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INITIATIVE CONCRETE, 
REALIZĂRI DE PRESTIGIU

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA 
a continuat ieri in aceeași ambianță cordială, de înțelegere deplină și stimă reciprocă, 
relevind, prin noi și semnificative momente, dorința comună de a extinde și dezvolta 
relațiile de prietenie, colaborarea pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare

FRANCISCO DA COSTA GOMES: „Este o onoare 

pentru noi toți să vă primim pe pămintul 

portughez, domnule prețedinte, întărind o prie

tenie reciprocă, pe care nu o dorim efemeră 

ți care vrem să corespundă sentimentelor sin-

cere ale popoarelor portughez ți român"

NICOLAE CEAUȘESCU ’ „Dorim să colaborăm 

ți mai strins cu dumneavoastră, atît in proble

mele de interes bilateral, cit ți pe plan interna

țional. Ani convingerea că popoarele noastre 

pot aduce o contribuție importantă la soluțio

narea tuturor problemelor vieții contemporane"

din toasturile rostite, în prima zi a vizitei, la
/ DINEUL OFICIAL OFERIT ÎN CINSTEA 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

(în pagina a ll-a)

Desfășurarea întrecerii „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen*  a avut un efect mobi
lizator la antrenarea uteciștilor, 
a întregului tineret din județ la 
îndeplinirea sarcinilor cincina
lului cu 175 de zile mai devre
me, ceea ce creează pentru eco
nomia botosă- 
neană posibili
tatea obținerii 
unei producții 
globale indus
triale «uplimen- 
tare, pînă la 
sfîrșitul anului.t 
de 1,7 miliarde 
lei. Numărul tinerilor parti
cipant la întrecere, ca și re
zultatele obținute de aceștia în 
muncă au înregistrat creșteri 
constante. Dacă în 1973 au fost 
cuprinși în întrecere 6 500 de ti
neri, numai în primul semestru 
al acestui an au fost înregistrați 
peste 11 000 de participanți ale 
căror rezultate valorice sînt cu 
1 milion lei superioare celor din 
urmă cu doi ani. S-au remarcat 
în mod deosebit tinerii din în
treprinderile de confecții Boto
șani și Dorohoi, din întreprin
derea mixtă de industrie locală 
Dorohoi, de la întreprinderea 
textilă „Moldova4*, unități în 
care peste 70 la sută din forța 
de muncă o reprezintă tine
retul.

• Cei peste 16 500 de tineri 
cooperatori și mecanizatori din 
județ și-au adus o contribuție 
sporită la realizarea indicatori
lor actualului cincinal prin pre
luarea unor lucrări agricole în 
acord global, prin executarea

Azi, județul 
Botoșani

unor lucrări pregătitoare sau de 
campanie cum ar fi : combate
rea eroziunii solului pe 1200 
hectare. îndiguiri și desecări pe 
o suprafață de 600 ha, adminis
trarea a 150 000 tone îngrășă
minte naturale. întreținerea unei 
suprafețe de 21 000 hectare de 
pășuni și finețe. în frunte s-au 

situat tinerii din 
comunele Mi- 
hăileni, Frumu
șica, Pomîrla 
care au preluat 
diverse culturi 
ale C.A.P. și 
le-au întreținut 
cu forțe proprii, 
precum și cei 

din comunele Vlăsineștî și Su
lița, autorii unor bilanțuri re
marcabile în cadrul concursului- 
ștafetă „Săptămîna hărniciei". • 
Perfecționarea continuă a mo
dalităților de atragere, orientare 
și cuprindere a elevilor din șco
lile profesionale, din liceele de 
specialitate și de cultură gene
rală în activitățile tehnico-pro- 
ductive a avut ca rezultat faptul 
că dacă în anul 1973—1974 ti
nerii din școlile județului au 
obținut o producție totală în va
loare de aproape 4 milioane lei. 
în primele două trimestre ale 
anului 1975 valoarea producției 
realizată de aceștia depășește 7 
milioane lei • Numărul brigă
zilor permanente pe șantierele 
tineretului a crescut simțitor 
mai ales în ultimii doi ani cînd 
în cadrul celor trei șantiere ju
dețene și 76 șantiere locale au 
fost antrenați 14 000 tineri.

MIRCEA TACCIU

La întrebarea

Ce așteptați, tovarășe ministru, In viitorul 

cincinal de la tinerii care lucrează

in sectorul dumneavoastră ?

azi ne răspunde 
tovarășul ANGELO MICULESCU,

vie eprim-ministru și ministrul agriculturii
și industriei alimentare

TINERETUL SĂTESC
PARTICIPANT ACTIV LA

La primăria din Lisabona: UN CĂLDUROS OMAGIU 
ÎNALȚILOR SOLI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE 
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule primar,
Domnilor membri ai Comisie! 
Administrative,
Doamnelor și domnilor. 
Prieteni si tovarăși.

Aș dori, în. primul rind. să vă 
mulțumesc pentru saluturile pe 
care ni le-ați adresat, pentru 
primirea călduroasă care ni s-a 
rezervat. De asemenea, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, 
conducerii municipiului, popu
lației Lisabonei, cit si întregu
lui popor portughez prieten un 
salut călduros din partea cetă
țenilor Capitalei României so
cialiste — municipiul Bucu
rești, cit și a întregului nostru 
popor, să aducem expresia soli
darității și prieteniei noastre.

Intr-adevăr, între România 
și Portugalia există o serie de 
afinități determinate de origi
nea latină. Dar ceea ce cred că 
este mai important îl constituie 
faptul că astăzi între popoarele 
noastre, in condițiile cînd au 
pășit pe calea dezvoltării noi, 
democratice, se dezvoltă rela
ții de colaborare în toate dome
niile de activitate.

Aveți dreptate că si România 
a cunoscut o perioadă de timp

dictatura fascistă. Am răsturnat, 
desigur, cu 30 de ani în urmă 
această dictatură. întreaga pu
tere politică se află în mîinile 
clasei muncitoare, ale țărănimii, 
intelectualității, ale întregului 
nostru popor. într-o perioadă 
istorică relativ scurtă am reușit 
să lichidăm cu desăvârșire ve
chile stări de lucruri, orânduirea 
moșierească și burgheză, starea 
de înapoiere a țării și să edi
ficăm o societate socialistă in 
care omul reprezintă preocu
parea principală a politicii 
partidului și statului, o societa
te ân care democrația este ex
presia fidelă a participării în
tregului popor Ia conducerea 
tuturor sectoarelor de activita
te. începând cu fabricile, cu u- 
nitățile agricole de stat, cu co
operativele agricole, cu toate 
sectoarele de activitate, oame
nii muncii, toți cetățenii pa
triei participă direct la condu
cerea întreprinderilor și insti
tuțiilor în cadrul consiliilor 
muncitorești de conducere. A- 
ceste consilii și adunări gene
rale ale oamenilor muncii asi
gură dezbaterea si conducerea 
activității tuturor întreprinderi
lor și instituțiilor din România. 
Este o democrație directă, o a-

devărată democrație care face 
ca puterea să se găsească în 
mâinile celor ce muncesc, ale 
poporului însuși. Fără nici o 
îndoială ca aceleași principii 
guvernează și în organele su
preme, in ministere, unde exista 
conduceri colective pentru în
drumarea întregii activități, în 
cadrul Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri, în Marea 
Adunare Națională. De altfel, 
nici nu se poate concepe socia
lism fără o largă democrație, 
fără participarea poporului în
suși la făurirea propriului său 
viitor, în mod liber și conștient. 
(Aplauze îndelungate).

Industria românească produce 
astăzi de 30 de ori mai mult 
decît acum 25 de ani. Cred că 
însuși acest lucru demonstrează

forța clasei muncitoare, a țără
nimii, intelectualității care, ac
tion! nd într-o strînsă unitate, 
pot să transforme in mbd ra
pid întreaga viață economică și 
socială. Am asigurat lichidarea 
completă a neștiinței de carte; 
este o amintire veche de acum. 
Avem învățământul obligatoriu 
de 10 ani pentru întregul tine
ret, în mod gratuit, care asigură 
tineretului și poporului cele 
mai noi cunoștințe in toate do
meniile, înarmarea cu o conști
ință nouă, socialistă, de solida
ritate cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismu- 
Iui, pentru egalitatea deplină 
între toate națiunile, pentru o

(Continuare in pag. a Il-a)

DIN PROGRAMUL ZILEI DE IERIA
• Intîlniri cu conducători

ai principalelor partide politice 
din Portugalia

• Dejun oferit de primul ministru 
al Republicii Portugheze

• Primire sărbătorească
în mijlocul constructorilor de 
nave din Setubal (în pagina a lll-a)

PROGRESUL AGRICULTURII
(în pagina a IV-a)

Au îndeplinit cincinalul
Tntr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, comuniștii între
prinderii de autoturisme Pitești, 
toți lucrătorii acestei mari uzine 
argeșene raportează îndeplini
rea sarcinilor planului cincinal 
la producția globală cu 63 de 
zile mai devreme. în timpul 
care a rămas pînă la sfîrșitul 
anului, se spune în telegramă, 
ne vom conjuga eforturile să 
realizăm suplimentar o produc
ție globală în valoare de peste 
1146 milioane lei.

Avînd un strălucit exemplu 
în persoana dumneavoastră, vă 
asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că alături de în
tregul nostru popor vom con
sacra întreaga noastră putere 
de muncă, tot talentul și toată 
priceperea înfăptuirii neabătute 
a politicii partidului, a istorice
lor documente adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului nostru, pentru continua 
înflorire și prosperitate a Româ
niei socialiste.

• UNITĂȚILE CENTRALEI 
SĂRII ȘI PRODUSELOR NE
METALIFERE au îndeplinit in 
ziua de 29 octombrie sarcinile 
de plan pe întregul cincinal. 
Raportînd obținerea acestui 
succes, colectivele unităților cen-

tralei s-au angajat să 
economiei naționale 
sfîrșitul anului, peste . _ 
rile perioadei 1971—1975, sare, 
caolin, nisip cuarțos, alte pro
duse, a căror valoare este esti
mată la peste 360 milioane lei.

livreze 
pină la 

prevede-

Dineu intim oferit in onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Por
tugheze, general Francisco da 
Costa Gomes, și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes au o- 
ferit. miercuri seara, la palatul 
Queluz, un dineu intim în o- 
noarea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

După dineu, care s-a desfășu
rat într-o ambianță de caldă 
cordialitate, în cinstea oaspeți
lor români a fost oferit un 
concert de muzică iberică cla
sică, susținut de formația de 
soliști vocali și instrumentiști 
„Segreis de Lisboa".

Au fost prezenți primul mi
nistru al Portugaliei, Jose Pin

heiro de Azevedo, cu soția, 
doamna Maria Susana de Aze
vedo, membri ai Consiliului 
Revoluției și ai guvernului, cu 
soțiile, alte persoane oficiale, 
precum și decanul corpului di
plomatic, nunțiul apostolic Giu
seppe Maria Sensi.

Au fost prezente, de aseme
nea, persoanele oficiale româ
ne care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita 
de prietenie în Portugalia.

Au fost de față ambasadorul 
României la Lisabona. Marin 
Iliescu, și ambasadorul Portu
galiei la București, Antonio 
Luis de Magalhaes de Abreu 
Novais Machado. întâmpinați cu căldura, cu ftimă ți admirație, inalții oaspeți români, însoțiți de președintele Portugaliei, vizitează șantierele navale „Setenave"
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN PORTUGALIfi
La dineul oficial oferit în cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de președintele Francisco da Costa Gomes și doamna Maria Estela da Costa Gomes

Toastul președintelui 
Francisco da Costa Gomes

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

In acest moment plăcut este 
un privilegiu să vă prezint cele 
mai bune urări de bun venit, 
dumneavoastră, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, doamnei 
Elena Ceaușescu și membrilor 
delegației române. Este o onoa
re pentru noi toți să vă primim 
pe pămîntul portughez, domnule 
președinte, întărind o prietenie 
reciprocă, pe care nu o dorim 
efemeră Ș< care vrem să cores
pundă sentimentelor sincere ale 
popoarelor portughez și român.

Ambele popoare, situate în 
cele două extremități ale comu
nității latine europene, au avut 
întotdeauna conștiința afinității 
de limbă, cultură și civilizație. 
Data de 25 august 1917 marchea
ză trimiterea primului reprezen
tant diplomatic portughez pe 
lîngă guvernul român. în ace
lași an, la 1 septembrie, se ho
tărăște instituirea unei misiuni 
special? a guvernului român în 
Portugalia. La 7 noiembrie 1945 
sînt întrerupte relațiile diploma
tice între cele două țări, stare 
de lucruri care a durat pînă la 
31 mai 1974. îmi face plăcere să 
subliniez cu această ocazie că 
România a fost prima țară so
cialistă din Europa care a re
luat relațiile cu Portugalia. Des
chiderea misiunilor diplomatice 
permanente în capitalele celor 
două țări și trimiterea de am
basadori extraordinari și pleni
potențiari au dat un avînt deo
sebit relațiilor între cele două 
țări, relații la care mă voi re
feri în continuare.

Această reîntîlnire cu istoria 
B fost posibilă numai datorită 
revoluției din 25 aprilie 1974. Am 
avut deja ocazia 5a afirm la 
București, în ldna iunie, că pro
gramul Mișcării Forțelor Arma
te, generos în concepții și am
plu in libertăți, a definit trei 
obiective esențiale: decoloniza
rea, democratizarea și dezvolta
rea, avind în vedere clasele cele 
mai defavorizate.

După 11 martie 1975, demo
cratizarea a început să avanseze 
în direcția unui socialism plura
list, cu respectarea tuturor li
bertăților fundamentale. De la 
vizita mea la București și-au 
proclamat independența popoa
rele din Mozambic, Insulele 
Capului Verde și Sao Tome și

UN CĂLDUROS OMAGIU ÎNALTILOR SOLI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE
în cursul dimineții de 

miercuri, președintele " Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții pri
măriei capitalei portugheze.

La sosire, înalții oaspeți ro
mâni au fost intîmpinați de 
Joaquim Angelo Caldeira Ro
drigues, președintele Comisiei 
administrative a Camerei mu
nicipale și primar al Lisabonei, 
de Silva Dias, șeful Protocolu
lui Camerei municipale. Nu
meroși cetățeni portughezi, a- 
flați în piața din fața primăriei, 
l-au făcut o călduroasă primire 
șefului statului român. O gardă 
militară, în uniformă de gală, 
prezintă onorul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări. APPi, oaspeții români sînt 
conduși de gazde în marele sa
lon de recepții’ al primăriei, 
unde le sînt prezentate oficiali
tățile locale.

in numele cetățenilor capita
lei, primarul Lisabonei, Caldeira 
Rodrigues, rostește un cuvînt de 
salut.

Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România,

Excelență,

In numele Comisiei adminis
trative a Municipalității din 
Lisabona și cu certitudinea că 
sînt interpretul sentimentelor 
populației orașului, adresez, Ex
celenței Voastre, respectuoase și 
călduroase salutări.

Este o mare onoare pentru 
municipalitatea din Lisabona să 
primească vizita unui oaspete 
atît de ilustru. Permiteți-mi, 
domnule președinte, cu riscul de 
a călca peste regulile protoco
lare, să vă salut ca pe un prie
ten al poporului nostru care vine 
din cealaltă extremă a Europei 
să ne aducă, cuvintele de solida
ritate ale poporului, ale oame
nilor muncii din România. Vă 
salutăm astăzi, în Palatul Muni
cipalității din Lisabona, ca pe un 
prieten și tovarăș de luptă. Oma
giul orașului adus omului de 
stat capătă o cordialitate spe
cială, o călduroasă frăție, deoa
rece în Excelența Voastră noi 
vedem — întreg poporul Portu
galiei vede — pe militantul și 
omul din rezistență, constructor 
lucid și consecvent al României 
socialiste.

Cu toate că sînt situate la 
mari distanțe din punct de ve
dere geografic, istoria a vrut ca 
romanizarea, limba latină, schim
burile culturale cu lumea arabă, 
rezistența antifascistă, lupta pen
tru putere a oamenilor muncii 
și pentru socialism să apropie 
de-a lungul secolelor cele două 
țări ale noastre, transformînd 
România și Portugalia în ante
nele Europei. Prin Portugalia, 
Europa privește Atlanticul, spre 
lumi mai noi. Prin România, 
Europa primește influxul Orien
tului și ii transmite mesajul 
sau. Sintem — România și Por-

Principe; cu acestea menținem 
relații dintre cele mai priete
nești. Dezvoltarea, care în ter
meni revoluționari înseamnă 
crearea de structuri de produc
ție mergînd spre societatea so
cialistă, ne-a condus Ia un efort 
de diversificare a relațiilor noas
tre economice și am semnat di
ferite acorduri cu țările socialis
te din Europa.

Excelența Voastră, domnule 
președinte, veți avea ocazia, în 
timpul vizitei dumneavoastră, de 
a stabili contacte care vă vbr 
permite să cunoașteți direct ele
mente ale revoluției portugheze, 
să vedeți îndeaproape realitățile 
politice ale țării mele și per
spectivele care i se oferă. Nu 
am nici o îndoială că, din aces
te contacte, veți desprinde ca nu
mitor comun dorința intensă de 
o mai mare apropiere cu Româ
nia.

Am avut împreună fericitul 
prilej de a participa Ia Helsinki 
Ia lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, la al căror spirit Portu
galia a aderat în contextul noilor 
coordonate ale politicii sale ex
terne. Conferința și Actul său fi
nal constituie, fără îndoială, din 
punctul nostru de vedere, unul 
din faptele istorice cele mai im
portante de după război. în ceea 
ce ne privește, ne vom strădui 
să urmăm îndeaproape cele con
venite la Conferința de la Hel
sinki, deoarece înțelegem că des
tinderea în Europa este o con
diție indispensabilă pentru pace, 
pentru dezvoltare și pentru ade
vărata independență națională. 
Acestui ultim aspect ii acordăm 
cea mai mare importanță, ple- 
cînd de Ia principiul neinterven
ției în treburile interne ale sta
telor suverane.

La fel ca securitatea și pacea, 
cooperarea șî dezvoltarea sînt 
indisolubil legate. în efortul 
nostru de dezvoltare, sîntem dis
puși să acceptăm forme de re
lații care să întărească indepen
dența națională și să respecte 
principiile avantajului reciprpc. 
Considerăm că pe calea secu
rității spre pace și pe calea co
operării spre dezvoltare va fi po
sibil să depășim în viitor forme 
trecătoare stabilite prin pacte și 
alianțe militare.

Sîntem alături de lumea a 
treia în a aprecia nedreptățile 
rezultînd din structurile econo
mice și sociale care compromit 
efortul spre dezvoltare. Trebuie 
examinate relații!? între țările 

tugalia — țări Ia răscruce de 
drumuri și țări de dialog. Alcă
tuim un drum : din Europa spre 
Asia, din Europa spre mările 
care separă șî care unșsc pă- 
mînturile vechi cu cele noi.

Am suferit, români și portu
ghezi, oprimarea fascistă. Și, în- 
cepînd această fază nouă a vie
ții noastre naționale, după re
voluția de Ia 25 Aprilie, noi, 
portughezii, avem mult de cîș- 
tigat din experiența României.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte, că distrugerea statului 
fascist deschide drum construc
ției socialiste și că revoluția 
noastră, pentru a servi poporu
lui, pentru a corespunde pro
fundelor aspirații ale maselor de 
oameni ai muncii, va trebui să 
fie democratică, prin forma de 
instituționalizare a puterii, și 
socialistă în soluțiile economice 
și sociale.

Drumul pe care-1 parcurgem 
este dificil, dar nu sîntem sin
guri. Știm că sînt țări ca Româ> 
nia care urmăresc lupta noastră 
pentru democrație și socialism, 
pentru decolonizare și pace cu 
un interes sincer și cu adevă
rată prietenie.

Este aceasta, domnule pre
ședinte, încă o rațiune de a fi 
satisfăcuți de vizita dumnea
voastră în aceste momente gra
ve pentru viața țării și a revo
luției. Avem încredere în capa
citatea poporului portughez. 
Avem încredere, de asemenea, 
în prietenia și solidaritatea ță
rilor prietene. Și dintre acestea, 
subliniem cu mîndrie, România, 
azi reprezentată aici, în acest 
palat al Lisabonei, de către foar
te ilustrul său președinte, 
Excelența Sa Nicolae Ceaușescu.

Excelența Sa. președintele Re
publicii Portugheze, domnul ge
neral Costa Gomes, cel mai înalt 
reprezentant al poporului portu
ghez, a fost mesagerul și, desi
gur, o să vă exprime mai bine 
ca oricine sentimentele pe care 
doresc să vi le exprim. în Bucu
rești, acum patru luni, domnul 
general Costa Gomes a semnat 
cu Excelența Voastră Tratatul 
de prietenie și cooperare între 
cele două țări ale noastre, tra
tat care se va întări cu ocazia 
vizitei Excelenței Voastre în 
Portugalia.

Primăria orașului Lisabona, 
avînd prilejul și onoarea de a 
releva identitatea sa cu senti
mentele puterii centrale, de care 
este legată, afirmă Excelenței 
Voastre și poporului român că 
omul simplu, de pe stradă, este 
de asemenea profund mișcat de 
apropierea dintre Portugalia și 
România. Reafirmă, de aseme
nea, către Excelența Voastră și 
poporul român că tratatul pe 
care înaltele personalități ale ce
lor două țări l-au semnat se 
bucură, de asemenea, de aplau
zele călduroase ale organelor 
locale care aici, în acest mo
ment, sînt reprezentate cu mîn

subdezvoltate sau în curs de dez
voltare și țările dezvoltate și 
trebuie găsite soluții pentru eli
minarea injustiției existente.

Organizația Națiunilor Unite 
se bucură din partea noastră de 
un mare sprijin și sîntem pre
gătiți să cooperăm în mod activ 
m diferitele sale organisme.

Tocmai in contextul acestor 
coordonate ale politicii externe, 
prevăd dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări ale noastre. 
Merită să fie citate diferitele 
acorduri care stabilesc legături 
foarte trainice între popoarele 
portughez și român, între națiu
nile portugheză și română: Acor
dul cultural, Acordul de coope
rare științifică și tehnologică, 
Acordul privind vizele, Acordul 
privind transporturile aeriene, 
Acordul comercial pe termen 
lung, Acordul pe termen lung de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică, Protocolul privind 
dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnice.

In mod intenționat am lăsat 
Ia sfîrșit menționarea supra
structurii diplomatice care do
mină atmosfera generală a re
lațiilor noastre, cadru inspirat 
care conține în el potențialul 
necesar pentru a croi cu succes 
drumurile viitorului: mă refer 
la Tratatul de prietenie și cola
borare portughezo-român.

Sînt convins că, sub egida în
țelegerilor existente, mecanis
mele prevăzute în diferitele 
acorduri în vigoare vor im
pulsiona pozitiv relațiile dintre 
cele două popoare, în avantajul 
reciproc.

Domnule președinte,

Datorită elementelor de sem
nificație istorică pe care le-am 
amintit și datorită legăturilor in
tense și diversificate care, as
tăzi, ne apropie în mod exem
plar, prezența dumneavoastră în 
Portugalia ne este foarte plă
cută sub toate aspectele. Vă do
resc să întîlniți în Portugalia 
dragostea și cordialitatea 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 sănătatea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a doamnei EJena 
Ceaușescu, pentru prosperitatea 
și fericirea poporului român! 
(Aplauze).

drie de primăria municipiului 
Lisabona.

Excelență, sînteți în casa 
dumneavoastră. Populația ora
șului Lisabona dorește ca în a- 
ceste zile să vă simțiți cît mai 
bine, dumneavoastră și soția 
dumneavoastră, om de știință, 
militant politic și conducătoa
re populară, precum și întreaga 
delegație.

Permiteți-mî să mă adresez 
celor prezenți aici pentru a face 
cîteva referiri cu privire la 
personalitatea distinșilor oaspeți 
români.

Faptul că sînteți președinte al 
Republicii Socialiste România 
vorbește de la sine de meritele 
dumneavoastră ; nu aș putea 
însă să nu subliniez că ați a- 
juns Ia cea mai înaltă funcție ca 
rezultat al propriului dumnea
voastră merit de luptător anti
fascist, al sacrificiilor pe care 
le-ați făcut înainte de război în 
calitate de conducător al tinere
tului comunist, în ilegalitate, în 
rezistența împotriva ocupației 
naziste, al activității dumnea
voastră în fruntea partidului, a 
întregului efort eroic de con
struire a socialismului în Româ
nia.

Permiteți-mi, de asemenea, sa 
mă refer la tovarășa dumnea
voastră, Elena Ceaușescu. Pen
tru ceea ce dînsa înseamnă nu 
numai ca tovarășă extraordinară 
a acestui mare luptător, care 
sînteți dumneavoastră, o tova
rășă cu responsabilități famili
ale, cu trei copii. Dar și pentru 
ceea ce reprezintă prin întregul 
său trecut politic, prin activita
tea de astăzi, prin munca sa 
științifică ; ca om politic, pentru 
că încă de tînără a fost un mi
litant antifascist, iar astăzi ocu
pă înalte funcții — deputat în 
Marea Adunare Națională, mem
bru al Comitetului Central — și 
al Comitetului Politic Executiv 
— al Partidului Comunist Ro
mân ; ca om de știință — doc- 
tor-inginer, membru al Consi
liului Național al Cercetării, di
rectoare a Institutului de cerce
tări chimice. Activitatea sa atît 
de susținută i-a adus în Româ
nia titlul de Erou al Muncii So
cialiste. Valoarea sa de om de 
știință și ca femeie militant po
litic i-a adus o amplă recunoaș
tere în întreaga lume, primind 
cele mai înalte titluri onorifice.

Cetățeni ai lumii, așa cum 
sînteți. prin activitatea dumnea
voastră consacrată păcii și cola
borării între popoare, este de
sigur un simplu omagiu . care 
vi-1 aducem, de a vă ruga să vă 
considerați cetățeni ai Lisabonei.

Aceste zile ale vizitei dumnea
voastră ne permit să strîngem 
și mai puternic relațiile de pri
etenie între România socialistă 
și Portugalia care va construi 
socialismul.

In numele Comisiei adminis
trative a municipalității Lisabo
nei și a populației orașului vă 
mulțumim mult, Încă o dată,

Domnule președinte,
Doamnă Maria Estela da Costa 

Gomes,
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită bucurie pen
tru mine, pentru soția mea și 
pentru ceilalți membri ai dele
gației de a ne afla în Portuga
lia ca oaspeți ai dumneavoas
tră. Doresc să exprim mulțumi
rile noastre pentru ospitalitatea 
și prietenia cu Care sîntem în
conjurați.

Intr-adevăr, între popoarele 
noastre 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 na
țional român. Ne-a făcut plăcere 
să vedem o decorație acordată 
de Domnitorul Cuza șefului sta
tului de atunci al Portugaliei. 
Portugalia a recunoscut încă 
în 1880, deci la trei ani după 
producerea evenimentului, in
dependența națională a Româ
niei. Această dată semnifica 
sfîrșitul unei dominații de a- 
proape 500 de ani a impe
riului otoman asupra României, 
demonstra faptul că atunci cind 
un popor este hotărit să-și cu
cerească independența, dreptul 
la viață liberă și să-și apere 
ființa proprie, nu există nimeni 
în lume în stare să-l împiedice.

Desigur, de atunci s-au petre
cut multe evenimente. Trăim 
acum într-o epocă de profunde 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale în întreaga 
lume. Pretutindeni se afirmă cu 
putere voința popoarelor de a 
pune capăt oricărei asupriri, de 
a-și apăra independența națio
nală, de a fi stupine pe bogă
țiile proprii. în cadrul acestui 
proces, al acestor transformări 
revoluționare, și poporul portu
ghez a răsturnat fascismul și a 
pășit pe calea unei vieți noi. Ne 
bucură faptul că Portugalia nouă 
acționează cu fermitate pentru 
lichidarea deplină a colonialis
mului.

Am salutat independența Mo- 
zambicului, a Guineei-Bissau, a 
Insulelor Capului Vțrde și Sao 
Tome și Principe ; sperăm că în 
curînd și Angola își va dobîndi, 
pe deplin, independența.

In primele zile după 25 apri
lie România a stabilit legături 
cu noul guvern portughez. Au 
fost restabilite relațiile diploma
tice și, într-o perioadă relativ

domnule președinte, pentru a- 
ceastă vizită. (Aplauze)

A luat apoi cuvîntul președin
tele Nicolae Ceaușescu. (Cuvîți- 
tarea șefului statului român a 
fost subliniată de cei prezenți 
cu aplauze îndelungate). în 
semn de omagiu, gazdele înmî- 
nează, apoi, președintelui Româ
niei o caravelă din argint aurit, 
executată în filigran — simbo
lul prașului, ce evocă epoca ma
rilor descoperiri geografice din 
secolele XIV și XV, la care 
și-au adus o mare contribuție 
navigatori portughezi vestiți, ca 
Magelan și Vasco da Gama.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu oferă primă
riei o copie în miniatură a sculp
turii „Libertatea", de Oscar 
Han.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu- au fost invi

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

lume mai dreaptă și mai bună. 
Aceasta este de fapt concepția 
care stă la baza întregii poli
tici interne și internaționale a 
României socialiste.

Am reușit să obținem a- 
ceste realizări datorită, în pri
mul rînd, unei politici clare, 
care a pornit de la realitățile 
României, bazindu-se, totodată, 
pe adevărurile generale ale 
dreptății sociale, pe necesitatea 
făuririi unei societăți în care 
poporul să fie cu adevărat li
ber și stăpîn pe tot ceea ce se 
intîmplă în țară, să fie bene
ficiarul direct a tot oeea ce se 
produce, al tuturor bunurilor 
materiale și spirituale.

Această politică a înfăptuit-o 
la noi Partidul Comunist Ro
mân.

Ani colaborat și noi multă 
vreme cu un șir de partide po
litice. La baza acestei politici a 
stat colaborarea între comu
niști, socialiști și alte partide 
reprezentînd diferite forțe socia
le. Desigur, în procesul luptei 
revoluționare am ajuns la con
cluzia comună de a crea o forță 
politică unitară care să asigure 
conducerea unitară a societății 
noastre. A fost un proces revo
luționar lung, o expresie a voin
ței comune a militanților din 
toate aceste forțe politice, care 
se materializează în mersul ferm 
al României spre socialism și 
comunism.

Am pus mai presus de toate 
baza pe clasa muncitoare, pe 
țărănime, pe o strînsă alianță și 

scurtă, s-a realizat un progres 
simțitor al colaborării dintre ță
rile noastre. Acest lucru a fost 
posibil nu numai datorită rela
țiilor tradiționale și afinităților 
de origine latină, ci, în primul 
rînd, faptului ca popoarele noas
tre s-au întilnit pe un drum 
nou, doresc sa dezvolte rapor
turi noi, de egalitate, respect și 
colaborare în lupta pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Cunoaștem și înțelegem bine 
preocupările dumneavoastră de 
a asigura trecerea Portugaliei, 
cît mai curînd, pe calea nouă a 
dezvoltării democratice, a pro
gresului economic și social. în
țelegem aceasta pentru că Româ
nia însăși a trecut, cu 30 de ani 
în urmă, printr-o perioadă si
milară — sigur, în alte împre
jurări internaționale. Am răstur
nat dictatura fascistă pornind de 
la unirea tuturor forțelor șî, în 
primul rînd, de la realizarea 
unei colaborări strînse între 
Partidul Comunist și Partidul 
Socialist. Am colaborat și cu 
alte partide — țărănești, ale cla
selor mijlocii, inclusiv ale bur
gheziei — și ceea ce este mai 
important și merită a fi subli
niat, în această luptă a noastră 
a participat activ întreaga ar
mată. Așa a fost posibilă înfăp
tuirea actului istoric de la 23 
August — insurecția națională 
armată, antifascistă și antiimpe- 
rialistă — așa a fost posibil ca 
întreaga armată, întregul popor 
român să participe apoi cu 
toate forțele la războiul antifas
cist, alături de Uniunea Sovie
tică, de coaliția antifascistă, 
pînă la zdrobirea definitivă a 
Germaniei hitleriste.

In același timp ne-am preo
cupat Să asigurăm dezvoltarea 
democratică a țării. România 
era o țară slab dezvoltată ; 
optzeci Ia sută din populație 
lucra în agricultură. Am lichi
dat de mult starea de înapo
iere de la care am pornit. Am 
construit o societate nouă — 
societatea socialistă. Am lichi
dat exploatarea, asuprirea și 
am făurit o societate a dreptății 
sociale, în care tot ceea ce se 
produce aparține oamenilor 
muncii, întregului nostru, popor.
Industria românească produce 
astăzi de 30 de ori mai mult de- 
cit acum 25 de ani.

Ați vizitat România, domnule 
președinte ; sînt cîțiva membri 
ai Consiliului revoluției care au 
vizitat, de ’asemenea, România, 
puțind cunoaște unele din rea-

tați să semneze în „Cartea de 
aur" a Municipiului Lisabona. 

Oaspeților le sînt prezentate 
apoi opere de arta expuse în 
cele trei saloane ale primăriei, 
care atestă mărturia și dragos
tea de frumos a poporului por
tughez.

La terminarea vizitei, sînt in
tonate imnurile de stat ale 
României și Portugaliei. Garda 
militară prezintă onorul.

în vizita la primăria din Li
sabona, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, ge
neral colonel Ion Cbman, prim
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Mârelui Stat 
Major, și Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii 
Socialiste România.

colaborare între muncitori și ță
rani, care în condițiile Româ
niei reprezentau 90 la sută din 
populație. Această alianță strîn
să a asigurat triumful în toate 
domeniile de activitate ! Am co
laborat strîns cu intelectualita
tea. Desigur, azi avem o inte
lectualitate nouă, de 12—15 ori 
mai numeroasă decît acum 30 de 
ani, în întregime legată de cla
sele de bază — de muncitorime 
și țărănime.

Și în România armata a jucat 
un rol important, a participat 
activ la răsturnarea dictaturii 
fasciste ; în întregime ea a 
luptat apoi pentru eliberarea 
țării de sub jugul Germaniei 
hitleriste și a participat alături 
de armata sovietică, de cele
lalte țări ale coaliției antihitle
riste. pînă la înfrîngerea deplină 
a Germaniei hitleriste. In toate 
transformările revoluționare ca
re au urmat apoi — și au fost 
multe — armata a mers strîns 
unită cu clasa muncitoare, cu 
țărănimea. cu masele largi 
populare. Astăzi ea constituie o 
forță puternică în slujba apă
rării independenței patriei, a cu
ceririlor revoluționare și socia
liste realizate în România.

Iată factorii care au contribuit 
Ia aceste victorii și asigură 
mersul ferm înainte al Româ
niei.

Am salutat cu multă bucurie 
răsturnarea fascismului în Por
tugalia, la 25 aprilie 1974. încă 
din primele zile, reprezentanții 
români s-au aflat la Lisabona, 
au stabilit contacte cu guvernul, 
eu forțele militare și politice J 

Uzările poporului român. Sînt 
unii conducători ai partidelor 
politice din țara dumneavoas
tră care au vizitat țara noastră 
— unii de mai multe ori, cum 
este conducătorul Partidului 
Comunist. Și conducătorul Parti
dului Socialist a fost oaspetele 
României. Puteți deci să confir
mați că socialismul a deschis 
poporului român o cale cu ade
vărat nouă, de viață liberă și 
prosperă.

Ceea ce doresc să menționez 
este ca am putut face acest lu
cru datorită unității tuturor for
țelor sociale și politice ale țarii, 
unității strînse cu armata, cu toți 
cei care au dorit și doresc inde
pendența și bunăstarea patriei.

Nu doresc să mă refer pe larg 
Ia situația din România. Sper 
că în cadrul relațiilor de prie
tenie dintre țările noastre vom 
intensifica schimburile de dele
gații Ia diferite niveluri, ne vom 
putea cunoaște mai bine și, pe 
această cale, se vor putea în
țelege și mai bine marile trans
formări ce au avut loc în Româ
nia. La rîndul lor, românii vor 
putea cunoaște și înțelege astfel 
mai bine drumul pe care pășește 
astăzi poporul prieten portughez, 
realizările dobîndite în lupta sa. 
Ceea ce am înțeles noi, românii, 
este faptul că nici un popor nu 
poate obține succese pe calea 
dezvoltării, dacă nu acționea
ză într-o strînsă unitate, dacă 
nu este hotărit să-și făurească 
viața nouă, independentă. In lu
mea de astăzi, în condițiile ma
rilor transformări ce se produc 
sub ochii noștri, viața confirmă 
zi de zi acest adevăr. Zeci de 
țări au reușit să scuture domina
ția străină, să-și preia în mîinile 
proprii bogățiile naționale, ac- 
ționînd în strînsă unitate. Acolo 
unde nu a existat această unita
te și fermitate — cum s-a în- 
tîmplat, de exemplu, în Chile — 
am asistat la evenimentele cu
noscute.

Experiența României, conclu
ziile Ia care am ajuns noi sînt 
confirmate zi de zi de lupta al

curînd am restabilit relațiile di
plomatice. Am ajuns la o ase
menea dezvoltare a raporturilor 
româno-portugheze, îneît acestea 
au permis ca în cadrul vizitei 
președintelui Costa Gomes în 
România, acum patru luni, să 
semnăm o serie de acorduri, in
clusiv Tratatul de prietenie și 
cooperare, care așază relațiile 
dintre cele două state și popoare 
pe o bază trainică, exprimă do
rința comună de a colabora 
strîns, atît în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, cît și în lupta 
pentru pace și cooperare pe plan 
internațional.

Urmărim cu mult interes lupta 
ce o desfășoară forțele pro
gresiste, democratice, în Portu
galia. Știm că realizarea unor 
profunde transformări revolu
ționare sociale, democratice, cere 
eforturi susținute ; știm aceasta 
din experiența proprie. Nu am 
citit din cărți, deși și ele scriu 
cîteodată lucruri bune — atunci 
cînd spun adevărul — și sînt 
multe care spun și adevărul. 
Dar cartea cea mai bună este 
viața, lupta pe care popoarele 
înseși o desfășoară. în nici o 
carte, în nici o universitate nu 
poți învăța ceea ce te învață 
viața și lupta pentru libertate, 
pentru fericirea si bunăstarea 
omului. Dg aceea știrii că ceea 
ce are de înfăptuit poporul prie
ten portughez cere, într-adevăr, 
eforturi susținute, unirea tuturor 
celor care doresc libertatea, bu
năstarea și independența po
porului, o dezvoltare democrati
că și socialistă a țării. Mai pre
sus de orice, în realizarea a- 
oestor obiective fundamentale se 

tor popoare. Asemenea învăță
turi merită să rețină atenția tu
turor acelora ce se pronunță 
pentru o dezvoltare nouă, pen
tru independentă, pentru fe
ricirea propriului popor.

Există, într-adevăr, multe pro
bleme pe plan internațional. Am 
semnat împreună documentele 
la Helsinki. Această conferință 
a constituit un moment de im
portanță istorică în viața Eu
ropei, dar, de fapt, ea a încheiat 
numai o etapă. După Helsinki 
începe o etapă nouă, hotărîtoa- 
re pentru securitatea și pacea 
Europei. Sînt necesare eforturi 
pentru a înfăptui prevederile do
cumentelor, pentru a trece Ia 
măsuri hotărîte de dezangajare 
militară, de reducere a trupelor 
străine, de lichidare a bazelor 
militare, inclusiv de desființare 
a blocurilor militare. România și 
Portugalia se găsesc, de fapt, în 
blocuri militare opuse. Cu toate 
acestea, am semnat un tratat de 
prietenie și colaborare, antici- 
pînd astfel dorința tuturor po
poarelor de a pune capăt blocu
rilor militare și de a le înlocui 
cu relații de prietenie și colabo
rare pe principiul deplinei ega
lități între state.

Mai există încă probleme caro 
pun în pericol pacea. Așa este 
situația din Cipru. România și 
Portugalia sînt interesate direct 
în găsirea unei soluții politice 
rapide care să mențină indepen
dența, integritatea și neutralita
tea Ciprului.

Sîntem interesați, de aseme
nea, să fie instaurată o pace 
dreaptă și trainică în Orientul 
Mijlociu. Ne pronunțăm pentru 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate și soluțio
narea, în același timp, a proble
mei poporului palestinian, inclu
siv prin formarea unui stat pa
lestinian independent. Sîntem 
vital interesați in instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale care să ducă Ia li
chidarea subdezvoltării, la un 
progres mai rapid al țărilor slab 
dezvoltate, la relații noi, de echi
tate în toate domeniile.

Problemele dezarmării și, în 
primul rînd, ale dezarmării nu
cleare, preocupă astăzi toate po
poarele. La fel preocupă lumea 
și problemele legate de demo
cratizarea relațiilor internaționa
le, de crearea condițiilor pentru 
participarea tuturor statelor la 
soluționarea problemelor com
plexe ale omenirii contem
porane.

poate constata felul In care fie
care acționează pentru înfăptui
rea lor. Ce vă putem spune din 
experiența noastră ? Ce demon
strează experiența universală, 
lupta zecilor de popoare care, în 
ultimii 15—20 de ani, și-au cîș- 
tigat independența națională și 
au pășit pe o cale nouă ? Toate 
acestea arată că dacă forțele 
progresiste, democratice, toți cel 
care doresc ca țara lor să fie 
mai puternică, ca poporul să 
trăiască mai liber și mai bine, 
își unesc eforturile și acționea
ză în strînsă unitate, ele pot 
fi sigure de victorie. Noi 
avem convingerea că for
țele progresiste, democratice 
din Portugalia, în ciuda păreri
lor diferite asupra unor proble
me — care nu trebuie să con
stituie o tragedie — vor găsi 
calea spre unitate, spre ceea ce 
este comun, pentru a pune to
tul în slujba poporului, a bună
stării și independenței sale.

Sîntem siguri că, în asemenea 
împrejurări, poporul portughez 
va obține noi succese și va mer
ge tot mai ferm înainte, spre 
o viață liberă și fericită. Ca 
prieteni, vă dorim succese tot 
mai mari în această luptă, care 
deschide perspective minunate 
pentru libertate și bunăstare !

Știm că cetățenii din Lisabona, 
forțele democratice, progresiste 
din orașul dumneavoastră au 
avut un rol Important alături 
de forțele armate în realizarea 
revoluției din 25 aprilie. Am 
dori — și urăm aceasta — ca în 
continuare forțele progresiste 
din Lisabona, inclusiv Primă

ria, în frunte cu primarul, să 
aibă un rol tot mai important în 
realizarea tuturor măsurilor de 
dezvoltare nouă în Portugalia. 
Vă putem asigura că vom ac
ționa pentru dezvoltarea colabo
rării largi între țările noastre.

In timpul convorbirilor cu 
președintele Costa Gomes, cu 
primul ministru, cu alți re
prezentanți ai guvernului și po
porului portughez vom acționa 
pentru a găsi noi căi de extin
dere a colaborării în toate do
meniile. Mai mult ca orieînd, 
această colaborare, ca și cola
borarea cu alte tari prietene și 
progresiste, constituie garanția 
mersului înainte pentru o viață 
nouă.

Sper că vom putea saluta în 
România o delegație a munici
piului Lisabona, în frunte cu 
domnul primar. Veți putea deci 
să cunoașteți cu prilejul acestei 
vizite sentimentele de prietenie 
și solidaritate ale poporului 
nostru, felul cum muncește el 
pentru a-și făuri o viață lot 
mai demnă și mai bună.

Aș dori în încheiere să vă 
mulțumesc încă o dată pentru 
sentimentele de prietenie cu 
care am fost înconjurați, să vă 
urez succese în întreaga dum
neavoastră activitate închinată 
cauzei bunăstării și fericirii lo
cuitorilor Lisabonei și a întregii 
țări. Urez o conlucrare tot mai 
strînsă între România și Portu
galia în lupta pentru o viață 
nouă, pentru pace și colaborare 
internațională. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Sintem interesați în întărirea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, în democratizarea sa, pen
tru a permite tuturor statelor o 
participare largă la conducerea 
ei, la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor internaționale.

Este tot mai evident că schim
bările radicale care s-au produs 
în lume trebuie să se reflecte în 
relațiile internaționale. Se cere 
desfășurarea unui proces de de
mocratizare nu numai pe plan 
național, ci și pe plan interna
țional. In această direcție își 
desfășoară activitatea Republica 
Socialistă România. Extindem 
larg relațiile cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Trăim într-un moment cînd 
știința cunoaște descoperiri epo
cale. Omul a reușit să ajungă 
pe Lună, iar instrumentele crea
te de el — pe Marte, pe Venus. 
Cu toate acestea, sînt multe pro
bleme de soluționat pe Pămînt 
de care depinde ușurarea vieții 
omului. Se impune să facem to
tul ca minunatele cuceriri ale 
geniului uman, ale cunoașterii, 
să fie puse în serviciul indepen
denței, bunăstării și fericirii fie
cărei națiuni. Noi avem deplină 
încredere că, în ciuda greutăți
lor existente, stă în puterea po
poarelor.de a pune capăt vechi
lor relații, de a făuri o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Așa cum am menționat și Ia 
Helsinki, se impune unirea tutu
ror forțelor, fără deosebire de 
convingeri politice, filozofice sau 
credințe religioase, a tuturor ce
lor. ce doresc în mod real ca 
națiunile să fie independente, 
pentru ca omul să trăiască cu 
adevărat liber, pentru a se crea 
societatea dreptății și libertății.

In această activitate tumul
tuoasă dorim să colaborăm și 
mai strîns cu dumneavoastră, 
atît în problemele de interes bi
lateral, cît și pe plan internațio
nal. Am convingerea că popoare
le noastre pot aduce o contribu
ție importantă Ia soluționarea 
tuturor problemelor vieții con
temporane.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru prietenia șî colaborarea 
dintre popoarele noastre !

Doresc să urez poporului prie
ten portughez succese în activi
tatea sa, bunăstare șl fericire !

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, a doamnei 
Maria Estela da Costa Gomes !

In sănătatea dumneavoastră a 
tuturor, doamnelor și domnilor ! 
(Aplauze).

popoarelor.de
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA
Dejun oferit în onoarea înalților oaspeți români 

de primul ministru al Republicii Portugheze
Primul ministru al Republicii 

Portugheze, amiral Jose Pinheiro 
de Azevedo, și doamna Maria 
Susana de Azevedo, au oferit, 
miercuri, la Palatul Da Vila, din 
Sintra, un dejun în onoarea 
înalților oaspeți români.

Au participat tovarășii Emil 
Drăgănescu, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, alte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului român în vizita în Por
tugalia.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Consiliului Revolu
ției și ai guvernului portughez, 
precum și Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului Comu
nist Portughez, Mario Soares, se
cretar general al Partidului so
cialist portughez, Francisco Sa 
Carneiro, secretar general al 
Partidului Popular Democratic, 
alt$ persoane oficiale civile și 
militare.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o ambianță cordială, 
prietenească, primul ministru 
Jose Pinheiro de Azevedo și pre
ședintele Nfcolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Domnule prim-ministru, 
Doamnă Azevedo,
Doamnelor și domnilor. 
Prieteni și tovarăși,

Aș dori să inoep prin a mulțu
mi în numele meu, al soției și 
al tovarășilor care fac parte din 
delegația română pentru acest 
dejun prietenesc și pentru cu
vintele care le-ați rostit Ia a- 
dresa relațiilor de prietenie șl 
colaborare româno-portugheze.

Folosesc acest prilej pentru a 
vă adresa dumneavoastră, în 
calitate de prim-ministru, și gu
vernului portughez, iar, prin in
termediul dumneavoastră, între
gului popor prieten portughez, 
salutul nostru și al poporului 
român.

Sîntem bucuroși că ne aflăm 
în Portugalia. Consideram că 
intr-o perioadă relativ scurtă 
relațiile dintre țările noastre 
s-au dezvoltat foarte rapid. Si
gur, sînt multe momente din 
trecutul țărilor și popoarelor 
noastre care demonstrează exis
tența unor afinități și elemen
te comune. Cel mai impor
tant însă este faptul că, 
astăzi, poporul român a edificat 
societatea socialistă și a trecut 
Ia o formă superioară, a făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, iar poporul pri
eten portughez a trecut, după 25 
Aprilie 1974, la soluționarea unor 
probleme fundamentale, pe calea 
dezvoltării democratice, a pro
gresului social, a făuririi unei 
vieți noi, care să deschidă în
tregului popor portughez o cale 
nouă în lume.

Am semnat o serie de acor
duri, printre care și Tra
tatul de prietenie și cooperare. 
In cursul vizitei pe căre o fa
cem în tara dumneavoastră 
sperăm să realizăm noi înțele
geri și acorduri care să dea un 
impuls puternie colaborării e- 
eonomice. Dorim să extindem 
larg schimburile economice, dar 
aceasta nu este suficient ; do
rim să înfăptuim o largă co
laborare și să găsim for
me noi de promovare a aces
tei colaborări în cit mai bune 
condiții. Sperăm că în comunica
tul și înțelegerile care se vor 
realiza la încheierea vizitei vor 
fi consemnați nași importanți in 
aooastă direcție.

Apreciez, deci, convorbirile 
avute atît cu președintele Go
mes, cît și cu dumneavoastră, 
domnule prim-ministru, discu
țiile dintre miniștrii și specia
liștii români șî portughezi care 
au concretizat multe din pro
blemele mai generale pe care 
le-am abordat anterior.

înțelegem bine problemele pe 
care le are de soluționat gu
vernul și ponorul portughez. 
Poporul român — sigur, cu 
mulți ani îrt urmă — a avut și 
el de soluționat probleme ase
mănătoare. Ca orice alt popor, 
dealtfel, care trece pe o cale 
nouă. Le-am rezolvat în con
formitate cu condițiile din 
România, dar esențialul l-a 
constituit faptul că clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali

Primire sărbătorească în mijlocul constructorilor 
de nave din Setubal

Miercuri la amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Șantierele navale „Setenave", 
din Setubal, port situat la 40 de 
kilometri sud de Lisabona.,

în această vizită, înalții oas
peți români au fost însoțiți de 
președintele Francisco da Costa 
Gomes. Au participat persoane 
oficiale portugheze și române.

Distanța de la Lisabona la Se
tubal a fost parcursă în elicop
tere. De la înălțime, se deschi
de 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 
Europa. Elicopterul prezidențial 
survolează apoi zona industria
lă situată pe malul sting al Te- 
joului, precum și întinse podgo
rii, livezi de măslini, portocali 
și lămîi, păduri de conifere și 
arbori de plută.

La ora 12,30, elicopterul ateri
zează pe platoul din fața Clădi
rii administrației Șantierelor na
vale „Setenave“.

Cei 4 000 de muncitori și teh
nicieni de la aceste șantiere — 
cele mai mari din Portugalia — 
au făcut oaspeților o primire 
entuziastă, sărbătorească, acla- 
mînd îndelung, cu căldură, pe 
președintele României socialiste, 
exprimîndu-și sentimentele lor 
sincere de prietenie și admira

Toastul primului ministru 
Jose Pinheiro de Azevedo

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Guvernul portughez are astăzi 
deosebita onoare de a omagia pe 
președintele Republicii Socialiste 
România. în calitate de șef al 
guvernului, am fericita sarcină 
de a saluta pe Excelenta 
Voastră.

Consider că sînt cunoscute deja 
coordonatele fundamentale care 
inspiră revoluția portugheză și 
politica externă a acestei revo
luții. Voi încerca, astăzi, să aduc 
la cunoștința Excelenței Voastre 
principiile după care se desfă
șoară acțiunea guvernului, prin
cipii ce, în liniile lor generale, 
sint următoarele : independența 

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
tatea au acționat intr-o strînsă 
unitate, că armata, în întregi
mea ei, a mers alături de popor 
și & înțeles că menirea sa este 
să asigure, in situația noastră, 
cuceririle revoluționare; a înțeles 
că trebuie să se pregătească 
pentru a putea apăra în cele 
mai bune condiții independența 
națională, suveranitatea țării și 
cuceririle democratice și revo
luționare.

De altminteri, nici nu se poa
te concepe altfel ; în definitiv, 
armata nu este decît o parte a 
poporului însuși ; începind cu 
ofițerii, cu generalii, cu amira
lii și pînă la ultimul soldat 
sînt fii ai poporului și ei nu pot 
să servească decît poporul și 
nu pot să existe decît în strîn
să legătură cu poporul. O anu
mită perioadă am fost și eu in 
armată, inclusiv general și în 
conducerea Ministerului Forțe
lor Armate din România. Cu
nosc deci direct și aceste pro
bleme. Astăzi, în calitate de co
mandant suprem al armatei ro
mâne, știu bine preocupările și 
ce trebuie să realizeze o armată 
care are misiunea să servească 
poporul, cuceririle sale, să-i 
asigure un loc demn, liber, inde
pendent în lume. Așa am vă
zut și așa văd și astăzi această 
unitate, această simbioză între 
popor și armată. Cunosc rolul 
hotărîtor jucat de armata por
tugheză la 25 Aprilie. Este o 
deosebire față de modul cum 
s-au desfășurat lucrurile în 
România, dar nu aceasta este 
esențial. Aceasta aparține is
toriei. Esențial este că ar
mata portugheză a ajuns la 
concluzia că, Ia un moment dat, 
trebuie să rupă ferm cu trecu
tul, să se delimiteze de el și să 
se alăture cauzei progresiste, in
dependenței patriei, să adopte o 
poziție fermă de lichidare a 
colonialismului și acesta este, in
tr-adevăr, un fapt care face 
cinste armatei portugheze.

Noi am apreciat mult acest 
lucru, de aceea în primele zile 
am și trimis reprezentanți ai tă
rii noastre să intre în contact cu 
guvernul nou, inclusiv cu ar
mata și cu forțele politice. Si
gur, a transforma o societate 
nu este ușor, se intîmpină multe 
greutăți. Există multe concepții 
cu privire Ia 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 ajunge la același numitor co
mun — cum se spune în mate
matică. Aceasta cred că este 
esențial astăzi pentru situația din 
Portugalia, pentru partidele poli
tice și forțele armate, pornind de 
la un singur lucru : tot ceea ce 
se întreprinde să împiedice reîn
toarcerea la trecut, să deschidă 
o cale nouă, de dezvoltare de
mocratică, de progres social ra
pid, de garantare a independen
ței și suveranității naționale, de 
a asigura țării și poporului por
tughez un loc demn în lume. 
Și, pornind de la aceasta, se 
poate găsi acest numitor comun.

ție față de țara noastră și po
porul român. Din mulțime se 
aud cuvinte rostite din inimă : 
„Viva Portugal, viva a Roma
nia !“ ; sau „Romenos e portu- 
gueses sao irmaos!" (Românii și 
portughezii sînt frați).

Oaspeții sînt invitați în Sala 
de consiliu, unde directorul ad
ministrativ al Șantierelor, ing. 
Luis Filipe Moura Vicente, ros
tește un călduros cuvînt de bun 
venit. „în numele celor care lu
crează la Setenave — a spus el 
— am onoarea de a saluta pe 
Excelența Voastră, domnule pre
ședinte, și pe Excelența Sa 
doamna Elena Ceaușescu și de 
a vă ura bun venit la unul din 
cele mai mari și moderne șan
tiere de construcții și reparații 
navale. Sperăm că vizita dum
neavoastră, deși scurtă, va pu
tea să ofere o imagine asupra 
efortului depus, a imenselor 
noastre posibilități tehnice și 
umane și că putem în viitor — 
viitor pe care îl dorim cît mai 
apropiat — să colaborăm cu po
porul român, contribuind astfel 
la strîngerea relațiilor între 
România și Portugalia".

Directorul administrativ pre
zintă apoi principalele activități 
de producție, îndeosebi construc
ția de nave de mare tonaj de la 
30 000 la 320 000 tone, cu posibi
lități care merg pînă la petro
liere de 700 000 de tone. 

națională ; socialism și pluralism 
democratic ; apărarea intransi
gentă a intereselor claselor mun
citoare și ale poporului în gene
ral, acordîndu-se o atenție deo
sebită situației păturilor celor 
mai defavorizate: apărarea și 
respectarea libertăților democra
tice; apărarea revoluției și a cu
ceririlor ei : întărirea democra
ției locale și regionale ; apăra
rea păcii internaționale, a coo
perării cu toate popoarele ; con
tinuarea consecventă a decoloni
zării ; respectarea platformei de 
acord constituțional ; exercita
rea unei autorități revoluționare 
ferme.

In afară de acțiunea intensă a 
guvernului, își desfășoară lucră
rile Adunarea Constituantă, care

Nu doresc în nici un fel 
să mă amestec In treburile 
interne ale Portugaliei. Aceasta 
nu este în felul de a fi al Româ
niei și al meu personal. Noi 
înșine ținem mult Ia indepen
dență, sintem împotriva oricărui 
amestec în treburile, interne, do
rim colaborarea pe principiul 
deplinei egalități. Desigur, noi, 
dorind să colaborăm și fiind 
prieteni, întotdeauna între pri
eteni pot și trebuie să aibă 
loc și schimburi de păreri. Ni
meni nu poate să se considere a- 
totștiutor. Cred că cea mai bună 
școală și cea mai bună învăță
tură este viața. Pornind de la 
aceasta, de la interesele de liber
tate, de independență și suvera
nitate a poporului, se pot găsi 
soluțiile cele mai bune. Noi am 
dori să exprimăm speranța și 
dorința că, în fața problemelor 
complexe care sînt de soluționat 
in Portugalia, să se ajungă la 
acest numitor comun și guvernul 
dumneavoastră, care este al 
șaselea, să găsească această ar
monie care să ducă la depăși
rea problemelor și greutăților 
actuale, ceea ce ar corespunde 
pe deplin intereselor întregului 
popor portughez, dezvoltării 
democratice, progresiste a 
țării, transformărilor revo
luționare, sociale, care tre
buie înfăptuite în viitor. Vă 
dorim succes în această activi
tate. Știm că nu este ușor, dar 
se poate obține victoria pe acest 
drum. Trebuie și perseverență, 
și fermitate ; trebuie, însă, și o 
atitudine de înțelegere pentru a 
realiza un anumit echilibru co
respunzător în această activita
te și atunci se vor putea de
păși ușor multe din greutățile 
actuale. Vă spunem aceasta din 
experiența noastră, ca prieteni 
sinceri, în dorința ca să ob
țineți succese tot mai mari în 
dezvoltarea viitoare.

Ați vorbit de democrație. Sînt 
diferite feluri de interpretare a 
democrației. în definitiv, dum
neavoastră vă pronunțați pen
tru o societate socialistă. Ce în
seamnă democrație socialistă 
pînă la urmă? Aceasta presu
pune că poporul începînd cu 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea. păturile mijlocii 
și alte forțe sociale — includ 
și armata în toate acestea, pen
tru că, ea nu este deasupra a- 
cestor clase ci un rezultat al 
acestor clase și pături sociale — 
trebuie să participe direct la 
conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate. Noi avem pre
tenția, în România, și sper să 
vizitați România și să apreciați 
acest lucru, că am realizat o de
mocrație superioară. începînd 
din întreprinderi, din cooperati
ve, din orice instituție, avem or
gane colective în care participă 
și directorii, și cadrele tehnice, 
și muncitorii. Problemele dez
voltării oricărei instituții sau în
treprinderi se discută în aduna
rea generală a tuturor oameni
lor muncii. Nu există, într-un 
minister, o problemă care să nu 
fie discutată în consiliul de con

în continuare, sînt vizitata 
cele două mari docuri uscate — 
la unul din ele aflîndu-se. într-o 
fază înaintată de construcție 
(prin metoda de asamblare a 
bloc-secțiilor). un petrolier de 
320 000 de tone. Bloc-secțiile sînt 
montate cu ajutorul unei ma
carale gigant de 500 de tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de diferitele me
tode tehnologice folosite de con
structorii portughezi în con
struirea de nave de mare tonaj 
în docuri uscate și procedeul 
de lansare la apă aplicat la șan
tierele „Setenave". Șeful statu
lui român primește un dar sim
bolic din partea constructorilor 
de nave : o miniatură reprezen
tând 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, solicitând pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe președintele Costa Gomes, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
să se fotografieze în . mijlocul 
lor.

Revenind în clădirea admi
nistrației, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost rugat să dez
velească o placă de marmură 
în amintirea vizitei făcute, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la aceste șantiere. 
Adresîndu-se conducătorilor de 

va elabora platforma definitivă 
ce va guverna în viitor revolu
ția socialistă portugheză; Pactul 
încheiat între Mișcarea Forțelor 
Armate și partidele politice va 
face parte integrantă din textul 
Constituției și va garanta conso
lidarea cuceririlor revoluționare, 
continuitatea revoluției.

Domnule președinte,

Animat de spirit patriotic, cel 
de-al șaselea guvern, prin inter
mediul meu, salută pe Excelen
ța Voastră, aplaudînd inițiative
le luate în vederea stringerii le
găturilor între poporul portu
ghez și poporul român. înregis
trăm cu satisfacție faptul că 
România a fost prima țară so
cialistă europeană care a reluat 

ducere al oamenilor muncii. Toa
te hotărîrile se iau pe baze de
mocratice, inclusiv in guvern, in 
Consiliul de Stat, — fără a mai 
vorbi de Comitetul Central al 
partidului.

Poporul participă nemijlocit la 
conducerea societății. Aceasta, 
pînă Ia urmă, este esența demo
crației. La noi nu există organ 
de partid sau de stat, în care 
reprezentanții armatei să nu fie 
prezenți ; ei sînt și în Consiliul 
de Stat, și în Guvern, și în con
ducerea județelor, orașelor, peste 
tot unde se găsesc militari. Pen
tru că, noi considerăm că tre
buie asigurată o strînsă conlu
crare și unitate între popor și ar
mată. Așa considerăm noi și așa 
am realizat forma de dezvoltare 
democratică a societății.

Trebuie gîndit și acționat pen
tru a crea o asemenea de
mocrație, în care poporul în
suși să fie stăpîn și el 
să hotărască asupra destinelor 
sale. Și guvernul, și președinte
le, și comandantul suprem al 
armatei trebuie să fie expresia 
voinței poporului și să înfăp
tuiască năzuințele acestuia de 
bunăstare și independență.

Am vorbit, dealtfel, despre 
acest lucru și la Conferința pen
tru securitatea europeană de la 
Helsinki, cind s-a discutat des
pre anumite deosebiri între de
mocrații și am subliniat acolo, 
în fața tuturor președinților de 
state și a șefilor de guverne, că 
există democrație și democrație, 
că democrația reală este aceea 
care se bazează pe popor, res
pectă voința poporului și înfăp
tuiește voința poporului. 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 de
mocrație foarte bună și pot fi 
cinci partide și să nu existe o 
democrație reală. Nu poate fi o 
democrație reală atunci cind 
un popor nu se bucură de 
libertate, cînd domnește inega
litatea economică ; este greu să 
fie o reală democrație atît pe 
plan național, cît și pe plan in
ternațional, cînd la un pol sînt 
bogății și Ia celălalt săracii. 
Tocmai aceasta este problem*  
pe care o punem astăzi nu nu
mai noi, românii, ci care se pune 
pe plan internațional. Crearea u- 
nei democrații în viața interna
țională presupune lichidarea ine
galității, a împărțirii lumii în 
bogați și săraci, asigurarea li
chidării stării de înapoiere, 
crearea condițiilor ca fiecare 
națiune, fiecare popor să se bu
cure de cuceririle științei, în 
toate domeniile de activitate. A- 
ceasta va fi o reală democrație. 
Altfel, sînt numai vorbe !

Deci, esențialul nu este cîțî 
pot vorbi de democrație, ci felul 
în care muncitorii, țăranii, inte
lectualii, militarii pot participa 
la conducerea țării și își pot 
spune cuvîntul în mod colectiv, 
unitar, asupra modului in care 
să-și conducă propriile lor des
tine.

la „Setenave", muncitorilor și 
tehnicienilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Sînt
foarte mulțumit că am pu
tut să vizitez șantierul dum
neavoastră. Mi-a făcut o im
presie bună. Sper să găsim po
sibilități să cooperăm în con
strucțiile navale și poate în re
parații. Sigur, va trebui ca spe
cialiștii noștri să discute.

Sper că veți vizita România 
și cu acest prilej vom putea 
concretiza unele acțiuni de co
operare și in acest domeniu.

Urez întregului colectiv suc
ces deplin în activitatea sa vii
toare, care să contribuie la ri
dicarea unei Portugalii noi, in
dependente și prospere. (A- 
plauze).

Aș dori, cu acordul domnului 
președinte da Costa Gomes, să 
invit o delegație de muncitori 
și de cadre de conducere din 
întreprindere să viziteze Româ
nia, în vederea dezvoltării co
laborării noastre. (Aplauze).

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt rugați să sem
neze în cartea de onoare a 
șantierului „Setenave".

— Reportajul vizitei și te- 
tefotografiile au fost reali
zate de trimișii speciali A- 
gerpres. 

relațiile diplomatice cu noul re
gim portughez. Sînt diverse a- 
cordurile semnate în mai puțin 
de un an, pentru a întări rela
țiile noastre. Dar între aceste 
înțelegeri se distinge în primul 
rînd Tratatul de prietenie și 
cooperare lusitano-român, care 
consacră o legătură frățească în
tre două națiuni situate în arii 
militare diferite. Vizita Exce
lenței Voastre în Portugalia 
constituie, fără îndoială, un pas 
hotărîtor pe calea unei politici 
care urmărește și dorește pa
cea, cooperarea, destinderea și 
dezvoltarea. Fie ca stringerea 
relațiilor și cooperarea lusitano- 
română să satisfacă aspirațiile 
legitime ale popoarelor noastre 
și dorința celui de-al șaselea gu
vern.

în numele meu și al soției 
mele, în numele celui de-al șa
selea guvern și al poporului por
tughez vă rog să mă acompa- 
niați într-o afectuoasă ridicare 
de pahar in onoarea pre
ședintelui Republicii Socialis
te România și a doamnei Elena 
Ceaușescu. pentru fericirea și 
prosperitatea poporului prieten 
român. (Aplauze).

Știu că la dumneavoastră sint 
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 cînd între comuniștii și 
socialiștii din România au fost 
neînțelegeri. Am avut și partide 
țărănești, și alte partide cu care 
eram în confruntare, dar am 
înțeles și comuniștii și socia
liștii, și alte partide, că 
trebuie să ne unim, că numai 
așa putem asigura mersul îna
inte al poporului, al țării, și 
ne-am unificat, și din aceasta au 
ieșit numai lucruri bune. Desi
gur, aceasta a durat ani și ani 
de zile. După părerea mea, 
în Portugalia nu există o altă 
cale decît o colaborare între co
muniști, socialiști și alte forțe 
politice, în strînsă legătură cu 
armata, întărirea unității munci
torilor, țăranilor, intelectuali
lor, 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 cuce
rească un loc demn după 48 
de ani de dictatură fascistă și 
să joace un rol însemnat în rîn- 
dul popoarelor. Noi vă dorim o 
asemenea cale și ca prieteni și 
ca tovarăși, vă dorim să obți
neți succese în această direcție.

Deși poate sînt lucruri cu care 
nu toți sînt de acord, le-am 
spus pornind de la judecata pe 
care o avem și am avut-o întot
deauna ; este felul meu de a 
discuta cu toți șefii de stat- și 
de guvern, inclusiv cu cei cu 
care sîntem în contradicție — 
cu dumneavoastră nu sintem in 
contradicție 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 colaborare și înțele
gere.

Aș dori să Închei exprimînd 
dorința ca poporul portughez, 
forțele politice și armata portu
gheză să colaboreze tot mai 
strîns cu guvernul pe care îl 
prezidați dumneavoastră, să ob
țină pași însemnați pe calea con
solidării realizărilor de pînă 
acum, să pună o bază trainică a 
ceea ce s-a obținut, pentru a 
putea merge în continuare îna
inte, în concordanță ou voința 
poporului spre o Portugalie li
beră, independentă, în care po
porul să fie cu adevărat stăpîn 
pe destinele sale.

Vă doresc, dumneavoastră si 
doamnei Azevedo, multă sănă
tate !

Tuturor celor prezenți aici, le 
doreso să conlucreze strîns pen
tru realizarea obiectivelor de 
bunăstare, independență și de 
progres pe calea democrației și 
socialismului ! (Aplauze)OMAGIUL CORPULUI DIPLOMATIC

Miercuri dimineața, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au pri
mit, în marele Salon al oglinzi
lor de la Palatul Queluz, pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Lisabona.

La ceremonie au fost prezenți 
tovarășii Ștefan Andrei, George 
Macovescu, general-colonel Ion 
Coman, Nicolae Doicaru. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
Jose Medeiros Ferreira, secre
tar de sțat la Ministerul Aface
rilor Externe al Portugaliei, și 
Marin Iliescu, ambasadorul 
României la Lisabona.

Prezentând omagiile lor, re
prezentanții diplomatici. a nu
meroase state de pe toate con
tinentele au ținut să-1 încredin
țeze pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de stima și admira
ția popoarelor și țărilor lor 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară pe plan inter
național pentru pace, prietenie, 
colaborare și înțelegere între 
națiuni. Numeroși ambasadori 
au relevat că au plăcuta misiu
ne de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefilor statelor lor, un cordial 
salut și cele mai bune urări de 
succes și prosperitate pentru 
poporul român.

Ceremonia s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

© Cu secretarul general al P.C.P., 
Alvaro Cunhal

La 29 octombrie a.c. a avut 
loc o întâlnire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, aflat în vi
zită oficială în Portugalia, și 
tovarășul Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Co
munist Portughez.

Au fost prezenți tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, George Macoves
cu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor ex
terne, precum și tovarășul An
tonio Dias Lourenco, membru 
al Comisiei Politice a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Portughez, directorul 
ziarului „Avânte

• Cu secretarul general al P.S.P.,
Mario Soares

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întâlnit cu Mario Soares, se
cretarul general al Partidului 
Socialist Portughez.

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

în cursul convorbirilor, condu
cătorul Partidului Socialist Por- * 
tughez a dat o înaltă apreciere 
vizitei pe care o efectuează șeful 
statului român în Portugalia, în
tâlnirilor cu reprezentanții for
țelor politice portugheze, cu oa
menii muncii.

Mario Soares a subliniat ma

• Cu secretarul general al P.P.D.,
Francisco Sa Carneiro

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întâlnit, miercuri seara, la 
Palatul Queluz, cu Francisco Sa 
Carneiro, secretar general al 
Partidului Popular Democratic 
din Portugalia.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

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

Conducătorul Partidului Popu
lar Democratic a salutat cu căl

în timpul convorbirii s a e- 
fectuat o informare reciprocă 
privind activitatea și preocu
pările celor două partide. Tot
odată, s-a realizat un larg 
schimb de păreri asupra situa
ției actuale din Portugalia. Cu 
acest prilej s-a subliniat în
semnătatea unirii tuturor forțe
lor muncitorești, progresiste, 
democratice și patriotice pentru 
a se realiza o dezvoltare liberă 
și independentă a Portugaliei, 
pentru consolidarea cuceririlor 
revoluționare, pentru construi
rea unei vieți noi care să a- 
sigure fericirea și bunăstarea 
oamenilor muncii, progresul 
poporului portughez pe calea 
socialismului.

Oaspetele a salutat călduros pe 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român pe pămîntul 
Portugaliei și a apreciat că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

rea însemnătate pe care socia
liștii, poporul portughez o acor
dă dezvoltării relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre cele două 
țări, conlucrării dintre ele pe 
tărîmul vieții internaționale și 
a arătat că Partidul Socialist va 
acționa pentru transpunerea în 
viață a tuturor acordurilor și în
țelegerilor convenite între cei 
doi șefi de state la București și 
cu prilejul actualei vizite la Li
sabona.

în cursul schimbului de păreri 
s-a accentuat necesitatea înțele
gerii și acțiunii unite a tuturor 
partidelor și forțelor politice 
care se pronunță pentru înainta
rea poporului portughez pe o 
cale nouă, liberă și independen

dură pe președintele Republicii 
Socialiste România și a mulțu
mit pentru onoarea de a fi pri
mit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul programu
lui vizitei sale în Portugalia. El 
a apreciat activitatea pe care 
România o desfășoară în inte
resul păcii și înțelegerii între 
națiuni, pentru promovarea unor 
raporturi noi între state, bazate 
pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suve
ranității naționale, al neameste
cului în treburile interne.

în timpul convorbirii a fost 
evidențiată necesitatea de ă se 
acționa pentru dezvoltarea liberă 

constituie un important eveni
ment politic, care servește po
porului portughez, intereselor 
popoarelor român și portughez, 
dezvoltării relațiilor dintre Por
tugalia șl țările socialiste, cauzei 
securității și colaborării In Eu
ropa și în lume.

in cursul întâlnirii s-a subli
niat importanța dezvoltării ra
porturilor bune de prietenie, co
operare și solidaritate existente 
între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Portughez, 
în folosul amplificării relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Portugalia, dintre 
poporul român și cel portughez, 
spre binele cauzei unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
al tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

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

tă, pentru unirea pe o platfor
mă comună a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualității, păturilor 
medii și a altor categorii socia
le împreună cu forțele armate, 
pentru bunăstarea și fericirea 
poporului portughez, pentru de
mocrație și socialism.

Conducătorii celor două parti
te au exprimat hotărirea de a 
acționa în continuare pentru 
dezvoltarea contactelor, schim
bului de păreri și informații, 
pentru adîncirea relațiilor dintre 
cele două partide, în interesul 
întăririi raporturilor de priete
nie și conlucrare dintre poporul 
român și cel portughez, dintre 
România și Portugalia.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

fi democratică a Portugaliei, 
pentru propășirea economică și 
prosperitatea poporului portu
ghez.

Secretarul general al Partidu
lui Popular Democratic a subli
niat însemnătatea pe care o 
are vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Portugalia pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, pentru în
tărirea conlucrării dintre statele 
europene, indiferent de orîndui- 
rea socială, de apartenența la 
blocuri militare.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță deschisă, de stimă fi 
respect reciproc.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 30 OCTOMBRIE 1975

Tineretul sătesc — 
participant activ la 

progresul agriculturii
Agricultura, ramură de bază 

a economiei naționale, se bucu
ră de o atenție deosebită din 
partea partidului și statului nos
tru, eforturile materiale și fi
nanciare fiind îndreptate spre 
modernizarea și ridicarea con
tinuă a acesteia la nivelul ce
rințelor și exigențelor societă
ții noastre socialiste, ale celor 
existente pe plan mondial. Di
rectivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. prevăd pentru următo
rul plan cincinal și într-o per
spectivă mai îndepărtată ca a- 
gricultura să devină o ramură 
de înaltă productivitate și efi
ciență, sporindu-și contribuția 
la crearea produsului social și 
a venitului național, la progre
sul general al vieții economice 
în patria noastră.

Potrivit prevederilor planului 
cincinal 1976—1990 producția de 
cereale trebuie să ajungă la o 
medie anuală de 18—20 milioane 
tone, cea de sfeclă de zahăr la 
8,4—9 milioane tone, cea de car
tofi la 4,5—4,7 milioane tone, cea 
de legume în cîmp la 4,2—4,4 
milioane tone etc. Creșteri sub
stanțiale se prevăd în producția 
animală, a cărei pondere, în to
talul producției agricole, va fi, 
la sfirșitul acestei perioade, de 
aproape 40 la sută. In anul 1980 
efectivele de animale vor ajun
ge la circa 7,5—8 milioane de 
bovine, 18—20 milioane ovine, 
12 milioane de porci și 45—50 
milioane păsări ouătoare.

Realizarea nivelelor de pro
ducție prevăzute pentru viitorul 
cincinal este pe deplin posibilă 
dacă avem In vedere marile re
zerve de care dispune agricul
tura și eforturile susținute ale 
statului de asigurare a unei baze 
tehnico-materiale corespunză
toare, care să pepmită continu
area procesului de modernizare 
și dezvoltare intensivă a aces
tei ramuri. în acest scop se vor 
Investi din fondurile statului 
peste 110 miliarde lei. Pentru a 
avea o imagine mai clară a 
ceea ce înseamnă acest efort 
este suficient să arătăm că în 
primul cincinal (1951—1955) s-au 
investit în întreaga economie 50 
miliarde lei, deci în agricultură 
se vor investi în viitorul cinci
nal de două ori mai mult decit 
pentru întreaga dezvoltare a ță
rii în primii ani de economie 
socialistă.

Ca urmare a eforturilor mate
riale și financiare ale statului 
și cooperativelor agricole, se va 
asigura mersul continuu ascen
dent al agriculturii pe linia ex
tinderii mecanizării, chimizării 
și irigațiilor, care să asigure a- 
plicarea în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale agricole.

Mecanizarea completă a lu
crărilor agricole, inclusiv în zo
otehnie, constituie o orientare 
de bază în dezvoltarea bazei 
tehnice a agriculturii in vede
rea sporirii producției și pro
ductivității muncii. La finele 
cincinalului viitor vom dispune 
de 125—130 mii tractoare, supra
fața agricolă ce revine pe un 
tractor fizic urmînd să scadă în 
1980 la 76 ha, față de 121 ha în 
1965 și 684 ha în 1950. Paralel cu 
creșterea numărului de tractoâ-r 
re se va realiza și diversifica
rea parcului prin crearea de noi 
tipuri, de puteri diferite, echipa
te cu setul de mașini aferent.

Chimizarea agriculturii va con
stitui de asemenea o direcție 
importantă în intensificarea pro
ducției. Pînă în anul 1980 se va 
asigura agriculturii 250—280 kg 
îngrășăminte substanță activă la 
un hectar de teren arabil, vii și 
livezi, de 10 ori mai mult față 
de anul 1965. De asemenea vor 
fi asigurate cantități îndestulă
toare de insecticide, fungicide 
și alte produse chimice.

Irigațiile, în condițiile țării 
noastre, vor contribui substan
țial la atenuarea și înlăturarea 
treptată a acțiunii negative a 
factorilor climatici. * * Extinderea 
amenajărilor pe încă un milion 
hectare în cursul viitorului cin
cinal va permite realizarea, pînă 
la finele anului 1980, a unei su
prafețe irigate de aproape 3 mi
lioane hectare. Totodată, exe
cutarea unor lucrări de deseca-

Cele peste 500 de lucrări pre
zentate redau cu sensibUitate și/ 
prospețime frumusețile patriei; 
marile înfăptuiri ale anilor con
strucției socialiste, precum și as
pecte din viața fericită a copii
lor. Expoziția reprezintă un cald 
omagiu pe care cei mai tineri 
cetățeni ai țării îl aduc parti
dului, patriei, o expresie a re
cunoștinței lor fierbinți pentru 
minunatele condiții ce le sînt 
create.

sei de cultură a tine
retului și studenților. 
Printre artiștii ale 
căror lucrări vor fi 
panotate se numără 
Dumitru Gavrilean, 
Liviu Suhar, loan 
Ginju, Aurelian Di- 
nulescu. Această ex
poziție va prefața 
dealtfel o inițiativă 
menită să contribuie 
la afirmarea artei 
plastice ieșene : i- 
naugurarea, in cu- 
rind, a Galeriilor de 
artă ale U.T.C., unde, 
în afara expozițiilor 
propriu-zise, se vor 
desfășura convorbiri, 
discuții cu vizitatorii 
pe marginea artei 
plastice românești.

• Literatura tine
rei generații — ex
presie a valorilor co
muniste este tema 
unei sesiuni de co
municări a cenacluri
lor literare din școli, 
instituții' de învăță- 
mint superior, între
prinderi ce va avea 
loc săptamina viitoa
re. Tot atunci va fi 
realizată o ediție a 
„Prelecțiunilor Juni, 
mii".

M. IONESCU

Cu prilejul conferințelor 
organizațiilor județene U.T.C. 
rolul tinerelor — alături de 
tineri — in șirul de succese 
dobindite în cinstea Congre
sului al X-lea al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., a fost subliniat 
cu reală satisfacție. Mutații 
serioase, deosebit de pozi
tive, sînt pretutindeni înre
gistrate, atît în mentalitatea 
fetelor, asupra propriilor po
sibilități, cit și în cea a bă
ieților, asupra obligațiilor fi
rești ce decurg, pentru ei, în 
dialogul cu ele. Dar cea din
ții garanție a demnității in
tegrale dobîndite în socia
lism constă, totuși, în hota- 
rita pătrundere a fetelor în 
mediile profesionale care, 
pînă nu de mult, păreau ex
clusiv „rezervate" băieților. 
Exemple cile vrei : fetele- 
maoaragii din portul Galați, 
fete-marinari la „Navrom"
— Constanța etc. Ele se do
vedesc deosebit de conștiin
cioase, perseverente și har
nice — și, lucru nespus de 
important — preocupate să 
nu-și piardă feminitatea ! 
Ce-i de înțeles printr-asta 7 
Nu numai grija, parcă ori
cum mai marcată decit la 
băieți, pentru vestimentație, 
modă, coafură, ci păstrarea
— cît mai nealterată — a 
afectivității. Intr-un volum 

ANGELO MICULESCU, 
viceprim-ministru și ministrul 

agriculturii 
și industriei alimentare

re pe aproape 1,1 milioane hec
tare și de combatere a eroziu
nii solului pe o suprafață de 
peste 800 mii hectare va con
duce la îndiguirea și desecarea 
a peste 40 la sută și ameliora
rea a circa o treime din tere
nurile care necesită asemenea 
lucrări.

La realizarea viitorului tablou 
al agriculturii noastre socialis
te, alături, de eforturile susținu
te ale statului, se înscrie mun
ca neobosită a lucrătorilor o- 
goarelor, în cadrul cărora ti
neretul sătesc aduce o impor
tantă contribuție. Este recunos
cută tradiția muncii uteciste pe 
ogoare și în special pe marile 
șantiere de îmbunătățiri fun
ciare. In numeroase unități a- 
gricole de producție s-au orga
nizat formații de muncă alcă
tuite din tineri, care, animați de 
un înalt patriotism, își concen
trează eforturile în lupta pen
tru sporirea producției. In mul
te ferme de creșterea animale
lor formațiile de tineret au ob
ținut rezultate deosebite, dove
dind marile rezerve ce există în 
utilizarea capacității forței de 
muncă tinere în sporirea pro
ducției. Un exemplu elocvent 
îl constituie munca plină de 
avînt a tineretului pe șantierul 
național Giurgiu-Răzmirești, ca 
dealtfel și pe alte șantiere ju
dețene și locale pentru realiza
rea unor amenajări de irigații, 
desecări, combaterea eroziunii 
solului, care să asigure mai buna 
utilizare a fondului funciar. Pe 
șantierul de la Giurgiu-Răzmi
rești peste 4 000 de tineri ute- 
ciști și-au adus contribuția pînă 
în prezent la realizarea lucrări
lor de amenajare a terenului 
pentru irigații.

Merită, de asemenea, eviden
țiată contribuția tineretului nos
tru la realizarea lucrărilor în 
campaniile agricole. Numai în 
primul semestru al acestui an, 
organizațiile U.T.C. de la sate 
au cuprins în cadrul întrecerii 
uteciste peste 300 000 de tineri 
care și-au adus o contribuție în
semnată la realizarea sarcinilor 
de producție și economice ale u- 
nităților agricole de stat și co
operatiste. în aceste întreceri 
rezultate deosebite au obținut 
organizațiile U.T.C. Arad. Bi
hor. Ilfov. Ialomița. Constanța 
și Satu Mare. O serie de iniția
tive ca. de pildă, preluarea în 
acord global a unor suprafețe de 
către organizațiile U.T.C., anga
jamentul tinerilor de a lucra în 
sectoarele agricole deficitare în 
forță de muncă, preocuparea lor 
pentru realizarea de economii la 
carburanți și lubrifianți consti
tuie tot atîtea exemple demne 
de remarcat, cu profunde valen
țe etice.

Angajarea plenară a tinerilor 
din agricultură reprezintă în 
fapt o intimă dorință a lor de 
autoperfecționare și autodepăși- 
re în ^meseria aleasă. Pentru că, 

'fără îndoială, agricultura mo
dernă, intensivă și-a schimbat 
radical vechile structuri profe
sionale prin apariția unor me
serii specifice de înaltă produc
tivitate. bine remunerate și de 
o deosebită atracție.

Trebuie să avem în vedere că 
mecanizarea completă a unor 
lucrări și procese de producție, 
precum și introducerea auto
matizării vor schimba radical 
conținutul muncii în agricultu
ră. transformînd-o într-o vari
antă a muncii industriale.

In acest cadru, aș aminti că, 
pe lingă meseriile și specialită
țile tradiționale cunoscute pînă 
în prezent, apar necesare noi 
calificări ca : ..agronom-mecani- 
zator“, „horticultor-mecaniza- 
tor“, ,,zootehnist-mecanizator“, 
„apicultor-mecanizator", „vete
rinar", etc., cadre ce se vor pre
găti prin actualele licee agro
industriale.

în agricultură are loc un pro

reoent apărut, sub semnătu
ra Caterinei Bagdasar, cu 
titlul „Aspecte ale dezvoltă
rii afectivității feminine", o 
serie de întrebări, desigur 
prezente în mintea fetelor, 
își capătă un documentat 
răspuns : sentimentul de pri-

însemnări

Tinerele fete
de MIHAI STOIAN

etenie și dragoste tn adoles
cență ; trăsături comune și 
deosebite între adolescenți și 
adolescente ; modele supe
rioare de întruchipare a as
pirațiilor afective și intelec
tuale la fete și băieți ' etc. 
Esențială rămîne constatarea 
că „în cazurile de instabili
tate afectivă, destul de des 
întilnite la fete în perioada 
adolescenței" adaptarea la 
exigențele sociale întâm
pină greutăți. Așadar, 
buna inserare socială de
pinde de satisfacerea sau 
nesatisfacerea nevoilor a- 

ces obiectiv de reducere trepta
tă a forței de muncă, astfel in
cit ponderea populației ocupate 
va ajunge la 27—28 la sută in 
1980, iar în perspectivă la 10— 
15 la sută. Acest proces implică, 
în mod obligatoriu, creșterea 
productivității muncii pe baza 
unei pregătiri profesionale mul
tilaterale a celor ce vor lucra în 
agricultură și m-aș referi în 
special la tinerii de azi din 
cursul elementar și liceal care 
vor constitui cadrele de mîine, 
de bază ale muncii pe ogoare.

Pentru pregătirea viitoarelor 
cadre necesare agriculturii func
ționează 135 unități școlare. Ab
solvenții liceelor agro-industria- 
le — muncitori de înaltă califica
re, stăpîni pe tehnologie și în 
același timp mecanizatori — vor 
lucra cu randament sporit pe 
ogoare. De asemenea, cele 5 
institute oferă posibilitatea unei 
calificări superioare în meseria 
de agronom, horticultor, zooteh
nist, medic veterinar sau meca
nizator pentru conducerea și or
ganizarea activității productive 
a unităților agricole.

Aplicînd în viață indicațiile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18— 
19 iunie 1973, ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost luate 
o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea conținutului învă- 
țămîntului și integrarea acestuia 
cu producția agricolă. In acest 
scop școlile și institutele au fost 
dotate cu loturi și ferme didac
tice pentru instruirea practică, 
fiind astfel create condiții pen
tru îmbunătățirea raportului 
dintre pregătirea practică și cea 
teoretică, în favoarea celei din
ții. Ca urmare, la absolvirea șco
lilor sau facultăților, viitorii spe
cialiști și muncitori calificați 
vor putea îndeplini în mod co
respunzător sarcinile ce Ie vor 
reveni la locurile de muncă.

Dar, ca în oricare activitate 
productivă, și poate mai mult în 
agricultură, competența profe
sională trebuie dublată, în mod 
obligatoriu, de pasiune. Execu
tarea la timp și în bune condi
ții a lucrărilor agricole impune, 
în unele perioade, eforturi deo
sebite pentru folosirea din plin 
a timpului bun de lucru, pen
tru încadrarea în epocile opti
me a semănatului, a recoltatului 
sau a îngrijirii culturilor. în fie
care an, mii și mii de mecani
zatori tineri oferă minunate e- 
xemple în care, prin buna orga
nizare a muncii, uneori în 
schimburi prelungite, prin buna 
întreținere a tractoarelor și ma
șinilor agricole, reușesc. în luptă 
cu timpul, să scurteze durata de 
execuție a lucrărilor agricole. 
Aceasta conduce la obținerea 
unor recolte superioare și ca 
urmare la sporirea veniturilor 
unităților agricole și ale lucră
torilor ogoarelor.

Ca în fiecare an și în această 
toamnă am avut de executat un 
volum sporit de lucrări. Tinerii 
noștri de la sate au reușit, prin 
eforturi comune, cu elanul care 
caracterizează pe toți cei ce 
sînt la vîrsta de aur, să contri
buie la strîngerea grabnică a 
recoltelor. Cîteva exemple sînt 
edificatoare : aproape un milion 
de tineri, elevi, studenți, mun
citori și de alte categorii pro
fesionale din instituțiile urbane 
și rurale au contribuit la desfă
șurarea și realizarea cu succes 
a tuturor lucrărilor din această 
campanie, de la recoltat, la 
transport și depozitat, la fabrici
le de conserve, baze de recepție 
etc. Să avem mereu în inimă și 
în gînd prețioasa indicație a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dată la Consfătuirea activului 
de partid și de stat din agricul
tură, din cercetarea științifică 
agricolă, din domeniul îmbună
tățirilor funciare și din piscicul
tura : „Depinde de noi toți, de 
toți cei care lucrează în agricul
tură, să transformăm în. reali
tăți prevederile din Programul 
partidului și din Directivele 
Congresului al XI-lea al parti
dului, să facem să crească bo
găția recoltelor și, pe această 
bază, și veniturile și bunăsta
rea tuturor locuitorilor satelor, 
ale întregului nostru popor".

fective. Calificarea profe
sională perfectă nu suplineș
te atenția pe care fata în
săși, cit și colectivitatea in 
care trăiește trebuie s-o a- 
corde echilibrului afectivită
ții, favorizîndu-și astfel ac
tivitatea de un fel sau al
tul. De fapt, nimeni nu tră
iește în afara afectivității — 
și cartea amintită demon
strează cu prisosință aceat 
adevăr — însă, prin infor
mare temeinică, prin respec
tarea normelor etice, morale, 
fiecare tînără, fiecare tînăr, 
se poate mai deplin lămuri 
asupra neprețuitei zestre fă
ră de care am fi lipsiți „de 
facultatea de a avea plăceri, 
neplăceri, tristeți, bucurii, 
alte nenumărate și variate 
emoții, sentimente intelec
tuale, morale, estetice etc"... 
Terminologia științifică nu 
trebuie să ne sperie ! Fără 
o afectivitate Împlinită, slu
jită de trecerea noastră prin 
timp, propria existență apare 
ternă, ca într-o singură cu
loare.

Curînd se încheie Anul In
ternațional al Femeii — 1975. 
Neîndoielnic, ceea ce am cîș- 
tigat pe planul considerației 
oe-o datorăm tovarășelor 
noastre nu se încheie nici
odată ; căci nu-i vorba de 
o campanie, ei de un ade
văr de viață !

E
tapa pe care o traver
sează în prezent orga
nizația U.T.C. a ju
dețului Sălaj poate 
fi apreciată drept un 

proces pozitiv de extindere și 
adîncire a unor idei, acțiuni și 
direcții de conținut existente și 
pînă acum însă ridicate Ia alte 
cote valorice în urma acestui 
proces. Direcția , principală că
tre care sînt orientate eforturile 
respective o reprezintă crește
rea contribuției proprii a tine
rilor în diverse sectoare de ac
tivitate, determinarea lor de 
a-și asuma responsabilități 
directe în reușita unor acțiuni, 
ceea ce presupune implicit și o 
antrenare a fiecărui tînăr în a- 
cest circuit deoarece, în mod 
firesc, atunci cînd te angajezi 
să acționezi prin forțe proprii 
trebuie să știi mai întîi pe ce 
forțe contezi.

Momentul care demonstrează 
convingător că procesul de care 
vorbeam a fost deja declanșat 
poate fi desprins din lucrările 
recentei conferințe de alegeri 
a organizației județene a U.T.C. 
Punctul culminant al dezbateri
lor sale l-a constituit formula
rea unui angajament, ca răs
puns la o chemare adresată de 
comitetul județean de partid : 
preluarea de către organizația 
județeană U.T.C. a întregii ac
țiuni și suprafețe de împăduriri 
existente în județ ; luarea în 
răspundere proprie a plantării 
de pomi fructiferi în gospodă
riile individuale ; realizarea de 
către fiecare tînăr a unui vo
lum de muncă patriotică în va
loare de cel puțin o mie de Iei.

A doua zi după conferință 
i-âm solicitat primului secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
tovarășul loan Mureșan, mai 
multe amănunte referitoare la 
această chemare care devenea 
implicit o datorie de onoare 
pusă de organul de partid in 
fața tineretului din județ. Am 
aflat astfel, în primul rînd, ar
gumentele care îi recomandau 
de pe acum eficiența : scopul 
ei fundamental este acela al

In zilele de 29 șl 30 octom
brie, tinerii din Centrul Na
țional de Fizică de pe plat
forma Măgurele își prezintă 
în cadrul unei sesiuni de co
municări științifice intitulate 
„Tineretul, fizica și tehnolo
gia viitorului", realizările lor 
cele mai valoroase din acest 
an. Organizată de comitetul 
U.T.C. al Institutului de fi
zică atomică din Buctirești, 
în cinstea Congresului al X- 
lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., sesiunea 
reunește cele mai reprezen
tative lucrări originale elabo
rate de tineri de la Centrul 
Național de Fizică privind 
aplicarea laserilor și plasmei, 
fizica nucleară, chimia sub 
radiații, fizica corpului solid, 
tehnicile nucleare și electro
nice, proiectarea electronică 
și mecanică. Vor fi prezenta
te 80 de lucrări, semnate de 
peste 200 de tineri preocupați 
de găsirea unor soluții meni
te să pună în valoare, pentru 
economia națională, cuceririle 
din domeniul fizicii atomice. 
In cuvîntul cald, rostit Ia 
deschiderea sesiunii, acade
micianul Ioan Ursu a evi
dențiat direcțiile în care tre
buie să-și concentreze efortu
rile tinerii specialiști și în 
special fizicienii, ce trebuie 
făcut pentru ca viitorul 
cincinal să devină un cincinal 
al calității, al progresului. 
Sesiunea prilejuiește o amplă 
și vie dezbatere în cadrul că
reia tinerii fizicieni își pro
pun să stabilească obiective
le principale asupra cărora 
își vor concentra forțele pe 
parcursul cincinalului urmă
tor.

I. MORARU 

antrenării fiecărui tînăr la o 
activitate utilă și, în același 
timp, cultivarea unei atitudini 
corespunzătoare față de muncă, 
a unei conștiințe de bun gospo
dar. Intr-adevăr, am fost de a- 
cord cu interlocutorul meu, sînt 
mai puține șanse să educi cîteva 
sute de tineri, la modul teore
tic, în spiritul grijii față de un 
avut obștesc în general, oare-

PRIN FORȚE PROPRII 
ÎNSEAMNĂ

CU MllNILE NOASTRE!
Organizația județeană Sălaj a U.T.C. s-a 
angajat să ia in răspundere proprie întrea
ga suprafață de împăduriri a județului

cum abstract, și mult mai multe 
dacă o faci în procesul muncii 
concrete, prin „lecțiile" pe care 
tînărul le învață pe parcursul 
participării sale directe.

O acțiune de asemenea întin
dere și amploare impune, însă, 
fără discuție, anumite măsuri 
organizatorice care s-o eșalone
ze pînă la cel mai mic detaliu. 
Dacă aceste elemente nu pot fi 
deocamdată precizate pînă la 
cel din urmă aliniat, deoarece 
lucrurile se află încă în faza 
clarificărilor, cel puțin cele mai 
importante pot fi de pe acum 
enumerate. Răspunsul la aceas
tă chemare trebuie să înglobe
ze, firesc, nu numai entuzias

mul, ori cit de tineresc, ci șl un 
studiu matur, prealabil, al zo- 

, nelor de împăduriri, al necesi
tăților fiecărei comune. Discu
țiile cu specialiștii, cu inginerii 
agronomi din comune sînt și 
ele neapărat necesare, pentru a 
alătura entuziasmului caracte
rul științific al acțiunii. Vor ur
ma după aceea instruirile cu 
activele. comitetelor comunale

U.T.C., întîlnirile cu toți tine
rii de la sate, pentru a explica 
valențele acestei acțiuni înțe
leasă nu numai ca o sarcină, ci 
ca o necesitate obiectivă. Comi
tetele comunale U.T.C. își vor 
stabili după aceea obiectivele 
precise : soiuri, suprafețe, e- 
ventualele transferuri de mate
rial săditor între zone și nece
sitatea de a cuprinde în acțiuni 
nu numai pe țărani, ci pe toți 
tinerii de la sate, deci și elevii, 
și muncitorii. Toate aceste pre
gătiri vor trebui terminate în 
cel mai scurt timp, pentru ca 
încă din această toamnă acțiu
nea să înceapă, urmînd ca în 
campania de primăvară prezen-

Camera de co
mandă a cupto
rului electric de 
5 tone, din între
prinderea „Pro
gresul" Brăila. 
Tinerele Giurgea 
Marioara, Dra- 
ghia Cornelia și 
Nichifor Claudia 
— electricieni, 
proaspăt absol
vente ale șco
lii profesionale 
„Progresul" Brăi
la, deservesc cu 
măiestrie această 
modernă cameră 
de comandă. 
Hărnicie șl entu
ziasm !n muncă 
dovedesc șl tine
rii oțelarl Ionaș- 
cu Vasile și Stan 
Ionel de la a- 
ceastă nouă tur
nătorie de oțel. 
Cuptorul electric 
de 5 tone, la care 
lucrează în pre
zent, funcționea
ză „ca ceasul"!

Fotografiile: 
O. PLECAN 

ta tinerilor pe șantierele de îm
păduriri să atingă cotele cele 
mai înalte.

Proporțiile răspunderii la oa
ra s-a angajat deja tineretul ju
dețului reclamă însă și alte 
preocupări, legate de asigurarea 
frontului de lucru, de aprovizio
narea cu material săditor, pro
bleme care trebuie tot acum 
gîndite temeinic. In legătură cu 
acestea, mi s-a spus, „o măsură 
la care ne-am gîndit este aceea 
ca puieții de care vom avea 
nevoie să ni-i asigurăm noi în
șine, prin înființarea unor pe
piniere pentru pomii fructiferi 
pe loturile școlare din cadrul 
școlilor, pepiniere care ar intra 
In grija pionierilor, precum și 
prin organizarea altora, pe lin
gă ocoalele silvice, care n« vor 
furniza material pentru îm
păduriri. Urmărim, așadar, să 
realizăm o acțiune nu pe felii, 
ci în întregime, ocupîndu-ne de 
toate elementele care intră în 
componența ei".

Ideea a apărut în conferința 
de alegeri însă asta nu înseam
nă că s-a ivit pe un teren viran. 
Multe alte acțiuni asemănătoa
re s-au acumulat în timp, în- 
tregindu-se una pe alta pînă a 
ajunge la treapta de acum. Sînt 
vreo trei ani deja de cînd șan
tierele de muncă patriotică din 
multe comune au drept obiectiv 
preluarea în răspundere proprie 
a unor acțiuni de împăduriri. 
Acum ș-au efectuat doar ridica
rea și extinderea șantierului la 
dimensiunile întregului județ. 
Cît privește valoarea de o mie 
de lei, comitetul județean 
U.T.C. își propusese deja. în 
proiectul programului de activi
tăți, suma de 900 lei de fiecare 
tînăr, așa că saltul este perfect 
posibil. Singura condiție indis
pensabilă pentru atingerea ei 
este, din nou, participarea ab
solut de neînlocuit a fiecărui 
utecist din județ. Acest princi
piu va fi realizat cu siguranță 
în însuși procesul muncii.

Așa cum îmi relata tovarășul 
loan Mureșan, cele două ele
mente esențiale ale reușitei ori
cărei acțiuni sînt angajarea în
tr-o problemă concretă și apoi 
urmărirea ei pînă la capăt. Cel 
dintîi element este deja asigu
rat prin seriozitatea angajamen
tului amintit. Nu ne rămîne de- 
cît să așteptăm cu încredere și 
împlinirea celui de al doilea. 
Adică a celui mai important 
dintre ele.

D. MATALA

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE

Expoziție națională de arte plastice 
a preșcolarilor și elevilor

Miercuri dimineața., in sala Dal
les din Capitală, a fost inaugurată 
expoziția națională de arte plas
tice a preșcolarilor și elevilor 
din școlile generale și licee, de
dicată celui de al X-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Conferinței a X-a a Uniunii A- 
Bociațiîlor Studenților Comuniști 
și celei de a IlI-a Conferințe Na
ționale a Organizației Pionieri
lor.

IAȘI: Activități atractive 
in cluburi și case de cultura 
Uteciștii din județul Iași au inițiat, au participat sau urmează 

■ă ia parte la o multitudine de acțiuni cultural-artistice menite sâ 
contribuie la educarea, la formarea tinerei generații prin interme
diul artei. Printre cele mai ample manifestări ce au avut loc sau 
eînt în curs de desfășurare amintim :

• Duminică, 26 
octombrie, mii de 
spectatori au asistat 
la spectacolul ce a 
încheiat ștafeta in
titulată Tinerețea 
noastră — tinerețea 
țării, care, de-a lun
gul a trei luni, a an
trenat forțele cultu
ral-artistice din toa
te comunele jude
țului. Menită să con
tribuie la cunoaște
rea in profunzime 
a documentelor Con
gresului al XI-lea al 
P.C.R., a perspecti
velor de dezvoltare a 
județului lași, a is
toriei mișcării de ti
neret din țară și, 
totodată, să stimule
ze valorificarea po
tențialului cultural- 
artistic al comunelor, 
această manifestare 
s-a desfășurat in fie
care duminică înce- 
pind din luna iulie 
antrenînd peste 1 600 
de tineri artiști a- 
matori și peste 12 000 
de spectatori. Unul 
dintre rezultatele 
imediate ale, acestei 
acțiuni a fost consti
tuirea, în cele mai 
multe comune^ a for
mațiilor proprii ale 
organizațiilor U.T.C.

• în luna sep
tembrie s-a înființat

Ansamblul artistic 
al Comitetului jude
țean U.T.C. Specta
colul inaugural va 
avea loc zilele aces
tea cu cele 11 for
mații in incinta 
casei de cultură a 
tineretului. Sînt an
trenați deja peste 
250 de tineri artiști 
amatori, iar numărul 
acestora va depăși a- 
nul viitor cifra de 
500. Cele mai bune 
formații evidențiate 
la Ștafeta cultural- 
artistică vor fi și ele 
pregătite și integra
te ansamblului.

• Săptămîna tea
trului "politic pentru 
tineret va debuta la 
data de 3 noiembrie, 
în cadrul ei vor fi 
prezentate zilnic cele 
mai bune spectacole 
— realizate fie de a- 
matori, fie de profe
sioniști — care pun 
în discuție probleme 
ale tinerei generații, 
care-și propun să dez
bată, prin mijloace
le specifice teatru
lui, idei ce preocupă 
tineretul patriei 
noastre.

• O expoziție te
matică intitulată Ti
nerețe se va deschide 
in preajma congre
sului în foaierul Ca

Sub acest generic peste 
1 000 de pionieri bucureșteni, 
elevi ai școlilor generale din 
sectorul 4, au omagiat marți, 
la Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, 
luptele și jertfele eroilor 
neamului pentru unitatea, li
bertatea și independența pa
triei.

Evocarea figurilor luminoa
se ale celor care de-a lungul 
vremii și-au vărsat singele 
visind o patrie liberă și fe
ricită a constituit totodată 
pentru purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor o emoționantă 
și autentică lecție de istorie 
a patriei și partidului.

După vizitarea expoziției 
Jubiliare, 375 de ani de la 
prima unire a țărilor româ
ne sub Mihai Viteazul, a să
lilor destinate istoriei P.C.R. 
și U.T.C., în aula muzeului a 
avut loc o vibrantă evocare 
a luptei duse de tineretul 
utecist sub conducerea parti
dului pentru independența și 
libertatea patriei.

Prof. Liviu Ștefănescu, șe
ful secției de istoria culturii', 
le-a înfățișat pionierilor 
bucureșteni impresionanta 
galerie de eroi ai neamului 
românesc, patrioți înflăcă
rați, oameni care de-a lungul 
veacurilor au făcut jertfa 
supremă pe timpurile de 
luptă pentru libertatea, uni
tatea și neatîrnarea patriei. 
Aducînd prinosul recunoștin
ței lor celor ce s-au jertfit 
pentru ca ei să aibă astăzi o 
copilărie fericită și lipsită de 
griji, pionierii Școlii generale 
nr. 84 au prezentat un mon
taj literar-muzical intitulat 
„Omagiu eroilor".

Ampla acțiune de educare 
patriotică a tineretului, sub 
genericul „Eroi au fost, eroi 
sînt încă", organizată de Con
siliul Național al Pionierilor 
— ne spune Rodica Rădules- 
cu, președinta Consiliului 
pionierilor din sectorul 4 
este dedicată marelui mo
ment aniversar din istoria 
țării, centenarul războiului 
pentru independență din 1877 
și, firește, apropiatului Con
gres al X-lea al U.T.C. și 
celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. Acțiunea se va 
extinde in toată țara, sub e- 
gida Consiliului Național al 
Pionierilor, prilejuind o lecție 
vie de istorie a patriei, parti
dului și poporului pentru toți 
membrii organizației pionie
rești din țară.

DAN VASILESCU
Foto : GH. CUCU



„SClNTElA TINERETULUI" pag. 5 JOI 30 OCTOMBRIE 1975

j

.IEEXHA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea șahinșahulul MOHAMMAD 
REZA PAHLAVI, următoarea telegramă :

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

Sînt convins că relațiile calde de prietenie și de colaborare a- 
propiată dintre România și Iran vor continua să se consolideze 
pe mai departe, 
teresul păcii și

în folosul reciproc al celor două popoare, în in- 
înțelegerii internaționale.

RECEPȚIE
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Turcia, amba
sadorul acestei țări la Bucu
rești, Osman Derinsu, a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Teodorescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Bujor Almășan, Flo- 
rea Dumitrescu, Emil Nicolcioiu, 
miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Focke, ministrul federal al ti
neretului, familiei și sănătății al 
R. F. Germania, care face o vi
zită în țara noastră în fruntea 
unei delegații. Cu ocazia acestei 
vjzite, între ministerele de re
sort din cele două țări vor fi 
purtate convorbiri privind reali
zarea unui acord de colaborare 
în domeniul sănătății.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, 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 Amba
sadei.

TURNEU

SOSIRE
La invitația Ministerului Să

nătății, miercuri după-amiază, a 
sosit în Capitală, dr. Katharina

Un colectiv al Teatrului de 
Stat din Tg. Mure? a plecat, 
miercuri, într-un turneu în 
R.S.F. Iugoslavia. Actorii mure
șeni vor susține, la invitația 
Teatrului popular din Subotița, 
spectacole cu piesele „Femeia 
fericită44 de Corneliu Leu și „Iu
bire" de Bartha La jos.

AU ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL GRIULUI• JUDEȚUL CONSTANȚA

Lucrătorii din agricultura Ju- 
dețului Constanța, aplicînd în 
practica indicațiile dumneavoas
tră, de a concentra toate forțele 
pentru încheierea însămînțări- 
îor de toamnă, raportează că în 
ziua de 28 octombrie au termi
nat semănatul pe întreaga su
prafață planificată, se spune în 
telegrama adresată C.C. al 
F.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean Constanța al P.C.R.

îndeplinind sarcinile de plan 
la însămînțările de toamnă, 
forțele mecanice și manuale din

agricultura județului Constanța 
sînt mobilizate pentru urgenta
rea lucrărilor de eliberare a 
terenului și executarea lucrări
lor de toamnă.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, spune în înche
ierea telegramei, că vom de
pune toate eforturile pentru e- 
xecutarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor agri
cole din această toamna, în ve
derea realizării unor condiții 
optime pentru recolta primului 
an din viitorul cincinal.• JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Dîm
bovița au terminat semănatul 
griului. De asemenea, lucră
torii ogoarelor din județ au 
strips și depozitat întreaga pro
ducție de fructe, iar acum 
recoltează sfecla de zahăr și le
gumele tîrzii de toamnă de pe 
ultimele suprafețe.

Raportând acest succes într-o 
telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de Comitetul ju
dețean Dîmbovița al P.C.R. se 
spune între altele : Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că acționind 
sub semnul disciplinei, al unei

★
Pînă în. prezent au anunțat 

terminarea însămînțării griului 
unitățile agricole cooperatiste 
din 22 de județe. în întreaga 
țară această lucrare a fost exe
cutată pe 94 la sută din supra
fețele prevăzute. Au mai ră
mas de însămințat cu grîu 
148 800 ha. Unitățile agricole 
de stat și cele cooperatiste au

★

responsabilități sporite, lucră
torii ogoarelor, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, își vor mobiliza toate 
forțele pentru a încheia în cel 
mai scurt timp toate lucrările 
din această toamnă, pregătind 
în același timp cu grijă pro
ducția anului viitor, angajîn- 
du-se plenar în fața Comitetu
lui Central, a dumneavoastră 
personal, de a. face din agri
cultura județului Dîmbovița- un 
sector .cu. rezultate din cele mai 
bune, contribuind astfel la a- 
provizionarea populației cu can
tități sporite de produse agro- 
âlimentare, la creșterea bună
stării întregului popor.

★

concentrat acum mijloacele me
canice pentru a încheia în cîte
va zile semănatul pe întreaga 
suprafață prevăzută. Totodată 
ele continuă recoltarea porum
bului, soiei și orezului de pe 
ultimele suprafețe. Sfecla de 
zahăr a fost strînsă în propor
ție de 69 la sută.

în spiritul sarcinilor stabilite de 
conducerea de partid și de stat 
pentru continua îmbunătățire a 

aprovizionării populației

TÎRGUL REPUBLICAN
de textile, confecții și încălțăminte

O amplă acțiune de redistribuire a fondului de 
marfă în rețeaua comercială

In spiritul indicațiilor condu
cerii de partid și de stat Mi
nisterul Comerțului Interior a 
organizat, între 29 și 31 octom
brie la București, Tîrgul repu
blican de textile, confecții și 
încălțăminte, ayînd drept scop 
redistribuirea fondului de mar
fă existent în rețeaua comer
cială. Acțiunea se înscrie în 
contextul măsurilor privind îm
bunătățirea aprovizionării popu
lației, punerii întregului sorti
ment de mărfuri la îndemîna 
cumpărătorilor.

La prima sa ediție, tîrgul re
unește 125 întreprnderi comer
ciale, mari magazine, precum și 
unități ale cooperației meș
teșugărești din toate, județele. 
Sînt expuse mostre din întregul

sortiment disponibil de mărfuri 
pentru sezonul rece, a căror va
loare se ridică la peste 400 mi
lioane lei. Unitățile prezente 
desfac mărfurile ce nu sînt ce
rute în zona pe care o servesc 
și achiziționează produse soli
citate de cumpărători dar care 
le lipsesc. Se înlesnește astfel 
completarea sortimentelor, se 
face o mai bună distribuire a 
bunurilor pe întreg teritoriul ță
rii. Numai în cîteva ore de la 
deschiderea tîrgului s-au făcut 
schimburi de mărfuri în valoa
re de aproape 100 milioane lei.

Acțiuni similare vor fi orga
nizate la începutul fiecărui se
zon, precum și cu alte categorii 
de mărfuri.

De la 1 noiembrie

Cursele IAROM
un nou orar

□

NOI ARTICOLE DE UZ CASNIC
S-a definitivat un program de sporire și diverși' 

ficare a producției
In spiritul sarcinilor trasate 

de conducerea de partid și de 
stat, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini a stabilit 
un program care prevede rea
lizarea, încă din prima parte a 
anului viitor, a unei producții 
sporite și diversificate de arti
cole de uz casnic, metalice și e- 
lectrice. O bună parte din noile 
produse sînt menite să ușureze 
munca femeii în gospodărie.

Printre altele, vor fi realizate 
mai multe tipuri perfecționate 
de mașini de gătit, cu 2 și 3 
ochiuri, electrice, cu gaze sau 
mixte, accentul punîndu-se pe 
cele destinate bucătăriilor mici, 
un original aparat casnic pen
tru condiționarea aerului. De 
asemenea, vor fi fabricate : 
mașina electrică de spălat vase, 
mai multe modele de aparate 
electrice pentru tocat și tăiat 
carne, mezeluri, legume și pîi- 
ne ; oale de fiert sub presiune 
de diferite mărimi, aparatul e- 
lectric pentru prepararea 
stoarcere a sucurilor de 
și altele.

De menționat că, pînă 
comerțul a contractat cu
tria mai mult de 1 800 de arti
cole de uz casnic. Aceasta a 
permis mai multor unități con-

etructoare de mașini să înceapă 
de pe acum producția unora 
din noile articole destinate fon
dului pieței.

De la 1 noiembrie intră în 
vigoare noile orarii pentru ae
ronavele care servesc traseele 
interne și externe. Ele s-au ela
borat în corelație cu cerințele 
de sezon, precum și cu orele de 
plecare și sosire ale mijloacelor 
de transport feroviare și ru
tiere.

Intre București și municipii
le Cluj-Napoca și Sibiu sînt 
prevăzute 3 curse zilnice, ora
șele Arad, Baia Mare, Oradea, 
Timișoara, Tîrgu Mureș, Iași și 
Satu Mare vor fi deservite de 
două curse, iar Constanța, Tul- 
cea și Suceava de cite o cursă 
zilnică. Duminică se efectuează 
numai cîte o cursă din Bucu
rești la Timișoara, Arad, Cluj- 
Napoca și Oradea.

Pe rețeaua de linii externe, 
aeronavele Tarom-ului asigură 
patru curse săptămînal din 
București spre Zurich, Buda
pesta, Frankfurt pe Main, Ber
lin și Viena, precum și trei zbo
ruri spre Moscova. Paris șl 
Roma. Tot săptămînal, Bucuxeș- 
tiul are legături aeriene directe 
cu Damasc, Kuweit, Aman și 
Tripoli, Libia. De asemenea, 
sînt menținute cursele inter
continentale București — Atena
— Karachi — Pekin și București
— Amsterdam — New York.

Noile orarii vor rămîne vala
bile pînă la 31 martie 1976.

FIER VECHI PENTRU 
OȚELĂRIILE PATRIEI

toriei patriei, dezvoltarea cunoș
tințelor de cultură generală în 
domeniul artelor plastice. Fie
care temă este orientată spre a 
ilustra cel mai important eve
niment din viața tineretului 
nostru — Congresul al X-lea al 
U.T.C.

prin 
fructe

acum, 
indus-

© MmOllAH
• Turneul internațional de te

nis dotat cu trofeul „Jean 
Becker" a continuat în sala 
*,’Pietre de Coubertin44 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 (Repu
blica Arabâ Egipt), iar america
nul Arthur Ashe a dispus cu 
6—4, 4—6, 6—2 de compatriotul 
său Dick Stockton.

cinci runde, în tur- 
masculin de șah de 

conduc Ermenkov 
și Sigurjonsson (Is- 
cîte 3.5 puncte, ur-

• După 
neul zonal 
la Vrața 
(Bulgaria) 
landa), cu ___ ______
mâți de Matanovici (Iugoslavia)

Alături de toti tinerii tării, -ti
nerii brăileni întâmpină Con
gresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
cu noi fapte deosebite în 
munca patriotică. într-o at
mosferă sărbătorească, ei au 
expediat către oțelăriile din 
Hunedoara o garnitură de 30 
vagoane încărcate cu peste 300 
tone fier vechi colectat de 
uteciștii din municipiul Brăila. 
S-au remarcat organizațiile 
U.T.C. din cadrul I.U.G. „Pro
gresul44. C.F.A. și I.C.M.J. Astfel 
de acțiuni de colectare a deșeuri
lor metalice și nemetalice vor 
continua și în zilele următoare, 
urmînd ca o nouă garnitură să 
fie trimisă către oțelăriile patriei 
chiar în perioada desfășurării 
lucrărilor Congresului.

Elevii Grupului școlar al în
treprinderii de autocamioane din 
Brașov au încheiat contracte eco
nomice cu întreprinderile bene
ficiare în valoare de peste un 
milion de lei. Ei s-au angajat 
astfel să confecționeze, cu forțe 
proprii, manivelele reglabile 
fixe, coloane și bucșe de ghi
don, dispozitive din trusa auto
camionului românesc, dulapuri 
centralizate pentru deservirea 
șantierelor energetice și încălzi
toare pentru geamuri de hale 
etc.

——
STAN MUNTF.ANU

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 

PENTRU TINERET

O INVITAȚIE 
LA EXCURSII

dorin- 
elevi,

La Tehnic-clubul din Ca
pitală s-au deschis cursurile uni
versității populare pentru tine
ret. Peste 500 uteciști de la în
treprinderea de mașini grele, 
Uzina mecanică pentru utilaj 
chimic, întreprinderea de prefa
bricate „Progresul", „Ascenso
rul", liceele „Gheorghe Șincai" 
și „Ion Creăngă" vor participa 
la prezentarea unei tematici bo
gate privind problemele politi
cii interne și internaționale a 
P.C.R., educarea ateist-științifi- 
că a tineretului, cunoașterea is-

Venind în întâmpinarea 
țelor a numeroși tineri, 
muncitori, studenți, amatori de 
excursii, Ministerul Turismului 
a avut inițiativa editării unei 
broșuri-pliant intitulate „Tineri, 
sâ ne cunoaștem țara !" Lucra
rea constituie o frumoasă reu
șită grafică și de conținut al 
cărei merit se cuvine, credem, 
a fi evidențiat, cu atît mai mult 
cu cît a apărut în preaj
ma Congresului al X-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
celei de a X-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Sînt prezentate acele obiecti
ve care pot fi incluse în progra
mul unor circuite turistice atrac-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Competiții sportive de masă
dedicate Congresului U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R

Sala de sport de la Stadionul 
Tineretului din Capitală a găz
duit un interesant concurs de 
gimnastică ritmică, dotat cu tro
feul „Cupa Congresului U.T.C.44, 
la care au evoluat mai multe 
formații feminine din Brașov, 
Timișoara, Constanța, Ploiești 
și din municipiul București. La 
prima categorie s-au întrecut 
opt echipe, prezentînd un fru
mos program de gimnastică, cu 
exerciții impuse și liber alese. 
Pe primele trei locuri s-au cla
sat formațiile : Clubul sportiv 
școlar București, cu 103.40 punc
te. Școala sportivă Brașov, cu 
102,65 puncte și Școala sportivă 
Constanța, cu 100,40 puncte. 
Concursul de categoria a 2-a a 
fost cîștigat de formația Viito
rul București, care a acumulat 
77,30 puncte. O amplă întrecere

de cros s-a desfășurat pe aleile 
Parcului Tineretului din Capi
tală, reunind la start aproape 
4 000 de tineri și elevi. Progra
mul a cuprins șase curse de 
fond, la care s-au remarcat ele
vii : Gh. Roșu. A. Saragea, Gh. 
Panait, Dan Bigu și eleva Po
lina Pupăzan. La baza sportivă 
„Cireșarii" din. sectorul 8 au a- 
vut loc concursuri atractive de 
tenis, role, jocuri de volei, 'bas
chet. oină și handbal, la care au 
participat peste 600 de eleve și 
elevi.

La Pitești s-au disputat finale
le unei ample competiții sporti
ve de masă rezervată tinerilor 
din mediul rural, întrecere or
ganizată de Comitetul județean 
U.T.C., în colaborare cu Consi- i 
liul județean pentru educație’fi
zică și sport. Sute de tineri; re-

prezentînd asociațiile sportive 
din comunele Oarja, Călinești, 
Corbi, Țițești, Colibași, Tigveni 
etc., s-au întrecut în pasionan
te concursuri de cros, trîntă, te
nis de masă, șah și jocuri de 
handbal, oină și fotbal. Turneul 
final de oină a fost cîștigat de 
formația Pacea Țițești, iar la 
handbal cele mai bune s-au do
vedit echipele 
Corbi (la fete) și 
ieți).

din comunele 
Oarja (la bă-

M. L.

FOTBAL

JUNIORII ROMAN! 
ÎNVINGĂTORI IN MECIUL CU 

SELECȚIONATA UNGARIEI

® meridian • mewian ©
— 3 puncte (1), Gheorghiu
(România), Ree (Olanda) și Ra- 

■ dulov (Bulgaria) — cite 3 puncte, 
Bednarski (Polonia) — 2,5 punc
te (1) etc.

în ultimele două runde, mare
le maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat cu Neckar 
(Cehoslovacia) și, respectiv, Ma- 
tulovici (Iugoslavia).

și Li cu, iugoslavii Arslangici, 
Popovici și Horvat, danezul 
Hănsen, maghiarulVarga și japo
nezul Șato.

Din formația gazdă nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali 
Deckarm, Jaschke, Rauer, 
Becker și Hahn.

disputa 
partidă 
care e-

• La Dortmund se va 
duminică o interesantă 
de handbal masculin, în 
chipa R. F. Germania va întîlni 
o selecționată mondială.

Din lotul selecționatei mondia
le fac parte, printre alții, jucă
torii români Penu, Gațu, Kicsid

• La Edinburgh s-a disputat 
meciul dintre selecționatele Sco
ției și Danemarcei, contând pen
tru campionatul european de 
fotbal rezervat echipelor de ti
neret. Formația scoțiană a obți
nut victoria cu scorul de 4—1 
(2—1), prin golurile marcate de 
Andy Gray (3) fi Bobby Pren
tice.

Pe stadionul din Oradea s-a 
desfășurat miercuri după-amiază 
întîlnirea amicală de fotbal în
tre selecționatele de juniori ale 
Rorpâniei și Ungariei. După un 
meci de bun nivel tehnic, întîl
nirea a luat sfîrșit cu scorul de 
3—1 (1—0) în favoarea fotbaliști
lor români. Au marcat Lupău 
(min. 15 și 72), Vesa (min. 50), 
respectiv Molnarfi (min. 44).

SPORTUL STUDENȚESC - 
OLIMPIA SATU MARE 5-0
Ieri s-a disputat în Capitală 

meciul dintre echipele Sportul 
Studențesc și Olimpia Satu 
Mare, restanță din etapa a 9-a 
a Diviziei A de fotbal. Au cîști- 
gat fotbaliștii bucureșteni cu 
scorul de 5—0 (1—0) prin golu
rile înscrise de Sandu Mircea 
(2), O. Ionescu (din lovitură de 
la 11 m), Rădulescu și Grosu.

tive, care evocă momente din 
trecutul de luptă al poporului șl 
figuri ale unor înaintași, precum 
și prestigioase realizări ale orîn- 
duirii noastre socialiste.

Un prim capitol îl introduce 
pe cititor în Bucureștii de azi 
și de ieri, mijlocindu-i accesul

SÂPTÂMÎNA
• In primele patru zile ale 

Săptămînii economiei în jude
țul Cluj cetățenii au efectuat 
la unitățile C.E.C. depuneri pe 
librete de 
C.E.C. cu 
personale 
milioane 
hor 10,3 
Capitală peste 60 milioane de 
lei, cu 8 milioane lei mai mult 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. /

economii, obligațiuni 
cîștiguri și conturi 
în valoare de 12,8 

lei, în județul Bi- 
milioane lei, iar în

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂM1NTULUI MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚÂMINTULUI

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI INSTITUTUL DE MEDICINA TIMIȘOARA

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice » ANUNȚA

• Cu prilejul Săptămînii eco
nomiei, sucursala județeană 
C.E.C. Iași a organizat o întîl- 
nire cu depunătorii în sala Tea
trului Național, după care s-a 
prezentat celebra piesă a lui 
I. L. Caragiale „O scrisoare 
pierdută44. Asemenea întîlniri cu 
depunătorii, urmate de specta
cole au avut loc și în orașele 
Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Ti
mișoara ș.a.

1. Șef de lucrări la Catedra 
Organizare și conducere indus
trială, Facultatea Energetică, la 
disciplinele „Conducerea unități
lor industriale44, „Analiza activi
tății economice" și „Organizare 
și analiza activității economice", 
poziția 14 din statul de func-poziția 14 din statul 
țiuni :

Ia Catedra
_______ ____ Facultatea 

Mecanică, la disciplinele „Organe 
de mașini" și „Mașini de ridi
cat", poziția 8 din statul de 
funcțiuni ;

2. Șef de lucrări 
Organe de mașini,

3. Șef de 
Organe de 
Mecanică la 
de mașini și 
9 din statul

lucrări la Catedra 
mașini, Facultatea 
disciplina „Organe 
mecanisme", poziția 
de funcțiuni ;

4. Asistent la Catedra de Cal
culatoare, Facultatea Automatică, 
la disciplinele „Programare pe 
calculator" și „Calculatoare elec
tronice", poziția 21 din statul de 
funcțiuni;

5. Asistent la Catedra Rezis
tenta materialelor, Facultatea 
Tehnologia Construcțiilor de 
Mașini, la disciplina „Rezistența 
materialelor", pozițiile 27 șl 28 
din statul de funcțiuni ;

6. Asistent cu normă de cerce
tare științifică la Catedra Rezis
tența materialelor, Facultatea 
tehnologia construcțiilor de ma
șini, poziția 2 din statul de func
țiuni ;

7. Asistent la Catedra Geome
trie descriptivă și desen II, Fa
cultatea Mecanică agricolă, la 
disciplina „Geometrie descrip
tivă și desen", poziția 18 din 
statul de funcțiuni ;

8. Asistent Ia Catedra Pedago
gie și limbi străine, Facul
tatea Transporturi, la disciplina 
„Limba rusă", poziția 53 din sta
tul de funcțiuni;

9. Asistent la Catedra Meta
lurgie fizică, studiul metalelor 
și semiconductorilor. Facultatea 
Metalurgie, la disciplinele „Stu
diul metalelor", „Tratamente 
termice44, „Proprietățile metale
lor", „Metalurgie fizică" și „Me- 
talografie și proprietățile meta
lelor", poziția 23 din statul de 
funcțiuni ;

10. Asistent Ia Catedra Meta
lurgie fizică, studiul metalelor și 
semiconductorilor, Facultatea 
Metalurgie, la disciplinele „Pro
prietățile metalelor", „Studiul 
metalelor", „Metalurgia pulberi
lor" și „Optimizarea proceselor 
metalurgice", poziția 24 din sta
tui de funcțiuni ;

11. Asistent la Catedra Meta
lurgie fizică, studiul metale
lor și semiconductorilor, Faculta
tea Metalurgie, Ia disciplinele 
„Bazele cercetării experimen
tale". „Studiul metalelor" șl 
„Tratamente termice", poziția 25 
din statul de funcțiuni ;

12. Asistent Ia Catedra Turnă- 
torie-forjă, Facultatea Metalur
gie, la disciplinele „Utilaj me
talurgic", „Utilaj metalugic și 
automatizări în metalurgia 
neferoasă" și „Tehnologia me
talelor44, poziția 26 din statul 
de funcțiuni ;

13. Asistent la Catedra Tur- 
nătorie-forjă, Facultatea Meta
lurgie, la disciplinele „Bazele 
proiectării turnătoriilor", „Con
trolul calității produselor4* șl

„Tehnologia metalelor", poziția 
28 din statul de funcțiuni ;

14. Asistent la Catedra Chimie 
anorganică și tehnologie anor
ganică. Facultatea Inginerie chi
mică, la disciplinele „Chimia 
metalelor" și „Chimia anorga
nică", poziția 68 din statul de 
funcțiuni.

Candidați! la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Splaiul Independenței nr. 
313, etajul II, camera 219, în ter
men de 30 de zile pentru postu
rile de șef de lucrări și 15 zile 
pentru posturile de asistent de 
la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea Nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic 
din R.S.R. publicată în Buletinul 
Oficial al R.S.R., partea I, nr. 33 
din 15 martie 1969 și de Instruc- 
Îiunile Ministerului Educației și 
nvățămîntului nt. 84539/1969.
Concursul se va ține la recto

ratul Institutului politehnic 
București în termen de 3 luni de 
la data expirării termenului de 
înscriere la concurs.

Cei care funcționează într-o 
Instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia în
scrierea la concurs. Concursul, a 
fost publicat în B. Of. al R.S.R. 
partea a IlI-a, nr. 214 din 26 
octombrie 1975.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIE
RII LA CONCURS SÎNT :

• Cererea de înscriere la care 
se anexează :

• Memoriul de activitate di
dactică, științifică, tehnică, în

producție, obștească — în trei 
exemplare ;

• Lista lucrărilor științifice 
publicate sau în curs de publi
care în trei exemplare ;

o Lucrările de specialitate 
elaborate — într-un exemplar ;

• Autobiografie — în două 
exemplare ;

• Aprecierea activităților : 
profesionale, didactice, științifi
ce, tehnice, în producție și ob
ștești, eliberată de. colectivul de 
muncă unde candidatul își desfă
șoară activitatea — într-un 
exemplar, însoțită de o adresă 
semnată de directorul instituției 
(întreprinderii) și secretarul co
mitetului P.C.R. în care să se 
menționeze că s-a obținut apro
barea Secretariatului Comitetu
lui municipal București al P.C.R. 
sau a Secretariatului Comitetu
lui județean al P.C.R. ;

• Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare — 
într-un exemplar — și de pe 
anexa la diplomă (situația șco
lară) ;

• Copie legalizată de pe di
ploma de doctor — într-un 
exemplar ;

® în cazul în care diplomele 
de studii sînt obținute în străi
nătate, se va depune traducerea 
legalizată de pe acestea — în
tr-un exemplar, precum și copie 
legalizată de pe adresa Ministe
rului Educației și Invățămîntu- 
lui, Comisia superioară de 
diplome privind echivalarea a- 
cestora ;
• Adeverință privind vechi

mea în muncă- — într-un exem
plar ;

• Un dosar cu șină.

scoaterea la concurs a următoarelor posturi

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ

Șl PEDIATRIE

- asistent stagiar la catedra Morfopatologie, Anatomie, Is- 
tologie, Biologie, disciplina ANATOMIE, poziția 1/13.

— asistent stagiar la catedra Morfopatologie, Anatomie, 
Istologie, Biologie, disciplina ISTOLOGIE, poziția 1/6.

— asistent stagiar la catedra Fiziopatologie, Fiziologie, Bio
fizica, Biochimie, Microbiologic, Parazitologie, disciplina BIO
CHIMIE, poziția II/7.

— asistent stagiar la catedra Fiziopatologie, Fiziologie, Bio
fizica, Biochimie, Microbiologic, Parazitologie, disciplina FI
ZIOLOGIE, poziția 11/9.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institu
tului de medicină din Timișoara, Piața 23 August nr. 2, în 
termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial, cererea de înscriere la care vor anexa, în două 
exemplare, actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Republica Socialista România, pu
blicata în Buletinul Oficial Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 
și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învâțămîntulul 
nr. 84539/1969.

Cel care funcționează într-o Instituție de învâțamînt supe
rior sînt obligați sâ comunice în scris- rectorului acesteia în
scrierea la concurs.

Concursul se va desfășura la Institutul de medicină din Ti
mișoara, Piața 23 August nr. 2, în termen de 15 zile de la data 
expirării termenului de înscriere.

• In județul Argeș în cadrul 
Uzinei de autoturisme, Combi
natului petrochimic și Combi
natului pentru industrializarea 
lemnului au fost organizate 
puncte temporare pentru infor
marea oamenilor muncii cu pri
vire la operațiunile de econo
mii și de creditare efectuate de 
unitățile C.E.C. Asemenea ac
țiuni menite să asigure infor
marea personalului la locul lor 
de muncă au mai fost organi
zate la fabrica Cimentul, E- 
lectroceramica și Atelierele 16 
Februarie din județul Cluj, la 
Uzinele de alumină și întreprin
derile Solidaritatea, înfrățirea

prin cîteva trasee (Calea Victo
riei, din Cotrooeni spre zona d« 
sud-est a Capitalei, din nordul 
Bucureștiului spre partea sudi
că). Din Capitală, drumurile 
pornesc apoi, aidoma unor raze, 
spre Valea Prahovei, prin Țara 
Moldovei, spre „dulcele tîrg al 
Iesilor". în zona comorilor de 
artă din Bucovina, spre Rîmni- 
cu Vilcea. in Tara Maramure
șului, a Cricurilor, spre Dobro- 
gea — fereastra maritimă, a pă- 
mîntului românesc, deschisă că
tre lume.

Frumos ilustrată, broșura „Ti
neri, să ne cunoaștem țara !" se 
găsește la toate oficiile județene 
de turism și se difuzează gratu
it. Ea constituie un autentic în
drumar la îndemîna organizați
ilor U.T.C. și a asociațiilor stu
denților, pentru alcătuirea unor 
trasee spre acele zone pe care 
le preferă îndeosebi tinerii.

I. BADEA

; -...........I I

TURISM
NOI LUCRĂRI 

CAMERAL SIMFONICE
Cu totul relevabil In creația 

cameral simfonică a compozito
rului Dumitru Bughici este ci
clul de trei concerte instrumen
tale încheiat și prezentat recent 
(in parte) in primă audiție. Ci
clul cuprinde : Concert de jazz 
pentru trompetă și orchestră, 
Concert pentru violoncel or
chestră și Concertino de jazz 
pentru pian si orchestră. Scrise 
din dorința (mărturisită de au
tor) de a se exprima in forme 
noi, de a-și lărgi și diversifica 
paleta de genuri și stiluri corn- 
ponistice, cele trei concerte re
prezintă „un glas de forță", un 
moment artistic de referință. 
Autorul simfoniei File de leto
piseț, lucrare programatici în
chinată eroilor comuniști, dis
tinsă anul trecut cu Premiul 
Uniunii Compozitorilor, abor
dează in ciclul de față un lim
baj cu totul noii.

Compus din trei mișcări con
struite după principii clasice, 
Concertul de jazz pentru trom
peta Și orchestră se distinge prin 
concentrația expresiei, prin di
namismul mișcărilor și bogăția 
de culori orchestrale.

Concertul • pentru violoncel 
și orchestră, cintat nu demult 
de violoncelistul Ștefan Zăr- 
nescu la Filarmonica ieșeană, se 
remarcă prin caracterul predo
minant liric, prin melodicitatea 
sa. Rod al unei mai vechi preo
cupări de a realiza un concert 
pentru violoncel, noua lucrare 
camerală cu recursul său la me- 
lodicitate ne vorbește fără e- 
chivoc despre crezul artistic al 
creatorului. Atras de potentele 
expresive ale acestui instrument 
comparat de compozitor cu „un 
om bătrîn care poate spune 
multe", Dumitru Bughici scrie 
o muzică accesibilă, îmbietoare 
ca o carte deschisă. Ultima pie
să a ciclului, Concertino de jazz 
pentru pian și orchestră, alcă
tuită dintr-o singură parte cu 
două cadențe de pian, se defi
nește prin amestecul de lirism 
și vivacitate. Dedicată pianis
tului Dan Grigore. lucrarea ofe
ră instrumentistului, în virtutea 
talentului și stilului specifice ale 
acestuia, libertatea improviza
ției. Ni se rezervă, așadar, pe 
aurind audierea unui concert de 
factură inedită, experiență nouă 
atît pentru compozitor cît și 
pentru interpret.

ALINA POPOVICI

ECONOMIEI
fi Miorița din județul 
precum și la numeroase 
treprinderi din țară.

Bihor, 
alte în-

• Grupuri de elevi însoțite 
de cadre didactice au vizitat în 
această perioadă unitățile C.E.C. 
din orașele Giurgiu, Oltenița, 
Turda, Dej, Beiuș ș.a. cu care 
prilej au luat cunoștință de 
multiple servicii și operațiuni 
pe care C.E.C.-ul le efectuează 
pentru populație, precum și de 
importanța social-educativă a 
însușirii spiritului de economie. 
Un număr de peste 800 de elevi 
din Tg. Mureș au participat la 
o întilnire pe tema economiei 
organizate de sucursala jude
țeană C.E.C. Mureș în sala „Ar
ta44 după care s-a prezentat un 
spectacol. La Școala generală 
nr. 127 din Capitală, precum și 
la școlile din Giurgiu, Oltenița, 
Urziceni și comunele Vărăști, 
Budești, Hotarele ș.a. jud. Ilfov 
s-au organizata concursuri „Cine 
știe ciștigă" pe teme C.E.C., do
tate cu premii în librete de e- 
conomii și cecuri de economii 
școlare oferite de unitățile Ca
sei de Economii și Consem- 
națiuni.

însoțite

• In ziua de 31 octombrie, în 
comuna Poiana Mare din jude
țul Dolj va avea loc tragerea 
la sorți lunară a obligațiunilor 
C.E.C. la care cu prilejul Săp
tămînii economiei se vor acor
da și cîștiguri suplimentare. în 
total la această tragere se vor 
acorda 6 327 de cîștiguri în va
loare de 6 294 000 de lei.

In vederea satisfacerii cerințelor turiștilor individuali din 
provincie care solicită să viziteze Capitala*

I.T.H.R.B.
prin filiala III — prestații turistice

asigură programe pentru 1-2 zile care cuprind : 
cazare, masă, vizitare muzeu, seară de bar, la ur

mătoarele tarife:
Pentru sejur de :

1 zi 2 zile
lei 238 366
lei 222 332
lei 204 299

— cazare hotel cat. lux
— cazare hotel cat. I
— cazare hotel cat. II
De asemenea, in perioada de toamnă-iarnă, pentru doritorii 

din provincie, se asigură pensiune completă (cazare-masă), de la 
zile la tariful de 108,50 leilzi turist cu cazare la hotel cat. 

I și 92 leilzi turist la hotel cat. II.
Solicitările se vor transmite in scris pe adresa I.T.H.R.-Bucu- 

rești, strada 13 Decembrie 4, sector 1, filiala III sau telefonic la 
telefon 14 62 35, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii sejurului 
și vor fi confirmate în scris de către I.T.H.R.-București.

Rezervarea serviciilor se face numai după primirea confirmării 
și achitarea de către solicitanți prin mandat poștal, la adresa 
de mai sus, a serviciilor dorite.

J
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Vizita primului ministru
al Guvernului Republicii

Socialiste România,

Dezvoltarea 
colaborării dintre 

România 
fi țările arabe

DEZBATERILE DE LA O.N.U

Manea Mănescu, în R. P. Polonă
Prlmul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, însoțit de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, Piotr Jaroszewicz, a 
fost, miercuri, oaspetele voe-

vodatului Olsztyn, unde au fost 
vizitate unele obiective econo
mice și culturale, precum și 
monumentul de la Grunwald.

în aceeași zi au continuat 
convorbirile oficial» între cei 
doi șefi de guvern.

Miercuri la Cairo, a avut 
Ioc schimbul instrumentelor 
de ratificare a acordului din
tre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Egipt pri
vind colaborarea în domeniul 
turismului.

Schimbul a fost efectuat de 
ambasadorul României la Ca
iro. Petru Burlacu, și minis
trul egiptean al turismului, 
Ibrahim Naguib.

UN EVENIMENT ISTORIC, CARE DESCHIDE
LARGI PERSPECTIVE DE COLABORARE

7

înaltă apreciere relațiilor 
româno-pakistaneze

DESCHIDEREA UNEI EXPOZIȚII ROMANEȘTI LA KARACHI

Ij Karachi, Pyar All Allana, 
ministrul educației .1 afacerilor 
culturale din guvernul provin- 
clei Sind, a inaugurat expoziția 
da pictură și grafică româneas
că contemporană. El a dat o 
înaltă apreciere relațiilor romă- 
no-pakistaneze, relevînd că ex
poziția constituie un simbol al 
prieteniei ce leagă Pakistanul și 
România — țări animate de ace
leași aspirații spre pace, frumos 
și umanism — și și-a exprimat 
convingerea că. în urma recentei 
vizite întreprinse în România 
de premierul Zulfikar Aii 
Bhutto și a convorbirilor avute 
eu președintele Nicolae 
Ceaușescu, schimburile culturale 
vor cunoaște o continuă dezvol
tare șî diversificare, contribuind- 
astfel la întărirea relațiilor prie
tenești dintre popoarele noastre.

La vernisaj au fost prezenți

înalț! funcționari ai guvernului 
provincial, membri ai corpului 
consular din Karachi, oameni de 
cultură fi artă, un numeros pu
blic.

Marți, Mahmoud Riad, se
cretarul general al Ligii a- 
rabe, a primit pe Petru Bur
lacu, ambasadorul României 
la Cairo. Cu acest prilej, a 
avut loc un schimb de ve
deri privind dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și ță
rile arabe pe multiple pla
nuri. Au fost examinate, tot
odată, căile de extindere în 
continuare a colaborării ro- 
mâno-arabe.

În Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al 
Adunării Generale s-au înche
iat dezbaterile asupra punctu
lui referitor la problema co
reeană. Numeroși reprezentanți 
ai statelor socialiste și neali
niate s-au pronunțat pentru 
crearea condițiilor favorabile în 
vederea transformării armisti
țiului într-o pace durabilă în 
Coreea și accelerării procesu
lui reunificării independente și 
pașnice a țării.

în acest sens a fost subliniată 
necesitatea urgentă a încetării 
amestecului străin în treburile 
interne ale poporului coreean, 
a desființării Comandamentului 
forțelor O.N.U. din Coreea de 
sud și retragerii bazelor mili
tare și a trupelor străine care 
staționează în sudul Coreei sub 
drapelul Națiunilor Unite. A- 
ceste măsuri ar da expresie 
dorinței membrilor O.N.U. de a

ultimele vestigii ale

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE 
MUTE ROMÂNO-AMERICANE
L® New York a sosit tovară

șul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei econo
mice mixte româno-americane. 
Cea de-a doua sesiune a Comi
siei economice mixte româno- 
americane are înscrisă pe ordi
nea de zi o serie de probleme 
referitoare la cooperarea econo
mică, industrială și tehnică, la 
extinderea relațiilor comerciale 
Îi Ia sistemul generalizat de pre- 
erințe.

FRANȚA - La Paris a avut loc recent o demonstrație a lucrătorilor din domeniul cercetării pentru 
îmbunătățirea condițiilor do viață și muncă.

se elimina -----------
formelor de implicare ilegală a 
Națiunilor Unite în Coreea.

Reprezentanții multor state 
au relevat că Națiunile Unite 
pot și trebuie să aducă o con
tribuție însemnată la eforturile 
poporului coreean în vederea 
unității naționale, prin adopta
rea unor hotărîri capabile sa 
ducă la instaurarea unei păci 
juste și durabile în zonă. For
țele armate străine din Coreea 
de sud, au arătat vorbitorii, nu 
sint trupe ale Organizației Na
țiunilor Unite, nu sînt finanța
te de O.N.U., nu prezintă ra
poarte Consiliului de Securita
te despre activitatea lor și nu 
servesc scopurilor și principii
lor Cartei, ci, din contră, pre
zența lor periclitează pacea și 
securitatea în zonă și consti
tuie un obstacol principal în 
calea progresului spre reface
rea unității naționale, a inde
pendenței și suveranității Co
reei. De asemenea, s-a subli
niat sprijinul larg de care se 
bucură in rîndurile statelor 
membre ale O.N.U. inițiativele 
și eforturile guvernului R.P.D. 
Coreene vizînd reunificarea 
pașnică și independentă a Co
reei și încheierea unui tratat 
de pace cu Statele Unite în 
locul actualului armistițiu.

Ziarele apărute, miercuri dimi
neața, la Lisabona publică am
ple relatări, însoțite de fotogra
fii, despre începerea vizitei ofi
ciale în Portugalia a președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
despre întîlnirile care au avut 
loc în cursul primei zile a pre
zenței înalților oaspeți români 
în capitala portugheză.

Sub titlul „Securitatea euro
peană și decolonizarea — teme
le convorbirilor prezidențiale", 
„Diario de noticias" scrie că re
lațiile bilaterale și multilaterale, 
securitatea pe continentul nos
tru, dezarmarea și decoloniza
rea au constituit punctele prin
cipale ale convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Francisco 
Costa Gomes. Se subliniază, 
asemenea, cursul ascendent 
relațiilor dintre Portugalia 
România — țări aparținînd unor 
grupări militare diferite — rela
ții care se înscriu în spiritul
principiilor stipulate în Actul
final semnat la Helsinki de șe
fii de state și guverne din Eu
ropa.

Cotidianul „O seculo" sublinia
ză, de asemenea, temele convor
birilor dintre cei doi președinți 
și relatează pe larg despre pro
gramul de ieri al vizitei.

Ziarele de miercuri după- 
amiază au publicat, și ele, am
ple relatări despre convorbirile 
începute între cei doi președinți, 
la Palatul Belem, în prima zi a 
vizitei, și despre dineul oferit 
de președintele Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, în 
onoarea înalților oaspeți români. 
Sînt publicate largi referiri la 
programul de miercuri al vizitei 
oficiale în Portugalia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu : 
convorbirile cu personalități ale 
vieții politice portugheze, oma
giul corpului diplomatic acredi
tat la Lisabona, vizita la Primă-

ria orașului, vizita la Șantierele 
navale „Setenave", din Setubal. 
,,Bun venit președintelui 
Ceaușescu din partea Lisabonei" 
— astfel își intitulează relata
rea. pe prima pagină „Diario de 
Lisboa", informînd pe _ larg des
pre primirea rezervată oaspeți
lor români la primăria capitalei 
portugheze. Același ziar publică

Presa portugheză
consacră spatii

Necesitatea instaurării
unui nou sistem economic
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și politic mondial Speranțe spulberate

da 
de 
al 
și

ample vizitei
președintelui

Nicolae Ceaușescu

o întreagă pagină dedicată 
României și personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, re
lațiilor româno-portugheze. Sub 
titlul ..O viață în serviciul po
porului", „Diario de Lisboa“ o- 
feră cititorilor săi o scurtă^ bio
grafie a președintelui României, 
însoțită de un portret, precum 
și de o suită de fotografii de la 
sosirea înalților oaspeți la Lisa
bona, de la întrevederile cu pre
ședintele Costa Gomes și cu pri
mul ministru Pinheiro de Aze
vedo. Articolul ..România: pri
ma țară socialistă care a reluat 
relațiile cu Portugalia" prezintă 
o cronologie a relațiilor lusita- 
no-române de după 25 aprilie 
1974, amintește numeroasele 
contacte care au avut loc în 
această perioadă între cele 
două țări, la diverse niveluri, 
precum și înțelegerile încheiate

pînă acum, în domeniile politic, 
economic și cultural.

Sub titlul „Ceaușescu primit 
cu căldură la primăria Lisabo
nei", publicat pe prima pagină 
de cotidianul de dupâ-amiază 
„A Capital", se subliniază idei
le cuvintării președintelui ro
mân privind construirea socia
lismului în țara noastră și vo
ința de a întări relațiile dintre 
România și Portugalia.

„Vizita președintelui 
cii Socialiste România, 
Ceaușescu — scrie 
Novo", care, pe două 
inserează relatări despre _ 
gramul de marți și de miercuri 
—, are o foarte mare însemnă
tate pentru ambele popoare, 
dar mai ales pentru poporul 
portughez : anume prin faptul 
că această vizită constituie 
pentru cel de-al șaselea guvern 
portughez un prilej unic de a 
porni la înfăptuirea unui dezi
derat de politică externă deo
sebit de prețios pentru noi și la 
care România va putea contri
bui cu vasta sa experiență. Ne 
referim la diversificarea rela
țiilor externe ale Portugaliei, 
punind un accent special pe re
lațiile cu țările din Europa și 
din lumea a treia, cu care 
Bucureștiul a menținut legături 
foarte bune". Același ziar con
tinuă : „Amploarea 
semnate pină acum 
tugalia și România 
prilie 1974 lasă să 
că relațiile dintre 
țări vor fi tot mai 
rodnice".

Ample relatări despre vizita 
’ ’ —— au pu-

„Diario 
„Repu-

Republi-
Nicolae 
„Jornal 
pagini, 

pro-

acordurilor 
între Por- 
după 25 a- 
se prevadă 
cele două 
strînse și

solilor poporului român 
blicat și cotidienele 
Popular", „A Luta" și 
blica".

Posturile de radio și 
ziune au transmis, la rîndul lor, 
reportaje despre întreaga suită 
de manifestări Înscrise în a- 
genda vizitei.

televi-

i
Convorbiri

americano-egiptene
întărirea

Tarile din așa-numita lume a 
treia, intre care și Mexicul, as
piră la o ordine internațională 
bazată pe justiție prin care să 
se stabilească norme de condu
ită într-un sistem de drepturi și 
obligații reciproce, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Lopez Portillo, candidat la pre
ședinție din partea Partidului 
Revoluționar Instituțional din 
Mexic — partid de guvernămînt. 
Susținând necesitatea instaurării 
unui nou sistem economic și po
litic jnondial. Lopez Portillo a 
arătat 
statele industrializate bogate de 
țările 
prime, 
tinuă să crească.

că distanța care șeparâ

producătoare de materii 
de națiunile sărace, con-

într-un articol editorial cu ti
tlul „Spre o nouă ordine inter
națională", cotidianul „CEYLON 
DAILY NEWS" din Sri Lanka 
scria la 28 octombrie : „Masele 
sărace ale omenirii sînt astăzi 
în. mișcare. Ele nu mai acceptă 
condițiile lor de viață ; ele știu 
acum că aceste condiții nu sînt 
nici predestinate și nici imua
bile — că acestea pot să fie 
schimbate".

Cotidianul „Le Monde" 
despre situația 

de pe piața muncii 
franceze

46,44 LA SUTA DIN TOTALUL 
CELOR FARA SLUJBE SINT SUB 

25 DE ANI

Dacă ici șî colo în Franța 
au apărut unele semne de 
relansare a activității eco
nomice, slaba lor repercu
siune asupra situației exis
tente pe piața muncii pare 
să certifice ipoteza că pînă 
la sfîrșitul anului vor fi în
registrate cel puțin 1 100 000 
de persoane care solicită ob
ținerea unui loc de muncă 
— scrie cotidianul „Le Mon
de".

Unul din cele mai alar
mante fenomene îl repre
zintă creșterea considerabi
lă a șomajului în rîndurile 
tineretului : potrivit unor 
statistici încă nepublicate — 
arată „Le Monde" — per
soanele sub vîrsta de 25 de 
ani ar reprezenta 46,44 la 
sută din totalul celor care 
au solicitat încadrarea în 
producție în cursul lunii 
septembrie (comparativ cu 
44,3 la sută în luna cores
punzătoare a anului trecut), 
în același timp, șomajul în 
rîndul persoanelor mai în 
vîrstă atinge și el cote con
siderabile.

„Popoarele au înțeles — scria 
în continuare ziarul — că ele 
sint cele care trebuie să ia ini
țiativa pentru a produce aceste 
schimbări. Majoritatea celor să
raci și neprivilegiați trăiesc în 
țări care și-au obținut de curînd 
independenta politică și sint as
tăzi angajate în etapa luptei 
pentru independența reală. Ele 
luptă pentru a se elibera de de
pendența economică și de for
mele noi și . mai subtile de colo
nialism pe care aceasta le 
petuează".

per-

ÎNTREVEDERE
L. I. BREJNEV -

LE DUAN
La Moscova a avut 

miercuri, o întrevedere 
L.I. Brejnev, secretar 
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 continuă a colabo
rării ■ sovieto-vietnameze în di
verse domenii de activitate, 
unele probleme internaționale
actuale. Interlocutorii — relevă 
agenția TASS — și-au exprimat 
părerea că actuala situație re
clamă eforturi multilaterale 
continue îndreptate spre conso
lidarea păcii și dezvoltarea co
laborării între state, pe baza e- 
galității în drepturi, respectării 
stricte a suveranității și a ne
amestecului in treburile interne.

loc, 
între 

general

Șomajul „cu diplomă" in Japonia
atinge cote îngrijorătoare

Creșterea alarmantă a nu
mărului absolvenților institu
țiilor de învâțâmînt superior 
și mediu care nu mai pot 
găsi un loc de munca con
stituie, în contextul general 
al accentuării recesiunii eco
nomice și șomajului, una din
tre problemele acute cu care 
este confruntat tineretul ja
ponez. Toamna este perioa
da cînd, în Japonia, marile 
întreprinderi încep să încheie 
contracte cu viitorii absol
venți universitari. Anul aces
ta, însâ, marile companii au 
anunțat, una după alta, câ 
nu vor mai angaja absol
venți din promoția 1975-1976. 
Potrivit presei nipone, aproa
pe jumătate dintre cele mai 
mari firme nu vor mai face 
angajări din rîndul absol
venților, fapt care nu s-a mai 
întîmplat în ultimii 50 de ani.

Un sondaj efectuat de Mi
nisterul comerțului interna
țional și al industriei 
(M.I.T.I.) arată că 32,5 la 
sută dintre corporațiile care 
au răspuns chestionarelor nu 
au intenția să angajeze ti-

nerl din noua promoție uni
versitară. Alte companii 
anunțat eâ vor angaja 
număr redus de tineri din 
universitățile de prestigiu.

M.I.T.I., constată că numă
rul ofertelor de angajare fă
cute absolvenților este cu 57 
la sută mai mic decît în pri
măvara acestui an. Rezulta
tele sondajului au provocat 
un șoc în rîndurile tineretului 
universitar, întrucît ele deno
tă că aproximativ 30 la sută 
dintre absolvenți nu își vor 
putea găsi un loc de muncă.

Istoricul nipon Shinichi Ta
kahashi consideră că situa
ția absolvenților este mult 
mai grea acum, decît în pe
rioada dezvoltării în ritm 
înalt a economiei japoneze, 
întrucît numărul studenților a 
crescut, iar ofertele de anga
jare se reduc ; el califică a- 
ceastă situație pe care stu
denții o trăiesc, văzîndu-și 
spulberate speranțele legate 
de găsirea unei slujbe, drept 
„tragică

P. DIACONU
Tokio, 29 octombrie

au 
un

Comitetul pentru probleme!» 
eociale, umanitare și culturale 
el Adunării Generale a adoptat 
un proiect de declarație asupra 
legăturii dintre progresul ști
inței și tehnicii și apărarea 
drepturilor omului. Documentul, 
inițiat de Uniunea Sovietică, 
proclamă intre altele, necesita
tea promovării cooperării inter
naționale intre state, asigurlnd 
contribuția științei și tehnologi
ei la întărirea păcii și securită
ții. libertății ?i independentei 
popoarelor. Declarația evidenți
ază necesitatea ca statele să ia 
măsuri concrete pentru ca toate 
sectoarele populației să benefi
cieze de cuceririle obținute in 
domeniile științei și tehnologiei. 
Proiectul de declarație a fost 
adoptat de comitet cu 95 voturi, 
nici unul contra și 20 abți
neri. Comitetul a adoptat, apoi, 
un proiect de rezoluție prin care 
Organizația Națiunilor Unite 
este chemată sa acorde priori
tate dezbaterii, la sesiunea din 
anul viitor, a problemei privind 
drepturile omului și progresul 
științei și tehnologiei.

APRECIERI ALE CELOR DOI 
BILATERALE • ACORDURI

PREȘEDINȚI PRIVIND RELAȚIILE 
DE COOPERARE SEMNATE

frontului

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• MIERCURI A FOST SEM
NATA la Sofia înțelegerea de 
colaborare în domeniul cinema
tografiei dintre Centrala „Româ
nia film" și Uniunea de stat 
„Cinematografia bulgară" pe 
anii 1975—1977.

SITUAȚIA DIN LIBAN
• SCHIMBURILE de focuri 

între grupările rivale din Beirut 
au continuat miercuri toată ziua, 
scăzînd în intensitate, la inter
venția forțelor de securitate, 
numai în zona în care se află 
marile hoteluri. Au fost semna
late incendii în toate cartierele 
orașului, printre care și la o 
țesătorie. Accesul pe drumurile 
spre capitală a rămas, în conti
nuare, nesigur.

Pe de altă
membri' ai Comitetului 
Securitate, format, marți 
mierul Rashid Karame 
putut reuni pentru a
căile de normalizare a situației. 
De asemenea, în condițiile ac-

parte, cei zece 
pentru 
de pre- 

nu s-au 
discuta

tuale n-a mai putut avea loc 
nici reuniunea obișnuită a cabi
netului libanez.

• ÎN MAREA SALĂ a 
Palatului Națiunilor Unite 
din Geneva a avut loc, la 
28 octombrie, în prezența lui 
Pierre Graber, președintele 
Confederației Elvețiene, și a 
unor înalte oficialități fe
derale și ale cantonului Ge
neva, deschiderea festivă a 
celei de-a XXXIII-a sesiuni 
a Consiliului guvernatorilor 
al Ligii societăților de Cruce 
Roșie.

La lucrări participă și o 
delegație condusă de gene
ral-colonel Mihai Burcă, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socia
listă România..

deze la noi experiențe nucleare. 
Prezentînd moțiunea în Parla
ment, deputatul Frank Allaun, 
a subliniat pericolul care îl re
prezintă pentru umanitate proli
ferarea armelor atomice.

Acțiunea intervine la puține 
zile după ce ministrul britanic 
al apărării, Roy Mason, anun
țase în Camera Comunelor că 
Marea Britanie intenționează să 
efectueze mai multe experiențe 
nucleare subterane la poligonul 
american din statul Nevada.

VIZITA LA PEKIN 
A CANCELARULUI 
HELMUT SCHMIDT

• UN 
deputați 
moțiune 
vernului

GRUP DE PESTE 100 
laburiști au semnat o 
prin care se cere gu- 
britanic să nu proce-

• CANCELARUL R.F. Germa
nia, Helmut Schmidt, a sosit, 
miercuri, într-o vizită oficială, 
la Pekin, la invitația guvernu
lui R. P. Chineze.

In aceeași zi, el a avut con
vorbiri cu Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, la care au luat 
parte Ciao Kuan-hua, ministrul 
chinez al afacerilor externe. Kurt 
Gscheidle, ministrul vest-ger- 
man al transporturilor, poște
lor și comunicațiilor, alți repre
zentanți ai celor două țări — 
informează agenția China Nouă.

Cu prilejul celor două run
de de convorbiri oficiale pe ca
re le-a avut cu președintele 
Gerald Ford, ca și în cadrul a 
două conferințe de presă suc
cesive, președintele Anwar El 
Sadat a subliniat necesitatea ca 
eforturile în direcția realizării 
unui acord de pace global în 
Orientul Apropiat să cunoască 
o impulsionare permanentă, ca 
acordul de dezangajare mili
tară în Sinai să fie interpretat 
doar un pas pe calea reglemen
tării finale și nu un scop în 
sine — relevă agenția FRANCE 
PRESSE, comentînd rezultatele 
primelor două zile ale vizitei 
șefului statului egiptean în
S.U.A.

Un punct de vedere similar 
a exprimat și președintele Ge
rald Ford, care a afirmat că 
Statele Unite vor depune efor
turi sporite pentru încurajarea 
evoluțiilor pozitive în Orientul 
Apropiat.

Anwar El Sadat — continuă 
agenția — a accentuat, de ase
menea, asupra necesității luării 
în considerare a drepturilor le
gitime ale poporului pălești-

O importanta contribuție 
la descifrarea „secretelor" 

Luceafărului
Informațiile științi

fice transmise de sta
țiile interplanetare 
automate sovietice 
„Venus—9" și „Ve
nus—10" aduc o con
tribuție prețioasă la 
descifrarea „secrete
lor" Luceafărului. 
Modulele de coborîre 
ale celor două stații, 
devenite sateliți arti
ficiali ai îndepărtatei 
planete, au avut la 
bord instalații spec- 
trometrice de masă, 
pentru studierea at
mosferei planetei. în 
timpul coborîrii line 
spre solul venusian. 
Pină acum, automa
tele pămîntene lan
sate spre Venus au 
studiat compoziția at
mosferei acesteia 
doar cu ajutorul ana-

lizatoarelor de gaze, 
pe baza diferitelor 
metode fizico-chinv- 
ce. Agenția 
precizează că 
trometrele de 
nu au fost 
pe Terra pentru ana
liza gazelor la presi
uni care să ajungă 
pînă Ia aproximativ 
100 ue atmosfere.

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

Pe aparatele care 
au coborît pe solul 
suprafeței Luceafă
rului au fost instala
te spectrometre ga-

• LA GENEVA A AVUT LOC 
miercuri o nouă întîlnire a de
legațiilor sovietică și americană 
care participă la negocierile 
privind limitarea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.).

NAȚIONALIZĂRI IN PERU

• PRINTR-UN DECRET 
DAT PUBLICITĂȚII la 28 
octombrie, guvernul peruan 
a dispus preluarea de către 
stat a tuturor activităților 
din sectorul minier privind 
explorarea, exploatarea, a- 
meliorarea și rafinarea sub
stanțelor radioactive din ză
cămintele de pe 
național, precum și 
complet al realizării 
bustibîlului nuclear?

Decretul stabilește, 
odată, că obținerea de 
stanțe radioactive, ca 
produse ale altor substanțe, 
se va realiza sub controlul 
statului, reprezentat de In
stitutul peruan pentru ener
gie nucleară.

teritoriul 
ciclul 
com-

tot- 
sub- 
sub-

ca-

TASS 
spec- 
masă 

utilizate

ma cu multiple 
nale pentru stabilirea 
conținutului de ura
niu, thoriu și kaliu 
în atmosfera astrului 
dimineții. Aparatele 
care se află pe supra
fața venusiană, în zo
ne diferite, vor trans
mite date privind 
straturile de sol, com
poziția și temperatu
ra de la suprafața 
planetei. Imaginile 
recepționate de sa- 
vanții sovietici pînâ 
acum demonstrează 
existența unor proce
se fizice — vînt. ero
ziune a solului — 
care au loc pe solul 
venusian, constituind 
mărturii că planeta 
e destul de activă și 
că o concluzie defi
nitivă nu poate fi 
încă conturată.

FESTIVITĂȚILE DE LA ANKARA
• LA ANKARA și în alte orașe 

turce s-au desfășurat, miercuri, 
festivitățile care au marcat ani
versarea a 52 de ani de la pro
clamarea Republicii Turcia — 
ziua națională a acestei țări. 
Președintele Fahri Korutiirk și 
celelalte persoane oficiale au 
participat la o ceremonie la 
monumentul funerar al lui Ke
mal Ataturk, primul președinte 
al Turciei.

La manifestările din capitală 
a luat parte și șahinșahul Ira
nului, MohamÂiad Reza Pahlavi 
Ariamehr. aflat la Ankara în 
vizită oficială.
• GUVERNUL SUEDEZ A 

ADOPTAT un program vizînd 
ameliorarea situației industriei 
textile, a confecțiilor și încăl
țămintei. Planul, care prevede 
alocarea în acest scop a 276,8 
milioane coroane (aproximativ 
60 milioane dolari), include mă
suri de restrîngere a importuri
lor la produsele respective, des
tinate să intre în vigoare la 
ianuarie 1976.
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nian, subliniind că realizarea 
unei soluționări politice de an
samblu nu poate fi concepută 
fără rezolvarea acestei „pro- 
bleme-cheie".

Ambii președinți au avut a- 
precieri pozitive, 
parte, în legătură cu evoluția 
relațiilor bilaterale.

opoziției 
spaniole

pe de altă

Cu prilejul vizitei președinte
lui Anwar El Sadat, Statele U- 
nite și Republica Arabă Egipt 
au semnat 4 acorduri de coopera
re. Primul și cel mai important 
dintre ele prevede livrarea că
tre Egipt a unor cantități de 
produse agroalimentare în va
loare de 98.1 milioane dolari. 
Celelalte trei vizează înlătura
rea barierelor vamale existen
te în calea fluxului de bunuri 
și investiții și evitarea dublei 
impuneri a firmelor și persoa
nelor din cele două țări, coope
rarea în domeniul sanitar, de
finind căile și modalitățile con
crete de extindere a acesteia și, 
In sfirșit, prezentarea în S.U.A., 
cu prilejul manifestărilor legate 
de bicentenarul independenței 
Statelor Unite, a tezaurului lui 
Tutankhamon.

Acordurile au fost semnate 
din partea americană de secre
tarul de stat. Henry Kissinger, 
și ministrul finanțelor, William 
Simon, iar din cea egipteană — 
de vicepremierul și ministrul 
afacerilor externe, Ismail Fah
my. și ministrul economiei și 

Moha- 
alocu- 
prilej.

cooperării economice, 
mmed Zaki Shafei. în 
țiunile rostite cu acest 
Kissinger și Fahmy au apreciat 
că documentele deschid un ca
pitol nou în relațiile de coope
rare dintre cele două țări.
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JOI, 30 OCTOMBRIE 1975
MASTODONTUL : Sala Palatului 

(orele 17,15; 20,15), Scala (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

JAKOB MINCINOSUL : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Patria (ore
le 9,30, 11,45; 14; 16,15: 18,30; 20.45), 
București (orele 8.45; 11; 13,15; 
16.15; 18,30; 20,30).

SE MAI ÎNTIMPLA MINUNI î 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Festival (orele 
9.15; 11,30: 13,45; 16, 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Doina 
(orele 11,30; 13,30; 15,45; 17,45;
19.45). La ora 9.45 — Program pen
tru copii.

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A : Capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20,30;, Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30 16; 18.15; 20.30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Grl- 
vița (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15;
20.15) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 9; 
11.15: 13.30: 15,45; 18; 20.15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Victo
ria (orele 9; îl,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30), Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,15).

CANTEMIR : Giuleștl (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45, 18; 20,15). Volga 
(orele 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15) , Miorița (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMlNTULUI : Excelsior (orele 9; 
12.30: 16; 19,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20.15), Viito
rul (orele 16; 18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).
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A
înțelegere între Junta 
mocratică

fost încheiat procesul de 
De- 

i și Convergența 
Democratică

Procesul de înțelegere între 
cele două grupări politice ale o- 
poziției spaniole — Junta De
mocratică și Convergența Demo
cratică — este, practic, încheiat 
— a declarat la posturile de te
leviziune franceze Jose Luis de 
Villalonga, purtătorul de cuvînt 
al Juntei Democratice. Convor
birile — a precizat el — s-au 
desfășurat la Madrid, iar con
firmarea acestei informații a 
parvenit miercuri la Paris.

Din Junta Democratică fac 
parte Partidul Comunist din 
Spania, Partidul Socialist Popu
lar. membri ai Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, demo- 
crat-creștini precum și unii re
prezentanți ai patronatului, iar 
Convergența Democratică gru
pează un număr de 16 forma
țiuni politice aflate, de aseme
nea. în ilegalitate.

Luis de Villalonga a făcut a- 
ceastă declarație în cadrul unei 
emisiuni la care a participat și 
prințul Carlos Hugo de Borbon, 
care a aderat la Convergența 
Democratică. cei doi afirmînd 
că actualul succesor desemnat 
al lui Franco este creația fran- 
chismului. Totodată, ei au re
afirmat necesitatea unirii opozi
ției pentru a asigura o succe
siune democratică și pașnică, 
pronunțîndu-se pentru organi
zarea de alegeri libere.

(orele

COLT 
20). 
(orele

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Lira 
(orele 16/ 18; 20).

FERMA LUI CAMERON : Dacia 
(orele 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15). Arta (orele 15,30; 17.45; 20).

RĂTĂCIRE : Munca (orele 16; 
18: 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Progresul 
16; 18; 20)

ÎNTOARCEREA LUI 
ALB : Unirea (orele 16; 18;

FILIP CEL BUN ; Cosmos 
15.30; 18; 20,15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18: 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Cotroceni (orele 10; 13.30; 
16,15; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Popular (orele 15,30; 18: 20.15).

PICIUL - TRÎNTORII : Pacea 
(orele 15.30; 17.45; 20).

ȘTEFAN CEL MARE - VASLUI 
1475 : Vitan (orele 15,30; 19).

SCUFUNDARE ' ------------- ----------
CIME : Crîngași

LA MARE ADlN- 
(Ora 17).

Cehoslovacia — 
european). 
- — . 17,50

PROGRAMUL I
16.00 Fotbal : __________

Anglia (Campionatul cur: 
Transmisiune de la Praga.
Telex. I 17,55 Din țările socialiste. 
18,05 Enciclopedie pentru tineret. 
18.30 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală. 18,45 Universi
tatea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Mai aveți o în- 

. trebare ? 20,40 Baladă pentru acest 
pămînt : Valea Teleajenului. 21,00 
Revista literar-artistică TV. 21.50 O 
mie de lumini. Spectacol muzical. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.
PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic susținut 
de Orchestra de studio a Radio- 
televiziunii. 21.50 Pagini de umor: 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea. 
22,15 închiderea programului.
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