărilor, 
în desen, Sadequăin cultivă co
respondențele între temele a- 
bordate și arta caligrafică a lu
mii sale, stăruind asupra fine- 
ței armoniilor cromatice a aces
tor scrieri, asupra captivantei 
lor valori decorative.

în pictură, Sadequain desco
peră, în realitățile de fiecare zi 
ale vieții poporului său, caracte
re specifice („Lumea picturilor 
lui, se scrie în prefața catalo
gului, este alcătuită doar de cei 
care suferă. Aceștia sînt singu
rii care muncesc — tăietorul de 
lemne, sacagiul, cămila, taurul, 
cactusul însetat, rădăcina de sub 
bolovan") — dezbătînd raporturi 
omenești actuale, evocind oa
meni și locuri, tradiții folclorice 
definitorii pentru relația artă- 
adevăr uman, cultivată de po
porul pakistanez. Lucrări ca 
„Fete în fața oglinzii", „Cîntăreț 
la «Saringi»", „Răsărit de soa
re", „Vagabond", „Țărani rupln- 
du-și lanțurile", „Brațe de 
cactus" ilustrează atît aria 
tematică abordată de pictor, cit 
și disponibilitățile lui creatoare. 
Un limbaj grav, auster contri
buie la definirea existenței pa
kistaneze în raport cu ipostaze
le timpului, cu momentele ma
jore ale acestei existențe. Mo
dalitatea rațională, esențială în 
lucrările expuse, se ilustrează' 
prin aceea că artistul a ales, a 
subliniat sau a redimensionat 
elementele lumii studiate, pen
tru a pune în evidență sensuri 
superioare.

Marina PREUTU

FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
a Cantemir : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, MIORIȚA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• O c&l&torie spre centrul pămin-
tului : EXCELSIOR — 9; 12,30;
16; 19,30, FLOREASCA — 9; 12; 16; 
19,15.
® Elixirul tinereții : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Ucigașul și fata — 14,30, Călăre
țul misterios (ambele serii) — 16,30, 
Dansez pentru tine — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Delict din dragoste : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Noaptea artificiilor : LIRA — 
16; 13; 20.
a Ferma lui Cameron : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, ARTA
— 15.30: 17,45; 20.
• Rătăcire : MUNCA — 16; 13:20.
• Calvarul unei femei : BUCEGI
— 15.45: 18; 20.15.
• Evadarea : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• întoarcerea Iui Colț Alb :
REA — 16; 18; 20.
• Fillp cel bun : COSMOS —
18; 20,15.
a Fluviul fără întoarcere :
RENTARI — 15.30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30: 18; 20.
• A fost odată un Hollywood t 
COTROCENI — 10; 13,30; 16,15: 19.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• ștefan cel Mare'— Vaslui 1475 : 
VITAN — 15,30; 19.

UNI-

15,30;

FE-

IIproducția fizică"
Cum urmărește Comitetul de partid al sectorului 1 

din Capitală îndeplinirea planului în întreprinderi

în continuarea anchetei noastre privind modul în care organele șl 
organizațiile de partid, colectivele din întreprinderi acționează pentru 
îndeplinirea integrală a planului la producția fizică, la toate sortimen
tele prevăzute pentru acest an, publicăm astăzi răspunsul tov. ing. 
Constantin Prodan, secretar al Comitetului de partid al sectorului 1 
din Capitală, la întrebările :

1. Care este situația realizării planului Ia 
mele trei trimestre ale anului ?

2. Ce probleme urgente ridică îndeplinirea 
cum acționați pentru soluționarea lor ?

1 Colectivele de oameni ai mun
cii din sectorul 1 au raportat 
încă de la 15 mai a.c. îndepli

nirea prevederilor cincinalului. 
Drept urmare, biroul comitetului de 
partid al sectorului a acționat și ac
ționează cu fermitate în întreprinderi 
pentru obținerea pînă la sfîrșitul 
acestui an, peste prevederile cinciniȘ 
lului, a unei producții industriale de 
aproximativ trai miliarde lei.

Putem aprecia că acest angajament 
se Îndeplinește cu succes și că biroul 
comitetului de partid al sectorului, 
ajutat în permanență de secretariatul 
Comitetului de partid al municipiului 
București, și-a orientat în acest scop 
major întreaga muncă politico-orga- 
nizatorică. Remarcăm, în acest cadru, 
activitatea rodnică a colectivelor de 
întreprinderi, materializată în folo
sirea mai bună a capacităților de 
producție, a timpului de lucru și a 
forței de muncă, precum și efectele 
unor inițiative de valoare, între 
care : „Micronul, gramul, secunda", 
„Âutodotare-autoutilare". De aseme
nea, putem spune că un bun prilej 
de analiză temeinică a rezervelor 
de producție și de valorificare a lor, 
de mobilizare a forțelor și energiei 
creatoare a oamenilor muncii l-au 
constituit discuțiile și adunările ge
nerale de partid pentru semnarea 
angajamentului solemn. Așa se ex
plică faptul că în trei trimestre din 
acest an planul la producția indus
trială a fost depășit cu peste 100 mi
lioane Iei, că în luna octombrie se 
prelimină obținerea în continuare 
de bune rezultate in acest domeniu.
Sporul de producție se concretizează 
in scule și dispozitive pentru foraje 
speciale, utilaje' și piese de schimb 
pentru construcții, drumuri și poduri.

producția fizică in pri-

integrală a planului și

industriei electrotehnice.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30. '(sala mică) : Imblln- 
zirea scorpiei — 19,30.
O Orchestra simfonică a Radiote- 
levizlunii : Concert simfonic. Di
rijor : Ludovic Baci — 20.
• Teatrul de Operetă : Miss He- 
lyott — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Preșul — 
19,30.
C Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sintem Îngeri
— 19,30.
• Teatrul „C.I. N6ttara“ (sala Ma- 
gheru) : Dilema — 19,30, (sala Stu
dio) : Nu am încredere în bărbați
— 19.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
ria) : Cavalcada comediei — pre
mieră — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
ROmână" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 10,30.
O Teatrul Țăndărică (sala Casei 
de cultură a sectorului VII — ,,E- 
cran-club") : Punguța cu doi bani
— io.
• Studioul I.A.T.C. : Simple coin
cidențe — 20.

produse ale 
cărți, reviste, ziare ș.a.

Realizările de pină acum puteau să 
fie mai bune, dacă colectivele din 
două întreprinderi nu ar continua să 
înregistreze rămîneri în urmă la u- 
nele produse industriale. Este vorba 
de produse ale industriei electronice 
și dc piese de schimb importante pen
tru industria chimică.

2 Studiile efectuate din vreme
de către consiliul de control 
muncitoresc al sectorului au 

relevat posibilitățile de realizare a 
planului pe 1975 ds către majorita
tea unităților economice, dar au sem
nalat, totodată, greutățile privind 
asigurarea cu contracte și co
menzi pentru acoperirea integrală a 
sarcinilor planificate de la întreprin
derea de elemente pentru automati
zări și la întreprinderea de aparate 
de măsură și control Otopenl. Dacă la 
nivelul sectorului rezultatele globale 
sînt cele pentru care ne-am angajat, 
acestea nu ne satisfac. întrucit între
prinderea de elemente pentru auto
matizări și întreprinderea de aparate 
de măsură și control Otopeni prelimi
nă însemnate nerealizări ale planului 
fizic, cauzate de lipsa comenzilor. Cu 
toate eforturile depuse de către se
cretariatul comitetului de partid al 
sectorului, Centrala industrială de 
echipamente pentru telecomunicații 
și automatizări, precum și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini nu 
au reușit să asigure acoperirea inte
grală cu comenzi a planului. Deși 
Centrala de utilaje și piese de schimb 
pentru industria chimică (CUPSIC) 
și Ministerul Industriei Chimice au 
contracte pentru diferite produse din 
metal necesare industriei chimice, 
totuși, beneficiarii din cadrul ace
luiași minister nu au asigurat între
prinderii de aparate de măsură și 
control comenzi la nivelul planului 
și materia primă menită să permită 
realizarea sarcinilor contractate.

Este adevărat, in cele două uni
tăți din sector au fost evidențiate 
soluții pentru depășirea planu
lui la celelalte produse, precum și 
pentru asimilarea altora, care să cre
eze premisele îndeplinirii sarcinilor 
de plan. în acest sens, în urma acțiu
nii privind punerea în valoare a po
sibilităților de reducere a importu
lui. organizată la nivelul sectorului, 
colectivele din cele două întreprin
deri au trecut cu prioritate la elabo
rarea studiilor și tehnologiilor nece
sare asimilării, în următoarele luni, 
a unor aparate și piese de schimb 
ce se aduceau din import. Paralel cu 
aceste eforturi, comitetul de partid al 
sectorului are permanent in vedere 
pregătirea in bune condiții a pla
nului pe anul 1976. In scopul deplinei 
reușite a acestor preocupări, solici
tăm organelor centrale de sinteză și 
planificare, ministerelor de resort să 
rezolve neîntirziat unele probleme 
majore, cum sint : nominalizarea și 
contractarea integrală a producției la 
„Automatica", întreprinderea de ele
mente pentru automatizări și între
prinderea de aparate de măsură și 
control Otopeni ; de asemenea, 
sprijine asigurarea acestora cu 
partiții și contracte de aprovizionare 
tehnico-materială — condiții fun
damentale pentru bunul mers al ac
tivității productive în primul an al 
noului cincinal.

'FAPTUL
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DIVERS
O idee...
sănătoasă!

Bolnavii de astmă veniți la 
tratament in stațiunea balneară 
Slănic-Moldova sint transportați 
zilnic, pentru cură, in salina de 
la Tg. Ocna. Mai dificilă este 
insă deplasarea bătrinilar și a 
copiilor. Ca să le vină in ajutor, 
medicii din stațiune s-au gindit 
să nu-i transporte in salina sub
teranii, ci să aducă... salina in 
stațiune. In acest scop se amena
jează acum o microsalină din 
blocuri de sare dislocate din 
mina de la Tg. Ocna. In plus, va 
fi creat un microclimat asemă
nător celui din subteran, asigu- 
rindu-se condiții optime de tra
tament ți pentru pacienta greu 
transportabili.

Păgubașul 
o să-l ierte...

Tinărul Constantin Măgurea- 
nu, strungar la Combinatul chi
mic Rm. Vîlcea, a găsit pe stra
dă un portmoneu cu acte, cu 
1 700 lei bani gheață și cu trei 
librete C.E.C. Avînd de făcut 
unele cumpărături, tinărul strun
gar a cheltuit, din greșeală, o 
sută de lei din banii găsiți. Cînd 
s-a prezentat la miliție, l-a ru
gat pe lucrătorul căruia i-a pre
dat portmoneul ca. la rindu-i, 
să-l roage pe păgubaș să-1 ierte 
că în locul unei sute de lei în
tregi l-a pus la loc tot o sută, 
dar de cite 5, 10 și 25 lei. Deși 
e vorba de o sută „mărunțită", 
cinstea tînărului a rămas 
treagă.

„Sfîntul" 
din Brăila

in-

Marin Mocanu din Brăila, 
strada Mircea Vodă nr. 56, în 
loc să-și vadă de boala lui, să 
se îngrijească (este anchilozat, 
la pat), s-a proclamat intr-o zi 
„sfint" și a început să „sfin
țească" la domiciliul său pe a- 
matorii și amatoarele de o slujbă 
mai bună, de o facere sau des
facere in dragoste, de reușita la 
un examen sau intr-o călătorie 
la drum de seară... „Sfințirea"
se făcea contra cost. Prostia 
costă. Și încă foarte mult, de 
vreme ce „sfîntul" brăilean reu
șise să-și siringă banii necesari 
pentru cumpărarea unui auto
mobil. Dar a fost prins de mi
liție in flagrant de... păcătuire 
față de lege.

„Consum
personal"

să 
re-

Schuster din Tg. Jiu sim- 
în nări miros de alcool. Și 
nedumeriți, știind că nu se 
prin preajmă vreo bodegă.

Printre preocupările cu caracter de 
permanență ale cercetării filozofice 
din țara noastră, reevaluarea critică, 
prin prisma principiilor și metodolo
giei științifice marxiste, a tradițiilor 
cugetării filozofice și sociale româ
nești, a tezaurului de gindire progre
sistă lăsat de înaintași, ocupă un loc 
de seamă. Dacă actul de valorificare 
a moștenirii trecutului constituie o 
datorie a oricărei culturi, un izvor de 
împrospătare și îmbogățire, pentru 
cultura noastră socialistă aceasta re
prezintă o îndatorire rezultată din 
însuși caracterul ei de sinteză cali
tativ superioară a tot ceea ce au 
creat mai valoros înaintașii, a tot 
ceea ce este autentic progresist in 
creația generațiilor trecute.

O privire analitică asupra activi
tății desfășurate in anii construcției 
socialiste pe tărîmul valorificării 
moștenirii filozofice pune in evidență 
o văstă și bogată activitate, preocu
pări intense și înfăptuiri remarcabile, 
îndeosebi in perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea al P.C.R. Ca
racterizată printr-o vie efervescență 
în toate domeniile, sub impulsul in
fuziei de spirit creator și îndrăzneț, 
această perioadă a marcat și în ce 
privește cercetarea gîndirii filozofice 
a trecutului un real progres, atit sub 
raport cantitativ — prin publicarea 
unui mare număr de studii, sinteze, 
lucrări de exegeză, cit și calitativ — 
prin aprofundarea cercetării, nuanța
rea analizelor, depășindu-se anumite 
simplificări, schematisme sau inter
pretări sociologizante din perioada 
anterioară. Se poate afirma că nicio
dată in trecut actul de valorificare a 
moștenirii culturale nu a atins o ase
menea amploare și un asemenea 
grad de rigurozitate științifică, ca in 
aoești ultimi ani.

O direcție fundamentală in jurul 
căreia s-a concentrat acțiunea de va
lorificare critică a gîndirii filozofice 
a fost evidențierea bogatelor tradiții 
de gindire raționalistă și materialistă 
românească, integrarea lor in circui
tul culturii noastre socialiste. Faptul 
că această gindire a însoțit de-a lun
gul istoriei curentele și tendințele 
progresiste ale evoluției sociale, din- 
du-le expresie și sprijinindu-le ideo
logic, ne dă dreptul să afirmăm că ea 
a constituit o autentică reflectare a 
conștiinței de sine a poporului român, 
o permanență a spiritului nostru na
țional. Tocmai de aceea opera gindi- 
torilor înaintați se bucură in societa
tea noastră socialistă de o atenție 
predilectă, de înalt respect și pre
țuire. Umanismul și iluminismul, ca 
momente de început ale filozofiei mo
derne românești, strălucit reprezen
tate de cărturarul umanist Dimitric 
Cantemir și, respectiv, de mișcarea 
spirituală cunoscută sub denumirea 
de Școala ardeleană, ca și de gîndi- 
tori precum Gh. Lazăr, I. Heliade Ră- 
dulescu. Gh. Asachi, Eufrosin Poteca, 
au format obiectul unei analize amă
nunțite și cuprinzătoare, cel mal a- 
desea în volume de sine stătătoare.

Amintim în acest sens studiile mo
nografice „Filozofia lui Dimitrie Can
temir", „Dimitrie Cantemir și uma
nismul", „Dimitrie Cantemir. Viața 
și opera", „Umanistul Nicolaus Ola- 
hus", lucrările de sinteză „Ideile po
litice și iluminismul în Princi
patele Române" (1750—1831), „Gindi- 
rca românească in Transilvania 
în sec. al XVIII-lea", „Fragmen- 
tarium iluminist", monografiile : „Pe
tru Maior : un ctitor de conștiințe", 
„Gheorghe Lazăr", „Ion Heliade Ră- 
dulescu — ideologia social-politică și 
filozofică" etc.

Au fost conturate mai bine trăsă
turile raționalismului filozofic* româ
nesc de la mijlocul secolului trecut 
— caracteristică principală a gîndirii

cu-Rion, volumul „Contribuția revis
tei «Contemporanul» la propagarea 
concepției marxiste în România" etc.

Este bine știut că, în diferitele 
epoci, culturile nu au fost și nu pu
teau fi omogene. în fiecare moment 
istoric, alături de valori certe, înnoi
toare, s-au manifestat și idei sau 
concepții idealiste, retrograde. Ten
dințele progresiste și cele conserva
toare pot coexista, după cum evi
dențiază experiența istorică, nu nu
mai în cadrul unei culturi, ci și al 
unei epoci, al unui curent de gindire 
și chiar în opera aceluiași autor. 
Asemenea situații impun din partea 
cercetătorilor disocieri subtile, dar 
hotărîte, minuirea cu pricepere a 
instrumentului fin al analizei și in-

mul", dedicate analizei unor impor
tante curente ideologice.

O asemenea manieră complexă de 
interpretare se cere cu atit mai 
bine aplicată Țn cazul ginditorilor 
idealiști, mai>ales al celor care au 
cunoscut o evoluție sinuoasă, adesea 
contradictorie. Critica idealismului 
din concepția lui C. Rădulescu-Mo- 
tru sau a lui Blaga nu se poate re
duce la o respingere în bloc a crea
ției acestora, considerată global. Nu 
se poate ignora, de pildă, faptul că 
în filozofia lui Rădulescu-Motru gă
sim încercări asidue de valorificare 
a descoperirilor științifice, iar în cea 
a lui Blaga efortul, în parte bine 
condus, de a aborda, într-o manieră 
originală, probleme noi din sfera fi-

numeroasele reeditări ale unora din 
principalele sale scrieri. în același 
timp, tot ce a fost mai valoros in 
gindirea progresistă românească — 
în momentele reprezentate de uma
nism, iluminism, pașoptism, scrierile 
ginditorilor socialiști și comuniști au 
fost puse la îndemîna publicului prin 
intermediul unor ediții de opere 
alese și ediții critice.

în ce privește valorificarea filonu
lui raționalist și progresist din gin
direa perioadei interbelice, mențio
năm acțiunea sistematică de publi
care a operelor lui P. P. Negulescu, 
inclusiv cele inedite, ale lui Dimi
trie Guști (din care au apărut cinci 
volume). Petre Andrei (două volu
me), Mihai Ralea (ediție de Opere

unor personalități pașoptiste. Acestui 
moment deosebit de valoros în gin
direa românească i-au fost dedicate 
lucrări ca „Ideologia generației ro
mâne de Ia 1848 din Transilvania", 
„Gindirea pedagogică a generației de 
la 1848“ etc. Fiecare din personalită
țile marcante ale revoluției de la 
1848 — Nicolae Bălcescu, Mihail Ko- 
gălniceanu, Simjon Bărnuțiu, Geor
ge Barițiu, August Treboniu Lau- 
rian, C. A. Rosetti — au beneficiat 
de cel puțin un studiu monografic.

O atenție deosebită a fost acordată 
tradiției materialiste în filozofia ro
mânească, care a avut în Vasile 
Conta un ilustru reprezentant, de 
talie europeană. Filozofia lui Vasile 
Conta a constituit subiectul unei 
ample monografii și a numeroase 
studii.

în fine, în acest cadru se cuvine 
relevat caracterul mai profund și 
mai nuanțat al exegezelor privind 
lăspindirea și dezvoltarea filozofiei 
marxiste în România. Opera unor 
ginditori — cum ar fi C. Dobrogea- 
nu-Gherea, I. Nădejde, Raicu Ionescu- 
Rion, Panait Mușoiu, Lucrețiu Pă- 
trășcanu — și-a aflat o tratare mai 
amplă, mareîndu-se atît meritele lor 
în interpretarea prin prisma filo
zofiei marxiste a realităților ro
mânești. cit și unele limite is
torice. Se remarcă în acest sens 
ampla monografie : „C. Dobrogea-
nu-Gherea : studiu social-istoric", 
studiile monografice însoțite de se
lecții antologice dedicate lui Ștefan 
Stincă, Panait Mușoiu, Raicu Iones-

terpretăriî dialectice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în acest 
sens că „preocupîndu-ne de cultiva
rea respectului și dragostei pentru 
aceste tradiții, valorificindu-le, pre
țuind de la ele tot ceea ce este bun 
și servește mersului nostru înainte, 
nu trebuie să uităm nici un moment 
că în trecut au existat în țara noas
tră — și nici nu puteau să nu exis
te — și concepții retrograde, reac
ționare, care au servit claselor asu
pritoare. Față de toate acestea tre
buie să luăm poziție hotărită. Fi
rește, chiar și in cazul unor perso
nalități progresiste din trecut trebuie 
să acționăm cu discernămint, să ana
lizăm bine ce preluăm — pentru că 
nu putem să luăm totul in bloc".

Analiza în acest spirit a moștenirii 
filozofice, promovarea unei metodo
logii de interpretare mai complexe 
care evidențiază, alături de funcția 
socială îndeplinită de diferitele cu
rente, conexiunile dintre sistemele 
de gindire, mediațiile multiple ce in
tervin in determinarea diferitelor 
concepții au condus, în mod firesc, 
la construirea unor imagini mai 
nuanțate și mai veridice privind 
gindirea unor personalități. Avem 
în vedere studiile elaborate în ulti
mii ani asupra operei unor ginditori 
proeminenți precum Titu Maiorescu, 
A.D. Xenopol, Dimitrie Guști, Pe
tre Andrei. D. Drăghicescu, Mihail 
Dragomirescu etc., lucrările „Sămă
nătorismul", „Junimea și junimis- 
mul“, „Poporanismul și «Viața Ro- 
mânească»", „Gindirea li gindirit-

lozofiei culturii — deși, așa cum se 
cunoaște, concepțiile lor filozofice de 
ansamblu se află intr-o evidentă 
contradicție cu știința și filozofia 
materialistă.

Necesitatea analizei critice, a ope
rării unei distincții clare, științific 
fundamentate, între elementele va
loroase și cele care se cer respinse 
din concepția diferiților autori, se 
impune cu atît mai mult subliniată cu 
cit, față de aceiași autori, s-au ma
nifestat uneori atitudini unilaterale 
în ambele sensuri — cum este ca
zul, de pildă, cu creația lui Maio
rescu, Rădulescu-Motru, Blaga și 
chiar P. P. Negulescu și M. Florian, 
față de care au existat în anumite 
perioade, cînd tendințe de minimali
zare, cind poziții de interpretare ne
critică, de preluare globală a unor 
laturi din sistemele lor filozofice. 
Trebuie mereu avut în vedere că 
respingerea globală, ca și apologia 
gratuită, în general etichetările sînt 
deopotrivă străine metodologiei mar
xiste.

Preocupările pentru valorificarea 
moștenirii filozofice a trecutului își 
găsesc materializare și în bogata ac
tivitate de editare sau reeditare a 
unor opere și lucrări dintre cele mai 
reprezentative. Astfel, în anii noștri 
au apărut scrieri din opera lui Dimi
trie Cantemir, inedite sau nepublica
te anterior in românește („Interpre
tarea naturală a monarhiilor", „Scri
soare către contele Golovkin"); a în
ceput tipărirea operelor complete ale 
marelui cărturar, fără a mai vorbi de

vol. I), Tudor Vianu („Estetica") 
etc. S-a tipărit, de asetnenea, un 
volum de scrieri alese din opera 
filozofului Mircea Florian. Acțiunea 
de editare a avut în vedere și opere 
ale unor ginditori în ansamblu idea
liști, însoțite, evident, de un aparat 
critic corespunzător. Au apărut de 
pildă mai multe volume din opera 
lui Lucian Blaga („Trilogia culturii", 
„Experimentul și spiritul matema
tic", „Despre conștiința filozofică", 
„Zări și etape"). în anii socialismului 
și-au reeditat lucrări anterioare și 
au publicat lucrări noi ginditori ca 
N. Bagdasar („Teoreticieni ai civiliza
ției", „Orientări în filozofia contem
porană"), D. D. Roșea („Existența 
tragică", „însemnări despre Hegel").

O etapă superioară în valorificarea 
moștenirii filozofice o reprezintă 
elaborarea unor sinteze și tratate 
consacrate dezvoltării pe o perioadă 
mai îndelungată a creației înaintași
lor. Există și în această direcție 
unele realizări notabile. Recent, de 
pildă, a fost încheiat volumul al 
doilea al Tratatului de istoria filo
zofiei românești, următorul aflîn- 
du-se într-un stadiu destul de avan
sat. Totuși, elaborarea unor lucrări 
de sinteză trebuie să concentreze 
mai mult atenția, mal ales că cer
cetările realizate pînă în prezent, în 
domenii cum ar fi dezvoltarea gîn
dirii social-politice, a sociologiei ro
mânești, se referă doar la perioade 
de timp limitate și poartă anumite 
amprente ale unor simplificări.

Sistem al valorilor autentice —

filozofia marxistă respinge cu fer
mitate și consecvență concepțiile re
trograde, potrivnice cursului istoriei, 
cerințelor progresului. în spiritul a- 
cestei exigențe au fost elaborate 
mai multe studii și articole asupra 
unor curente de gîndire iraționalis
te, punindu-se în evidență nu numai 
inconsistenta teoretică a acestora, 
dar și caracterul profund reacționar 
al viziunii lor despre om și societa
te. Credem însă că analiza critică 
a' acestor doctrine va trebui să se 
desfășoare mai sistematic, să fie 
mult mai prezentă atît în revistele 
de specialitate, cit și în cele de cul
tură. Poate fi mai bine pusă in va
loare în această privință însăși ati
tudinea curentelor înaintate în epo
că. Este știut, de pildă, că față de 
asemenea curente de gîndire profund 
retrograde, declarat obscurantiste și 
iraționaliste — precum trăirismul, 
corporatismul, ortodoxismul gîndirist, 
care au constituit sursa ideologică a 
forțelor reacționare ce au pricinuit 
poporului nostru imense suferințe — 
a existat în acea vreme o atitudine, 
deosebit de semnificativă și eloc
ventă, de totală respingere din par
tea întregii gindiri progresiste.

Relevînd bogata activitate desfășu
rată și în acest cîmp al cercetării fi
lozofice, subliniind cîteva din cerin
țele ce stau în fața cercetării știin
țifice în valorificarea gîndirii înain
tașilor, nu putem să nu relevăm si 
îndatoriri ce revin pe această linie 
deopotrivă editurilor, revistelor, al
tor publicații de specialitate, institu
țiilor de învățămînt. Se impune, cre
dem, imprimarea unui caracter mal 
sistematic activității de editare a 
operelor filozofice și sociologice, în
soțite de studii mai aprofundate, care 
să-i ajute pe cititori într-o interpre
tare corectă, în spiritul obiectivități! 
științifice. Pentru a contribui la va
lorificarea mai deplină a filonului 
progresist, patriotic al filozofiei ro
mânești, ni s-ar părea deosebit de 
oportună înființarea unei colecții cu 
un asemenea obiectiv precis — după 
cum ar fi de dorit ca și revistele de 
cultură să se aplece in mai mare 
măsură, într-un spirit de consecven
tă principialitate, asupra probleme
lor valorificării moștenirii filozofice.

Mărturie a spiritului creator al 
poporului nostru, moștenirea filozo
fică românească alimentează gindi
rea cu teme de meditație adîncă, so
licită pe cercetătorii de azi să conti
nue abordarea unei problematici 
noi, bogate, calitativ superioare, sti
mulează, prin exemple ilustre de an
gajare socială, gindirea actuală la 
noi realizări, pe măsura dimensiuni
lor transformărilor revoluționare pe 
care le înfăptuiește poporul nostru, 
constructor al unei înalte civilizații 
— civilizația socialistă.

Nicolae GOGONEATA 
Gh. VLADUȚESCU

De la o vreme, vecinii Iul An
drei 
țeau 
erau 
află
Misterul a fost dezlegat de or
ganele de miliție, care au găsit 
la domiciliul lui A.S. nu mai 
puțin de 215 litri de rachiu, plus 
o mare cantitate de „materie 
primă" — marmeladă. Deși a 
fost scoasă la iveală și instala
ția improvizată pentru rachiu, 
A.S. a avut tupeul să susțină că 
tot rachiul și toată marmelada 
erau pentru... consumul perso
nal. Și avea depozitate pentru 
acest „consum personal" nici 
mai mult nici mai puțin decît... 
350 kilograme de marmeladă 1

Un dar
de nuntă

Vasile, Viorel și Tăsică Frățl- 
loiu din comuna Adunați, jude
țul Prahova — toți trei rude — 
împreună cu un prieten comun, 
Traian Banu, supărați foc că 
n-au fost invitați la o nuntă din 
sat, s-au sfătuit cit s-au sfătuit 
cum să pună la cale o răzbu
nare, după care au hotărit : 
„Mergem și le spargem nunta!". 
De cum a început nunta, cei 
patru vlăjgani au intrat înăun
tru și, îndreptindu-se spre cele 
patru colțuri ale încăperii, au 
îheeput scandalul. Au sărit ime
diat flăcăii satului, i-au imobili
zat ți i-au dat pe ușă afară. In 
plus, miliția le-a oferit celor 
tru și un „dar de nuntă" : 
2 000 lei amendă.

Ulcer

pa- 
citt

din
un

și... coniac
In incinta Spitalului nr. 2 

Rm. Vilcea a fost înființat
chioșc pentru desfacerea unor 
produse lactate și zaharoase. 
Idee excelentă, salutată cu căl
dură de pacienți. Numai că, de 
la un timp încoace, alături de 
lapte și sucuri, de pepsi și apă 
minerală, și-au făcut apariția și 
altfel de „răcoritoare" : coniac, 
rom și chiar... șampanie. Inchi- 
puiți-vă ce noroc pe capul unul 
biet suferind de ulcer să înghi
tă pilula cu o „eprubetă" de co
niac...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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[Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Romănia
MANIFESTĂRI CU PRILEJUL Cronica zilei

Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru salutările cordiale 
adresate cu ocazia zilei mele de naștere. Am deosebita plăcere de a transmite 
cele mal bune urări pentru sănătatea șl fericirea dumneavoastră personală, 
precum și pentru bunăstarea șl progresul poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile calde de prietenie și de colaborare apropiată din
tre România și Iran vor continua să se consolideze pe mai departe, în folosul 
reciproc al celor două popoare, în interesul păcii șl înțelegerii Internaționale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

t

„SĂPTĂMÎNII
• în primele patru zile ale „Săp

tămînii eednomiei", în județul Cluj 
cetățenii au efectuat la unitățile 
C.E.C. depuneri pe librete de eco
nomii, obligațiuni C.E.C. cu cîști
guri și conturi personale în valoare 
de 12,8 milioane lei, în județul Bi
hor — de 10,3 milioane lei, iar în 
Capitală — peste 60 milioane lei, 
cu 8 milioane lei mai mult decit în 
aceeași perioadă a anului trecut.

ECONOMIEI66

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale■ k

a Republicii Turcia

• Cu prilejul „Săptămînii 
miei", sucursala județeană 
Iași a organizat' o întîlnire 
punătorii în sala Teatrului 
nai, urmată de prezentarea 
„O scrisoare pierdută" de I. 
ragiale. Asemenea Intilniri
punătorii, urmate de spectacole, au 
avut loc și în orașele Cluj-Napoca, 
Arad, Oradea, Timișoara.

naționale aCu prilejul sărbătorii
Republicii Turcia, ambasadorul aces
tei țări la București, Osman Derinsu, 
a oferit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Bujor Almă- 
șan, Elorea Dumitrescu, Emil Nicol- 
cioiu, miniștri, Cornel Pacoste, ad-

junct al ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

v r â
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral închisă. In jumătatea de est a țării, 
eu totul Izolat, s-a semnalat burniță. 
In celelalte regiuni, vremea a fost rela
tiv frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea. Frecvent s-a pro
dus ceață în Banat, Crlșana, Maramu
reș șl Transilvania. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări locale în sudul 
Olteniei, Munteniei șl în Dobrogea. 
Temperatura aerului oscila la ora 14 
între 3 grade la Topllța și Joseni șl 18

grade la Ctmpenl. In București : Vre
mea a fost în general închisă. Tempe
ratura maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
octombrie, 1 și 2 noiembrie. In țară : 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nordul șl estul tării, unde, 
local, vor cădea burnițe șl ploi slabe. 
Vînt moderat, cu intensificări locale în 
est. Temperatura în scădere ușoară In 
nordul țării. Valorile 
prinse noaptea între 
grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade.
produce ceață în vest și sud-vestul țării. 
In București : Cerul va fi temporar 
noros. Vîntul va sufla moderat. Tempe
ratura va scădea ușor. Dimineața ceață.

minlme vor fi cu- 
minus 3 șl plus 7 

vor oscila ziua 
Dimineața se va

econo-
C.E.C. 

cu de- 
Națio- 
piesei 

L. Ca- 
cu de-

• în cadrul unor întreprinderi 
din județele Argeș, Bihor, Cluj etc. 
au fost organizate puncte tempo
rare pentru informarea personalului 
la locul de muncă asupra operațiu
nilor efectuate de unitățile C.E.C, 
privind depunerile, restituirea, cre
ditarea populației etc.

• Grupuri de elevi însoțite de 
cadre didactice au vizitat in această 
perioadă unitățile C.E.C. din orașele 
Giurgiu, Oltenița, Turda, Dej, Beiuș, 
cu care prilej au luat cunoștință de 
multiplele servicii și operațiuni pe 
care C.E.C. le efectuează pentru 
populație, precum și de importanța 
social-educativă a însușirii spiritu
lui de economie. Un număr de 
peste 800 de elevi din Tg. Mureș 
au participat la o întîlnire pe tema 
economiei. La școala generală nr. 
127 din Capitală, precum și la șco
lile din Giurgiu, Oltenița, Urziceni 
și comunele Vărăști. Budești, Hota
rele și altele din județul Ilfov s-au 
organizat concursuri „Cine știe cîș- 
tigă" pe teme C.E.C., dotate cu pre
mii în librete de economii și cecuri 
de economii școlare oferite de uni
tățile Casei de Economii și Con- 
semnațiuni.

• în ziua de 31 octombrie, In co
muna Poiana Mare din județul Dolj 
va avea Ioc tragerea la sorți lunară 
a obligațiunilor C.E.C., la care, cu 
prilejul „Săptămînii economiei", se 
vor acorda și cîștiguri suplimentare, 
în total, la această tragere se vor 
acorda 6 327 de cîștiguri în valoare 
de 6 294 000 lei.

Întreprinderea de autoturisme Pitești

a îndeplinit plănui cincinal
Cu citeva luni în urmă, harnicul 

colectiv de muncă de la întreprinde
rea de autoturisme din Pitești, mobi
lizat de organizațiile de partid, a ra
portat îndeplinirea sarcinilor din cin
cinal la export. începînd cu data de 
27 octombrie a.c., colectivul întreprin
derii a raportat un succes de presti
giu : îndeplinirea cincinalului la pro
ducția globală industrială cu 63 de 
zile mai devreme. în telegrama adre-

sată, cu acest prilej, C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, colec
tivul acestei unități, în frunte cu co
muniștii, s-a angajat ca pină la sfir- 
șitul anului să realizeze o producție 
globală suplimentară de 1146 milioane 
lei, în paralel cu pregătirea condiții
lor optime .pentru demararea pro
ducției din anul viitor, (Gheorghe 
Cîrstea).

• SPORT • SPORT* SPORT • SPORT* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
FOTBAL: Divizia A ÎN CÎTEVA RÎNDURI

1

La invitația Ministerului Sănătății, 
miercuri după-amiază a sosit în Ca
pitală dr. Katharina Focke, ministrul 
federal al tineretului, familiei și Să
nătății al R. F. Germania, care face 
o vizită în țara noastră în fruntea 
unei delegații. Cu ocazia acestei vi
zite, între ministerele de resort din 
cele două țări vor fi purtate convor
biri privind realizarea unui acord de 
colaborare în domeniul sănătății.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Radu 
Păun, ministrul sănătății, de alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți 
Erwin Wickert, ambasadorul R. F. 
Germania la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Sala Dalles găzduiește începînd de 

joi — pină la 17 noiembrie — expo
ziția retrospectivă a pictorului Con
stantin Isachie (1888—1967). Organi
zată de Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului Bucu
rești și muzeul „Anastase Simu", ex
poziția se înscrie în cadrul acțiuni
lor întreprinse pentru mai larga cu
noaștere a activității unor valoroși 
artiști contemporani.

★
Un colectiv al Teatrului de stat 

din Tg. Mureș a plecat, miercuri, în- 
tr-un turneu în R.S.F. Iugoslavia. 
Actorii mureșeni vor susține, la in
vitația Teatrului popular din Subo- 
tița, spectacole cu piesele „Femeia 
fericită" de Corneliu Leu și „Iubire" 
de Bartha Lajos.

★
Miercuri dimineață, în sala Dalles din 

Capitală a fost inaugurată expoziția 
națională de arte plastice a preșcola
rilor și elevilor din școlile generale 
și licee, dedicată celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist, Conferinței a X-a a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști și 
celei de-a III-a Conferințe Naționala 
a Organizației Pionierilor.

(Agerpres)

La 1 noiembrie intră în vigoare

Sportul studențesc — Olimpia 5-01
ȘAH HANDBAL

Gîndirea creatoare îmbogățește peisajul industrial 
însemnări de călătorie din R. P. D. Coreeană

Ieri s-a disputat ne stadionul 
Republicii din București meciul res
tant din etapa a IX-a, între echipele 
Sportul studențesc și Olimpia. Ju- 
cînd cu multă ambiție, formația 
bucureșteană a învins cu 5—0 (1—0). 
Golurile au fost înscrise de Mircea 
Sandu (min. 9 și 65), O. Ioneșcu 
(min. 50, din penalti), Rădulescu (gol 
foarte frumos, marcat din lovitură 
liberă în min. 79) și Grosu (alt gol 
frumos, la o combinație de atac cu 
Rădulescu, min. 81).

S-au evidențiat din formația 
vingătoare, care în ansamblu a

★
începînd cu etapa a Xll-a (dumi

nică, 2 noiembrie), jocurile de cam
pionat vor începe la ora 14.

★
Cuplajul bucureștean Rapid — 

Sportul studențesc și Dinamo — 
Steaua va începe, de asemenea, la 
ora 14 (meciul derbi se va desfășu
ra de la ora 15,45). Locația biletelor 
se va face de astăzi la casele obiș
nuite.

în- 
ju-

★
La Edinburgh s-a disputat meciul 

dintre selecționatele Scoției și Da
nemarcei, contînd pentru campiona
tul european de fotbal rezervat echi
pelor de tineret. Formația scoțiană 
a obținut victoria cu scorul de 4—1 
(2—1), prin golurile marcate de An
dy Gray (3) și Bobby Prentice.

★
La Trnava, în cadrul aceleiași 

competiții, reprezentativele Cehoslo
vaciei și Angliei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0).

★
ORADEA 29 (Agerpres). — Pe sta

dionul din Oradea s-a desfășurat 
miercuri după-amiază întîlnirea ami
cală de fotbal între selecționatele de 
juniori ale României și Ungariei. 
După un meci de bun nivel tehnic,

_ l(Urinare din pag. I)
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
legume, la toate culturile care 6e 
însămințează în primăvară trebuie 
făcute pregătiri temeinice încă din 
aceste zile. Cea mai mare atenție 
trebuie acordată executării arături
lor de toamnă — lucrare agrotehni
că de mare însemnătate, care in
fluențează in mod hotărîtor crește
rea recoltelor medii la hectar. în 
programul stabilit de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare privind desfășurarea campa
niei agricole de toamnă s-a prevă
zut să se facă arături pe o supra
față de peste 4 milioane de. hectare. 
Acum, odată cu încheierea semă
natului, toate tractoarele trebuie 
concentrate la arat. Nu-i admis să 
se facă nici o pauză, deoarece zile 
atit de frumoase pentru munca în 
cimp nu vor fi prea multe, timpul 
răcindu-se treptat. în- cooperativele 
agricole din numeroase județe, la 
indicația comandamentelor locale, 
a specialiștilor, tractoarele au 
intrat în brazdă imediat după în
cheierea însămințărilor. Ca urmare, 
în cooperativele agricole din jude
țul Suceava au fost făcute arături 
pe 55 la sută din suprafețele planifi
cate, Botoșani — 52 la sută, Har
ghita — 56 la sută, Dîmbovița — 
50 la sută, Tulcea — 44 la sută. Su
prafețe mari au fost arate si în 
județele Dolj, Olt, Iași, Prahova și 
altele. Cu toate acestea, așa cum 
rezultă din datele furnizate de mi
nister, pină miercuri 29 octombrie 
au fost executate arături de toam
nă pe numai 17 la sută din supra
fețele prevăzute în întreprinderile 
agricole de stat și 30 la sută în co
operativele agricole. Acum, după 
ploi, terenul se ară foarte bine și 
ușor, cu un consum mai redus de 
combustibil la tractoare. Trebuie 
făcut totul pentru ca, folosind aces
te condiții, in scurt timp să fie 
executate arături pe toate supra
fețele. De aceea, comandamen
tele comunale să nu consi
dere că și-au încheiat activitatea 
odată cu terminarea însămînțărilor; 
membrii acestora au datoria să în
treprindă măsuri hotărite oa toate 
tractoarele să fie folosite la arat.

Sicat bine, mijlocașul Rădulescu 
portarul Răducanu, cu trei interven
ții excelente in perioada de început 
a meciului, atunci cînd scorul încă 
nu luase proporții. Sub orice criti
că jocul echipei Olimpia, cu jucă
tori resemnați, lipsiți de elementa
ră ambiție sportivă.

Prin victoria de ieri. Sportul stu
dențesc, cu 11 puncte și golaveraj 
13—11, a urcat cinci trepte în clasa
ment (locul IX) ; Olimpia, datorită 
golaverajului negativ (12—17). a co- 
borît de pe locul IX pe XII.

★
întilnirea a
3—1 (1—0)

luat sfîrșit cu scorul de 
„ . în favoarea fotbaliștilor
români. Au marcat Lupău (2) și Vesa, 
respectiv, Molnarfi.

★
Ieri, la Belfast, în campionatul eu

ropean de fotbal (grupa a III-a), e- 
chipa Irlandei de Nord a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) formația Norve
giei.

în aceeași competiție, la Dublin, 
în grupa a VI-a, selecționata Irlan
dei a dispus cu 4—0 (3—0) de e- 
chipa Turciei, în timp ce meciul de 
la Bratislava, dintre reprezentativele 
Angliei și Cehoslovaciei (grupa I). a 
fost întrerupt, în minutul 16, din 
cauza ceții, la scorul de 0—0 și, dacă 
timpul va permite, se va disputa as
tăzi, joi 30 octombrie.
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PRONOEXPRES
NUMERELE 

EXTRASE LA TRAGEREA 
DIN 29 OCTOMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : 14 36 11 13 21
EXTRAGEREA a II-a : 41 32 45 34 37

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI1
2 182 539 lei din care 1 461 409 lei re
port.

PRAGA 29 (Agerpres). — S-a în
cheiat turneul zonal feminin de șah 
desfășurat la Karlovy Vary. Prin
tre cele patru șahiste calificate în 
turneul interzonal de anul viitor 
se numără și maestra româncă 
Gertrude Baumstark, care a avut o 
comportare remarcabilă îhtr-o com
panie extrem de valoroasă (18 concu
rente).

Iată primele șahiste în clasamentul 
final al turneului : 1. Katia Jovano- 
vici (Iugoslavia) — 12 puncte; 2. Bri
gitte Hofmann (R.D. Germană) —
11.5 puncte ; 3. Petra Feustel (R.D. 
Germană) — 11 puncte ; 4. Gertruda 
Baumstark (România) — 10,5 puncte. 
Elisabeta Polihroniade (România) —
8.5 puncte (locul 11).

★
în turneul zonal feminin de la 

Pola (Iugoslavia), înaintea ultimei 
runde, in clasament conduce Le- 
maciko (Bulgaria), cu 12 puncte, ur
mată de Veroczy (Ungaria) — 11,5 
puncte. Maestra româncă Suzana 
Makai ocupă locul 4—6, la egalitate 
cu Lazarevici (Iugoslavia) și Po- 
rubski (Ungaria) — toate trei CU cite 
10 puncte.

După cinci ruhde. în turneul zonal 
masculin de șah de la Vrața (Bul
garia) conduc Erincnkov (Bulgaria) 
și Sigurjonsson (Islanda), cu cîte 3,5 
puncte, urmați de Matanovici (Iugo
slavia) — 3 puncte (1), Gheorghiu 
(România), Ree (Olanda) și 
(Bulgaria) — cîte 3 puncte, 
mele două runde, marele 
român Florin Gheorghiu a 
cu Neckar (Cehoslovacia) 
pectiv, Matulovici (Iugoslavia).

★
în runda a șasea 

nai masculin de șah 
goslavia), maestrul

MUNCHEN 29 (Agerpres). — La 
Dortmund se va disputa duminică o 
interesantă partidă de handbal mas
culin, în care echipa R.F. Germania 
va întîlni o selecționată mondială.

Din lotul echipei mondiale — care 
a fost selecționată și e antrenată de 
prof. univ. I. Kunst-Ghermănescu, 
președintele F.R.H. — fac parte, 
printre alții, jucătorii români Penu, 
Gațu, Kicsid și Licu, iugoslavii 
Arslangici, Popovici și HOrvat, da
nezul Hansen, maghiarul Varga și ja
ponezul Sato.

Din formația gazdă nu vor_lipsi cu- 
noscuții internaționali 
Jaschke, Rauer, Becker

Deckarm, 
și Hahn.

★
Selecționata masculină

a Cehoslovaciei a susținut, pe teren 
propriu, două jocuri cu reprezenta
tiva R.F. Germania. în primul meci, 
gazdele au cîștigat
20—18 (9—9), iăr în cel de-al doilea 
oaspeții și-au luat revanșa : 19—18 
(10-9).

de handbal

cu scorul dc

TENIS

Radulov 
în ulti- 
maestru 
remizat 

res-Si.

a turneului 
de la Pola 

român

Turneul internațional de tenis do
tat cu trofeul .„Jean Becker" a conti
nuat în sala ,,Pierre de Coubertin" 
din Paris cu disputarea altor partide 
din primul tur. Jucătorul român Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 9—8, 6—4 pe 
Ismail El Shafei (Republica Arabă 
Egipt), iar americanul Arthur Ashe 
a dispus cu 6—4, 4—6, 6—2 de com
patriotul său Dick Stockton.

★
între 2 șl 9 noiembrie se va dis

puta la Stockholm un mare turneu, 
la care și-au 
unii dintre cei 
lume. '

Noul orar TAROM
De la 1 noiembrie intră în vigoare 

noile orare pentru aeronavele care 
servesc traseele interne și externe. 
Ele s-au elaborat in corelație cu ce
rințele de sezon, precum și cu orele 
de plecare' și sosire ale mijloacelor 
de transport feroviare și rutiere.

între București și municipiile Cluj- 
Napoca și Sibiu sînt prevăzute 3 
curse zilnice, orașele Arad, Baia 
Mare, Oradea, Timișoara, Tirgu-Mu- 
reș, Iași și Satu-Mare vor fi 
servite de două curse, iar Constanța, 
Tulcea și Suceava de cîte o cursă 
zilnică. Duminica se efectuează nu
mai cîte o cursă din București la 
Timișoara, Arad, Cluj-Napoca și 
Oradea.

Pe rețeaua de linii externe, aero
navele TAROM-ului asigură săptă- 
mînal patru curse din București spre 
Ziirich, Budapesta, Frankfurt pe 
Main, Berlin și Viena, precum și trei 
zboruri spre Moscova, Paris și Roma. 
Tot săptămînal, Bucureștiul are le
gături aeriene directe cu Damasc, 
Kuweit, Aman și Tripoli (Libia). De 
asemenea, sînt menținute cursele in
tercontinentale București — Atena — 
Karachi — Pekin și București — Am
sterdam — New York.

Noile orare vor rămîne valabile 
pînă la 31 martie 1976.

(Agerpres)

„Ideile Ciuce, care 
exprimă principiul bi
zuirii pe forțele pro
prii, tn toate proble
mele revoluției și con
strucției orlnduirii noi, 
le veți intilni aevea, 
transpuse in practică, 
In tot ceea ce veți ve
dea in patria noastră". 
Și într-adevăr. de-a 
lungul întregii noastre 
vizite în țara socia
listă frățească aveam 
să intîlnim la tot pa
sul întruchipări ma
teriale, cu o deosebită 
forță de sugestie me
taforică, ale acestei 
realități pe care ne-au 
definit-o lapidar cole
gii de la ziarul „Nodon 
Sinmtfn", organ al C.C. 
al Partidului Muncii 
din Coreea.

Mai mult decît grăi
toare în acest sens a 
fost vizita la Expoziția 
permanentă a realiză
rilor economiei națio
nale — o adevărată u- 
vertură a impresiilor 
pe care aveam să le 
retrăim amplificate cu 
prilejul popasurilor fă
cute in întreprinderile 
industriale și agricole.

Ne-a reținut aten
ția o frază sugestivă 
rostită de prezentato
rul expoziției : „Am 
rezolvat problema 
imbrăcăminții din căr
bune, din copaci, din 
stuf, din piatră...". A- 
ceste puține cuvinte a- 
minteau că dezvoltarea 
R.P.D. Coreene a por
nit de la un stadiu de 
înapoiere impus de 
jugul imperialist, atit 
in ce privește dez
voltarea economică a 
țării, cît și nivelul 
de trai al popu
lației. Faptul că pro
ducția antebelică de 
materiale textile dă
dea o medie anuala 
de numai un metru 
pătrat de țesătură pe 
locuitor. în timp ce 
astăzi respectivul sec
tor industrial asigură 
din plin satisfacerea 
necesităților întregului 
popor, arată de la 
sine că problema îm- 
brăcăminții a fost cu 
adevărat o problemă 
esențială. Iar enume
rarea originală de ma
terii prime folosite de 
industria textilă arată 
că in această privință 
oamenii muncii din 
Coreea populară; prin 
priceperea și sîrguința 
lor, au obținut o veri
tabilă performantă.

Expresia „îmbrăcă
minte din cărbune... 
din piatră..." a depă
șit de mult pe aceste 
meleaguri nivelul eu- 

. riozitățiloE. devenind 
o realitate industrială 
de scară mare. Apa
riția „vinalonului", 
miraculosul „bumbac" 
din antracit, se dato- 
rește nu numai spe

cialiștilor, ci și mase
lor largi muncitoare. 
Ea amintește de vo
ința, transformată în 
realitate, de a crea o 
industrie a firelor si 
fibrelor sintetice fără 
petrol, fără gaze na
turale. Adică fără ma
teria primă, a petro
chimiei. Compensînd 
această lacună geolo
gică, subsolul R.P.D. 
Coreene este foarte 
bogat în antracit. Op
țiunea era deci clară ; 
in loc de industrie pe
trochimică — o indus
trie, i-atn putea spune, 
carbo-chimică.

Vizitînd halele ae
rate ale fabricii tex
tile „Ciolima" din 
Phenian și trecînd 
printre sutele de fi- 
lere care torceau vi- 
nalonul, ne gîndeam 
că drumul molecule
lor de materie — de 
la duritatea cărbune
lui străvechi și culoa
rea lui de negru-întu- 
necat pînă la starea 
pufoasă si albul impe
cabil al „linii" artifi
ciale — este de fapt 
un salt la antipozii 
caracteristicilor fizice 
ale acelorași atomi 
de materie. Salt im
posibil fără voința u- 
mană.

Tot la fabrica „Cio
lima" am Luat cunoș
tință și de rezultatele 
industriale ale altor 
cercetări științifice — 
spectaculoase descom
puneri și recompu
neri ale materiei rea
lizate de om în vir
tutea devizei : „Să fo
losim tot ceea ce ne 
stă la dispoziție pen
tru a produce tot 
ceea ce ne trebuie". 
Pe lingă antracit, o 
altă materie primă în 
industria firelor sin
tetice este stuful. Iar 
în secțiile de mătase 
naturală ale fabricii 
am văzut țesături, 
prin nimic deosebite 
ca finețe de cele cla
sice, obținute din pro
ducția unei' serici
culturi de asemenea 
novatoare : numărul 
duzilor fiind conside
rat insuficient, vier
mii de mătase au fost 
învătati să consume 
frunze de stejar și... 
ricin. Soluția frunze
lor de ricin este deo
sebit de valoroasă : 
datorită ei. sericicul
tura s-a putut extin
de de la un an la al
tul. a permis o valo
rificare integrală a 
prețioasei plante me
dicinale, asigurînd în 
plus și o producție 
mai mare de mătase. 
(1 000 m fir dintr-o 
gogoașă).

Succesele gindirii 
creatoare pot fi mai 
bine apreciate prin 
proporțiile dezvoltării

industriale pe care 
le-au generat. Ca e- 
xemplu la acest capi
tol, al industriei ușoa
re. să reamintim că 
numai fabrica aminti
tă mai sus furnizează 
anual o sută de mili
oane metri pătrați de 
țesături diverse (a- 
proape un sfert din 
producția națională).

Dar asemenea „mi
racole^ s-au petrecut 
nu numai In industria 
ușoară. Hirtie din foi 
de porumb, cauciuc 
din... cărbune, îngrășă
minte amoniacaie ob
ținute cu un foarte re
dus consum de curent 
electric — sînt tot atî- 
tea mărturii ale puterii 
creatoare a omului. Vi
zităm fabrica de mo
toare și transformatoa
re electrice „Te-an" 
din raionul Riong- 
cang. întreprinderea, 
ne explică inginerul 
șef, tovarășul Kim Ti 
Hac, a început să 
producă în anul 1948, 
primele tipuri fiind 
motorul de 5 hp și 
transformatorul de 10 
kV. Acum ea asigură 
motoare electrice și 
compresoare dintre 
cele mai puternice 
pentru nevoile Între
gii economii. De-a 
lungul anilor, colecti
vul de muncitori a 
reușit să treacă în 
mod fructuos toate 
examenele tehnice și 
să producă cele pla
nificate indiferent de 
gradul de complexita
te. Pe lingă tipurile 
de mașini complicate, 
întelegînd posibilită
țile ce le are pentru 
a contribui mai din 
plin la avîntul între
gii economii, colecti
vul uzinei lucrează 
cu aceeași dăruire u- 
nelte și mașini agri
cole simple pentru u- 
nitățile din împreju
rimi.

înainte de cel de-al 
doilea război mondial 
în Coreea nu se fa
bricau practic nici 
scule, nici unelte. 
Acum, In R.P.D. Co
reeană se produc 
peste 3 000 de ti
puri de unelte si ma- 
șini-unelte ; iar in
dustria constructoare 
de mașini realizează 
în numai cinci zile 
producția anului 1959. 
Sint rezultate remar
cabile ale muncii în 
condițiile socialismu
lui, atestări conclu
dente ale „punerii în 
temă" pe care ne-au 
făcut-o colegii de la 
„Nodon Sinmun", do
vezi vii ale capacității 
noii orinduiri de a a- 
sigura țării și poporu
lui o dezvoltare inde
pendentă, o viață pros
peră.

Serqlu ANDON

anunțat participarea 
mai buni jucători din

t V

zoJ 
(lu- 

Aurel 
Urzică a întrerupt partida cu elveția
nul Hug. în runda anterioară Aurel 
Urzică 11 învinsese pe vest-germa- 
nul Boerngaesser.

Lider al clasamentului este Hazai 
(Ungaria) — 4 puncte. Aurel Urzică 
are 1 punct și două partide între
rupte.

lume. v
Organizatorii l-au desemnat 

principal favorit al concursului pe 
americanul Arthur Ashe, urmat pe 
tabel de compatriotul său Jimmy 
Connors, argentineanul Guillermo 
Vilas, suedezul Bjcirn Borg, românul 
Ilie Năstase, cehoslovacul Jan Kodes, 
americanul Roscoe Tanner și italia
nul Adriano Panatta.

ca

PROGRAMUL 1

16,00 Fotbal : Cehoslovacia-Anglla 
(Campionatul european). 
Transmisiune de la Praga. In 
pauză : Tragerea de amorti
zare ADAS.

17,SO Telex.
17,55 Din țările socialiste.
18,05 Enciclopedie pentru tineret.
18,30 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.

18.45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o Întrebare ? Chi

puri peste milenii. Cum ară
tau strămoșii cel mai înde
părtați al omului ? în ce 
punct al planetei noastre ș!-a 
îndreptat un antropoid spina
rea devenind om ?

20,40 Baladă pentru acest pămînt t 
Valea Teleajenului.

21,00 Revista llterar-artistică TV. 
„Un ideal șl-o țară, o flacără 
și-un cînt".

21,50 O mie de lumini. Spectacol 
muzical realizat în studiourile 
R.A.I. din Roma.

PROGRAMUL 2

20,00 Concert simfonic susținut de 
, orchestra de studio a Radio- 
televiziunii. Dirijor Ludovic 
Baci. In program : Joseph 
Haydn — Simfonia nr. 100 în 
Sol major ,,Militară" ; Georg 
Friedrich Haendel — Concer
tul în Fa major pentru orgă 
și orchestră opus 4. Solistă 
Kamila Klugarova (Ceho
slovacia) ; Vaslle Herman — 
Dublu concert pentru flaut și 
obol (primă audiție), soliști 
Ion cațlanis șl Radu Chlșu ; 
Dmitri Șostakovicl — simfo
nia de cameră. Prezintă Ll- 
viu Ionescu.

31,50 Pagini de umor : Ce vrăji ■ 
mal făcut nevasta mea.

Continuind experiența bună din 
timpul însămînțărilor, să se mun
cească în schimburi prelungite și 
chiar și noaptea. în acest scop, să 
fie întocmite grafice zilnice, a că
ror îndeplinire să fie urmărită per
manent.

Sînt și alte lucrări de sezon care 
condiționează obținerea unor recol
te mari în 1976 și de a căror execu
tare trebuie să se ocupe îndeaproa
pe conducătorii unităților agricole, 
specialiștii, organizațiile de partid 
de la sate : fertilizarea unor su
prafețe cît mai mari cu îngrășă
minte naturale și chimice, executa
rea lucrărilor de întreținere în 
plantațiile de vii și pomi și altele, 
însă acțiunea cea mai importantă 
care urmează să se desfășoare de 
acum și pînă în primăvara viitoare 
o constituie lucrările de îmbunătă
țiri funciare la care sînt chemați să 
participe toți locuitorii satelor, 
creîndu-se condiții ca în 1976 să fie 
folosită integral fiecare palmă 
pămînt. Prin lucrări de 
de combatere a eroziunii 
prin defrișarea tufișurilor 
boretelor nefolositoare să 
gate pentru agricultură noi 
nuri, iar amenajarea unor 
fețe cît mai mari pentru irigat. în
deosebi în sisteme locale, să asigu
re obținerea unor recolte mari, in
diferent de condițiile climatice. 
Iată, așadar, o largă paletă de 
preocupări, de acțiuni la care tre
buie să participe din aceste zile 
toți locuitorii satelor.

Sezonul rece al anului nu poate 
și nici nu trebuie să fie considerat 
în agricfiltură un sezon de vacanță. 
Toamna, chiar și iarna, la cimp, In 
grădinile de legume sint multe do 
făcut. învățînd din experiența uni
tăților agricole fruntașe, a celor 
mai buna formații de muncă, 
cooperatorii și lucrătorii din I.A.S. 
și S.M.A. sînt chemați să depună 
toate eforturile ca printr-o 
bine organizată să execute în bune 
condiții toate lucrările din această 
perioadă, să pună o temelie puter
nică recoltei anului 1976, primul an 
al viitorului cincinal, spre binele 
țărănimii, al tuturor oamenilor 
muncii, pentru înflorirea țării.

de 
desecări, 

solului, 
si a ar- 
fie cîști- 

tere- 
supra-

muncă

33 000 este numărul unităților
cooperației de consum

Revenindu-i sarcini 
deosebit de impor
tante în aprovizionarea 
populației cu un volum 
din ce în ce mai mare 
de produse industriale 
și alimentare, coope
rația de consum și-a 
extins și modernizat 
rețeaua de unități, nu
mărul acestora ajun- 
gind acum la aproape 
33 000. Creșterea de la 
un an la altul a veni
turilor bănești ale ță
rănimii, sporirea și 
diversificarea consu
mului determină, tot
odată, o continuă dez
voltare și perfecționa
re a activității co
merciale la sate. Pe 
baza programului a- 
doptat de Consiliul

CENTROCOOP în anul 
1971, în perioada ac
tualului cincinal 
fost modernizate 
principiul formelor a- 
vansate de comerț — 
autoservirea, accesul 
liber la raft, expu
nerea deschisă a măr
furilor — circa 10 000 
de magazine. Numai în 
anul acesta, rețeaua 
comercială a coopera
ției de consum s-a ex
tins cu circa 1 500 uni
tăți noi și moderni
zate.

în toată țara au fost 
construite, în ultimul 
timp, peste 2 400 uni
tăți mari de tip „su- 
permagazin" și „super- 
coop", care desfac o

au 
Pe

gamă diversificată de 
produse. Astăzi, mai 
mult de jumătate din 
rețeaua comercială a 
cooperației de consum 
funcționează în edifi
cii noi, realizate în 
anii construcției socia
liste.

Prin modernizarea 
unităților comerciale 
s-a obținut o eficiență 
sporită, respectiv, o 
creștere a suprafețelor 
comerciale cu peste 30 
la sută și o sporire 
pînă la 100 la sută a 
desfacerilor prin utili
zarea intensivă a su
prafețelor comerciale 
și Introducerea forme
lor modeme de vîn- 
zare.

22,10 24 de ore.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. 
din municipiul București ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți pentru trim. III 1975.

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economi!
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Cîte un autoturism 37. 738-103-10555 77. 760-1-46106 118. 760-202-17411„DACIA 1300“ în valoare 38. 738-103-34695 78. 760-1-66883 119. 760-206-21189de lei 70 000 39. 760-1-9462 79. 760-208-10650 120. 760-207-1950340. 760-1-54631 80. 737-113-8626 121. 731-111-209831. 731-103-33257 41. 760-1-71708 81. 760-202-15832 122. 731-103-225632. 764-208-3112 42. 760-209-8848 82. 760-206-19752 123. 731-103-426223. 759-1-124372 43. 760-201-13119 83. 760-207-18757 124. 731-111-144314. 760-1-74714 44. 760-202-23056 84. 765-1-12632 125. 761-205-316295. 764-1-26944 45. 760-206-26835 85. 731-103-26266 126. 761-208-253336. 731-103-14467 46. 765-1-14065 86. 731-106-12968 127. 761-208-501637. 759-1-58797 47. 760-202-17048 87. 731-111-16848 128. 762-207-201418. 766-1-29680 48. 731-103-24358 88. 761-205-34086 129. 766-1-30391
9. 762-210-20870 49. 731-106-7231 89. 761-208-29957

761-208-51602
130. 733-110-204210. 734-103-31692 50. 731-111-15762 90. 131. 762-1-40245

11. 731-103-33132 51. 761-205-32946 91. 762-207-22330 132. 762-201-25651
12. 731-106-26688 52. 761-208-27664 92. • 766-1-32925 133. 762-210-14329
13. 761-205-4756 53. 761-208-50879 93. 762-1-2611 134. 734-103-26644
14. 761-205-38712 54. 762-207-21366 94. 762-1-42621 135. 734-103-5306915. 761-208-38730 55. 766-1-31709 95. 762-201-27451 136. 763-1-13057
16. 761-201-8922 56. 733-110-3290 96. 762-210-17371 137. 763-139-9073
17. 762-207-26330 57. 762-1-41401 97. 734-103-30917 133. 763-202-7130
18. 766-1-38097 58. 762-201-26629 98. 734-103-55185 139. 764-1-29658
19. 762-1-23021 59. 762-210-16067 99. 763-1-17316 140. 764-208-7909
20. 762-201-4041 60. 734-103-29076 100. 763-139-11217 141. 759-1-8115
21. 762-202-3592 61. 734-103-54169 101. 764-1-9725 142. 759-1-84484
22. 762-210-22683 62. 763-1-15807 102. 764-203-5474 143. 759-1-122843
23. 734-103-39558 63. 763-139-10224 103. 764-208-11262 144. 759-1-149092
24. 734-103-59561 64. 764-1-5297 104. 759-1-22927 145. 759-1-169740
25. 763-1-23047 65. 764-203-1900 105. 759-1-90374 146. 759-1-186497
26. 763-139-15128 66. 764-203-9673 106. 759-1-126369 147. 759-1-200379
27. 764-1-19366 67. 759-1-16339 107. 759-1-151562 143. 764-202-3751
28. 764-203-12267 68. 759-1-87627 108. 759-1-171675 149. 733-103-28977
29. 764-208-16755 69. 759-1-124812 109. 759-1-188206 150. 759-207-16590
30. 759-1-49965 70. 759-1-150366 110. 759-1-201790 151. 760-1-44173
31. 759-1-101713 71. 759-1-170689 111. .764-202-7226 152. 760-1-65996
32. 759-1-133990 72. 759-1-187377 112. 738-103-30973 153. 760-208-9750
33. 759-1-157584 73. 759-1-201095 113. 759-207-18511 154. 737-113-7858
34.
35.

759-1-176678
759-1-192415

74.
75.

764-202-5833
738-103-30054

114.
115.
116.

760-1-47606
760-1-67710
760-208-11408

155.
156.
157.

760-202-14133
760-206-18203
760-207-1800136. 759-1-205208 76. 759-207-17569 117. 760-29-1876 158. 763-1-22724

Fondul ciștigurilor care s-au acor- cu dobindă și cîștiguri în autoturis- cia 1 300".dat la aceasta tragere la sorți s-a me emise de unitățile C.E.C. din țară de economii ieșite cîstieătoare la a-stabilit pe baza datelor definitive la li s-au acordat printr-o tragere la ceastă tragere îa sorti se va publica30 septembrie 1975. sorți separata, care a avut loc la 29 în ziarele ..Scînteia“ s ..România li-Titularilor de librete de economii octombrie a.c., 535 autoturisme „Da- beră" din 31 octombrie a.c.
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Vizita primului ministru
al guvernului român,

Manea Mănescu, în R.P. Polonă
VARȘOVIA 29 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, în
soțit de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone, Plotr Jaroszewicz, a fost,

miercuri, oaspetele voievodatului 
Olsztyn, unde au fost vizitate unele 
obiective economice și culturale, pre
cum și monumentul de la Griinwald. 

în aceeași zi au continuat convor
birile oficiale între cei doi șefi de 
guvern.

Pentru sporirea rolului 0. N. II. și organismelor sale
în promovarea cooperării internaționale

NAȚIUNILE UNITE 29 — Cores
pondentul nostru transmite : în Co
mitetul pentru problemele economice 
și financiare al Adunării Generale, 
care abordează problema activităților 
operaționale pentru dezvoltare, se 
dezbat o serie de măsuri privind 
creșterea eficacității Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.) și sporirea efi
cienței eforturilor sale prin promo
varea cooperării internaționale în a- 
cest domeniu. Directorul executiv al 
O.N.U.D.I., Abdel Rahman Khane, a 
subliniat că, dat fiind rolul major pe 
care-1 are industrializarea între in
strumentele ce facilitează instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, principalele sarcini ale 
O.N.U.D.I. constau în a ajuta statele 
în curs de dezvoltare în rezolvarea 
problemelor lor de ordin tehnologic și 
a întări cooperarea cu comisiile eco
nomice regionale, ceea ce reclamă a- 
doptarea de măsuri concrete pentru 
creșterea rolului, eficacității și efi
cienței acestui organism al O.N.U.

Directorul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
Rudolph Peterson, a declarat că pen
tru a asigura succesul programelor 
de dezvoltare trebuie elaborat un 
plan cuprinzător de acțiune în con
dițiile existenței atîtor organisme ale

O.N.U. responsabile de programe șl 
fonduri.

Directorul executiv al Fondu
lui Națiunilor Unite, pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.), Henry Richardson 
Labouisse, a informat comitetul asu
pra agravării alarmante a situației 
din numeroase țări în curs de dezvol
tare, în care milioane de copii mor 
anual de foame și boli. Vorbitorul a 
chemat la concertarea eforturilor lu
mii pentru salvarea copiilor, arătînd 
că pentru aceasta ar fi suficientă nu
mai o fracțiune din procentul desti
nat anual dezvoltării de țările indus
trializate.

A urmat la cuvînt directorul exe
cutiv al Fondului Națiunilor Unite 
pentru Activitățile Populației, Rafael 
M. Salas, care a declarat că, urmînd 
hotărîrile. Conferinței mondiale a 
populației de la București, se acțio
nează pentru stabilirea unei ordini 
clare a priorităților în problemele 
populației.

Dezbaterile din Comitetul pentru 
problemele economice și financiare 
evidențiază dorința de a se marca noi 
pași pe linia creșterii rolului fiecărui 
organism al O.N.U. în parte, în do
meniul în care-și 
tatea, contribuind, 
derea cooperării 
multiple planuri.

desfășoară activi- 
astfel, la extin- 
internaționale pe

Delegația economică guvernamentală
română a sosit Ia New York

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-vietnameze

NEW YORK 29 — Corespondentul 
nostru transmite : La New York a so
sit tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei economice mixte ro-

mâno-americane. Cea de-a doua se
siune a Comisiei economice mixte ro- 
mâno-americane are înscrisă pe or
dinea de zi o serie de probleme re
feritoare la cooperarea economică, in
dustrială și tehnică, la extinderea re
lațiilor comerciale și la sistemul ge
neralizat de preferințe.

— La 
o în- 

secre-

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
Moscova a avut loc, miercuri, 
trevedere între L. I. Brejnev, 
tar general al C.C., al P.C.U.S., și Le
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce,-Muncesc din Vietnam. 
Au fost examinate dezvoltarea con
tinuă a colaborării sovieto-vietname
ze in diverse domenii de activitate,

unele probleme internaționale actua
le. Interlocutorii — relevă agenția 
T.A.S.S. — și-au exprimat părerea că 
actuala situație reclamă eforturi mul
tilaterale continue îndreptate spre 
consolidarea păcii și dezvoltarea co
laborării între state, pe baza egalită
ții în drepturi, respectării stricte a 
suveranității și a neamestecului în 
treburile interne.

UN PAS IMPORTANT PE CALEA UNITĂȚII
FORȚELOR DEMOCRATICE DIN SPANIA 2

PARIS 29 (Agerpres). — Procesul 
de înțelegere între cele două gru
pări politice ale opoziției spaniole — 
Junta Democratică și Convergența 
Democratică — este, practic, înche
iat — a declarat, la posturile de te
leviziune franceze, Jose Luis de Villa
longa, purtătorul de cuvînt al Jun
tei Democratice. Convorbirile — a 
precizat el — s-au desfășurat la Ma
drid, iar confirmarea acestei infor
mații a parvenit miercuri la Paris.

Din Junta Democratică fac parte 
Partidul Comunist din Spania, Par
tidul Socialist Popular, membri ai 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, democrat-creștini, precum

Colocviu internațional 
de ecologie

Inaugurarea unei expoziții 
de pictură și grafică

reprezentanți ai patronatului,
. " " gru-

număr de 16 formațiuni '
și unii 
iar Convergența Democratică 
pează un 
politice aflate, de asemenea, în ile
galitate.

Luis de Villalonga a făcut această 
declarație în cadrul unei emisiuni la 
care a participat și prințul Carlos 
Hugo de Borbon, care a aderat la 
Convergenta Democratică, cei doi 
afirmînd că actualul succesor desem
nat al lui Franco este creația' fran- 
chismului. Totodată, ei au reafirmat 
necesitatea unirii opoziției pentru a 
asigura o succesiune democratică și 
pașnică, pronunțîndu-se pentru or
ganizarea de alegeri libere.

★
Comitetul pentru problemele socia

le, umanitare și culturale al Adună
rii Generale a adoptat un proiect de 
declarație asupra legăturii dintre pro
gresul științei și tehnicii și apărarea 
drepturilor omului. Documentul, ini
țiat de Uniunea Sovietică, proclamă, 
între altele, necesitatea promovării 
cooperării internaționale între state, 
asigurînd contribuția științei șl teh
nologiei la întărirea păcii și securită
ții, libertății și independenței po
poarelor. Declarația evidențiază ne-

*
cesitatea ca statele 
crete pentru ca 
populației să beneficieze de cuceririle 
obținute în domeniile științei și teh
nologiei. Proiectul de declarație a fost 
adoptat de comitet cu 95 voturi, nici 
unul contra și 20 abțineri. Comitetul 
a adoptat, apoi, un proiect de rezo
luție prin care Organizația Națiunilor 
Unite este chemată să acorde priori
tate dezbaterii, la sesiunea de anul 

'•viitor, a problemei privind drepturile 
omului și progresul științei și tehno
logiei.

să ia măsuri con- 
toate sectoarele

încheierea dezbaterilor în problema
coreeana

în Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării Ge
nerale s-au încheiat dezbaterile asu
pra punctului referitor la problema 
coreeană. Numeroși reprezentanți ai 
statelor socialiste și nealiniate s-au 
pronunțat pentru crearea condițiilor 
favorabile în vederea transformării 
armistițiului într-o pace durabilă în 
Coreea și accelerării procesului re- 
unificării independente și pașnice a 
țării.

în acest sens a fost subliniată ne
cesitatea urgentă a încetării ameste
cului străin în treburile interne ale 
poporului coreean, a desființării Co
mandamentului forțelor O.N.U. din 
Coreea de sud și retragerii bazelor 
militare și a trupelor străine care sta
ționează in Sudul Coreei sub drape
lul Națiunilor Unite. Aceste măsuri 
ar da expresie dorinței membrilor 
O.N.U. de a se elimina ultimele vesti
gii ale formelor de implicare ilegală 
a Națiunilor Unite în Coreea.

Reprezentanții multor state ap re-

levat că Națiunile Unite pot și tre
buie să aducă o contribuție însemna
tă la eforturile poporului coreean în 
vederea unității naționale, prin adop
tarea unor hotărîri capabile să ducă 
lă instaurarea unei păci juste și du
rabile în zonă. Forțele armate străine 
din Coreea de sud, au arătat vorbi
torii, nu sînt trupe ale Organizației 
Națiunilor Unite, nu sint finanțate de 
O.N.U., nu prezintă rapoarte Consi
liului de Securitate despre activita
tea lor și nu servesc scopurilor și 
principiilor Cartei, ci. din contră, pre
zența lor periclitează pacea și secu
ritatea în zonă și constituie un obsta
col principal în calea progresului spre 
refacerea unității, naționale, a inde
pendenței și suveranității Coreei. De 
asemenea, s-a subliniat sprijinul larg 
de care se bucură în rîndurile sta
telor membre ale O.N.U. inițiativele 
și eforturile guvernului R.P.D. Coree
ne vizind reunificarea pașnică și 
independentă a Coreei și încheierea 
unui tratat de pace cu Statele Unite 
în locul actualului armistițiu.

VIZITA PREȘEDINTELUI
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Cu prilejul celor două runde de con
vorbiri oficiale pe care Ie-a avut cu 
președintele Gerald Ford, ca și în 
cadrul a două conferințe de presă 
succesive, președintele Anwar El Sa
dat a subliniat necesitatea ca efortu
rile în direcția realizării unui acord 
de pace global în Orientul Apropiat 
să cunoască o impulsionare perma
nentă, ca acordul de dezangajare 
militară în Sinai să fie interpretat 
doar ca un pas pe calea reglementării 
finale și nu un scop în sine — relevă 
agenția France Presse, comentind 
rezultatele primelor două zile ale vi
zitei șefului statului egiptean în 
S.U.A.

Un punct de vedere similar a ex
primat și președintele Gerald Ford, 
care a afirmat că Statele Unite vor 
depune eforturi sporite pentru încu
rajarea evoluțiilor pozitive în Orien
tul Apropiat.

Anwar El Sadat — continuă agen
ția — a accentuat, de asemenea, a- 
supra necesității luării în conside
rare a drepturilor legitime ale po
porului palestinean. subliniind că re
alizarea unei soluționări politice de 
ansamblu nu poate fi concepută fără 
rezolvarea acestei „probleme-cheie".

★
Cu prilejul vizitei președintelui 

Anwar El Sadat. Statele Unite și Re
publica Arabă Egipt au semnat pa
tru acorduri de cooperare. Primul și 
cel mai important dintre ele preve
de livrarea către Egipt a unor can
tități de produse agroalimentare în 
valoare de 98,1 milioane dolari. Ce
lelalte trei vizează înlăturarea ba
rierelor vamale existente în calea 
fluxului de bunuri și investiții și 
evitarea dublei impuneri a firmelor 
și persoanelor din cele două țări, co
operarea în domeniul sanitar, defi
nind căile și modalitățile concrete 
de extindere a acesteia și, în sfîrșit. 
prezentarea în S.U.A., cu prilejul

Situația din Liban
BEIRUT 29 (Agerpres). — Schim

burile de focuri între grupările ri
vale din Beirut au continuat 
miercuri toată ziua, scăzînd în in
tensitate, la intervenția forțelor de 
securitate, numai în zona în care se 
află marile hoteluri. Au fost sem
nalate incendii în toate cartierele o- 
rașului. printre care și la o țesătorie. 
Accesul pe drumurile spre capitală 
a rămas, în continuare, nesigur.

Pe de altă parte, cei zece membri 
ai Comitetului pentru Securitate, for
mat, marți, de premierul Rashid Ka- 
rame, nu s-au putut reuni pentru a 
discuta căile de normalizare a situa
ției. De asemenea, în condițiile ac
tuale n-a mai putut avea loc nici 
reuniunea obișnuită a cabinetului li
banez.

EGIPTULUI IN S. U.A.
manifestărilor legate de bicentena
rul independenței Statelor Unite, a 
tezaurului lui Tutankhamon.

Acordurile au fost semnate din 
partea americană de secretarul de 
stat. Henry Kissinger, 
finanțelor, William 
cea egipteană — de 
ministrul afacerilor 
Fahmy, și ministrul 
cooperării economice. 
Zaki Shafei. în alocuțiunile 
cu acest prilej, Kissinger și Fahmy 
au apreciat că documentele deschid 
un capitol nou în relațiile de coope
rare dintre cele două țări.

★
CAIRO 29 (Agerpres). — Primul 

ministru al Egiptului, Mamdouh Sa
lem, a prezentat miercuri, în cadrul 
sesiunii actuale a Adunării Poporu
lui, declarația de politică a guvernu
lui pe anul 1976.

Referindu-se la obiectivele politicii 
externe egiptene, Mamdouh Salem a 
menționat; intre altele, continuarea 
și lărgirea cooperării cu statele ne
aliniate, subliniind, totodată, că E- 
giptul spri-jină lupta dusă de mișcă
rile de eliberare, precum și dreptul 
popoarelor de a dispune în mod su
veran de resursele lor.

și ministrul 
Simon, iar din 

vicepremierul și 
externe, Ismail 
economiei și 

Mohammed 
rostite

ROMA 29 (Agerpres). — Probleme
le ocrotirii mediului înconjurător, ale 
conservării, protejării și valorificării 
florei din bazinul mediteranean sînt 
examinate de participanții la lucră
rile colocviului internațional de eco
logie, care, au început luni la Cagliari. 
La această reuniune iau parte ex- 
perți guvernamentali, savanți și cer
cetători din 18 țări, reprezentanți ai 
F.A.O. și Pieței comune. în rapoar
tele prezentate în prima zi de dez
bateri a fost relevată complexitatea 
problemelor economice și sociale pe 
care le ridică, în țările riverane, con
servarea florei din Marea Meditera- 
nă și lupta împotriva poluării apelor 
din acest bazin. Participanții au sub
liniat necesitatea întreprinderii . unor 
acțiuni comune pentru ca realizarea 
programelor naționale de sistemati
zare teritorială și de construcții in
dustriale în țările interesate să se. 
facă luindu-se în considerație exi
gențele ecologice.

românească la Karachi
ISLAMABAD 29 

Karachi, Pyar Aii 
educației și afacerilor culturale din 
guvernul provinciei Sind, a inaugu
rat expoziția de pictură și grafică 
românească contemporană. El a dat 
o înaltă apreciere relațiilor româno- 
pakistaneze, relevînd' că expoziția 
constituie un simbol al priete
niei ce leagă Pakistanul și Româ
nia — țări animate de aceleași as
pirații spre pace, frumos și u- 
manism — și și-a exprimat con
vingerea că, în urma recentei vizite 
întreprinse în România de premierul 
Zulfikar Aii Bhutto și a convorbiri
lor avute
Ceaușescu, 
cunoaște o 
versificare, 
tărirea relațiilor prietenești dintre 
popoarele noastre.

(Agerpres). — La 
Ailana, ministrul

cu președintele Nicolae 
schimburile culturale vor 
continuă dezvoltare și di- 
contribuind, astfel, la în-

SE DESCIFREAZĂ „TAINELE" LUCEAFĂRULUI
Noi date despre procesele fizice de pe solul venusian

MOSCOVA 29 (A-
gerpres). — Informa
țiile științifice trans
mise de stațiile inter
planetare automate so
vietice „Venus-9“ 
„Venus-10“ 
contribuție 
la descifrarea „secre
telor" 
Modulele 
ale celor 
devenite 
ficiali ai 
planete, au avut 
bord instalații spectro- 
metrice de masă, pen
tru studierea atmos
ferei planetei în 
pul coborîrii line 
solul venusian. 
acum, automatele 
mîntene lansate

■i 
aduc o 
prețioasă

Luceafărului, 
de coborîre 
două stații, 

sateliți arti- 
îndepărtatei 

la

tim- 
spre 
Pină 
pă- 

spre

Venus au studiat com
poziția atmosferei a- 
cesteia doar cu ajuto
rul analizatoarelor de 
gaze, pe baza diferi
telor metode fizico- 
chimice.

Datele obținute vor 
permite oamenilor de 
știință să stabilească, 
în detaliu, natura at
mosferei venusiene și 
a substanțelor ce in
tră în compoziția stra
turilor groase de nori 
din jurul planetei.

Pe aparatele care au 
coborît pe solul supra
feței Luceafărului au 
fost instalate spectrp- 
metre gama cu multi
ple canale pentru sta
bilirea conținutului de

uraniu, thoriu și kaliu 
în atmosfera astrului 
dimineții. Aparatele — 
care se află pe supra
fața venusiană în zone 
diferite — vor trans
mite date privind stra
turile de sol, compozi
ția și temperatura de 
la suprafața planetei. 
Imaginile recepționate 
de savanții sovietici 
pină acum demon
strează existenta unor 
procese fizice — vînt, 
eroziune a solului — 
care au loc pe solul 
venusian, constituind 
mărturii că planeta 
este destul de activă 
și că o concluzie defi
nitivă nu poate fi con
turată încă.

agențiile de presă transmit
f

La Cairo 8 avut Ioc schimbui 
instrumentelor de ratificare a acor
dului dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Arabe Egipt privind colabora
rea în domeniul turismului. Schim
bul a fost efectuat de ambasadorul 
României la Cairo, 
ministrul egiptean 
Ibrahim Naguib.

Retru Burlacu, și 
al turismului.

mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, la care au luat parte Ciao 
Kuan-hua, ministrul chinez al afa
cerilor externe, Kurt Gscheidle, mi
nistrul vest-german al transporturi
lor, poștelor și comunicațiilor, alți 
reprezentanți ai celor două țări — 
informează agenția China Nouă.

lntervalul creat, o altă țară a O.S.A. 
să preia organizarea reuniunii.

Secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmoud Riad, a 
primit pe Petru Burlatu, ambasado
rul României la Cairo. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și țările arabe pe multiple pla
nuri. Au fost examinate, totodată, 
căile de extindere în continuare a 
colaborării româno-arabe.

Cancelarul R. F. Germa- 
Hid, Helmut Schmidt, a sosit, 
miercuri, înțj -o vizită oficială la 
Pekin, la invitația Guvernului R. P. 
Chineze. în 
convorbiri

Naționalizări în Peru. 
Printr-un decret dat publicității la 
28 octombrie, guvernul peruan a dis
pus preluarea de către stat a tutu
ror activităților din sectorul minier 
privind explorare^, exploatarea, ame
liorarea și rafinarea substanțelor ra
dioactive din zăcămintele de pe teri
toriul național, precum și ciclul com
plet al realizării combustibilului 
nuclear. Decretul stabilește, totodată, 
că obținerea de substanțe radioacti
ve, ca subproduse ale altor substan
țe. șe va realiza sub controlul sta
tului, reprezentat de Institutul pe
ruan pentru energie nucleară.

La Sofia a fost semnată o în
țelegere de colaborare în dome
niul cinematografiei între centrala 
„Româniafilm" . și uniunea de stat 
„Cinematografia bulgară" 
1975—1977.

pe anii

Președintele Partidului 
Elvețian al Muncii,Jean Vin- 
cent, a declarat, în urma alegerilor 
parlamentare desfășurate la sfirșitul 
săptămînii trecute, în Elveția, că'este 
dispus să colaboreze strîns cu social- 
democrații și cu sindicatele în vede
rea combaterii efectelor crizei eco
nomice cu care este confruntată țara. 
El a precizat că Partidul Muncii va 
av’ea și pe viitor o fracțiune proprie 
în Consiliul Național.

aceeași zi, el a avut 
cu Den Siao-pin, vicepre-
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NAȚIUNILE UNITE PARIS

Cu prilejul aniversării pro
clamării Republicii Turcia. 
La Ankara și în alte orașe turce s-au 
desfășurat, miercuri, festivitățile care 
au marcat aniversarea a 52 de ani de 
la proclamarea Republicii Turcia — 
Ziua națională a acestei țări. Pre
ședintele Fahri Koriitiirk și celelalte 
persoane oficiale au participat la o 
ceremonie 
lui Kemal 
al Turciei.

la monumentul funerar al 
Ataturk, primul președinte

Peste 100 deputați labu
riști au semnat 0 moțiune prin 
care se cere guvernului britanic să 
nu procedeze la noi experiențe nu
cleare. Prezentînd moțiunea în parla
ment, deputatul Frank Allaun a sub
liniat pericolul pe care il reprezintă 
pentru umanitate proliferarea arme
lor atomice. Marea Britanie inten
ționează să efectueze mai multe ex
periențe nucleare subterane la po
ligonul american din statul Nevada.

Cooperarea latre țările in curs 
de dezvoltare, in interesul făuririi

no» ordini economice

Noul buget—un „barometru"
care nu indica „timp frumos"...

un an de 
generală,

Conceptul cooperării 
economice și tehnice 
între statele în curs 
de dezvoltare s-a im
pus. în cadrul dezbate
rilor din Comitetul 
pentru problemele e- 
conomice al Adunării 
Generale a O.N.U., ca 
una din preocupările 
importante în direcția 
făuririi unei noi ordini 
economice internațio
nale. Dezbaterile au 
evidențiat că orienta
rea spre intensificarea 
cooperării între statele 
In curs de dezvoltare 
se impune ca o condi
ție indispensabilă pen
tru cimentarea inde
pendenței lor politice 
și dobîndirea indepen
denței economice, pen
tru asigurarea suvera
nității reale asupra re
surselor naturale și, în 
același timp, pentru 

' organizarea unei coo
perări echitabile cu 
statele industrializate.

Numeroși reprezen
tanți ai țărilor în curs 
de dezvoltare au ară
tat că O.N.U. poate 
contribui în mod efi
cient la eforturile pro
prii depuse de popoa
re pentru dezvoltare. 
S-au evidențiat pașii 
remarcabili făcuți în

această direcție prin 
formarea, in cadrul 
Programului Națiuni
lor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.), a 
unui „serviciu special 
pentru promovarea co
operării tehnice între 
statele în curs de dez
voltare" și inițierea or
ganizării unor reuniuni 
regionale și intergu- 
vernamețitaleAprin ac
țiunile concrete în
treprinse în cadrul 
U.N.C.T.A.D.

Subliniind . rolul 
P.N.U.D. de promotor 
și catalizator al coope
rării tehnice între ță
rile în curs de dezvol
tare în cadrul întregu
lui sistem al O.N.U. 
pentru dezvoltare, nu
meroși reprezentanți 
ai statelor membre. în
tre care și Româ
nia. au subliniat ne
cesitatea ca acest or
ganism să întreprindă 
studii, analize și să e- 
laboreze noi idei In 
domeniul de care se o- 
cupă ; să creeze noi 
canale de comunicații 
pentru extinderea co
operării ; să contribuie 
la intensificarea aju
torului către țările 
slab dezvoltate pentru 
realizarea de diverse

proiecte pe plan națio
nal și regional ; să a- 
corde ajutor în iden
tificarea posibilităților 
pentru stabilirea mo
dalităților concrete ale 
cooperării și' în coor
donarea activității a- 
gențiilor specializate 
ale O.N.U. ; să coope
reze cu organismele 
internaționale finan- 
ciar-monetare ; să a- 
jute la eforturile de a 
promova cooperarea 
tehnică între țările în 
curs de dezvoltare, 
pentru amplificarea re
lațiilor comerciale re
ciproce, lărgirea rețe
lelor de. transport etc.

Avînd de soluționat 
multe probleme ase
mănătoare cu ale ce
lorlalte țări în curs 
de dezvoltare, Româ
nia socialistă a parti
cipat activ la aceste 
dezbateri, apreciind că 
lărgirea cooperării, pe 
multiple planuri. între 
statele în curs de dez
voltare reprezintă unul 
din elementele cele 
mai dinamice ale rela
țiilor economice inter
naționale. corespun- 
zind pe deplin cerințe
lor înfăptuirii noii or
dini.
C.ALEXANDROAIE

„1975 este 
recesiune 
mai lungă și mai pro
fundă decit s-a prevă
zut", „reducerea pro
ducției interne brute 
se cifrează la 2,5 la 
sută in acest an", „nu
mărul cererilor de ser
viciu se apropie de un 
milion". Făcind aceste 
afirmații in cursul pre
zentării bugetului pe 
anul 1976 in fața par
lamentului francez, 
ministrul economiei și 
finanțelor, Jean-Pierre 
Fourcade, a recunos
cut, implicit, seriozita
tea dificultăților eco
nomice și sociale ac
tuale.

In acest context, pro
iectul de buget supus 
dezbaterii deputaților 
prevede un ritm mo
derat de creștere a 
produsului intern brut 
de 4,7 la . sută, stimu
larea creării de noi 
posturi de muncă (sta
tul va crea circa 56 000 
posturi in sectorul e- 
ducației și P.T.T.), 
precum și menținerea 
în echilibru a comer
țului exterior; dar mi
nistrul francez a ținut 
să sublinieze că prin
cipala prioritate a gu
vernului în 1976 vă 
continua să rămină 
lupta împotriva infla
ției. Deși creșterea 
prețurilor a fost mai

redusă în ultimul tri
mestru (0.7 la sută pe 
lună), există riscuri 
serioase de relansare 
a inflației.

Așadar, un proiect 
bugetar caracterizat 
prin moderație și pru
dență, indicind un 
„climat de așteptare", 
după expresia rapor
torului general, care 
a apreciat 
mul 
sută 
„un 
De . .
in care s-a desfășurat 
dezbaterea parlamen
tară este apreciată de 
comentatori ca „lipsi
tă de entuziasm". „Bu
getul ■ este barometrul 
vieții unei națiuni", a- 
firma un deputat, for
mulă preluată de zia
rul „Le Monde", care 
observa că „in 
lele împrejurări 
barometru nu 
timp frumos".

Pentru numeroși ob
servatori, semnificativ 
este faptul că o serie 
de deputați, reprezen- 
tind partidele majori
tare, au relevat incer
titudinile care planea
ză asupra proiectului 
de buget, mai ales in 
ceea ce privește șo
majul și inflația. La 
rindul lor, deputății 
comuniști, socialiști și 
radicali de stingă au

că rit- 
modest de 4,7 la 
constituie totuși 
pariu îndrăzneț", 
altfel, atmosfera

actua- 
acest 

indică

subliniat că diversele 
măsuri guvernamen
tale adoptate in ulti
mul an n-au putut 
împiedica degradarea 
situației economice și 
au relevat lipsa unor 
eforturi consecvente 
in domeniul social.

Arătînd că nouta
tea crizei contempora
ne constă in „stagjla- 
ție" — coexistența in
flației și a șomajului 
— ziarul „Le Monde" 
scrie : „Dacă nu ata
că simultan și in 
profunzime cele două 
aspecte ale răului, gu
vernul riscă să eșueze 
succesiv pe ambele 
fronturi". Comentind 
propunerile bugetare, ■ 
„Le Quotidien de Pa
ris" notează că „față 
de 1974, dezvoltarea e- 
conomică va reprezen
ta în 1976 doar un spor 
de 2 la sută, așa incit, 
oricum am interpreta 
cifrele, o concluzie se 
impune : șomajul va 
continua să crească".

După cum remarca 
un observator, intre 
inflație și șomaj, eco
nomia franceză se va 
asemăna in 1976 cu o 
navă plutind in legen
dara strîmtoare dintre 
Scylla și Charybda.

între Republica Gui- 
neea-Bissau și P.N.U.D. 
(Programul Națiunilor' Unite pentru 
dezvoltare) a fost încheiat un acord 
privind finanțarea unor importante 
obiective economice care urmează să 
fie realizate în tînărul stat african, 
înfăptuirea proiectelor preconizate 
va contribui la dezvoltarea agricul
turii, industriei forestiere, precum și 
la creșterea producției de energie 
hidroelectrică.

Adunarea generală a Or
ganizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), ce urma să aibă loc 
în aprilie 1976 la Santiago de Chile, 
a fost amînată pentru luna iunie. 
Această decizie, scrie A.F.P., a fost 
luată ca urmare a opoziției față de 
politica regimului chilian a mai mul
tor state membre, care speră ca, în

Sesiunea Consiliului gu
vernatorilor al Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie. La 
Palatul Națiunilor Unite din Geneva 
a avut loc, la 28 octombrie, în pre
zența lui Fierre Graber, președintele 
Confederației Elvețiene, și a unor înal
te oficialități federale și ale cantonu
lui Geneva, deschiderea festivă a ce
lei de-a XXXIII-a sesiuni a Consi
liului guvernatorilor al Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie. La lucrări 
participă și o delegație condusă de 
general-colonel , Mihai Burcă, pre
ședintele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România.

Convorbirile S.A.L.T. La
Geneva a avut loc miercuri o nouă 
întîlnire a delegațiilor sovietică și 
americană care participă la negocie
rile privind limitarea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.).

Paul
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Copenhaga. O demonstrație a muncitorilor constructori, care cer adop
tarea de măsuri pentru combaterea șomajului

DE PRETUTINDENI
• FILTRARE SELEC

TIVĂ A SUNETELOR. P1°- 
blema poluării sonice se. pune 
în condițiile vieții moderne la 
fel de acut ca și cea a poluării 
aerului sau apei. Un mijloc pe 
cit de simplu, pe atit de eficient 
de „parare" a atacului la care 
este supusă urechea din partea 
decibelilor a fost găsit de un 
grup de medici sovietici, în frun
te cu academicianul I. Petria- 
nov-Socolov ; un filtru în formă 
de pătrățel, semănînd cu un 
șervețel de hîrtie, cu însușiri 
neobișnuite — care oprește nu 
orice sunet, ci numai zgomotele. 
Astfel devine posibilă o discu
ție, pe un ton normal, în cele 
mai zgomotoase hale de produc
ție, urechea rămînînd apărată 
de zgomotul mașinilor.

• PENTRU INSTITUI
REA CONTROLULUI A- 
SUPRA ARMELOR DE 
FOC. In Statele Unite există 
mai mulți posesori de arme de 
foc decît fumători și alcoolici, 
informează agenția ' Associated 
Press, citînd un raport pregătit 
de Institutul Harris pentru a 
fi înaintat Senatului. In raport 
se precizează că peste 47 la sută 
din familiile americane posedă 
carabipe, puști și revolvere. în 
urma unor sondaje de opinie 
efectuate de Institutul Harris, 
majoritatea celor anchetați s-au 
pronunțat pentru un control ri
guros în ce privește dreptul de 
a poseda arme de foc. Aceasta 
va contribui la reducerea vio
lenței și, în special, a număru
lui crimelor, care a crescut în 
ultimii ani considerabil.

• MATERIALUL PLAS
TIC IN ORTOPEDIE. Un 
grup de medici de la un spital 
din Graz (Austria) a pus la 
punct o metodă de fixare a 
membrelor fracturate în feșe 
de material plastic. Spre deose
bire de gips — materialul tra
dițional — fașa din material 
plastic este de 10 ori mai ușoa
ră. Inițial flexibilă, ea se întă
rește sub influenta unei iradieri 
scurte cu raze ultraviolete. în 
plus, este permeabilă pentru ra
zele Roentgen și lasă pielea să 
respire.

• SUCCESE IN LUP
TA ANTIDROG. In Tai- 
landa, recunoscută ca unul din 
centrele mondiale de furnizare 
a stupefiantelor, se fac eforturi 
intense pentru combaterea tra
ficului cu droguri. Poliția tai- 
landeză a capturat. în ultimele 
șase luni, mai mult de 100 kg 
de droguri. Recent a avut loc 
captura cea mai spectaculoasă 
— 54 kg opiu ascunse în piese 
de mobilă cu fund dublu — în
soțită de arestarea a doi cetă
țeni americani. Se presupune că 
s-a dat o grea lovitură unei im
portante rețele internaționale 
de trafic.

• ALCOOL Șl APĂ LA 
VENEȚIA. „Jumătate din ve- 
nețieni beau prea mult. 53 la 
sută din bărbați și 30 la sută 
din femeile care locuiesc de 
mai mult de 15 ani în oraș Sînt 
băutori inveterați", afirma doc
torul Guidos Saraceni. chirur- 
gul-șef al spitalului Fatebene- 
Fratelli din Veneția. (în Ve
neția există 730 de localuri, unul 
la 146 de locuitori). Un alt me
dic de la același spital, dr. Luigi 
Polo, afirma că la originea con
sumului excesiv de alcool se 
află deprimarea : „Orașul este 
în pericol de dispariție. Locuin
țele sînt dărăpănate și umede. 
Pentru mulți, singura ieșire 
este un pahar la cea mai apro
piată bodegă"... Dar iată că 
acum se ivesc șanse pentru ca 
motivele! de deprimare să dis
pară : anul acesta intră în func
țiune apeductele prevăzute în 
cadrul acțiunii de salvare a ora
șului. Se speră că așa va dispă
rea și nevoia „înecării amaru
lui" în alcool...

• „S“-UL DE PE LOIRE. 
Navele care asigurau, de la 
începutul secolului, traversa
rea estuarului Loirei au fost 
retrase definitiv, de cîteva zile, 
misiunea lor fiind preluată de 
impunătorul pod inaugurat la 18 
octombrie. Cu o lungime de 
3,456 km — podul șerpuiește în 
forma unui „S“ maiestuos dea
supra gurii fluviului, între Saint 
Nazaire și Saint Brevin — pilo
nii, implantați in albia Loirei, la 
40 de metri adincime, susținînd 
podul la o înălțime de 60 de 
metri deasupra oglinzii apei. 
Caracteristicile sale fac ca acest 
pod să fie considerat printre 
cele mai moderne din lume.

• DOCUMENTE MUL
TIMILENARE. In apropierea 
orașului sirian Idlib au fost des-’ 
coperite, recent, de către un 
grup de arheologi italieni, cele 
mai vechi documente cu carac
ter oficial. Este vorba de decre
te regale, rapoarte referitoare 
la plata unor tributuri, precum 
și de tratate de stat încheiate 
de domnitorii din Ebla — oraș 
care a înflorit în secolul al 
XXIII-lea î.e.n. Textele. înscri
se pe 7 000 tăblițe de lut, sînt 
în limbile veche cananeeană și 
sumeriană. Textele mai cuprind 
și cel mai vechi dicționar bi
lingv sumeriano-cananeean, pre
cum și ilustrațiile unor legende 
sumeriene.

• 2 000 000 DE VIZI
TATORI. în primele 100 de 
zile care au trecut de la deschi
derea sa, expoziția oceanografi- 
că internațională „Expo-75“ din 
Okinawa a fost vizitată de două 
milioane de persoane. La expo
ziție, care se desfășoară sub de
viza „Oceanul — așa cum îl do
rim", 36 de țări ale lumii pre
zintă pavilioane pe o suprafață 
de 100 hectare, înfățișînd diver
sitatea faunei și florei subacva
tice și diverse aspecte ale acti
vității de valorificare și prote
jare a resurselor mărilor și o- 
ceanelor.
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