
PROLETARI blN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Si

Anul XLIV Nr. 10 031 Prima ediție Joi 21 noiembrie 1974 6 PAGINI 30 BANI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

S-A ÎNCHEIAT VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI

i

Ceremonia semnării
Miercuri dimineața, după înche

ierea convorbirilor oficiale la nivel 
înalt româno-zambiene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și dr. Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele Re-

publicii Zambia, au semnat Declara
ția solemnă a Republicii Socialiste 
România și Republicii Zambia și Co
municatul comun cu privire la vizita 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă România a președintelui 
Kenneth David Kaunda — documen
te ce încununează strălucit rezulta
tele convorbirilor fructuoase purtate

de conducătorii de partid și de stat 
ai României și Zambiei.

La solemnitatea desfășurată la Pa
latul Consiliului de Stat au fost pre- 
zenți tovarășii Emil Bodnaraș, Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu, membri și 
membri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai guvernului.

Din partea zambiană au participat

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R
Miercuri, 20 noiembrie a.c., a avut loc, sub 

președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, ședința Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la rezultatele convor
birilor avute cu președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, care a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Desfășurate într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de cordialitate și înțelegere reci
procă, caracteristică relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, convorbirile 
au pus bazele dezvoltării și aprofundării, pe 
un plan superior, a colaborării romăno-zam- 
biene în domeniile politic, economic, știin
țific, tehnologic și cultural.

Comitetul Executiv și-a exprimat deplina 
satisfacție și aprobare pentru convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, pentru conținutul documen
telor semnate, care se înscriu ca un nou și 
valoros act de politică externă a partidului 
și statului nostru.

Comitetul Executiv a dat o înalta aprecie
re contribuției remarcabile a tovarășului

r

E. H. K. Mudenda, P. Kawandamî, 
V. J. Mwaanga și celelalte persoane 
oficiale care însoțesc pe președintele 
Republicii Zambia.

După semnarea documentelor, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda au rostit alocuțiuni, 
și-au strîns cu căldură mîinile, s-au 
Îmbrățișat prietenește.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte, dragă 
prietene,

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfacția con

ducerii de partid și de stat, a mea 
personal pentru această nouă vizită 
pe care o faceți în România și pentru 
documentele pe care le-am semnat 
cu acest prilej. Ele dau expresie re
lațiilor de cooperare multilaterală 
dintre partidele și popoarele noastre, 

..consemnează principiile pe baza că
rora sîntem hotărîți să acționăm Îm
preună în viitor, atit pentru dezvol
tarea acestor relații, cit și in activi
tatea pe plan Internațional pentru so
luționarea problemelor complexe în 
interesul întăririi politicii de inde
pendență și suveranitate, pentru pace 
|i colaborare.

Aș dori să exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră va marca un 
nou moment în dezvoltarea colaboră
rii economice, tehnico-științifice, cul
turale, în general în ridicarea pe o 
treaptă superioară a colaborării noas
tre.

V-aș ruga să transmiteți din par
tea poporului român, a noastră, a tu
turor cele mai bune sentimente fră
țești de prietenie și solidaritate cu 
poporul zambian și urarea de a ob
ține noi și noi succese pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente, a bunăstării și fericirii.

Dumneavoastră vă adresăm, odată 
cu sentimentele cele mai bune, ura
rea de drum bun, de multe succese 
în activitatea închinată progresului 
poporului ’dumneavoastră, multă fe
ricire ! (Vii aplauze).

Cuvîntul președintelui
Kenneth David Kaunda

xDomnule președinte, 
Dragi frați și surori,
Permiteți-mi să folosesc acest pri

lej pentru a vă spune, în numele 
colegilor și tovarășilor mei din de
legația Zambiei, cit de recunoscători 
vă sîntem dumneavoastră, tovarășe 
președinte, și colaboratorilor dum
neavoastră pentru noul prilej pe care 
ni l-ați oferit de a vizita țara dum- 

' neavoastră, de a ne întîlni cu con
ducătorii Partidului Comunist Ro
mân și de a avea, astfel, ocazia de 
a învăța atît de mult din experiența 
dumneavoastră.

Domnule președinte și iubite frate, 
Noi venim dintr-o zonă în care 

confruntarea este* la ordinea zilei. 
Pentru noi a vizita România, a ve-

dea dezvoltarea 
dumneavoastră, 
dului Comunist 
plămîn de aer 
luăm. Vă sîntem foarte recunoscă
tori pentru prilejul pe care ni l-ați 
oferit de â veni în țara dumneavoas
tră și de a ne da seama încă o dată, 
la fel ca și înainte, de similitudinile 
care există între Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale din Zambia, atit în 
ceea ce privește abordarea probleme
lor internaționale, cit și în tratarea 
problemelor noastre de perspectivă. 
Aceste similitudini sînt cu atit mai

socialistă In țara 
sub conducerea Parti- 
Român, este ca un 
proaspăt pe care-1

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA 
a Republicii Socialiste Românias

i Republicii Zambia
Republica Socialistă România șl Republica Zambia, 
Luind în considerație relațiile de prietenie, colabo

rare și stimă reciprocă statornicite între cele două țări. 
Dorind să extindă în continuare, pe multiple planuri, 

relațiile prietenești dintre ambele state și popoare, pe 
baza principiilor și normelor dreptului și justiției in
ternaționale,

Reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite,

Hotărîte să sporească contribuția celor două țări la 
cauza păcii și securității internaționale, precum și la 
dezvoltarea cooperării între toate statele,

Conștiente de răspunderea care revine tuturor sta
telor — mari, mijlocii sau mici — pentru instaurarea 
unui climat de pace și securitate în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între 
toate țările, indiferent de sistemul lor politic, economic 
și social sau de nivelul lor de dezvoltare,

Subliniind ferm credința lor că violarea integrității 
teritoriale a statelor și a independenței lor politice este 
inadmisibilă,

Reiterînd convingerea lor deplină că pacea și secu
ritatea internațională trebuie să se bazeze pe respec
tarea dreptului sacru al tuturor națiunilor la existență, 
libertate, suveranitate și independență, la pace și secu
ritate, pe inadmisibilitatea acaparării de teritorii prin 
forță, pe respectarea dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a dispune liber de soarta sa, fără nici un 
amestec, constrîngere sau presiune exercitate din afară,

Subliniind importanța fundamentală a întăririi le
galității internaționale, necesitatea respectării sincere 
și efective a principiilor și normelor dreptului inter
național,

Reafirmînd că toate statele, fără excepție, au drep
tul și îndatorirea de a participa la soluționarea pro
blemelor internaționale, îndeosebi a acelora care le 
privesc,

Reliefînd necesitatea respectării stricte și punerii în 
aplicare a Declarației O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor coloniale (1514/XV) . și condam- 
nind cu hotărîre orice acțiune care se opune transpu
nerii în viață a acestei declarații în ansamblul pre
vederilor sale,

Afirmînd hotărîrea lor fermă de a-și spori contribuția 
la lupta pentru lichidarea definitivă și completă a tutu
ror formelor de colonialism, precum și pentru lichidarea 
politicii' de apartheid și a oricăror discriminări,

Hotărîte să continue să acorde sprijinul lor politic, 
moral și material noilor țări independente, precum și 
mișcărilor de eliberare națională din țările care se mai 
găsesc încă sub dominație colonială,

Ferm decise să-și aducă întreaga lor contribuție la 
promovarea și întărirea spiritului de ințelegere și coope
rare în lume și de a participa activ la viața internațio
nală, pentru imprimarea unui curs nou politicii mon
diale, care să înlăture folosirea forței sau amenințarea
(Continuare în pag. a V-a)

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii

Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea relațiilor 
româno-zambiene, principialității și consec
venței cu care secretarul general acționează 
pentru afirmarea în relațiile dintre state a 
principiilor și normelor dreptului internațio
nal, pentru instaurarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, pentru asi
gurarea unui climat stabil de pace, destin
dere, securitate și colaborare între popoare.

Comitetul Executiv a stabilit ca ministe
rele, instituțiile și alte organe centrale de 
stat să ia măsuri corespunzătoare pentru 
aplicarea în viață a înțelegerilor și docu
mentelor semnate, în vederea dezvoltării 
continue a relațiilor de colaborare pe multi
ple planuri, între Republica Socialistă Româ
nia și Zambia.

Comitetul Executiv apreciază că promova
rea și extinderea legăturilor de prietenie din
tre cele două țări, partide și popoare repre
zintă o contribuție de seamă la cauza luptei 
popoarelor împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, la întări
rea politicii de independență și suveranitate, 
pentru pace și cooperare în lume.

In continuare, Comitetul Executiv a stabi
lit unele măsuri în legătură cu organizarea 
celui de-al XI-lea Congres al partidului și 
a rezolvat probleme ale activității curente.

PATRIE DE GLORII, 
PATRIE DE DOR...

chema- 
ca un 
conști- 

respon-

Patria 1 Oare 
.ț există om care 

să nu fi tresăl- 
tat vreodată la 
auzul cuvîntului 
a cărui 
re sună 
apel la 
ință, la
sabilitate. la a- 
tașament față de 

trecutul și de , viitorul neamului ? 
Ciți oameni n-au murit cu nu- 

. mele ei pe buze, dar, mai ales, ciți 
. n-au început să -trăiască cu adevă- 
■ rat decît din momentul cînd au 
pătruns in profunzime răscolitoa- 
rea-i semnificație ? Prețuit ca sa
cru de către „cei cu inimă născută 
drept" — cum spunea Bălcescu — 
cuvîntul acesta a răsunat întot
deauna mobilizator, invocind pu
ritatea, respectul față de înaintași, 
angajamentul față de urmași, re- 
clamind un singur cuvînt : prezent! 
Căci cea dinții dintre virtuțile 
omului rămîne devotamentul față 
de patrie.

Iată ce nota, în peregrinările 
sale, reporterul „Șcînteii" : M-a 
durut atunci, adine, sufletul, 
și inima mi s-a strîns ghem in 
piept pentru a-și relua imediat bă
taia năvalnică. Cutreieram melea
guri îndepărtate, de trei zile despi
cam inima Atlanticului, ajunsesem 
în locuri neatinse de undele ra
diofonice terestre și mă simțeam 
înstrăinat... Cînd, deodată, am 
auzit răsunînd pe puntea navei la 
bordul căreia călătoream spre Eu
ropa cîteva sute de pasageri, „Ba
lada" lui Ciprian Porumbescu. Am 
alergat la stația de radioficare a 
navei și am privit îndelung rola 
de magnetofon care depăna melo
dia de vrajă. Și m-am gindit atunci 
Ia cuvintele lui John Dos Pasos : 
„Poți smulge omul din țara lui, 
dar nu poți smulge țara din 
inima omului".

Mă întorceam acasă din drumuri 
lungi și acest drum din urmă mi

se părea mai lung decît toate ce
lelalte. Am așteptat în noapte la 
fereastra vagonului care străbă
tuse căile de fier de-a lungul con
tinentului momentul cînd roțile 
lui începeau să . calce pe pămint 
românesc. Și tot ce strînsesem in 
inimă a izbucnit atunci mai nă
valnic ca niciodată, recunoșteam 
locurile, oamenii, pînă și mirosul 
gărilor îmi era familiar, fumul care 
ieșea prin cămine, arătura ogoa
relor, luncile cufundate în cețurile 
toamnei târzii șt înțelegeam mai 
bine spusele lui Vasile Alecsandri: 
„Poți să cutreieri mult și bine lu
mea și să te minunezi de progre
sele civilizației, nimic nu prețu
iește cit farmecul colțului de pă
mint unde te-ai născut".

Patria ! Puterea ideii de neam, 
forța organică a rațiunii de a exis
ta, demnitatea continuității în dăi
nuire, mîndria de a purta un nu
me. Ea nu înseamnă numai un 
colț mirific de lume spre care se 
revarsă dragostea apartenenței de 
spirit, nu numai peisagii familiare, 
frumuseți mai apropiate de inimă 
decît toate celelalte frumuseți ale 
pămîntului, nu numai o dimensiu
ne geografică sau o originalitate de 
folclor. Ci, toate acestea la un loc 
și încă ceva ce înseamnă mult mai 
mult. O permanentă stare de spi
rit caracteristică poporului nostru, 
idealurile lui, eforturile pentru în
deplinirea acestor idealuri. Pentru 
noi, românii, ea este memoria stra
tificată a unei istorii de două ori 
milenare și, totodată, etapele în 
izbindirea viselor nutrite de înain
tași. Ea este răspunsul plenar la 
întrebările : de unde venim, ce-am 
fost, ce sîntem și ce vrem 1 Am 
venit „pe un picior de plai, pe-o 
gură de rai", am fost mereu sta
tornici respectînd patriile celor
lalți, dar pe-a noastră iubind-o, în- 
țelegînd că adevăratul patriotism, 
ca manifestare specifică a dragos
tei pentru pace și omenire, nu 
poate fi compatibil cu ostilita-

tea față de alte națiuni, sîntem cei 
intrați pe poarta din față a isto
riei, făcuți de istorie și făuritori de 
istorie. Sintem 21 de milioane cu
prinși intr-un destin comun. Trăim 
într-o epocă de supremă autoexi
gență, în care tot ceea ce clădim, 
consolidăm, înnoim se raportează 
la pretențiile superioare ale viito
rului. Patriotismul, ca sentiment de 
dragoste față de patrie și față de 
popor, în permanența continuității 
sale specific nouă, a căpătat in e- 
poca pe care o trăim un conținut 

. deosebit generat de noua orindui-
re, de noua etică, de noul rol ju
cat în lumea contemporană de 
România socialistă. El este patrio
tismul socialist, ipostaza supremă a 
cultivării dragostei de patrie și de 
popor îngemănată cu responsabili
tatea lucidă asupra tuturor actelor 
noastre, cu atașamentul față de 
partid, cu abnegația unei întregi 
națiuni în lupta pentru atingerea 
idealului celui mai nobil nutrit 
vreodată de noi : comunismul. Prin 
aceasta el devine dialogul actuali
tății cu secolele trecutului și cu 
marele viitor al patriei noastre că
reia Eminescu îi zicea : „Țara mea de 
glorii, țara mea de dor"... Sentimen
tul înalt al dragostei de patrie iși gă
sește exprimarea în anii noștri în 
„lucrarea" neostenită pentru țară, 
în munca pe care i-o dăruim pen
tru a o vedea ureînd mereu pe 
treptele progresului, mai bogată si 
mai înfloritoare, strălucind intre 
națiunile lumii. Iși găsește expri
marea în marea grijă pentru pre
zentul și viitorul ei, grijă ce traver
sează atit de clar și vibrant întrea
ga politică a partidului, documen
tele programatice ale celui de-al 
XI-lea Congres.

Ne-am întemeiat sentimentul de 
patrie pe pilda străbunilor.■ Pe e- 
xemplul celor ce luptînd pentru a- 
părarea patriei suferind, jertfin-

La plecare, pe aeroportul Otopenl

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru Republica Zambia
DR. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii

• încheierea convorbirilor Ia nivel înalt româno-zambiene
• Comunicatul comun ÎN PAGINA A III-A
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© Minerii din Maramureș © Constructorii 
ieșeni © Muncitorii din Bacău și Pitești © 
Constructorii de mașini din Sibiu,

Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe șantiere, în insti
tutele de cercetări și proiectări, colectivele de oameni 
ai muncii trăiesc zile de pasionantă și rodnică întrecere. 
Este firească dorința fiecărui colectiv ca acum, în preaj
ma Congresului al XI-lea al partidului, să raporteze 
fapte de muncă, succese deosebite consacrate marelui 
forum al comuniștilor români. Din buchetul acestor suc
cese de prestigiu — care constituie semnături de onoare 
în cartea marii întreceri — 
semnificative.

prezentăm astăzi cîteva mai

■

' '' ' 8

_________
i

tea

CRAIOVA ’74 (Imagine din Piața Gării)
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Foto : S. Cristian

— Evenimentul principal al zilei 
de ieri în industria județului Mara
mureș — transmite corespondentul 
„Scînteii", Gh. Susa — s-a consem
nat la Exploatarea minieră Herja. 
Minerii de aici și-au rotunjit la 240 
zile avansul față de sarcinile cinci
nalului la zi. După cum ne-a in
format tovarășul Vasile Pop, șeful 
exploatării miniere, acest avans în
seamnă 200 000 tone minereuri ex
trase suplimentar. în momentul de 
față se depun eforturi susținute 
pentru pregătirea lucrărilor la ori
zonturile minus 3 și plus 1 în ve
derea bunei pregătiri a condițiilor 
pentru noul an de producție. Re
zultatele de pînă acum dau sigu
ranță minerilor de la Herja că, pînă 
cel tîrziu în aprilie viitor, își vor 
îndeplini integral angajamentul de 
a atinge cotele finale ale cincina
lului.

— Cine se află în primele rînduri 
ale întrecerii ?

— Minerii din brigăzile conduse 
de Nicolae Cozma I, Gheorghe 
Prundus și Ioan Hoc.

— Consemnați și importantul suc
ces al colectivului Trustului de con
strucții industriale din Iași, care a 
anunțat îndeplinirea sarcinilor a- 
nuale de plan la lucrările de con-

• strucții-montaj din județ.
— în ce se materializează acest 

important avans de timp, Manole 
Corcaci ?

io)<l — în această .-.perioadă au fost 
.-.puse în funcțiune, mai.devreme de-
• cît fusese prevăzut, o serie «ie noi 
■ obiective. Așa, de pildă, instalația

de fibre poliesterice, cu o capaci
tate anuală de 10 000 tone, a intrat 
în circuitul productiv cu 120 de zi
le mai devreme, iar secția de fibre 
texturate a început să producă par
țial cu 153 de zile înainte de ter
men. De asemenea, un număr de 
șase capacități de producție de Ia 
întreprinderea de antibiotice au in
trat în funcțiune cu 26 de zile mai 
devreme. Muncitorii trustului ie
șean au raportat, totodată, îndepli
nirea angajamentului asumat in în
trecere pe întregul an la capitolul 
economii de materiale. Ei au eco
nomisit, pînă la această dată, 212 
tone de metal, 236 tone ciment și 
154 metri cubi de material lemnos.

— Dacă-i vorba de economii, să 
vă prezint un recent bilanț întoc
mit în industria județului Bacău.

— Ascultăm, Gh. Baltă.
— Bilanțul încheiat arată că. de 

la începutul actualului cincinal și 
pină în prezent, au fost economi
site, față de normele de consum 
planificate, 2 200 tone metal, 3 000 
mc masă lemnoasă, 150 milioane 
kWh energie electrică, 200 000 tone 
combustibil convențional și alte ma
terii prime și materiale, în valoare 
totală de peste 282 milioane lei. 
Calculul arată că, numai cu canti
tatea de combustibil economisit in 
această perioadă, poate funcționa o 
unitate industrială de mărimea 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
Letea timp de aproape doi ani și 
jumătate sau poate fi fabricată o 
cantitate de circa 260 000 tone cau- 

^ciuc sintetic.

— Aici, Piteștiul I Sînt Gheorghe 
Cirstea, transmit de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Pi
tești. Din discuția cu inginerul Ion 
Pietrăreanu, directorul general, am 
desprins citeva succese care alcă
tuiesc un frumos buchet al hărni
ciei închinat Congresului :

© De curînd combinatul a anun
țat îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție pe 4 ani ai cincinalului ;

© Pe 10 luni din acest an, aici 
s-au realizat beneficii suplimentare 
în valoare de 13 milioane lei ;

© A fost îndeplinit planul la ex
port pe întregul cincinal. Ca ur
mare, pînă la finele anului '75 se 
estimează a se livra suplimentar 
la export produse în valoare de 70 
milioane lei valută.

Legătura cu Sibiul. Transmite co
respondentul „Scînteii", Nicolae • 
Brujan :

— încă de la începutul lunii, di
rectorul întreprinderii „Balanța" 
din Sibiu — Alexandru Pocol — 
completează în fiecare dimineață 
un „grafic al succeselor" înregis
trate în aceste zile de harnicul co
lectiv al uzinei și dedicate celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. Ia
tă, în ordinea consemnărilor, cîteVa 
din acestea : îndeplinirea planului 
anual la export ; elaborarea, la în
ceputul acestei săptămini, a celei 
de-a 100-a șarjă la turnătoria de 
precizie pentru elemente hidropneu- 
matice ; livrarea unor, produse pes
te prevederile inițiale ș.a.

Ieri, „graficul" a fost coihpletat 
cu un nou succes de prestigiu : li
vrarea la export, cu 40 de zile 
înainte de termen, a celui de-al 
500-lea război automat de țesut 
pentru benzi înguste executat în 
acest an.

— E un succes care încununează 
eforturile de-a dreptul excepționa
le depuse în aceste zile de colecti
vul nostru și pe care îl dedicăm 
din toată inima Congresului — ne-a 
spus lăcătușul-montor Vasile Sei- 
ceanu, din cadrul atelierului pro
duse speciale, unde se pregătea 
pentru livrare un nou lot de 20 de 
războaie automate. Pot spune că 
acest utilaj, care are cea mai mare 
pondere în cadrul planului nostru 
de export, este și de o calitate ire
proșabilă. Am avut ocazia să vizi
tez trei din țările în care-1 expor
tăm — U.R.S.S., R.D.G. și R. P. Bul
garia — și n-a fost beneficiar care 
să nu aibă cuvinte de apreciere la 
adresa întreprinderii noastre. Pro
iectul de Directive ne cere tuturor 
să realizăm produse de înaltă ca
litate, competitive pe piața externă 
și pentru aceasta vom depune toată 
priceperea și toată puterea noastră 
de muncă. s

încercăm să încheiem aici tele- 
conferința de azi. Din celelalte ju-, 
dețe continuăm să primim vești 
despre realizările de prestigiu pe 
care numeroase alte colective le 
închină Congresului partidului, 
țării, realizări care constituie tot 
atitea argumente pentru certitudi
nea înfăptuirilor .viitoare.

Viorel SALAGEAN
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/------------------------------------------ --------------------------------

Partid al nemuririi Sub soarele acestor ani 0 rază de lumină
Ne ridicăm în piscuri și coborîm spre glii 
Pe fringhii de lumină ne cățărăm spre soare 
Noi, privegheați de semnul acelorași tării, 
Noi, mîngîiați de brizele interioare.

Din miez mai pur ca lava și mai incandescent, 
Netulburat de vise ridicole și fade,
Cum erele în zbucium trasează-un continent, 
Am plămădit în suflet înalte colonade.

iu

N-a fost destin ci numai acele energii
Din veac în veac filtrate prin rădăcini în trunchiuri 
în spațiile țării, în limpezi armonii,
Și-n rațiunea clară a celor patru unghiuri.

Și-a fost mai mult. Și este. Așa cum existăm 
Cu tot ce ne unește către viitorime — 
Partid al nemuririi prin ceea ce creăm 
Partid al conștiinței unanime.

Corneliu STURZU

&•»<•.» •icr-'Virtr
CĂLĂRAȘI:

Maistrul Emil Medeșan, de la Com
binatul de celuloză și hîrtie din Că
lărași, are o veritabilă pasiune pen
tru istoria orașului „în cifre și date", 
pe care le strînge cu interesul colec
ționarului. Ne-a oferit, spre do
cumentare, o statistică „cu tîlc" — 
cum spune el — care înfățișează e- 
voluția rapidă a industrializării ora
șului de pe malul Borcei. Reținem : 
50 de muncitori în 1944, 7 500 în 1974, 
75 000 în 1990. O dinamică cu adevă
rat spectaculoasă — mai ales dacă 
privim în urmă cu trei decenii cind 
Călărașii mai păstrau imaginea de 
urbe prăfuită, de tirgușor pierdut in 
imensitatea Bărăganului. Așezare cu 
nume pompoase date „industriilor" 
de cindva „implîntate" aici și anume 
trei tăbăcării, distilării de lichioruri 
„Extra", darace, „fabrici" de bom
boane, plus uzina electrică cu o pu
tere instalată cît a vreo zece automo
bile. Iată așadar „stabilimentele in
dustriale" pe care, binevoitoare ori 
în lipsă de altceva, Camera de Comerț 
le înregistrase în statisticile sale...

Adevăratul act de naștere al in
dustriei ialomițene este semnat Ia 26 
octombrie 1960, odată cu intrarea în 
funcțiune a întreprinderii de confec
ții. Fabrica începuse să lucreze pen
tru moment doar cămășuțe și unifor
me școlare, iar cei care mînuiseră 
doar cazmaua și plugul au început 
să ia contact cu INDUSTRIA. Dar ce 
repede au crescut oamenii !

23 august 1964. Este ziua cînd chi- 
miștii de la Combinatul de celuloză 
și hîrtie defilau pentru prima oară 
purtînd cu ei un balot de hîrtie. „Ex
perimentul Călărași" reușise. Pentru

Orașe noi, uzine mîndre, furnale-n piscurile clare 
Un răsărit în țara asta de muncitori și de țărani, 
își sună aurul belșugul pe brazda-ntoarsă de tractoare, 
Sub bolțile acestor vremuri, sub soarele acestor ani !

își află visul împlinirea. Se schimbă mugurul în floare.
Din prunci, flăcăi viteji se-nalță și-ajung bărbați și-ajung titani 
Se-avîntă patria întreagă pe drumul ei cutezătoare,
Sub bolțile acestor vremuri, sub soarele acestor ani !

Aici și cîntecul și munca își au un loc al lor sub soare. 
Și se-nplinește orice cîntec cu griul ce foșnește-n lan, 
Cu vuietul hidrocentralei, cu focu-naltelor cuptoare. 
Sub bolțile acestor vremuri, sub soarele acestor ani !

De trei decenii ne conduce Partidu-n culmi strălucitoare 
Izbinzilor acelui august îi sîntem astăzi veterani.
Sînt fericit să-ți cînt lumina o, patrie biruitoare, 
Sub bolțile acestor vremuri, sub soarele acestor ani !

Franz Johannes BULHARD 
în românește de Victor TULBURE

_________ ____________________ /

ii.U

dată în tară se fabrica hîrtieprima ___ ... .
din . paie. în preziua sărbătorii por
nise prima mașină de fabricat hîr
tie. La pupitrul de comandă ingine
rul Constantin Savin și maistrul Eu
gen Tomec. Apelăm din nou la co
lecția de cifre a meșterului Mede- 
șan. în zece ani, pe porțile combi-

goane, în construcție, vor spori ca
pacitatea la 2 500 de apartamente. 
Planurile constructorilor de case țin
tesc însă mai sus. Dacă în cei 14 
ani, ciți au trecut de la apariția pri
mului bloc din Călărași, s-au con
struit în medie cite 220 de aparta
mente pe an, în cincinalul urnîător

® Pasiunea maistrului Medeșan ® S-a pornit de la că- 
mâșuțe și uniforme școlare @ Vă scriem „pe hîrtie de Că
lărași" © O nouă vocație a orașului de pe malul Borcei: 

oțelul

natului au ieșit 500 de mii de tone 
de; hîrtie, adică 5 miliarde de mp 
care, transformată într-o 'coală uria
șă, ar putea acoperi întreaga supra
față arabilă a județului Ialomița — 
500 de mii de hectare.

...Sistemele de irigații din Ialomița 
își ramifică în prezent conductele pe 
211 mii hectare. Pentru cincinalul 
următor, documentele Congresului al 
XI-lea prevăd să se irige in județ 
încă 100 de mii de hectare. Puse cap 
la cap, conductele fabricate de în
treprinderea de materiale de con
strucții din Călărași, mezina indus
triei orașului, însumează 1 140 km.

Deocamdată, la Călărași ; 
cută panouri pentru 1 500 

două
cută panouri pentru 
partamente anual. încă

se exe- 
de a- 
poli-

se va ajunge la circa 4 000 de apar
tamente într-un an'.

— Călărașul va fi complet întine
rit. El va deveni o perlă a Bărăga
nului — e de părere tovarășul Va- 
sile Martin, primarul municipiului. 
De la industria cămășuțelor și uni-, 
formelor școlare au trecut numai 14 
ani. în acest răstimp au fost con
struite fabrici care și-au cîștigat un 
prestigiu binemeritat. Clasa munci
toare a crescut necontenit. Tată însă 
că orașul și-a găsit acum încă o vo
cație : oțelul.

— într-adevăr. în proiectul de Di
rective se prevede că în viitorul cin
cinal va începe construirea centrului 
siderurgic de la Călărași. Ce trans
formări vor antrena această . inves-

tiție — cea mai mare din istoria Ia- 
lomiței — în viața orașului ?

— Nebănuit de multe. în 1975 vor 
începe lucrările la uzina de confecții 
metalice care va construi combina
tul. în 1983 se vor produce aici 1,5 
milioane tone oțel. Portul va lua am
ploare, Se vor construi ecluze, se vor 
amenaja sistemele de navigație exis
tente. în noua ramură industrială
vor lucra 24 000 de
mai mult decît are
treaga industrie a 
mița.

...Anticipăm, după 
tecților, dimensiunile viitorului oraș 
care va crește vertiginos în următorii 
ani: bulevarde largi, străjuite de 
blocuri cu 7 și 10 etaje, două spitale cu 
430 și 600 de locuri, o policlinică, o casă 
de cultură cu funcție polivalentă, două 
hoteluri, cinematografe, zece mii de 
mp de noi spații comerciale, licee, 
școli, un institut de invățămînt su
perior de profil, o faleză pe malul 
Borcei. Un bulevard va porni de la 
combinat și se va numi poate Bu
levardul „Oțelului" așa cum există in 
Slobozia un ,,Bulevard al Chimiei".

...Ialomița. Bărăgan. „Bulevardul 
Chimiei", al „Oțelului". Șarjă, fur
nal, oțelar, facultate, operă... Cuvin
te noi pentru aceste meleaguri. De- 
semnînd o realitate care se va în
făptui negreșit. Pentru o clipă mi-a 
revenit în minte imaginea făbricu- 
țelor din '44. Păreau desprinse din 
niște cuminți stampe de epocă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

muncitori, 
în prezent 

județului

machetele

ceva 
în- 

Ialo-

arhi-

Horii

în urmă cu un secol, 
cărturarul progresist Orban 
Balazs, în lucrarea sa mo
nografică „Descrierea se
cuimii" făcea următoarea 
amară observație :

„Avem minunate legen
de, vestigii istorice 
țioase, peisaje de o 
frumusețe, un subsol 
gat, oameni harnici și 
cepuțî, dar sîntem 
ne lipsesc posibilitățile de 
afirmare, nu avem ceea ce 
ne trebuie ca pîinea cea de 
toate zilele : 
Era, de fapt, 
nostic exact 
diilor societății 
valabil încă multe 
după ce a fost așternut pe 
hîrtie, adică pentru întrea
ga perioadă a dominației 
unor orinduiri care au ținut 
nu numai ținuturile Har
ghitei, ci întreaga Româ
nie într-o stare de înapo
iere cronică. Secole la 

'rînd, activitatea economică 
se mărginea aici, pe pă- 
mînturile umbrite de pă
durile Harghitei, la exploa
tarea primitivă și nerațio
nală a lemnului, la prelu
crarea lui simplă în cîteva 
gatere, la exploatarea pe 
scară restrinsă a minereu
lui de fier, cupru și a sării, 
la meșteșugul olăritului, la 
industria casnică și la în
deletniciri meșteșugărești.

★
Sîntem la Odorhei, pe 

malul Tîrnavei Mari, in 
orașul redimensionat în 
toate coordonatele sale. Am 
intrat pe poarta uneia din
tre întreprinderile 
zentative pentru 
economic al orașului.

pre- 
rară 
bo- 
pri- 

săraci,

industrie", 
un diag- 

al mala- 
capitaliste, 

decenii

repre- 
destinul 

Se

numește „Tehnoutilaj". îl 
rugăm pe Borbely Gaspar, 
secretarul comitetului 
partid, să ne răspundă 
cîteva întrebări simple, 
genul :

— Care este „povestea" 
acestei intreprinderi ?

Interlocutorul nostru zîm- 
bește.

—. „Povestea" 
treprinderi ■ nu 
despărțită de 
s-a întîmplat 
nostru... întreprinderea fu
sese, de fapt, în 1950, o 
cooperativă meșteșugăreas
că cu 54 ' '
dezvoltat 
investiții 
dar și 
Fiecare ; 
reutilat, 
pozitele 
construcții, inclusiv 
capacitate de producție in
trată de curînd in func
țiune, sau căminul pentru 
nefamiliști, poartă, în struc
tura lor, contribuția pe 
care și-a adus-o colectivul, 
prin zeci de mii de ore de 
muncă patriotică prestate 
de-a lungul anilor. De ce au 
făcut oamenii noștri acest 
lucru ? Pentru că este fa
brica lor.

— Ne-ațl putea vorbi și 
mai concret despre acești 
proprietari și producători ?

— De ce nu ? Iată : A 
venit la noi, în 1956. un 
tinăr inginer, pe nume 
Petres Gyula. El s-a dove
dit repede un foarte bun 
specialist, pasionat de me
seria lui și, în același timp, 
foarte repede și trainic a- 
tașat de mica noastră fa
brică de pe atunci. Își visa,

de 
la 
de

acestei în- 
poate fi 
ceea ce 

în orașul

de lucrători. S-a 
prin fonduri de 
acordate de stat, 
prin ea însăși, 

atelier reclădit și 
noile hale, 
noi, toate

de- 
noile 
noua

alături de întregul colectiv, 
ca făbricuța noastră să 
devină o întreprindere 
mare și modernă. Și pentru 
că a făcut tot ce i-a stat. în 
puteri ca visul acesta să 
devină realitate (și chiar a 
devenit). Petres Gyula, de 
multi ani, este salutat, în 
fiecare zi, de către munci-

acum, cu toții, 1 200. De la 
54, e o creștere, nu-i așa ?

...La Toplița, în noua fa
brică de mobilă — o min- 
drie a orășelului pitoresc 
de pe Valea Mureșului — 
am discutat cu un tînăr 
timplar, Ionel Catfas. Ori
ginar din comuna Subceta- 
te, ohiar lingă Toplița.

meleagurile noastre or 
se trezească la viața 
care o merită. Hai acasă, 
băiete ! — mi-am spus. Am 
urmărit construcția fabricii 
pas cu pas, ba chiar am și 
pus, mina și-am ajutat. Aici 
m-am și însurat. Pe 15 
martie am primit aparta- , 
ment nou la- bloc. Acum

să 
pe

cîțiva bărbați, în halate al
bastre, lucrează la monta
rea unor mașini noi. Abia 
creată, în cincinalul actual, 
noua întreprindere a și por
nit să se dezvolte. Cei 
cîțiva pe care-i vedem lu- 
crînd la montaj — Antal 
Peter, Aurel Moise, Mezei 
Ferenc, Rot Miklos —

harghita: „Avem acum ceea
ce ne trebuia ca plinea cea
de toate zilele-INDUSTRIE"

torii noștri, prin cuvintele : 
„Bună dimineața, tovarășe 
director 1“ Inginerul nostru 
șef, Fabian Istvan, a ple
cat la un moment dat din 
fabrică. A plecat pentru a 
se întoarce peste cîțiva ani. 
Â plecat strungar și s-a în
tors inginer. Noi il trimi- 
seserăm. Și ne-a sosit 
apoi ceea ce s-ar pu
tea numi un detașament de 
tineri specialiști, bine pre
gătiți, și care s-au integrat 
cu trup și suflet în colecti
vul nostru. între ei, ingi
nerul Gheorghe Idu, eco
nomiștii Iulia Mîndrean și 
Gheorghe Răchitan. Sîntem

— în 1964 — povestea el 
— am plecat Ia Tirgu-Mu- 
reș ca să învăț o meserie. 
M-am angajat apoi la fa
brica de mobilă de acolo. 
N-am dus-o rău. Trăiam și? 
munceam intr-un oraș fru
mos. aveam tot ce-mi tre
buia. Și totuși, tînjeam 
după locurile copilăriei. 
Așa că, in clipa cînd am 
auzit că se construiește la 
Toplița o fabrică de mobilă 
n-am mai stat nici o clipă 
pe gîriduri, am venit. îmi 
spuneam atunci : Iată că a 
sosit și timpul ăsta, îl aș
teptam, eram sigur că și

mă simt, într-adevăr, în 
apele mele, am toate mo
tivele să fiu, la 26 de ani, 
un om împlinit și mulțu
mit.

Toplița fiind doar una 
dintre atîtea alte localități 
din ținuturile Harghitei 
cărora socialismul 
deschis alte orizonturi 
alt statut economic și 
cial, să mai poposim 
deva.

...într-un colț al 
mari de producție a 
turii de lină din Miercurea 
Ciuc — întreprindere nouă, 
după

le-a 
și 

so- 
un-

halei 
fila-

.ultimul jurnal"

maiștri lăcătuși și mecanici, 
ajutați de alți muncitori, 
sint foarte grăbiți. Este 
graba nerăbdării, graba 
bucuriei de a vedea, cit 
mai curînd posibil, încă o 
fabrică aliniată fluxului 
producției. Pentru că ei 
asta fac : instalează o nouă 
capacitate pentru 700 ' de 
tone de fire anual. A de
venit posibilă printr-un 
consum de ingeniozitate la 
capătul căruia, prin 
rea mai judicioasă 
țiilor, a apărut un 
amplasare a unor 
laje. Și astfel,

folosi- 
a spa- 
loc de 

noi uti-
muni-

cipiul Miercurea Ciuc pri
mește un nou adaos 
zestrea sa nouă.

★
Cu aceste instantanee din 

viața actuală a Harghitei 
n-am deschis decît o fe
reastră către lumea mari
lor și structuralelor prefa
ceri. N-am putea nicicum 
să cuprindem totul. Am pu
tea, cel mult, să oferim: o 
replică peregrinului Orban 
Balazs. Slujindu-ne de sta
tisticile actualității, avem 
de constatat că locuitorii 
Harghitei au acum ceea ce 
le trebuie ca piinea cea de 
toate zilele : industrie. In
dustria a devenit ramura 
conducătoare în economia 
județului. Volumul produc
ției industriale globale a 
județului a crescut față de 
1944 de 55 de ori. Numai în 
ultimii doi ani volumul in
vestițiilor a fost de două 
miliarde și jumătate de lei. 
Au apărut astfel fabrici și 
uzine noi și au fost dezvol
tate și modernizate cele e- 
xistente. Se află acum în 
construcție (unele vor in
tra în producție doar peste 
cîteva săptămini) unspre
zece capacități noi. Urmare 
directă a acestui fapt, nu
mărul celor angajați a 
crescut la 92 000 (față de 
63 800 ciți erau în 1968). 
Doar în ultimii trei ani 
s-au construit 3 883 de a- 
partamente noi și 2 417 
case. Desfacerea de mărfuri 
către populație a sporit în 
ultimii 14 ani de 15 ori. Un 
tractor revine Ia 80 de hec
tare (erau 83 de tractoare 
la 350 000 de hectare). Fie
care al cincilea locuitor al

La
județului urmează o 
de învățămint. Și 
„minunatele legende, 
giile istorice, peisajele de o 
rară frumusețe, subsolul 
bogat, oamenii harnici și 
pricepuți" ai ținuturilor 
Harghitei au primit supor
tul trainic al civilizației in
dustriale.

Viitorul pe care cel de-al 
XI-lea Congres al partidu
lui il pregătește în date e- 
laborate științific, asigu- 
rînd națiunii noastre locul 
pe care îl merită între na
țiunile lumii, îi rezervă ju
dețului Harghita, asemeni 
tuturor județelor țării, o 
dezvoltare fără precedent. 
Ritmul mediu anual de 
creștere va fi în următorul 
cincinal de 12,7 la sută, 
superior ritmului mediu al 
întregii economii. Nivelul 
absolut al producției indus
triale va fi in 1980 de. 11,3 
miliarde lei (de 4,5 ori mai 
mare decit nivelul din 
1968). Pentru locuitorii Har
ghitei aceasta va însemna 
o creștere a veniturilor cu 
35—37 la sută. Va crește cu 
52 Ia sută volumul desface
rilor de mărfuri către popu
lație. Se vor adăuga la zes
trea spațiilor de locuit încă 
7 000 de noi apartamente.

Iată astfel și explicația 
atmosferei de muncă entu
ziastă prin care oamenii de 
aici întîmpină marele eve
niment de peste cîteva zile, 
Sint fapte de muncă pe 
măsura prezentului dinamic 
și pe deplin meritate de 
istoria nouă a țării.

Mihai CARANFIL 
BARTUNEK Istvan

formă 
astfel 
vesti-

să spun 
locului înscris pe Schița șantie
rului sub denumire : Poiana Ho
rii, adică o pajiște in pădure 
unde se adunară in zile de săr
bătoare cei de pe cele trei văi 
cari cuprind muntele Vlădeasa, 
ca să joace o horă, de ce fără 
să vreau îmi vine mie să schimb 
în așa fel numele acestui loc ce 
se înalță ca un altar străjuit de 
apele Someșului, Crișului șl ale 
Arieșului, ca să sune astfel : 
Poiana lui Horea. Desigur aici, 
unde mă aflu, adică în creierii 
munților 
Horea e 
unde se 
moților : 
poartă, noi cerșim din poartă in 
poartă"... E poiana unde se adu
nară cei trei uriași inălțați peste 
aceste ținuturi : Horea, Cloșca și 
Crișan, ca să pună la cale drep
tatea pentru oamenii de pe 
cele trei văi. E poiana unde 
s-au sfătuit cei plecați să-și 
spună , cuvîntul Ia împărat, la 
Vienâ. E. poiana, care a cunoscut 
craiul lyiunțildr. și fluierul lui 
Iahcu. E poiana de pe care se 
vede, departe peste ape și pă
duri un mormint de piatră 
înălțat la Ciucea sub care zace 
poetul clăcașllor, Octavian Goga 
— cu hora lui duioasă împo
triva Înstrăinării : „De ce m-ați 
dus de lingă voi, de ce m-ați 
dus de acasă ?“ E poiana pe unde 
au trecut copii de moți cu trais
ta goală pe umeri în drum spre 
străzile Clujului, cintați de un 
alt mare poet Emil Isac în aces
te versuri : „Copii muți și or
fani, și flăminzi și palizi și ti
mizi și triști / Opresc cu mii- 
nile lor pe trecătorii străzilor 
din Cluj / Și domnii cu mo
noclu și doamne cu buze vop
site cu ruj / îi amenință de atî
tea ori cu polițiști /...“

Fără să vreau, acest loc unde 
mă găsesc acum, această Poiană 
a Horii din țară de piatră, pă
dure și ghețari de ia izvoarele 
bătrinului Someș aburind a 
toamnă mă cheamă la un dialog 
cu trecutul. în această zi 
răcoroasă de toamnă, aici unde 
se află vatra celor trei ape, 
care coboară la vale din munții 
Apuseni, îmi este dat să trăiesc 
din plin cele trei dimensiuni ale 
timpului : trecutul, prezentul și 
viitorul. Peste stînci și nori stră
bat răsunete din adincuri. E 
Poiana Horii, unul din punctele 
de lucru ale marelui șantier 
droenergetic de pe Someș, 
jur împrejur țara de piatră 
vine o vatră de lumină. în 
la Tarnița, turbinele storc 
acum energie din apele împreu
nate ale Someșului Cald și Rece. 
Mai încoace, la Mărișel se naște 
o a doua și mai puternică sursă 
de lumină. Iar sus de tot, aici la 
Beliș, sub Poiana Horii, se sfar
mă muntele spre a se reînălța 
din piatră pentru marele lac de 
acumulare un baraj de aroca- 
mente străjuit de o mască de 
beton. In felul ei e o lucrare 
urjică în țară. — țin să precizeze 
făcătorii de lumină de pe mun
tele Vlădeasa. Stau cu ei la 
sfat în Poiana Horii și le ascult 
legămîntul de a birui cu o zi 
mai devreme peste ape și stinci. 
Deslușesc din puterea lor noul 
destin, al țării, stăpin pe soarta 
sa, știind să-și supună cu o nouă 
pricepere munții, spre a le cu
lege aurul din văile ascunse. 
Citesc în vorba lor care scru
tează acum viitorul o cumpătată 
mindrie bărbătească. Căci dacă 
biografia acestor oameni din 
Poiana Horii s-a împletit in anii 
ce au trecut cu biografia parti
dului, cu hotăririle congreselor 
sale, cu programul de înălțare a 
României socialiste, cu marile 
înfăptuiri de la Argeș, Lotru, 
Porțile de Fier, Someș — Con
gresul al XI-lea le luminează 
drumul pentru decenii, împle- 
tindu-le soarta cu mărețul pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
a comunismului in România. Și 
aici în Poiana Horii se duce 
acum un pasionat dialog cu vii
torul. Oamenii spun : „ Vom în
cheia curînd pe Someș lucrările 
ce ne-au fost încredințate. Apoi 
vom trece un munte, căci " 
colo, in Valea Drăganului, 
așteaptă o altă treabă, să 
struim o hidrocentrală și 
mare".

Și. mîine Un trimis are 
plece la marele sfat al țării, Ia 
Congresul comuniștilor in Capi
tală, din țara de piatră, cu o 
rază de lumină in palmă — cu
leasă din Poiana Horii.

MIKO Ervin

Apuseni, numele lui 
la el acasă. E poiana 
horea cu jale cintecul 

„Munții noștri aur

hi- 
De 
de- 
jos, 
de

din- 
ne 

con- 
mai

să

»
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în timpul vizitei la Institutul agronomic din Capitală

încheierea convorbirilor
a nivel înalt româno-zambiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România; și dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zambia, s-au 
reintîlnit, miercuri dimineața, pen
tru a continua schimbul de vederi 
consacrat dezvoltării relațiilor de

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Kenneth Kaunda 
la Institutul agronomic din Capitală

Miercuri la amiază, după ceremo
nia semnării Declarației Solemne și 
a Comunicatului comun — documen
te de excepțională importantă pentru 
configurația viitoare a relațiilor ro
mâno-zambiene — președințelp Re
publicii Socialiste România,' tovară
șul Nicolae Ceaușăscp; și presedipte- 

" le Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, au vizitat Insti
tutul agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București.

In această vizită, cei doi preșe
dinți au fost însoțiți de tovarășii Ma
nea Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, și Gheorghe Cioară, prima
rul general al Capitalei, de alte per
soane oficiale române și zambiene.

Ca și în ziua precedentă, vizita la 
un nou institut de învățămînt supe
rior- din București a vădit înaltul 
interes al oaspeților zambieni față de 
modul cum este organizat și funcțio
nează procesul de pregătire multila
terală a cadrelor și specialiștilor ro
mâni, față de experiența pe care țara 
noastră a dobîndit-o și în acest do
meniu atît de important pentru vii
torul dezvoltării de-sine-stătătoare a 
oricărei națiuni.

Sosirea la institut, unde înalții oas
peți au fost întîmpinați de Paul Ni- 
culescu-Mizil, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației și 
invățămîntului, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, Tiberiu Mureșan, 
rectorul institutului, a prilejuit, a- 
ceeași vibrantă manifestare de stimă

Cuvintul președintelui Kaunda
(Urmare din pag. I)

mari cu cît poate că in trecut exista 
din partea unora îndoiala că vom 
păși împreună, ca acum, pe același 
drum.

Domnule președinte.
Nimeni dintre cei care au urmă

rit istoria dezvoltării României sub 
conducerea partidului comunist nu 
poate pune la îndoială că prin dum
neavoastră se aude vocea rațiunii. în 
lumea de astăzi, atît de tulburată,

Plecarea din Capitală
Miercuri, 20 noiembrie, s-a în

cheiat vizita oficială de prietenie pe 
care dr. Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, și doamna Betty 
Kaunda au făcut-o in țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei și respectului reciproc, a- 
ceastă nouă intilnire la nivel înalt 
româno-zambiană a marcat un mo
ment de deosebită însemnătate, atît 
în cronica relațiilor bilaterale, cît și 
in domeniul vieții internaționale. Ea 
a reafirmat cu pregnanță dorința și 
hotărirea țărilor, partidelor și po
poarelor noastre de a extinde și a- 
dinci conlucrarea dintre ele, în folo
sul și spre binele lor, in interesul 
cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii între națiuni.

De la reședință pînă la aeropor
tul Otopeni, unde a avut loc solem
nitatea plecării, președintele Kenneth 
David Kaunda și doamna Betty 
Kaunda au fost însoțiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. 

prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două țări și partide, în 
folosul și spre binele ambelor po
poare, In interesul întăririi unității 
de acțiune a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, în lupta pentru pace, 
securitate și înțelegere internațională.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul sentimentelor de stimă și

și considerație față de cei doi șefi 
de stat, din partea miilor de studenți, 
cadre didactice și specialiști care se 
pregătesc și se perfecționează în a- 
ceastă mare unitate de învățămînt 
superior. X 'g

înfățișînd în..linix-mari-’. dezvoltarea?’ 
și diversificarea învățămihtinui agri
col superior din țara noastră, felul în 
care se pregătesc cadrele de specia
liști pentru multiplele nevoi ale agri
culturii românești, rectorul institutu
lui a ținut să sublinieze integrarea 
organică a procesului educativ cu 
cercetarea și activitatea direct pro
ductivă — concepție fundamentată, 
în numeroase indicații, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și care stă la 
baza întregului învățămînt românesc. 
Indicațiile secretarului general al 
partidului conturează, în fapt, profi
lul multilateral al specialistului ca
pabil să răspundă cerințelor comple
xe ale dezvoltării agriculturii socia
liste. în acest context s-a relevat că 
institutul pregătește specialiști in 
domeniile de bază ale agriculturii — 
agronomie, zootehnie, îmbunătățiri 
funciare, horticultură etc.

Președintele zambian a manifestat 
un deosebit interes pentru toate a- 
ceste realizări, apreciind în mod deo
sebit felul in care studenții sînt in
tegrați, încă de pe băncile facultă
ților, în activitatea productivă agri
colă. în acest sens se reține faptul 
că institutul' dispune de unități de 
producție proprii, iar valoarea pro
ducției realizate de studenți, numai 

glasul dumneavoastră, glasul poporu
lui român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, este glasul pă
cii, dar nu al păcii cu orice preț, ci 
al păcii in unire și demnitate pen
tru om și pentru societate.

După cum am spus, domnule pre
ședinte, vă sîntem deosebit de re
cunoscători și dorim să vă mulțu
mim mult, dumneavoastră, colabora
torilor dumneavoastră, doamnei 
Ceaușescu, poporului român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru tot ce ați făcut in fa
voarea noastră.

La aerogară erau arborate drape
lele de stat ale României și Zam- 
biei. Pe frontispiciul pavilionului o- 
ficial se aflau portretele președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda. Pe mari panouri e- 
rau înscrise urările : „Să se dezvolte 
și să se întărească prietenia și 
colaborarea dintre popoarele Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Zambia !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare !“.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve- 
niți la aeroport, au salutat cu mul
tă cordialitate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe dr. Kenneth David 
Kaunda, aclamind cu însuflețire pen
tru prietenia româno-zambiană. Cei 
doi președinți au răspuns cu căldură 
aclamațiilor mulțimii.

îri continuare are loc ceremonia 
oficială.

Comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul.

Se intonează Imnurile de stat ale 
Republicii Zambia și Republicii So
cialiste România. în același timp, in 
semn de salut se trag 21 de salve 
de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda trec în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii Zambia și 

prietenie ce caracterizează relațiile 
româno-zambiene, într-o atmosferă 
de caldă cordialitate și deplină în
țelegere.

La întrevedere au participat Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și 
M. Chona, asistent special pentru 
probleme politice al președintelui 
Republicii Zambia.

în acest an, se cifrează la peste 3 mi
lioane lei.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Kaunda are, de asemenea, cuvinte 
de apreciere pentru condițiile in care 
sînt cpî^gătiți, aici,' s.țuâenții, pentru 
dotările'laboratoarele^,■''atelifertlor' și 
sălilor de curs.

Ca și cu alte prilejuri, și aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu acordă a- 
tenție modului în care sînt transpu
se în viată indicațiile privind legarea 
procesului de învățămînt de cerce
tare și producție. Apreciind rezulta
tele obținute pînă acum în această 
direcție, secretarul general al parti
dului subliniază că studenții trebuie 
să învețe tot ceea ce este indisolubil 
legat de munca practică în agricul
tură. Trebuie să știe să stăpinească 
întregul proces al activității în acest 
domeniu — de la cele mai simple 
operații pînă la cele mai califi
cate. Interesîndu-se de studiile 
și lucrările de îmbunătățiri fun
ciare, hidroameliorații, realizate 
aici Ia scară de laborator, pre
cum și de aparatura și instalații
le create în institut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că se impune 
ca toate aceste rezultate. să fie apli
cate cît mai curînd în ramurile in
teresate ale agriculturii.

înainte de plecarea din institut, 
președintele Republicii Zambia a ți
nut să felicite corpul profesoral, pe 
studenți, pentru ceea ce au înfăptuit, 
urîndu-le noi succese in activitatea 
lor.

Folosesc acest prilej pentru a 
spune că noi, în Zambia, sub con
ducerea Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, sîntem foarte mîn- 
dri de prietenia noastră și vom face 
tot ce depinde de noi pentru a dez
volta această prietenie spre noi 
culmi.

Vă doresc dumneavoastră, stimate 
tovarășe și frate de luptă, președinte 
al României, și soției dumneavoas
tră, conducerii partidului comunist și 
poporului român succes în acțiunea 
dumneavoastră revoluționară. (Vii 
aplauze).

soția își iau, apoi, rămas bun de Ia 
.șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București, precum și de Ia 
personalitățile române.

Sînt prezenți membri și membri 
supleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ambasadorul țării 
noastre la Lusaka, generali și ofi
țeri superiori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, cu soția. Cornel Burtică și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, îi conduc pe oaspeți 
la avionul prezidențial.

Luîndu-și rămas bun, cei doi pre
ședinți își string miinile. Se îmbră
țișează prietenește. își exprimă do
rința de a se reintîlni cit mai cu- 
rîhd.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Betty Kaunda 
se îmbrățișează cu căldură.

De pe scara avionului, președin
tele Kenneth David Kaunda și soția 
răspund, încă o dată, prietenește sa
luturilor adresate de cei veniți să-i 
conducă la plecare.

La ora 14,30, avionul prezidențial 
a decolat.

(Agerpres)

NICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă 
România a președintelui Partidului Unit al Independenței Naționale, 

președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda
La invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii Zam
bia, dr; Kenneth David Kaunda, a 
efectuat, împreună cu soția, doamna 
Betty Kaunda, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România, în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale, in in
tervalul 18—20 noiembrie 1974.

în timpul șederii în Republica So
cialistă România, inalții oaspeți zam
bieni au vizitat obiective economice 
și social-culturâle din București și 
din județul Ilfov.

Distinșii oaspeți zambieni s-au 
bucurat pretutindeni de o primire 
deosebit de călduroasă, simbol al re
lațiilor de prietenie existente între 
Republica Socialistă România și Re
publica Zambia, al sentimentelor de 
stimă și prețuire reciprocă statorni
cite între cele două popoare.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenneth David Kaunda au avut con
vorbiri oficiale, la care au participat:

Din partea română :
Emil Bodnaraș, membru al Comi

tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat; 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului ; Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R. ; Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și al cooperării 
economice internaționale ; George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe ; Bujor 
Almășan, membru al C,C. al P.C.R., 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei ; Theodor Burghele, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ministrul 
sănătății ; Ștefan Bîrlea, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Cabi
netului președintelui republicii ; 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; general co
lonel Sterian Țîrcă, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului apărării naționale ; 
Gheorghe Stroe, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării ; 
Iulian Bituleanu, adjunct al minis
trului finanțelor. Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Zambia ; Mar
cel. Dinu,: director în Ministerul Afa- 
eerilor^Externe. £ , A..,.-

• Din partea zambiană s . -»«
E. H. K. Mudenda, membru al C.C. 

al U.N.I.P., președinte al Comitetu
lui pentru problemele politice, con
stituționale, legale și de afaceri ex
terne ; domnișoara P. Kawandami, 
membră a C.C. al U.N.I.P., vicepre
ședinte al Comitetului pentru tineret 
și sport ; V. J. Mwaanga, membru al 
parlamentului, ministrul afacerilor 
externe ; doamna Dr. M. Bull, mem
bru al parlamentului, ministrul să
nătății ; comandor P. D. Zuze, mem
bru al parlamentului, ministru de 
stat ; R. Sikasula, ambasadorul Re
publicii Zambia în Republica Socia
listă România ; M. C. Chona, consi
lier special al președintelui republi
cii pentru probleme politice ; P, J. 
Chisanga, secretarul Consiliului de 
Miniștri ; F. P. Muyawala, secretar 
permanent, departamentul apărării, 
Cabinetul președintelui ; I. R. B. 
Manda, ambasador, directorul aface
rilor politice, Ministerul Afacerilor 
Externe ; V. Nkowani, directorul pla
nificării, Ministerul de Finanțe; C. M. 
Sikazwe, secretar principal al pre
ședintelui ; L. E. Kawesha, subsecre
tar, Ministerul Planificării și Finan
țelor ; L. Sichilongo, consilier eco
nomic la președinție.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de cor
dialitate și înțelegere reciprocă, ca
racteristică1‘relațiilor dintre cele două 
partide, țări și popoare.

în cursul convorbirilor, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc așu- 
pra principalelor probleme ale acti
vității și preocupărilor Partidului Co
munist Român și 'Partidului Unit al 
Independenței Naționale, a înfăptui
rilor popoarelor român șl zambian 
pe calea edificării unei vieți noi. Ei 
au analizat, totodată, stadiul actual 
și perspectivele relațiilor lor bilate
rale și au efectuat un fructuos 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
informat pe președintele - Kenneth 
David Kaunda asupra rezultate
lor obținute de poporul român 
in opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, de ridicare a României pe 
noi culmi de civilizație și de 
bunăstare, precum și asupra preocu
părilor actuale ale comuniștilor ro
mâni, ale întregului popor român în 
legătură cu înfăptuirea politicii parti
dului. și cu pregătirea *și desfășu
rarea apropiatului Congres al XI-lea 
al Partidului Comunist Român. 5

Președintele Zambiei, dr. Kenneth 
David Kaunda, a felicitat călduros 
pe președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, pentru rezultatele obținu
te de poporul român în construcția 
socialistă in România, in ridicarea 
nivelului de trai și de civilizație al 
întregului popor. El a elogiat înalta 
ținută și valoarea deosebită teoretică 
și practică a Programului Partidului 
Comunist Român de desăvirșire a 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România și de 
trecere spre comunism, document ce 
va fi supus dezbaterii și aprobării 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, și a adresat salutul 
său și urări de deplin succes lucră
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R.

Președintele Kenneth David Kaun
da a informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu asupra activității Partidu
lui Unit al Independenței Naționale 
îndreptată spre întărirea unității și 
creșterea rolului conducător al parti
dului, spre mobilizarea și organizarea 
eforturilor întregului popor pe calea 
construirii societății umaniste zam
biene, pentru modernizarea econo
miei naționale, pentru valorificarea 
deplină, in interes propriu, a resur
selor sale naturale și pentru îmbu
nătățirea condițiilor economice, so
ciale și culturale ale poporului zam
bian.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros pe președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda, 
pentru realizările obținute de poporul 
zambian, sub conducerea Partidului 
Unit al Independenței Naționale, pe 
calea edificării noii orînduiri, pe 
baza dezvoltării unei industrii și a- 
griculturi moderne, care să pună în 
valoare în mod eficient bogățiile 
naturale și umane ale țării, pre
cum și pentru succesele dobîn- 
dite în lupta sa de apărare și 
consolidare a independenței politice 
și economice, pentru lichidarea tutu
ror sechelelor colonialismului și ale 
subdezvoltării, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale întregului po
por zambian.

Trecind în revistă realizările și 
perspectivele relațiilor bilaterale, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au constatat cu deplină satisfacție că 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Zambia se dezvoltă continuu și și-au 
exprimat hotărirea de a extinde și 
întări tot mai mult aceste relații.

Cei doi conducători de partid și 
de stat- au subliniat importanța deo
sebită pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale a vizitei secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în Zam
bia, cît și a prezentei vizite efectua
te în România de președintele Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Zambiei, dr. 
Kenneth David Kaunda, și și-au ex
primat hotărirea lor comună de 
a continua și în viitor contactele 
și convorbirile la nivel înalt, 
avînd ferma convingere că acestea 
corespund intereselor celor două țări 
și popoare și contribuie la cauza 
păcii și a înțelegerii internaționale.

Animați de dorința de a dezvolta 
în continuare relații de prietenie, co
laborare și înțelegere între cele două 
țări, dînd astfel expresie aspirații- (| 
lor .papohreloxi român și zambian de J 
pacg și înțelegere, cei doi președinți ( 
au semnat o Declarație Solemnă co- ‘ 
mună, privind principiile ce trebuia 
să guverneze relațiile bilaterale, pre
cum și relațiile lor cu toate celelalte 
țări.

Analizînd relațiile de cooperare e- 
conomică dintre cele două țări, cei 
doi președinți au constatat cu satis
facție că acestea au crescut conti
nuu. Ei și-au exprimat convingerea 
că există largi posibilități de extin
dere în continuare a relațiilor de 
colaborare economică și tehnică din
tre cele două țări, pe baze reciproc 
avantajoase, mai ales în domeniile 
minier, energetic, transporturi, texti
le, alte produse industriale, dez
voltare rurală și altele și și-au 
afirmat hotărirea de a facilita extin
derea schimburilor și a cooperării în 
producție, în forme noi, convenabile 
ambelor părți, cît și transpunerea cît 
mai rapid în practică a obiectivelor 
convenite în cadrul acordurilor în
cheiate între Republica Socialistă 
România și Republica Zambia, con
vinși fiind că prin aceasta se va a- 
duce o contribuție de preț la conso
lidarea independenței naționale, la 
valorificarea superioară și deplină a 
resurselor materiale și umane de 
care dispun, precum și la întărirea 
cauzei libertății, progresului, păcii și 
colaborării internaționale.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au convenit să fie intensificate 
contactele și schimburile de vizite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Unit al Independenței Na
ționale, între celelalte organizații po
litice și obștești din cele două țări, 
pentru a asigura o mai bună cunoaș
tere între popoarele român și zam
bian.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra situației internaționale, cele 
două părți au constatat cu satisfac
ție că în relațiile internaționale se 
manifestă tot mai pregnant voința 
popoarelor, a tuturor țărilor, indife
rent de mărime, sistem sau potențial, 
de a participa activ, nemijlocit, la 
examinarea și soluționarea tuturor 
problemelor care privesc pacea și ci- 
vilizația omenirii. Ei au scos în evi
dență rolul șl contribuția țărilor mici 
și mijlocii la democratizarea relații
lor internaționale, instaurarea unui 
climat de pace, justiție și securitate 
în lume și la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între națiuni, 
la creșterea influenței socialismului, 
democrației și păcii, la promovarea 
unui umanism bazat pe dreptate și 
egalitate, care să asigurș dezvoltarea 
multilaterală a oamenilor și popoare
lor, în condiții de deplină libertate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au reliefat necesitatea imperioasă de 
a se depune in continuare eforturi 
susținute pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale, pentru asigurarea unui cli
mat stabil de pace, destindere, secu
ritate și colaborare internațională.

Ei au scos în evidență necesitatea 
aplicării stricte de către toate statele 
a principiilor universal valabile ale 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului In 
treburile interne ale altor state, ne- 
recurgerii la forță sau la amenința

rea cu folosirea forței, integrității 
teritoriale și inviolabilității frontie
relor, reglementării problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloace paș
nice, dreptului sacru al fiecărui popor 
de a hotărî singur asupra destinelor 
sale.

Cei doi șefi de stat au luat notă cu 
satisfacție că în ultimul timp au fost 
înregistrate succese importante de 
către mișcările de eliberare națio
nală în lupta lor de cucerire a inde
pendenței și suveranității naționale 
a țărilor lor, la afirmarea dreptului 
la autodeterminare al popoarelor 
care se mai află sub dominație colo
nială. Cu toate acestea, ei consideră 
că lichidarea deplină și definitivă a 
colonialismului și neocolonialismului 
constituie încă una din sarcinile cele 
mai importante și urgente ale lumii 
contemporane.

Ei au subliniat necesitatea de a se 
Întreprinde măsuri hotărîte din par
tea țărilor care dețin încă colonii 
pentru aplicarea prevederilor Decla
rației O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale și a rezoluțiilor refe
ritoare la decolonizare, apartheid și 
discriminare rasială, adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite, Orga
nizația Unității Africane și de alte 
organizații internaționale.

Cei doi președinți au salutat cu 
satisfacție Acordul de la Alger din
tre P.A.I.G.C. și noul guvern portu
ghez, care a dus la recunoașterea in
dependenței statului Guineea-Bissau. 
Totodată, ei au salutat Acordul de 
Ia Lusaka intervenit între repre
zentanții FRELIMO și ai guver
nului portughez, privind obținerea 
independenței depline a Mozambi- 
cului la 25 iunie 1975.

Apreciind importanța Acordului 
de încetare a focului în Angola, cei 
doi președinți au subliniat că este 
necesară întărirea unității tuturor 
mișcărilor de eliberare din această 
țară, pentru a se ajunge cit mai 
repede la cîștigarea independenței 
naționale depline. De asemenea, el 
au reafirmat necesitatea menținerii 
integrității teritoriale a Angolei.

Cei doi președinți au condamnat 
cu tărie politica de apartheid și dis
criminare rasială promovată de re
gimurile rasiste din Republica Sud- 
Africană, Rhodesia și Namibia, vio
larea continuă și sistematică de 
către Republica Sud-Africană a ce
lor mai elementare drepturi și li
bertăți ale omului. Ei și-au exprimat 
hotărirea de a acorda în continuare 
ajutor moral, politic și material po
porului nămibian în lupta sa pentru 
autodeterminare și independență na- 
țională. ' 1 . '

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o apreciere deosebită activității 
președintelui Kenneth David Kaun
da de instaurare a unui climat de 
pace și bună înțelegere între țările 
din zonă, ca și din întreaga Africă și 
a exprimat înalta sa considerație 
față de lupta consecventă și hotărîtă, 
plină de sacrificii a poporului zam
bian împotriva regimurilor rasiste din 
sudul Africii, pentru rezolvarea cu 
succes a greutăților economice și so
ciale cauzate de închiderea graniței 
cu Rhodesia la 9 ianuarie 1973, de 
către regimul ilegal de la Salis
bury.

Președintele Kenneth David Kaun
da a dat o înaltă apreciere sprijinu
lui consecvent, moral, material și 
politic acordat de România mișcări
lor de eliberare națională, precum și 
politicii internaționale dinamice și 
principiale promovate de Republica 
Socialistă România, personal de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, politică 
dedicată păcii și cooperării între țări, 
pe baza principiilor noi care trebuie 
să guverneze relațiile internaționale 
și să servească țelul nobil al demo
cratizării acestora.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au scos în evidență contribuția im
portantă a statelor africane la 
cauza păcii, libertății și cooperării 
dintre națiuni și au apreciat rolul 
Organizației Unității Africane în a- 
părarea cauzei păcii, ’ în lupta îm
potriva rasismului, apartheidului, 
colonialismului, neocolonialismului și 
a tuturor formelor de asuprire și ex
ploatare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au afirmat că diminuarea șl, in 
ultimă instanță, lichidarea, decalaje
lor dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare reprezintă un 
factor de extremă importanță pen
tru cauza păcii, progresului, justiției 
și colaborării internaționale. Cei doi 
președinți consideră că, în virtutea 
dreptului inalienabil al țărilor și 
popoarelor asupra resurselor lor na
turale, a dreptului de a le utiliza po
trivit propriilor interese naționale, 
în baza dreptului legitim al țărilor in 
curs de dezvoltare de a avea acces la 
cuceririle științei și tehnicii moderne, 
problemele energiei, ale materiilor 
prime și ale dezvoltării trebuie să-și 
găsească soluții mai juste.

Ei au subliniat că depășirea situa
ției actuale necesită eforturi susți
nute din partea fiecărui stat pentru 
valorificarea deplină a resurselor 
sale naturale și umane, pentru eli
minarea practicilor discriminatorii 
și a barierelor artificiale în relațiile 
economice dintre state, pentru sta
bilirea unor raporturi echitabile in
tre prețurile materiilor prime și 
prețurile produselor manufacturate, 
precum și pentru creșterea efica
cității acțiunilor O.N.U. de sprijinire 
a statelor în curs de dezvoltare. Toa
te aceste acțiuni vor trebui să ducă 
la instaurarea unei noi ordini politi
ce și economice internaționale, , ba
zată pe echitate și justiție interna
țională.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea imperioasă de a crește ro
lul și eficacitatea acțiunilor Națiuni

lor Unite în rezolvarea problemelor 
internaționale în interesul popoare
lor, pentru apărarea principiilor 
dreptului internațional și crearea 
unui climat de securitate deplină in 
lume. Ei au subliniat hotărirea ■ ță
rilor lor de a acționa împreună cu 
celelalte state în vederea aplicării 
prevederilor rezoluției 2 925 adoptată 
de a 27-a sesiune ordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. cu privire 
la întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite. Cei doi președinți au 
apreciat că această importantă sar
cină ar putea fi realizată prin înde
plinirea cu bună credință, de către 
toate statele, a rezoluțiilor ■ și hotă- 
rîrilor adoptate de Adunarea Gene-» 
rală a O.N.U.

In legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, cei doi președinți, a- 
preciind acordurile de dezangajare 
militară ca un pas spre reglementa
rea justă a conflictului, au fost de 
acord că o pace justă și trainică în 
Orientul Mijlociu poate fi realizată 
prin retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile ocupate în 1967, prin 
garantarea suveranității naționale și 
a integrității teritoriale a fiecărui 
stat din regiune și prin recunoaș
terea dreptului poporului palesti
nean de a-și hotărî singur soarta în 
conformitate cu interesele sale na
ționale legitime, inclusiv crearea 
unui stat palestinean. Ei au fost de 
acord că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei este singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nean și și-au declarat hotărirea de 
a sprijini cauza poporului palesti
nean la actuala sesiune a O.N.U.

Totodată, ei au subliniat necesita
tea începerii, în cel mai scurt timp 
posibil, a tratativelor în cadrul Con
ferinței de la Geneva privind Orien
tul Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților direct interesate, ca și a al
tor state care ar putea contribui în 
mod pozitiv la o reglementare paș
nică, justă și durabilă.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
pentru asigurarea unei păci trainice 
în lume sînt imperios necesare înce
tarea cursei înarmărilor, lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriile al
tor state, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, in primul rînd a de- . 
zarmării nucleare, sub un control 
internațional eficace. Ei au apreciat 
că trebuie intensificate negocierile 
pentru dezarmare, cu participarea tu
turor statelor interesate, pentru a se 
ajunge la încheierea unor acorduri 
internaționale cît mai eficiente. Cei 
doi șefi de stat au subliniat, totodată, 
avantajele pe care le-ar reprezenta 
pentru 'întreaga omenire dirijarea’'in 
scopuri pașnic^.; îndeosebi In folosul 
țărilor în curs de dezvoltare, a imen
selor resurse materiale și umane fo
losite astăzi în cursa înarmărilor.

Cei doi președinți au efectuat un 
larg schimb de păreri în legătură cu 
situația actuală din Europa și au re
cunoscut importanta Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, care să ducă la stabilirea 
unei colaborări egale între toate na
țiunile continentului și să garanteze 
fiecărei națiuni europene dreptul la 
dezvoltare liberă. El au fost de acord 
că realizarea securității europene ar 
exercita o influență pozitivă asupra 
dezvoltării întregii vieți politice inter
naționale contemporane și ar întări 
pacea și securitatea internațională.

în legătură cu situația din Indo
china, cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea stringentă a respec
tării stricte și a aplicării în practică, 
imediat și necondiționat, a acordu
lui cu privire la încetarea' războiului 
șl restabilirea reconcilierii naționale 
in Laos. Cel doi președinți și-au rea
firmat sprijinul lor consecvent acor
dat Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud în lupta pentru independența 
națională a acestei țări, precum și 
Frontului Unit Național din Cambod- 
gia și Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei in lupta pentru 
dezvoltarea independentă a poporului 
cambodgian. Ei și-au exprimat spe
ranța că vor fi create condițiile ne
cesare unei păci durabile in această 
regiune, care să permită popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian a- 
firmarea dreptului lor la autodeter
minare, potrivit năzuințelor lor le
gitime, fără nici un amestec din a- 
fară.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor în 
vederea unificării pe cale pașnică a 
Coreei.

Cei doi președinți și-au reafirmat 
convingerea lor fermă că soluționa
rea problemei Ciprului trebuie reali
zată prin mijloace pașnice, prin asi
gurarea independenței, suveranității 
și integrității teritoriale a Republicii 
Cipru, prin retragerea imediată și 
necondiționată a trupelor străine și 
prin acordarea posibilității tuturor 
cetățenilor ciprioți, indiferent de na
ționalitate, pe baza deplinei egalități 
in drepturi, să decidă singuri asupra 
destinelor lor.

Președintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, a adresat 
cele mai vii mulțumiri președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
poporului și guvernului român pen
tru primirea călduroasă și ospitalita
tea deosebită care i-au fost acordate 
lui, doamnei Betty Kaunda, precum 
și celorlalte personalități zambiene 
care l-au însoțit în timpul vizitei în 
România.

Președintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, și doamna 
Betty Kaunda au invitat pe preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pe. tova
rășa Elena Ceaușescu să facă o vi
zită oficială in Republica Zambia. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
urmind ca data vizitei să fie stabilită 
pe cale diplomatică.

București, 20 noiembrie 1974
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ECONOMISIREA ENERGIEI
-o acțiune permanentă, 
o răspu nd ere a tuturor

REZULTATE BUNE LA ARAD

FAPTUL
DIVERS

SPECTACOLE OMAGIALE
• La Timișoara a fost prezentat 

spectacolul de poezie și muzică „E 
timpul mare al țării", Ia care și-au 
dat concursul actori de la Teatrele 
Naționale din București și Timi
șoara, precum și Corul de cameră 
„Menestrelii" al Facultății de mu
zică. în aceeași zi, sub genericul 
„Mulțumim partidului", Ia Teatrul 
maghiar de stat din Timișoara, a 
avut loc un recital de poezie pa
triotică. (Cezar Ioana).

o „Sub arcul de lumini al țării" 
este titlul spectacolului omagial de 
poezie patriotică și revoluționară 
realizat de Teatrul tineretului din 
Piatra Neamț, spectacol prezentat 
în orașul reședință și în mari uni
tăți economice și instituții de cul
tură din județ. (Ion Manea).

vind politica internă și externă a 
României. în comuna Cășvana, 
peste 300 de tineri din localitate 
au audiat simpozionul „Lupta 
P.C.R. pentru instaurarea puterii 
populare, pentru o viață mai bună 
și demnă". Expuneri, simpozioane, 
montaje literar-muzicale, dezba
teri, recitaluri de versuri au mai 
avut loc în localitățile sucevene 
Șiret, Gramești, Rădăuți, Cimpu- 
lung Moldovenesc, Baia, Zamostea.

rin, s-a deschis expoziția de pic
tură și grafică a elevilor liceului 
de muzică și artă plastică din lo
calitate. Expoziția reunește 200 lu
crări în acuarelă, tuș și creion in
spirate din prefacerile înnoitoare 
care au avut loc în anii socialismu
lui pe meleagurile mehedințene, pe 
Întreg cuprinsul patriei. (Virgil 
Tătaru).

FESTIVALURI ARTISTICE
• La Craiova a avut loc faza 

județeană a festivalului coral dol- 
jean „Cîntăm patria și partidul". Ca 
urmare a inițiativei lansate „In 
fiecare comună din județul Dolj 
o formație corală de amatori", la 
faza de masă a festivalului au par
ticipat 71 de formații corale de 
amatori din care 20 au fost selec
ționate pentru faza județeană. Cei 
aproximativ 1 500 de coriști au 
abordat un bogat repertoriu de mu
zică patriotică și cîntece de masă. 
(Nicolae Băbălău).

e între manifestările consacrate 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, organizate la Botoșani, se află 
și festivalul-concurs de folclor 
interjudețean desfășurat sub gene
ricul „Florile cîntului". Festivalul 
a reunit reprezentanți a 10 județe 
și este consacrat promovării ti
nerelor talente și cîntecului popu
lar românesc. (Ion Maximiuc).

CONFERINȚE, 
SIMPOZIOANE, 

SESIUNI ȘTIINȚIFICE

• La centrul din Craiova al A- 
cademiei de științe sociale și po
litice a fost organizată o sesiune 
de comunicări științifice, iar la a- 
șezămintele culturale din Mihăița, 
Coțofeni, Scăești, "Valea ltri ‘Pătru, ' 
Salcia și Argetoaia au avut loc 
conferințe pe ' tema ' "Obiectivele 
fundamentale ale Programului de 
dezvoltare economico-socială a 
României socialiste în următoarele 
decenii".

« La Gura Humorului a avut 
loc o întîlnire a brigăzii științifice 
cu muncitori de pe șantierul de 
construcții, în cadrul căreia au fost 
date răspunsuri la întrebări pri

o La Brad, județul Hunedoara, a 
avut loc miercuri un simpozion, sub 
genericul „Programul partidului — 
programul întregii noastre națiuni", 
urmat de un ciclu de filme docu
mentare. Liceul „Avram Iancu" 
din localitate a găzduit un recital 
de poezie patriotică, iar la clubul 
întreprinderii miniere Barza a fost 
deschisă o expoziție de ceramică și 
sculpturi în-lemn.

EXPOZIȚII
o La casa de cultură a sindica

telor din Pitești s-a deschis o 
expoziție intitulată „Argeș-’80“. 
Prin intermediul graficelor și cifre
lor este prezentată dezvoltarea e- 
conomică și socială a județului în 
cincinalul 1976—1980. (Gh. Cîrstea).

• în sălile galeriilor de artă din 
Constanța a avut loc. miercuri ver
nisajul unei expoziții omagiale de 
artă plastică dedicată celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Ex
poziția înmănunchează peste 60 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică semnate de Corrieliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, Ion Pacea, 
Marcel Chirnoagă, Vasile Dobrian, 
Nicolae Rădulescu, Daniel Suciu, 
Eugen Mărgărit și alții. /

• La Brăila s-a deschis expozi
ția „Partidul ne veghează copilă
ria". Cu acest prilej au fost pre
zentate cele mai bune 60 de desene 
selectate în urma concursului or
ganizat pentru copiii brăileni în 
cinstea Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. Cu 
același prilej actorii Teatrului de 
păpuși au oferit vizitatorilor ex
poziției spectacolul patriotic „Co
moara". (Mircea Bunea).

• Manifestările culturaî-ârtistife' 
dedicate celui de-al XI-lea Congres 
ăl P.C.R. au înscris', la Rm?' Sărat 
și vernisajul unei expoziții omagia
le de pictură și sculptură, deschisă 
în sălile muzeului orășenesc. Expo
ziția înmănunchează 50 de lucrări 
ale artiștilor plastici, membri ai 
cenaclului buzoian al U.A.P. (Mihai 
Bâzu).

e în sala casei municipale de 
cultură din Drobeta Turnu-Seve-

IN INSTITUȚIILE 
DE CULTURĂ 
ALE ARMATEI 

i
în aceste zile premergătoare 

Congresului partidului, în institu
țiile de cultură ale armatei se des
fășoară o bogată activitate cultu- 
ral-educativă și artistică. La casele 
armatei au loc întilniri ale milita
rilor cu delegați la Congres, seri de 
poezie închinată partidului, con
certe și spectacole omagiale, expo
ziții cu lucrări social-politice, di
verse concursuri. Acțiuni asemă
nătoare sînt organizate și la clubu
rile din unități pentru militarii în 
termen. Dintre aceste manifestări, 
de un deosebit succes s-au bucu
rat spectacolele prezentate la 
Ploiești și Sibiu, precum și mon
tajul literar-muzical-cinematografic 
„Țara urcă noi trepte de lumină", 
susținut de colectivul artistic al 
casei armatei din Pitești. La casa 
armatei din Brașov a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură, 
grafică și sculptură, intitulată „Ar
mata română în arta plastică".

ACȚIUNI PIONIEREȘTI
Ștafeta pionierească „Noi creș

tem odată 'cu țara", desfășurată 
in perioada 10—20 noiembrie, pe 
cinci trasee interjudețene și unul 
in municipiul București, a prilejuit 
numeroase manifestări cultural- 
educative, tehnico-aplicative, de 
muncă patriotică, sportiv-turistice, 
de pregătire pentru apărarea pa
triei, De asemenea, au fost alcă
tuite albume reprezentative, în care 
pionierii din fiecare județ au înmă
nuncheat desene și fotografii cu 
imagini sugestive din viața și acti- 
yitateff “lor. în crosuri și marșuri,.-.-. 
pe biciclete sau carturi, călare, 
delegațiile care vor încheia traseele 
— Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleor
man, Dîmbovița și municipiul 
București — vor aduce albumele- 
ștafetă în capitala țării și, odată cu 
ele, expresia dragostei și recu
noștinței purtătorilor cravatei roșii 
cu tricolor față de patrie și partid, 
omagiul lor celui mai înalt forum 
al comuniștilor.

ARAD (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Si- 
mion). — Imprimind un 
caracter de continuitate 
acțiunilor privind gospo
dărirea cu maximă grijă 
a energiei, combustibilu
lui, materiilor prime și 
materialelor, colectivele 
de oameni ai muncii din 
întreprinderile arădene 
au obținut de la începu
tul anului însemnate eco
nomii. Astfel, prin apli
carea în practică a unui 
complex de măsuri, pină 
în prezent au fost econo
misiți, la nivelul județu
lui/peste 3 778 000 kilo- 
wați-oră, cele mai mari 
economii la energie elec
trică fiind obținute de 
către întreprinderea de 
strunguri, întreprinderea 
de articole metalice pen
tru mobilier șl binale, în

treprinderea mecanică â 
agriculturii și industriei 
alimentare, fabrica „Tri
coul Roșu", unitățile în
treprinderii de industrie 
locală. Spiritul gospodă
resc și-a făcut simțită 
prezenta și în ce priveș
te economisirea combus
tibililor, preocupările in 
acest domeniu concreti- 
zindu-se într-o cantitate 
de peste 10 320 tone com
bustibil'convențional e- 
conomisite. Merită să fie 
menționate colectivele de 
la Combinatul de prelu
crare a lemnului, între
prinderea textilă, între
prinderea de industrie lo
cală, Fabrica de spirt și 
drojdie, întreprinderea de 
strunguri, care au înscris 
in contul economiilor im
portante cantități de com
bustibil convențional.

MĂSURI GOSPODĂREȘTI 
ÎN JUDEȚUL ALBA

Aniversare

PROGRAMUL 1

16,00—17,00 Teleșcoală. 
17,30 Telex.
17,35 Agroenclclopedia.
18,05 Atenție la... neatenție.
18,25 Universitatea TV.
18,55 File glorioase din lupta 

partidului. „Poporul munci

tor acuz.ă" — film documen- 
tar-artistic. Procesul ceferiș
tilor șl petroliștilor — Cra
iova 1034.

19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Prin faptele 

prezentului asigurăm viitorul 
comunist ai patriei.

20,00 Seara pentru tineret. „învă
țăm să fim comuniști de 
omenie".

21,00 Cîntece și Jocuri românești. 
21,15 Desene animate.
21.30 Luna creației originale rornâ- 

nești. Partidul și țara — un 
singur gind, o singură voin
ță. Concert-spectacol ' ex

traordinar dedicat celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

22,10 24 de ore.
32,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 3
20,00 Concert simfonic. In program 

lucrări de : Sigismund Todu- 
ță, Dinu Llpattl, Theodor Grl- 
goriu.

21,00 Mesajele prieteniei. Poeți 
străini despre România.

21,15 Telex.
21.20 Program de muzică ușoarâ, 

populară și din operete.
22.20 închiderea programului.

Acțiunile inițiate In u- 
nitățile industriale din 
Județul Alba, in vederea 
sporirii eficienței econo
mice a producției și creș
terii gradului de rentabi
litate, au determinat sta
bilirea și aplicarea unor 
măsuri concrete pentru 
gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime, a com
bustibilului și energiei e-

lectrice, pentru raționali
zarea normelor de con
sum și înlăturarea risi
pei. Ca atare, pe ansam
blul industriei județului 
s-au economisit, de la 
începutul anului și pină 
acum, mai mult de 18 600 
tone combustibil conven
țional și 14 milioane 
kWh energie electrică.

SUB NIVELUL NORMELOR 
DE CONSUM PLANIFICATE

GALAȚI (Coresponden
tul „Scînteii", Dan Plăe- 
șu). — Colectivele Direc
ției regionale de căi fe
rate Galați au îndeplinit 
cu mult înainte de ter
men sarcinile pe patru 
ani ai cincinalului la in
dicatorul tone/km con
venționali.- Acum, ele ra-

portează economisirea, de 
la începutul anului și pî- 
nă în prezent, a peste 
2100 MWh energie elec
trică și a mai bine de 
6 300 tone combustibil 
convențional, succes pe 
care îl consacră Congre
sului al XI-lea al parti
dului.

Deschidem scrisoarea trimisă 
de Pop Grațian din Baia Mare : 
„Cu prilejul aniversării subsem
natului, împlinirea a 50 de 
ani, toate gîndurile și mulțu
mirile mele și ale copiilor mei 
se îndreaptă astăzi spre cei ce 
m-au făcut s-ajung să scriu 
aceste rînduri. Este vorba de 
profesorul doctor Ion Juvara 
din București, profesorul doctor 
Ion Bușu, în prezent lâ spita
lul din Craiova, și alți medici 
minunați, care mi-au jsalvat 
viața. După mai multe interven
ții chirurgicale — că se miră 
o lume cum de-am scăpat — cu 
prețul unor eforturi mari, a 
unor zile și nopți de veghe, dar 
mai ales cu o atenție și o grijă 
care m-au impresionat profund, 
cei doi profesori și colegii lor 
au reușit să mă facă să ajung 
la această aniversare. Le do
resc, la rindu-mi, mulți ani, cu 
sănătate și bucurie.

LA COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN TURNU- MĂGURELE- - - - - - - - - - - - - -—-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consumurile suplimentare tind 
să depășească economiile

Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Turnu-Măgurele se numără 
printre principalii consumatori de 
energie electrică din județul Teleor
man. Urmărind nu numai creșterea 
cantității de îngrășăminte fabricate, 
ci și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, colectivul combinatului — 
angajat în eforturile întregii țări 
pentru folosirea rațională, cu maxi- 
rpă chibzuință a energiei electrice — 
a înregistrat în zece luni din acest 
an, economii de 6,1 milioane kilo- 
wați-oră. Aceste economii au fost ob
ținute în principal la produsele : azo
tat de amoniu granulat, uree, acid 
azotic, nitrocalcar și altele.

Economiile, ca rezultat al preocu
părilor pentru creșterea gradului de 
recuperare a energiei secundare și 
raționalizarea consumurilor energe
tice și tehnologice, puteau fi mai 
mari, dacă și cele două instalații de 
amoniac se încadrau în normele de 
consum stabilite. Un calcul efectuat 
pentru perioada ce a trecut de la 
începutul anului și pină la sfirșitui 
lunii octombrie indică, la aceste 
două instalații, o depășire a consu
mului de energie electrică de 13,7 
țnilioape.kilpwati-ofă.

..-p j Care âu fost cauzele ? Așa cum ne 
spunea ing. Vasile Bobocescu, șeful 
secției eriergetice, această depășire' 
se datorează îndeosebi unor frecven
te opriri ale utilajelor tehnologice și 
nefuncționării mașinilor și instala
țiilor la parametrii stabiliți. La amo
niac I, de pildă, in cursul lunii apri
lie au avut loc trei opriri acciden
tale de 12 zile, iar în august peri
oada unei opriri planificate a fost 
prelungită cu aproape o lună. în a- 
ceastă instalație, chiar și în septem
brie și octombrie, cind s-a lucrat din 
plin, consumul de energie electrică 
a fost depășit. La amoniac II, situa
ția este asemănătoare, opririlor a- 
dăugîndu-li-se — ca și la amoniac — 
alte cauze ; este vorba de funcționa
rea unor utilaje în plus față de cele 
prevăzute în proiect : 2 electroventi- 
latoare, unul de gaze arse și altul de 
combustie, un compresor de răciră 
și o pompă de recirculare apă-cazan. 
Folosirea acestor utilaje a fost de
terminată de defecțiunile apărute la 
cele două turbocompresoare de aer 
care, in această situație, nu au putut 
funcționa la întreaga lor capacitate. 
Apariția, in octombrie și noiembrie, 
a unor neajunsuri în exploatarea ce
lor două instalații de amoniac a ge
nerat, în continuare, consumuri în 
plus de energie electrică, ceea ce va

reduce simțitor volumul economiilor 
înregistrate pe ansamblul combina
tului.

Ce acțiuni se preconizează pentru 
prevenirea unor asemenea neajun
suri, pentru gospodărirea rațională a 
resurselor energetice ? Interlocutorul 
nostru ne spținea că, din inițiativa 
conducerii combinatului și ^’comite
tului de partid, a fost întocmit un 
amplu plan de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, menite să redreseze aceas
tă situație, să ducă la o mai bună 
valorificare a resurselor energetice 
secundare, la îmbunătățirea tehnolo
giilor și raționalizarea consumurilor 
de energie electrică. A fost elaborat 
un program pentru creșterea capa
cității de răcire a apei recirculate 
prin modificarea instalațiilor exis
tente, De asemenea, se studiază po
sibilitatea utilizării aburului recupe
rat de la amoniac I la amoniac II, în 
scopul echilibrării balanței de abur 
și folosirii de turboagregate în locul 

. electroagregatelor. Aplicarea în 
practică a acestei măsuri ar aduce 
combinatului o economie anuală de
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energie electrică de 12 milioane kilo- 
wați-oră.

După cum se poate observa, pla
nuri de măsuri se întocmesc. Esen
țial este ca, în paralel cu suprave
gherea continuă a instalațiilor, pen
tru a se evita opririle accidentale, să 
se acționeze cu promptitudine în di
recția aplicării acestor măsuri în 
practică, întrucît numai astfel pot fi 
înlăturate operativ risipa și consu
murile excesive. Spunem aceasta de
oarece, încă dc la începutul lunii a- 
prilie a. c. s-a hotărît întocmirea 
unui număr de 116 bilanțuri energe
tice pe utilaje și instalații, dar nici 
pină in prezent jiu se cunoaște sta
diul elaborării acestora. Gospodări
rea cit mai judicioasă a energiei 
electrice și reducerea necontenită a 
normelor de consum rămîn astfel o 
problemă încă deschisă pentru cele 
două instalații de amoniac ale com
binatului, pentru organizația de par
tid și întregul colectiv de chimiști 
din Turnu-Măgurele.

Ion TOADER
corespondentul „Scînteii"

APROPIE

Supliment
Lucrînd la Moinești ca înca

sator al Întreprinderii județene 
Bacău de gospodărie comunală 
și locativă, Ion Gavriliță făcea 
ce făcea și una scria pe chitan
țele eliberate cetățenilor, și alta 
pe duplicat. Dacă aveai de plă
tit, să zicem, 200 de lei, ii nu
mărat banii, el îți dădea chi
tanța de 200, dar pe duplicatul 
care rămânea la el, apărea nu
mai cifra 100. Cu alte cuvinte, 
Gavriliță făcea juma'-juma’ cu 
statul. Prins in flagrant de că
tre un lucrător de miliție, Ga
vriliță a încercat să-i strecoare 
acestuia, in buzunar, 5 000 de 
lei. Bașca de ce i se cuvenea, 
încasatorul o să mai „încaseze" 
și un supliment pentru mită.

Ați strîns toate furajele?

I Atenție, 
copii !

Marți, 19 noiembrie, ora 16. 
IAm menționat și ora, pentru că 

la ora respectivă, in două loca
lități diferite din țară, s-au 
produs două grave accidente de I circulație, din una și aceeași 
cauză : lipsa de supraveghere a 
copiilor. Scăpat de sub ochii pă- 

Irinților, micuțul Tiberiu Dră- 
gan, in vîrstă de cinci ani și ju
mătate, a încercat să treacă în 
fugă peste șoseaua din iomuna 

ICașei, județul Cluj. în clipa ur
mătoare, a fost lovit și acciden
tat grav de autobasculanta 

r31—CJ—4893, fiind internat de 
urgență la spital.- Tot o auto
basculantă, CU . nr. 31—BV—3479, I - la aceeași oră/ â accidentat-o 
mortal, în localitatea Saschiz, ju
dețul Mureș, pe o fetiță, Claudia, 
de numai 4 ani, Două întîmplări I tragice, care readuc în atenție.
încă o dată, neslăbita grijă față 
de copii, de noi înșine.

Un îmblînzît

Preocupări pentru urgentarea construcțiilor școlare
° Acum, spre sfirșitul campaniei ’74 

a construcțiilor școlare și universita
re, înaintea oricăror considerații sta
tistice, un fapt de bun augur iși im
pune consemnarea : odată cu inau
gurarea actualului an de învățămint, 
cu săptăminiie imediat următoare a- 
cestui eveniment și chiar în zilele de 
iată, zestrea școlii noastre de toate 
gradele s-a îmbogățit cu noi spații 
de invătămînt, atelicre-școală și la
boratoare, cămine și cantine pentru 
mii de elevi și studenți. în primele 

i zile ale lunii noierpbrie, planul a- 
nual al construcțiilor școlare și uni
versitare era realizat în proporții de 
circa 86 la sută, în unele județe cum 
sint Argeș, Bihor, Botoșani, Brăila, 
Constanța, Galați, Ialomița, Neamț 
ș.a. el fiind pe punctul de a fi în
deplinit integral încă la sfirșitul lu
nii septembrie. Transpuse în unități 
concrete, cele circa 86 de procente 
echivalează cu introducerea în cir
cuitul vieții școlare a sute de săli noi 
de clasă, ateliere-școală cu mai mul
te mii locuri de practică, internate, 
laboratoare și ateliere universitare 
însUmînd o suprafață de aproape 10 
ha, cantine și cămine studențești cu 
aproape 2 000 locuri ș.a.m.d. Alături 
de constructori, și-au adus o remar
cabilă contribuție brigăzile muncii 
patriotice formate inclusiv din elevi 
și studenți ; faptul ca atare se în

scrie ca un argument suplimentar In 
sprijinul concluziei că ori de cite ori 
campania construcțiilor școlare și u- 
niversitare înregistrează o largă par
ticipare cetățenească, procesul de or
ganizare ciștigă in eficiență ceea ce, 
implicit, se traduce prin efectuarea 
lucrărilor la timp și in condiții op
time de calitate.

Din păcate însă, o asemenea con
cluzie este susținută și de cazurile în 
care ritmul lucrărilor de construcții 
școlare și universitare a înregistrat 
întirzieri greu recuperabile. Este în
deosebi cazul planurilor de investiții 
pentru învățămint ale unor ministere 
economice, cam aceleași candidate, 
de la un an la altul, a fi „corigente" 

la construcții școlare. Așa se face că 
la începutul lunii octombrie (așadar 
după consumarea celei mai bune 
părți din sezonul anual al lucrărilor 
de construcții), realizările unor mi
nistere se situau sub media pe țară, 
respectiv 38 și 45,4 la sută — Minis
terul Minelor, Petrolului și Geolo
giei. 40 și 44,4 la sută — Ministerul 
Industriei Metalurgice, 51,2 si 51,4 — 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor ș.a.m.d. Ca ur
mare ar acestei situații, stadiul rea
lizării investițiilor școlare și univer
sitare la scara întregii țări a făcut 
obiectul unei analize în cadrul Mi
nisterului Educației și Invățămintu-

lui, iar concluziile și recomandările 
stabilite cu acest prilej au fost co
municate consiliilor populare județe
ne și ministerelor unde s-au semna
lat rămîneri în urmă.

Drept imediată consecință, pe a- 
locuri s-a resimțit un reviriment. Nu 
atît de general și de substanțial in
cit la ora actuală lucrările de con
strucții școlare și universitare să nu 
înfățișeze incă rămîneri in urmă, 
care reclamă de urgență intervenții 
operative și eficace. Pentru că iată, 
de pildă, cele mai recente analize e- 
fectuate direct pe șantierele de con
strucții evidențiază și in prezent, ca 
și în urmă cu săptămîni, cam ace
leași restanțe determinate cam de a- 
celeași deficiențe organizatorice. La 
Lugoj, bunăoară, 16 săli de clasă a- 
parținînd Ministerului Industriei U- 
șoare, deși aveau ca termen de dare 
în folosință sfirșitul lunii septembrie, 
n-au fost terminate nici la începutul 
lunii noiembrie. Tot astfel în jude
țul Timiș, lucrările de la Faculta
tea de zootehnie, de la căminul și 
cantina care se construiesc la Timi
șoara nu atinseseră la începutul lunii 
noiembrie nici cel puțin 70 la sută 
din planul anual. în județul Vaslui, 
datorită ritmului lent înregistrat pe 
tot parcursul anului în execuția lu
crărilor, s-a ajuns în situația ca în 
ultimele două luni să fie necesar să

se realizeze volume lunare de con- 
strucții-montaj cu circa. 25—30 la sută 
mai mari decît realizările lunare an
terioare. Dar, cu toate acestea efortu
rile nu-s încă pe măsura nevoilor. 
Din aceleași motive nu pot fi 
terminate pină la sfirșitul anului 
grădinița microraionului III din Re
șița și grupul școlar profesional de 
construcții din județul Caraș-Seve- 
rin. cele două ateliere-școală din Co
rabia, un cămin cu 300 locuri și' o 
sală de gimnastică la Sibiu etc.

Timpul prielnic facilitează urgenta
rea tuturor construcțiilor și, in plus, 
pregătirea riguroasă, pină în cele mai 
mici detalii, a planului de. Investiții 
școlare șl universitare pentru anul 
1975. Anul 1974 înfățișează o expe
riență cu Învățăminte bogate despre 
care sperăm că vor fi avute in ve
dere In pregătirea viitoarei campa
nii de construcții școlare și univer
sitare. Cu atît mai mult cu cit planul 
total pe 1975 de investiții și con
strucții destinate invâțămintului pre
vede o creștere de peste 30 la sută 
față de 1974. Ceea ce echivalează cu 
o creștere cel puțin egală a răspun
derilor și 'a spiritului organizatoric.

Mihai IORDANESCU

încă de Ia jumătatea lunii august, 
din inițiativa Comitetului județean de 
partid Buzău se desfășoară o campa
nie neîntreruptă de stringere a fu
rajelor. „Datorită acțiunilor de întra
jutorare cu utilaje în cadrul consilii
lor intercooperatiste, organizării for
mațiilor mixte de cooperatori și me
canizatori, cooperativele agricole au 
reușit să însilozeze cea mai mare 
parte din masa verde de pe cele 
27 000 ha culturi duble — ne spunea 
dr. Florin Nedelcu, director adjunct 
al direcției agricole. Cooperativele 
agricole au însilozat 360 000 tone fu
raje — cu peste 80 000 tone mai mult 
față de cantitățile planificate. 
Pentru a avea furaje îndestulă
toare pină la recolta anului viitor, 
s-a indicat coope
rativelor agricola 
să prelungească 
pășunatul anima
lelor".

în județ s-au 
desfășurat și se 
desfășoară nume
roase alte acțiuni 
menite să ducă 
la echilibrarea 
balanței furaje
lor. Din timp, au fost organi
zate formații de mecanizatori care 
s-au deplasat eu presele de balotat 
In județele Ialomița și Dolj, unde au 
strîns peste 7 000 tone de paie care 
au fost trimise linităților deficitare. 
După cum am fost informați la di
recția agricolă, acum se pune accen
tul pe crearea unor stocuri de fu
raje din resursele județului. în a- 
cest scop, o parte din borhotul de 
sfeclă este redistribuit in funcție de 
neeesitățile diferitelor unități agri
cole, iar o cantitate de 1 300 tone 
tăiței uscați constituie stocul de re
zervă la dispoziția direcției agrico
le. Unele surse de furaje care, in 
anii trecuți, erau risipite sau folosi
te doar parțial (tescovina de la vi-' 
nificarea strugurilor, ciocălăii rezul
tați de la baterea știuleților în ba
zele I.V.C. și in unitățile agricole) 
sint depozitate gospodărește pentru 
a fi utilizate in Întregime. La coope
rativa agricolă Bălâceanu, penttu 
cele 1 260 bovine, din care 720 vaci 
și juninci, s-au asigurat 3 000 tone 
de siloz. După cum ne spunea Do- 
bromir Barbu, președintele coopera
tivei, aceste furaje au fost strinse 
cu prețul unor mari eforturi, ceea, 
ce 'a determinat să fie gospodărite’ 
cu toată atenția.

în mod 'firesc, rezolvarea proble

Raidul „Scînteii“ 
în județul Buzău

melor privind asigurarea furajelor 
impune mai multă atenție în uni
tățile agricole cu efective mari de 
animale, unde sectorul zootehnic are 
o pondere însemnată în structura 
veniturilor totale și în realizarea 
producției-marfă de carne și lapte a 
județului. „Pentru unitatea noastră 
care are 3 000 de bovine, 6 000 ovine, 
4 500 de porci și un rulaj de 50 000 
pui de carne pe an, sectorul zooteh
nic este permanent în atenția orga
nizației de partid și a consiliului de 
conducere — ne spunea ing. Cosma 
Zaharia, președintele cooperativei a- 
gricole din Padina. Anul acesta am 
însilozat 8 000 tone de porumb din 
culturile duble, lucernă, diferite ier
buri, stuf, frunze și colete de sfe

clă. De pe numai 
15 ha am obținut 
mai mult de 1 000 
tone de dovleci și 
pepeni furajeri, 
în această toam
nă, cu sprijinul 
organizației de 
partid am desfă
șurat o amplă ac
țiune pentru a 
strînge și trans

porta toate produsele secundare. Cea 
mai mare parte din cele 8 000 tone de 
coceni se depozitează Ia marginea 
tarlalelor și în fermele zootehnice".

Sint încă unități agricole unde 
există locuri goale în fînare și silo
zuri. La cooperativa agricolă Ziduri, 
de pildă, s-a însilozat numai jumă
tate din ceea ce este necesar. Canti
tăți mici de furaje s-au însilozat și in 
cooperativele agricole Oreavu. Găvă- 
nești. Buzău și Săhăteni. Deși numă
rul acestor unități este redus, nu se 
poate admite nici un gol în furaja
rea animalelor. Pentru, că ceea ce 
contează este nu numai situația pe 
ansamblul județului, ci și a fiecărei 
unități crescătoare de animale. Iată 
de ce este nevoie să se intensifice 
transportul și depozitarea cocenilor 
în toate cooperativele agricole buzo- 
iene. în numeroase unități agricole 
cocenii nu sînt încă la adăpost de in
temperii. Se cuvine subliniată nece
sitatea recalculării balanței furajere, 
stabilirii consumurilor pe perioade la 
fiecare sortiment de nutrețuri, pen
tru a asigura hrănirea normală a a- 
nimalelor și creșterea producției de 
carne și lapte în toată perioada de 
iarnă.

C. BORDEIANU

cinema
© Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 9; 12,15; 15,30; 19, FEROVIAR
— 9; 12,30; 16; 19,30.
o Neamul Șoimărestilor (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10;
12,30, PACEA — 15,30; 19.
© Cavalerii teutoni : SCALA — 
9; 12,30; 16; 19.30, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,15.
o Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30.
e „Z“ : FESTIVAL — 9.30; 12,15:

15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9,15:
12; 15,45; 18; 20,30.
O Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
q Facerea lumii — 14,30; 18,45,
Lanțul — 16.30, Insula — 20,45 :
CINEMATECA (sala Union).
© Ultimele lor cuvinte : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30.
© Tatăl risipitor : FAVORIT — 
9,15} 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Capcana : VICTORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
© Agentul straniu : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

• Tudor: LUMINA — 9; 12,15; 
15,45; 19.
© Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 17.
• Amintiri din copilărie : DOINA
— 11; 13; 15; 19,30.
© Aventurile lui Babușca : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Cu mlinile curate : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Torino negru : GRIVITA — 9: 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
© Joe Hill : TOMIS — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Anchetă la Marienbad : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Asediul : DACIA — 9; 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30.

a Iarnă fierbinte : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15.
a Răsună valea : UNIREA — 16; 
18; 20.
a Alo, Salvarea ! : LIRA — 15,15; 
17,45; 20,15.
a Proprietarii : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 18; 20,15.
a Conspirația : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
a Veronica se întoarce : GIU- 
LEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
o întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI,— 14; 16; 18; 20.
a Ceața : CRÎNGAȘI — 16; 18,15. 
© Bariera : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
A Explozia : VIITORUL — 15,30: 
18; 20.
a Frații Jderi : AURORA — 9; 
12,30; 16; 19,30.

a Trei scrisori secrete : MOȘILOR 
— 16; 18; 20.
a „Stejar" — extremă urgență : 
POPULAR - 15,30; 18; 20,15.
a Comoara din Vadul vechi : 
MUNCA ~ 16: 18: 20.
a Vifornița : COSMOS — 15,30;
18; 20,15.
a Porțile albastre ale orașului : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.
a Secretul cifrului : ARTA — 
15,30: 17,45: 20.
a Pădurea pierdută : VITAN — 
15,30; 18; 20.
a Un comisar acuză ; RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,15.
a Dacii : FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15.
a Facerea lumii : MIORIȚA — 10: 
12,30; 15; 17,30; 20.

teatre
© Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : într-o singură seară — 
19,30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Tranzit — 19,30.
© Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Șoc la mezanin — 19.
© Teatrul Giulești : Copacii mor 
în picioare — 19,30.

A Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
,,I. Vasilescu" : O fată imposibilă 
— 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă** : Scufița 
cu trei... iezi —- 9,30, Călătorie prin 
teatrul Americii Latine — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Flacăra lui august — 
19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L, Cara- 
giale** : Procese — 20.
A Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

Cind era treaz, trecea drept 
cel mai blind om din lume. Cum 
apuca un păhărel mai mult, por
nea pe scandal. Dacă nu găsea 
pe nimeni prin preajmă. Anton 
Benchea, din Oțeleni, județul 
Iași, se ducea la bufetul din 
comună, mai da pe gît un „toi", 
după care înjura pe unul, ame
nința pe altul și cu greu putea 
fi îmblinzit. Deunăzi, păzind că 
nimeni nu-i dă nici o atenție, 
A. B. s-a înfuriat și i-a amenin
țat pe cițiva cu cuțitul. Chemat 
la fața locului, șeful postului de 
miliție i-a întocmit forme de 
trimitere in judecată, iar instan
ța l-a. „potolit" pe scandalagiu 
pentru 5 luni. Să sperăm că și 
„după".

La Urzicuța»
Se dusese vestea printre ol

teni, precum că Ion Mitu din 
comuna Urzicuța, județul Dolj, 
cu domiciliul flotant în Craio
va, ar fi cel mai mare meșter 
teracotist. Cum iarna bate la 
ușă, s-au găsit destui care a- 
veauz nevoie să-și repare sobele 
sau să-și facă altele noi. „Mda, 
se face — spunea „meșterul". 
Rapid, ieftin, clasa-ntii. Cu o 
condiție: plata dinainte". De cum 
punea mina pe bani, cum spu- 
riea unul din credulii păcăliți — 
„adio". „Meșterul" — un escroc 
sadea — n-a făcut nici o sobă 
nimănui... Prins de miliție, Mi
tu dă din colț în colț, ăflind că-1 
așteaptă o răsplată usturătoare. 
Nu pentru că ar fi din Urzicuța.

„Auto
service"...
servit

Un control efectuat de orga
nele de miliție la unitatea „Au- 
toservice" Dacia din Ploiești a 
depistat un nărav care provenea 
din ciudata interpretare a cu- 
vintului service. Mai concret, 
pe nota de plată pentru repara
țiile unor autoturisme se inca
sa nelegal și contravaloarea 
materialelor auxiliare : oxigen, 
carbid, electrozi, sîrmă de sudu
ră, șmirghel, care erau deja in
cluse in tarifele respective. Și 
uite așa, la mica „ciupeală", cei 
de la „Autoservice“-ul ploieș
tean s-au „autoservit", timp de 
citeva luni, pe nedrept, din bu
zunarele oamenilor, cu frumu
șica sumă de 43 000 de lei. Acum 
le-a venit și lor rîndul, in cap 
cu responsabilul unității, Ale
xandru Năstase, să fie „serviți" 
cu cite o amendă. Și, ca supli
ment, un avertisment cu valoa
re de șmirghel.

Rubrică redactată da
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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Delegația Partidului Congresul Național■

7

African din Africa de Sud
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Partidului Congre
sul Național African din Africa de 
Sud, condusă de Alfred Nzo, secreta
rul general al partidului, care va par- 

i ticipa la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Din delegație mai face parte 
Thabo More, comandantul armatei

Partidului Congresul Național Afri
can.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Argentina
O delegație a Partidului Comunist 

din Argentina, condusă de Rodolfo 
Ghioldi, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Argentina, 
care va lua parte la lucrările celui 
de-al XI-Iea Congres al P.C.R., a so
sit în aceeași zi în Capitală. Din de-, 
legație mai face parte Juan Occhi-

pinti, membru al C.C. al P.C. din 
Argentina.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Colegiului central de 
partid, activiști de partid.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România I

Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru urările pe care ați 
binevoit a mi le adresa cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte 
al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania.

Folosesc acest prilej pentru a ura poporului român noi succese în 
■dezvoltarea și progresul viitor al Republicii Socialiste*România.

HADJI LLESHI
Președintele

. Prezidiului Adunării Popul&re
a Republicii Populare Albania

în urma convorbirilor care au avut 
loc la București între 18 și 20 noiem
brie, Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Garadoum Monn 
Djasngar, director politic al cabine
tului președintelui Republicii Ciad, 
au semnat, miercuri seara, un aide 
memoire.

Documentul exprimă dorința am
belor părți de a iniția o serie de ac
țiuni de cooperare în special în agri
cultură. industriile minieră și petro
lieră, de a dezvolta colaborarea în

domeniul lnvățămîntului, de a. ex
tinde și diversifica schimburile co
merciale.

Au fost prezenți Constantin Stan
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej a fost subliniată satisfacția pen
tru încheierea acestui prim docu
ment de colaborare între cele două 
țări.

Delegația Uniunii Socialiste Arabe
din Republica Arabă Libia

si a Republicii Zambia
(Urmare din pag. I)

Miercuri seara a sosit în Capitală 
delegația ’Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Libia, condusă 
de Mohamed Khalil, secretar al Co
mitetului Uniunii Socialiste Arabe al 
guvernoratului Misurata, care va par
ticipa la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Din delegație mai fac parte 
Fadhil Shelabi, secretar al Comite-

Socialiste Arabe al gu- 
Gebel Al-Akhadar.

Ahmed Mohamed Al-Bahlul, 
mat în M.A.E.

Pe aeroportul Otopeni, în 
pinare au venit Mircea Malița, 
bru al C.C. al P.C.R.. activiști 
partid.

tului Uniunii 
vernoratului Si 

diplo-

întîm- 
mem- 

de

Miercuri dimineața s-au încheiat 
convorbirile între delgația Federației 
Generale a Sindicatelor Muncitorilor 
dinR.A. Siriană, — F.G.S.M.S., con
dusă de Mahmoud Hadid, președinte- 

■ le federației, și o delegație a Consi- 
" • ■ • Uniunii Generale a

România. < 
președintele 
U.G.S.R.

U.G.S.R.

liului Central al 
Sindicatelor din 
de Mihai Dalea, 
liului Central al

Reprezentanții

condusă 
: Consi-

și aî

(Agerpres) Cronica

Ieri In țară : Vremea s-a ameliorat 
In cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros !n estul 
tării, unde izolat ceața a mai persis
tat. In cursul dimineții s-au semnalat 
ploi izolate în Maramureș și sud-estul 
Transilvaniei. Vîntul a prezentat inten
sificări, îndeosebi în zonele muntoase. 
Temperatura aerului a marcat o scă
dere in vestul țării și a crescut în re
giunile din est, oscilînd la orele 14 în
tre 3 grade la Toplița și Miercurea

CIuc șl 13 grade la Pitești și Calafat. 
In București : Ceata s-a risipit și cerul 
a devenit variabil, mai mult senin. 
Temperatura maximă, a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 noiembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noro»;. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în Crișana. Tran
silvania, Maramureș și tn nordul Mol
dovei, la munte va ninge. Vînt mode
rat, predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor £1 cuprinse 
între minus 5 grade și plus 5 grade, Iar 
cele maxime între 2 și 12 grade. Pe 

. alocuri, în sud-vestul tării se va pro
duce ceață. In București : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Temperatura în 
scădere, apoi staționară.

PATRIE DE GLORII,
PATRIE DE DOR...

(Urmare din pag. I)
aștep- 
vor fi 
nobilă

F.G.S.M.S. au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea uni
tății de acțiune a mișcării sindicale 
în lupta împotriva imperialismului, a 
colonialismului și neocolonialismului. 
pentru respectarea dreptului popoa
relor la o dezvoltare liberă și in
dependentă, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă. A. fost semnată o 
convenție privind dezvoltarea relații- 
lor între U.G.S.R. și F.G.S.M.S.

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Liba

nului, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a orga
nizat miercuri după-amiază o aduna
re în Capitală.

Au participat loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, 
riști. x zia-

★
■Consiliul Culturii și Educației 

cialiste a organizat miercuri, în ca
pitală, o gală a filmului mongol, de
dicată celei de-a 50-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Mon
gole. A fost prezentat filmul „Zgo
motul motorului".

So- 
Ca-

Au participat Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din A- 
sia și Africa, Marin Argint, vice
președinte al Asociației'de prietenie 
româno-mongole, loan Botar, secre
tar general al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost de față Giambyn Niamma, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești, șefi ai unor misiuni diploma
tice, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres) :

Noutăți în alimentația publică vîlceană

du-se știau că. chiar dacă îi 
taU ura. moartea, pedeapsa, 
socotiți oameni din cea mai 
spiță a poporului. Ne întemeiem 
patriotismul pe respectul față de 
toate popoarele lumii, față de lupta 
lor și de setea lor de lumină și de 
dreptate punind la temeliile acestui 
înălțător sentiment solidaritatea fră
țească cu omenirea muncitoare și 
internaționalismul proletar. Sîntem

acum confruntați cu un nemaiîntîl- 
nit dialog cu timpul, nu numai cel 
calendaristic, timpul care ne obligă 
față de viitor și care a devenit pen
tru noi un element vital.

Pe glia străbună am ridicat din 
temelii o nouă țară. Spre înălțarea 
ei visăm. Și credem. Și hotărîm. 
E vatra patriei în jurul căreia ni-i 
strîngem pe cei dragi plecîndu-ne 
cu închinăciune memoriei lor, și 
visăm împreună la România de 
mîine. La România comunistă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 20 NOIEMBRIE 1974

Extragerea I : 32 44 7 18 6 21
Extragerea a Il-a : 4 43 24 14 8
Fond general de ciștiguri : 1 514 754 lei din care 854 876 lei report.

Pe lingă restaurantele, bufe
tele și cofetăriile de pe valea 
Oltului, întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentația 
publică Rm. Vilcea a întreprins 
în ultima vreme o serie de ac
țiuni pe linia diversificării ser
viciilor către populație, care se 
bucură de o bună apreciere, tn 
ce constau aceste acțiuni 7

— Ținind seama că in actua
lul an de Învăță mint numărul 
elevilor de la liceele și școlile 
profesionale din municipiul Rm. 
Vilcea a crescut cu aproape 
3 000 — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Marinescu, directorul 
I.C.S.A.P — am considerat ne
cesar și oportun să înființăm o 
unitate specială pentru elevi. 
Așa a apărut, în centrul orașu
lui, pensiunea amenajată toc
mai cu scopul de a asigura 
masa zilnică, la prînz și seara.

pentru nu mai puțin de 1 000 de 
elevi. Varietatea meniurilor, la 
un preț minim, a găsit un larg 
ecou în rîndul celor mai tineri 
consumatori ai noștri.

O altă inițiativă a întreprin
derii de alimentație publică 
vilcene constă în organizarea 
unor puncte de desfacere a pre
paratelor calde, la primele ore 
ale dimineții, in stațiile de au
tobuze. Prin aceasta, s-a găsit 
o bună rezolvare a unei vechi 
doleanțe a muncitorilor de pe 
platforma industrială Rm. Vil
cea și de pe numeroase șantiere 
din jurul municipiului, privind 
aprovizionarea acestora cu pro
duse calde din carne și alte 
preparate proaspete înainte de 
începerea programului de lucru.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteli'

cu forța și politica dc dominație, agresiune și dictat in 
relațiile internaționale,

Reafirmind, ca țări în curs de dezvoltare, dreptul su
veran al fiecărui stat de a folosi bogățiile și resursele 
naționale în interesul său propriu, precum și necesitatea 
sporirii eforturilor, atît pe plan național cit și interna
țional, pentru a asigura un progres mai rapid al eco
nomiilor tuturor țărilor în curs de dezvoltare, indiferent 
de sistemul lor social și de așezarea geografică, în 
scopul reducerii și, în final, al eliminării decalajelor 
care Ie separă de țările dezvoltate,

Afirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală liberă, precum și dreptul 
dc a participa Ia colaborarea internațională și a avea 
acces nestingherit Ia cuceririle științei și tehnicii mo
derne,

Dorind să participe activ Ia stabilirea, prin consen
sul general al tuturor statelor, a principiilor unei noi 
ordini economice și politice internaționale, a unor noi 
principii și linii directoare, în concordanță cu normele 
fundamentale ale dreptului internațional, care să gu
verneze relațiile multilaterale dintre state, utilizarea 
generală a materiilor prime și resurselor de energie,

I. Proclamă voința și hotărîrea lor comună :
— De a lărgi și adinei relațiile lor de prietenie șl 

colaborare în domeniile politic, economic, științific, 
tehnologic și cultural :

— De a promova, pe baza avantajului reciproc, co
operarea economică pe multiple planuri, și a extinde 
schimburile comerciale, pcrfecționînd mijloacele de 
realizare a acestui țel și lărgind cooperarea industrială 
în vederea valorificării cu maximum de eficiență a re
surselor lor naturale ;

— De a facilita și încuraja creșterea schimburilor șl 
lărgirea cooperării în domeniile invățâmintului, pre
gătirii de cadre, științei, culturii, artelor, sportului, 
promovînd astfel prietenia și buna înțelegere între po
poarele celor două state ;

II. Reafirmă solemn voința lor comună de a fun
damenta relațiile dintre ele, precum și cu toate cele
lalte state, pe următoarele principii:

1. Dreptul inalienabil a] fiecărui popor de a-și alege 
liber sistemul său politic, economic și social, conform 
voinței și intereselor sale proprii, fără nici un ames
tec din afară ;

2. Dreptul sacru ai fiecărui stat la existență, inde
pendență, libertate, suveranitate națională și pace, pre
cum și dreptul și obligația sa de a întreține relații de 
prietenie și bună înțelegere cu alte state ; _ '

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dispune de 
resursele sale naturale, conform Intereselor sale națio
nale, fără nici un fel de constrîngere sau presiune

4. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, potențial, nivel de dezvoltare, de 
sistemul lor politic, economic și social și respectarea 
drepturilor inerente deplinei suveranități ;

5. Dreptul inalienabil și obligația fiecărui stat de a 
participa la examinarea și rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun, în condiții de deplină 
egalitate ;

6. Asigurarea avantajului reciproc în cooperarea din
tre state în toate domeniile vieții internaționale ;

7. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sis
temul lor social și politic, de a coopera în diferitele 
domenii ale relațiilor internaționale, în scopul menți
nerii păcii și securității în lume și al promovării pro
gresului economic și social al tuturor națiunilor. Drep
tul incontestabil al tuturor statelor de a participa Ia 
cooperarea internațională, de a avea acces nestingherii 
la cuceririle științei și tehnologiei moderne ;

8. Neamestecul în treburile interne sau externe ale 
altui stat, sub nici o formă și sub nici un motiv ;

9. Inadmisibilitatea dobindirii de teritorii prin forță, 
inviolabilitatea frontierelor și a integrității teritoriale 
a statelor și, în consecință, recunoașterea faptului că 
orice încercare din partea oricărui stat îndreptată îm
potriva unității naționale sau de violare a integrității 
teritoriale a altui stat constituie o amenințare gravă 
adusă păcii și securității internaționale ;

10. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor 
Internaționale, de la orice fel de constrîngere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă natură, de la a- 
menințarea cu forța sau folosirea forței împotriva altui 
stat. Reglementarea tuturor diferendelor dintre state, 
se va face cu mijloace pașnice. Această îndatorire sa
cră nu va putea impieta sub nici o formă și în nici o 
împrejurare asupra dreptului inalienabil al statelor la 
apărare individuală sau colectivă, în conformitate cu 
articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite ;

11. îndatorirea fiecărui stat de a se conforma Intru 
totul și cu bună credință obligațiilor sale internațio
nale și de a trăi în pace cu celelalte state.

In interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fun
damentale ale dreptului internațional sint legate între 
ele și fiecare principiu trebuie să fie interpretat in 
contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie respec
tate riguros de către toate statele în relațiile lor reci
proce și nici o violare a unuia dintre aceste principii 
nu ar putea fi justificată sau tolerată niciodată și în 
nici o împrejurare.

III. Proclamă voința lor comună :
— De a dezvolta relații de prietenie și cooperare cu 

toate statele, pe baza principiilor enunțate, de a ac
ționa în scopul adoptării de măsuri efective pentru 
promovarea păcii, destinderii și cooperării în întreaga 
lume, pentru a instaura un curs nou in viața interna
țională, care să înlăture forța și amenințarea cu forța 
din relațiile interstatale ;

„ — De a colabora între ele și cu celelalte state în ve
derea întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite, in 
apărarea independenței și suveranității tuturor state
lor și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî liber soarta, în menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale și în stimularea cooperării 
internaționale, in conformitate cu principiile și nor
mele dreptului internațional, pentru respectarea și 
aplicarea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite ;

— De a participa activ Ia examinarea și rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale în interesul păcii și 
securității internaționale și al cooperării între state ;

— De a acționa împreună în vederea lichidării defi
nitive a colonialismului și neocolonialismului, a ocupa
ției și dominației străine, precum și a discriminărilor 
rasiale și a politicii de apartheid și de a depune în 
continuare eforturi în vederea acordării unui sprijin 
politic, diplomatic, material și moral mișcărilor de eli
berare națională și noilor țări independente;

— De a acționa în comun, potrivit necesităților, pen
tru promovarea progresului economic și social al tu
turor țărilor, îndeosebi al țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru eliminarea decalajului dintre acestea și cele 
dezvoltate.

IV. In vederea examinării problemelor ținind de 
aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decla
rații, Republica Socialistă România și Republica Zam
bia vor lărgi și aprofunda consultările dintre ele la 
toate nivelurile, folosind căile diplomatice, schimburile 
de vizite și întîlnirile periodice ale reprezentanților lor.

•întocmită Ia București, la 20 noiembrie 1974, în două 
exemplare originale, în limbile română și engleză, am
bele texte avînd valoare egală.
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A apărut

„Revista
de statistică11

Nr. 10/1974
Și în acest număr revista 

continuă consultațiile pe teme 
ale invățâmintului politico-ideo
logic și economic de masă pen
tru. anul de studiu 1974—1975. 
Sint publicate astfel materiale 
documentare incluzînd numeroa
se grafice, scheme și diagrame 
— care pot fi proiectate și prin 
epidiascop — privind obiective
le fundamentale ale politicii e- 
conomice a P.C.R. în etapa fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Abonamentele la „Revista de 
Statistică" se primesc pe adresa 
redacției : București, str. Sta- 
vropoleos nr. 6. sector 4.

FOTBAL

diviziei A și-a strîns rîndurile
După 

diviziei 
întîi, la 
goriei. Dinamo, a fost oprit din cursă 
la Timișoara, pe un stadion cu 40 000 
de’ spectatori ! (Politehnica — Dina
mo 2—1. prin golurile înscrise de 
Voinea.și de Giuchici, acesta din 11 
m, și, respectiv, de Sătmăreanu II). 
înfringerea fruntașei clasamentului 
i-a permis lui F.C.M. Reșița să se 
apropie la numai două puncte de 
Dinamo, aceasta datorită scorului 
egal obținut de elevii antrenorului 
Reinhardt la Satu-Mare (Olimpia — 
F.C.M. Reșița 1—1, goluri înscrise 
mai întîi de Beldeanu din 11 m, apoi 
de fundașul sătmărean Filip cu trei 
minute înainte de finalul partidei). 
Cu privire la F.C.M. Reșița e de re
marcat faptul că duminică va juca 
„acasă" — ca și Dinamo, de altfel — 
însă, în etapa cealaltă, de la 1 
cembrie, în timp ce Dinamo își 
apăra șansele la Iași, reșițenii 
juca din nou pe stadionul lor 
Valea Domanului, cu Universitatea 
Craiova.

Rîndurile s-au strîns și în partea 
de jos a clasamentului, unde 
echipe — F.C. Argeș, Sportul 
dențesc și F.C. Chimia — stau, 
număr actual de puncte (11). pe an- 
tepenultimul loc ! Dacă ținem seama 
că pină la încheierea campionatului 
mai sint 20 de etape, precum și de 
faptul că o marjă de pat'ru puncte nu 
dă siguranță împotriva retrogradării, 
atunci rezultă că, în prezent, nu mai 
puțin de 13 echipe se află angrenate 
în lupta pentru evitarea căderii în 
divizia secundă. Aceasta în teorie, 
fiindcă practic echipe cum sint de 
exemplu Steaua și Universitatea Cra
iova se gîiidesc mai degrabă la re-

etapa a XlV-a, clasamentul 
A și-a strîns rîndurile. Mai 
capătul de sus, liderul cate-

de- 
va 

vor 
din

trei 
stu- 

ca

' s& IM
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cuperarea diferenței de puncte care 
le separă de Dinamo. Ieri, Steaua 
deși a creat, dar și a ratat o serie 
enormă de situații prielnice, a în
scris. totuși. Politehnicii dVn Iași, nu 
mai puțin de cinci goluri (Nă.stase — 
3. Vigu și Dumitru), dovedind re
surse de progres, normal. în clasa
ment. De asemenea, Universitatea 
Craiova (ieri, victorioasă cu 2—0 în 
fața Iul F.C. Argeș prin golurile 
marcate de Ștefănescu și Mincioagă) 
are o formație solidă, dar și o pro
gramare favorabilă, câre-i permite 
să spere la un loc mai bun în cla
samentul de toamnă.

Dintre celelalte rezultate, surprin
zător e doar scorul de la Arad : 
U.T.A. — C.F.R. 0—1 (gol înscris de 
M. Bretan). In rest, totul e pe fă
gașul normal : F.C, 
1—0 (gol : C. Dan) 
ca— Steagul roșu 1—0 (golx: 
leanu) ; F.C. Constanța — A.S.A. 2—0 
(goluri : Mărculescu și Iovănescu, a- 
cesta din 11 m) ; F.C. Chimia — 
Sportul studențesc 1—0 (gol : Borz).

CLASAMENTUL

Cea de-a XV-a ediție a competiției 
internaționale feminine de handbal 
„Trofeul Carpați" a continuat în sala 
„Victoria" din Ploiești cu meciurile 
etapei a doua. In partida vedetă, pri
ma reprezentativă a României a în
trecut cu scorul de 21—17 (12—7) se
lecționata Poloniei. Iată și rezultate
le celorlalte două intîlniri : R.D. Ger-

mană — U.R.S.S. 12—11 (8—8) ; Iu
goslavia — România B 12—11 (7—4).

★
La Odense (Danemarca) s-au în- 

tîlnit într-un meci amical echipele 
selecționate masculine de handbal 
ale Danemarcei și R.F. Germania. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
scorul de 13—11 (8—4).

Galați — Jiul 
„U“ Cluj-Napo- 

Uifă-

V. M.

Dinamo
F.C.M. Reșița 
U.T.A.
A.S.A.
„U“ CIuj-Napoca 
Steaua
Olimpia
C.F.R.
Univ. Craiova 
„Poli" Timiș. 
Steagul roșu 
F.C. Constanța 
Jiul
F.C. Argeș 
Sportul stud. 
F.C. Chimia 
Poli. Iași
F.C. Galați

14 
.14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
8
7
8
6
6
6
5
5
6
5
5

14 4 
14 5 
14 4 
14 3 
14 5 
14 3

1
3
3
1
4
3
3
5
4
2
3
3
4
1
3
5
0
2

13—15
23—15
13—12
13—14
18—15
12—12
18— 13
16—18
17—14
19— 18
13- 21
9—22

14— 25
5—18

21
19
17
17
16
15
15
15
14
14
13
13
12
11
11
11
10
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ÎN CÎTEVA
HOCHEI: Meciuri cu echipa 

R. D. Germane
Selecționata de hochei pe gheață 

a țării noastre va susține o dublă 
întilnire internațională cu echipa 
R. D. Germane. Cele două jocuri 
vor avea Ioc la 7 și 8 decembrie la 
Dresda și, respectiv. Berlin.

Etapa viitoare (24 noiembrie) : 
C.F.R. — Steaua ; Jiul — Politehnica 
Timișoara ; Universitatea Craiova — 
F.C. Constanța : Politehnica Iași — 
U.T.A. ; Sportul studențesc — F.C. 
Galați ; A.S.A. — Olimpia ; F.C.M. 
Reșița — F.C. Chimia : Dinamo — 
„U“ Cluj-Napoca ; F.C. Argeș — 
Steagul roșu.

în campionatul european de iotbal

GRECIA - R. F. GERMANIA 2-2
Selecționata de fotbal a Greciei a 

ținut în șah echipa R. F. Germania, 
campioană mondială. în meciul pen
tru campionatul european, disputat 
ieri la Atena și încheiat la egalitate : 
2—2 (1—0). Gazdele au deschis sco
rul prin Delikaris, în minutul 12, 
oaspeții au egalat în min. 56 prin

Culmann. apoi Elefterakis (min. 70) 
a adus din nou în avantaj echipa 
elenă, pentru ca în min. 82 Wimmer 
să restabilească egalitatea pe tabela 
de marcaj. In ultimul minut de joc, 
Sarafis. în Doziție toarte bună, a 
ratat o mare ocazie.

SCHI : Programul primelor 
întreceri

In prezent, schiorii noștri fruntași 
își desăvîrșesc pregătirile în Bucegi 
(la Furnica, schiorii alpinii și Piatra 
Arsă (fondiștii), bucurîndu-se _de un 
strat de zăpadă favorabil, 
concurs al noului sezon va 
la 15 decembrie în Bucegi 
dotat cu trofeul „Criteriul ___
zăpezi". La 22 decembrie vor avea 
loc la Poiana Brașov întrecerile 
concursului pentru „Cupa Cristianul 
Mare", iar 7 zile mai tîrziu, la Pre
deal, este programat concursul de 
schi organizat de federația de spe
cialitate. Noua ediție a competiției 
internaționale „Cupa Poiana" va 
avea loc în zilele de 1 și 2 februarie, 
la Poiana Brașov, cu participarea 
unor schiori de valoare din Italia, 
Franța, Austria, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Bulgaria, Ungaria, România și 
alte țări.

Primul 
avea loc 
și va fi 

primei

BOX : Turneul selecționatei 
române în R.P.D. Coreeană
O selecționată de box a țării noas

tre care se află de mai multe zile

la
22

RÎNDURI
Phenian va susține, în perioada 
noiembrie—3 decembrie, două me

ciuri în compania echipei R.P.D. Co
reene. Formația noastră are următoa
rea componență : Alexandru Turei, 
Niță Robu, Mircea Tone, Mihai Plo- 
ieșteanu, Gheorghe Ilie. Cornel Ho- 
duț, lob Fuicu, Ion Mocanu, Pavel 
Istrate, Constantin Văran 
Iancu. Antrenorul echipei 
Popa.

FOTBAL

și Anghel 
este Ion

în cadrul campionatului
B (seria a Il-a), duminică va avea 
loc în Capitală meciul dintre echi
pele Rapid și Metalul. Intîlnirea se 
va desfășura de la ora 11 pe sta
dionul Metalul din șos. Pantelimon.

Biletele pentru acest meci s-au pus 
în vînzare la casele stadioanelor Giu- 
lești, Dinamo, Republicii, „23 Au
gust", precum și la casele de la 
C.C.A. și C.N.E.F.S. (str. Vasile 
Conta).

categoriei

ȘAH : Ultima partidă 
a fost amînată

Ultima partidă a meciului de șah 
care se dispută la 
marii 
cinoi 
nată, 
avea 
brie.

Scorul 
cisive este de 12—11 în favoarea lpi 
Karpov.

Moscova 
maeștri sovietici Viktor 

Și 
la 
loc

intre 
Kor- 

Anatoli Karpov a fost amî- 
cererea lui Korcinoi, și va 
probabil vineri, 22 noiem-

înaintea acestei partide de-

Cu 15 ani In urmă 
bătrînul Tseveg, sau 
cum i se mai spunea 
de căfre prieteni „Bâ- 
trînul 
sosea, 
fiica 
Amgalan, la 
de îndrumare 
munca în industrie ain 
Ulan Bator. Aceasta 
s-ă întîmplat în dimi
neața de 25 
brie 
fete, 
Iilor 
Ulan 
pe culoarele 
repartizarea la un loc 
de muncă. Erau mo
mente pline de emo
ție. Tseveg, crescut 
într-un kudon (sat) a 
fost toată viața lui 
păstor. Munca aceas
ta îl învățase ce e 
răbdarea. Acum însă, 
abia își putea as
cunde nerăbdarea. Dar 
iată că Amgalan, 
cu ochii strălucind de 
emoție, aleargă spre 
el, fluturînd în mină, 
fericită, o foaie de hîr- 
tie : „Tată, am fost 
repartizată la fabrica 
de pielărie !".

A urmat prima 
de fabrică, Amgalan a 
fost dată în grija unei 
muncitoare cu expe
riență, care i-a araiat 
mașina de cusut la 
care urma să lucreze 
și i-a întins o bucată 
de piele ; a învățat-o 
cum să facă cusături
le, să ungă mașina și 
să țină ordine la locul 
de muncă, 
la început, 
pil care 
meargă", 
Amgalan. , 
început să 
cu celelalte 
se". A doua zi a pus 
muncitoarei care o în
druma o mulțime de 
întrebări, în dorința 
de a-și însuși cit mai 
repede meseria. 'Toți 
au remarcat sirguința 
și hărnicia fetei. La 
mijlocul lunii urmă
toare a primit primul 
ei salariu, 80 de tu- 
grici.

Aceștia au fost pri
mii pași în muncă 
tinerei Amgalan. 
1961, cînd 
muncitor al 
noastre s-a 
cu entuziasm 
plinească 
celui de-al 
plan cincinal de 
voltare a economiei și 
culturii naționale, 
Amgalan, pe atunci în 
vîrstă de 18 ani, se 
număra printre mun
citoarele fruntașe ale

din Bulgan", 
împreuna cu 

sa de 16 ani, 
Centrul 
pentru

septem-
1959. Băieți și 

absolvenți ai șco- 
secundare din 

Bator, așteptau 
clădirii

zi

„Am fost, 
ca un co- 
învața să 
povestește 

„Apoi am 
mă întrec 

! cusătore-

al 
In 

poporul 
patriei 

angajat 
să înde-

prevederile 
treilea 

dez-

întreprinderii. Ajun
sese la o mare măies
trie în meseria ' ei. 
Cunoștea toate cele 
54 de operații nece
sare Ia confecționarea • 
unei haine de piele și 
nimeni n-o întrecea 
în repeziciune. Secre
tul ei ? Strădania con-

YH3H
tinuă de autopertec- 
ționare, priceperea de părtășește 
a folosi fiecare minut, 
de a face „corp unic" 
cu mașina. A obținut 
astfel cea mai înaltă 
categorie de califica
re, devenind un ade
vărat maestru in me
serie. Neprecupețirea 
eforturilor, însușirea 
permanentă de noi 
cunoștințe, dorința de 
a învăța din expe
riența altora și toto
dată de a-și împărtăși 
propria experiență — 
toate acestea consti
tuie componentele suc
cesului lui Amgalan.

Tn decurs de 13 ani, 
tînăra femeie a reali
zat munca planificată 
pentru 22 de ani și 
10 luni. Iar pielea cu
sută în toți acești ani 
însumează 
lungime...

Urmînd 
cunoscutei 
mongole B. Gunjilam, 
ea și-a întocmit un 
plan propriu, propu- 
nîndu-și să realizeze 
în decursul actualului 
cincinal sarcinile ce îi 
revin pe o perioadă 
aproape dublă, de 9 
ani și 7 luni. Acesta 
este modul în care în
țelege ea să participe 
Ia transpunerea in 
fapte a hotărîrilor ce
lui de-al 
Congres al 
să-și aducă 
contribuție 
ritatea patriei sale.

Dintr-un simplu om 
de rînd, Amgalan. azi 
în vîrstă de 30 ,de ani, 
a devenit o reprezen
tantă de onoare a gip-

2 167 000 m

exempiul 
țesătoare

XVI-lea 
partidului, 
partea de 

la prospe-

rioasei noastre clase 
muncitoare, o peiso- 
nalitate. Ea este acti
vistă de partid, in
structoare de tineret 
și erou al muncii al 
R.P. Mongole. Poporul 
a ales-o deputat în 
Marele Hural Națio
nal în ultimele trei 
legislaturi. Este mem
bră a Comitetului 
Central aț Uniunii Ti
neretului Revoluționar 
din Mongolia, a Con
siliului central al Sin
dicatelor Mongole și 
al Comitetului de 
partid orășenesc Ulan 
Bator. Este, de aseme
nea, organizatoarea de 
partid a atelierului nr. 
13 din Asociația fabri
cilor de pielărie. Sub 
priceputa sa îndru
mare, membrii de par
tid iși duc cu succes 
la îndeplinire angaja
mentele, fiind un 
exemplu pentru între
gul colectiv de mun
citori. Amgalan îm- 

", experiența
și îndemînarea el ce
lor tineri. In ultimii 
doi ani, ea a calificat 
55 de noi muncitoare, 
elevele ei devenind 
fruntașe în producție.

Nu cu mult timp in 
urmă am intilnit-o pe 
mama lui Amgalan — 
azi în vîrstă de 80 de 
ani, dar . încă toarte 
vioaie. Cuvintele ei 
spun multe despre cele 
ce s-au întîmplat în 
patria noastră, lucruri 
care, cu o jumătate 
de secol în urmă, îna
inte de proclamarea 
republicii, ar fi fost de 
neînchipuit. 
rind viața lui 
lan cu soarta 
lor din vremea 
pot spune că 
birea este ca de la zi 
la noapte. Pe atunci, 
femeia era o servi
toare, muncea ca o 
roabă pe moșiile bo
gătașului i ’ 
obținea în 
muncii ei 
erau bătăi 
de la masa
Iată însă că fiica mea 
a devenit vicepre
ședinte al Marelui 
Hural Național... Pu
terea populară v-a dat 
aripi și poporul și-a 
pus toată încrederea 
în voi... Acestei mari 
fericiri, dragostei po
porului, voi sinte.ți da
tori să-i răspundeți cu 
fapte mărețe și gîn- 
duri curate — iată 
ce-i spun eu mereu 
fiicei mele".

,Compa- 
Amga- 
temei- 

mea. 
deose-

și tot ce 
schimbul 

istovitoare 
și resturi 

i stâpînului.

N. SHARAVISH
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Sesiunea G.A.T.T. ORIENTUL APROPIAT
Apropiatele negocieri comerciale trebuie să contribuie 
la instaurarea unei noi ordini economice internaționale 

t • x

GENEVA 20 (Agerpres). — Zilele 
acestea se desfășoară la Geneva, se
siunea anuală a părților contractante 
la Acordul General pentru Tarife 
Vamale și Comerț (G.A.T.T.). Sesiu
nea a dezbătut și aprobat raportul 
Consiliului G.A.T.T.

în cadrul dezbaterilor generale a 
luat cuvintul șeful delegației române, 
Mircea Petrescu, ministru-consilier. 
Referindu-se la evenimentele mar
cante ale anului 1974, reprezentantul 
României a evidențiat printre acestea 
recunoașterea largă a ceea ce un șir 
de țări, printre care și România, con
sideră de mulți ani a fi un imperativ 
al epocii noastre — necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
și politice în relațiile internaționale. 
Fie că se referă la materii prime și 
energie, la populație și alimentație, 
la relațiile comerciale sau monetare, 
realizarea acestui imperativ înseam
nă lichidarea anomaliilor politice și 
economice existente pe plan interna
țional, mai ales a celor legate de ine
galitatea națiunilor și de expresia 
economică a acestor inegalități, care 
este menținerea subdezvoltării sau a 
unor importante decalaje între nive
lurile de dezvoltare ale țărilor lumii.

Cu toată recunoașterea acestui im
perativ, comunitatea internațională 
nu a reușit, în anul 1974, să treacă la 
convenirea de acțiuni practice care 
să conducă la realizarea acestor de
ziderate. Dimpotrivă, s-a Înregistrat

o evoluție îngrijorătoare a politicilor 
comerciale ale unora din țările capi
taliste dezvoltate ; s-au amplificat 
tendințele protecționiste.

România se pronunță pentru ime
diata abolire a măsurilor protecțio
niste unilaterale, neconforme cu 
G.A.T.T., pentru elaborarea, cu par
ticiparea egală a tuturor părților in
teresate, a unor soluții convenite, a 
unor aranjamente de durată, care să 
dea certitudine și eficientă schimbu
rilor comerciale și care să evite pre
judicierea intereselor tarilor în curs 
de dezvoltare.

Evocînd evoluția dinamică a co
merțului exterior al României, re-1 
prezentantul român a menționat că 
această evoluție este încă stînjenită 
de restricțiile discriminatorii menți
nute de unele țări dezvoltate la 
unele exporturi românești și a cerut 
ca aceste țări să-și respecte angaja
mentele asumate prin acte interna
ționale. eliminînd aceste restricții 
pînă la sfirșitul anului curent. Româ
nia este hotărîtă să acționeze, ală
turi de pite țări în curs de dezvol
tare, pentru ca runda de negocieri 
comerciale multilaterale ce urmează 
să înceapă în viitorul apropiat să 
contribuie la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, la 
crearea unei lumi mai drepte și mai 
sigure, pe care toate popoarele o do
resc.

Mulțumiri adresate României
NAȚIUNILE UNITE 20 — Cores

pondentul nostru transmite : în con
tinuarea lucrărilor celei de-a 57-a 
sesiuni reluate a Consiliului Econo
mic și Social a fost prezentat rapor
tul Conferinței mondiale a populației, 
de la București.

Secretarul general al conferinței. 
Antonio Carrillo Flores, a subliniat, 
în introducerea la raport, spiritul de 
cooperare care a caracterizat lucră
rile reuniunii și a adus mulțumiri 
guvernului și poporului român pen
tru ospitalitatea și condițiile create 
asigurării succesului lucrărilor.

în cadrul dezbaterilor asupra ra
portului — document care va forma 
obiectivul principal al viitoarei se
siuni a ECOSOC — reprezentanții 
a numeroase state, între care cei 
ai Chinei, Indiei, Mexicului. Olandei 
și U.R.S.S., au exprimat mulțumiri 
guvernului român. Relevînd rezulta
tele fructuoase ale reuniunii mon
diale de la București, reprezentantul 
Olandei, spre exemplu, a accentuat 
necesitatea ca „spiritul de la Bucu
rești" să servească drept model pen- 
tru măsurile ce se vor lua în do- 
mehiul populației și pentru transpu
nerea în viață a celor deja adoptate.

Reprezentantul României, ambasa
dorul Constantin Ene, a apreciat că 
ceea ce s-a realizat la București nu 
constituie decît începutul unui pro
ces pentru a cărui continuare trebuie 
folosite toate mecanismele 
dispun O.N.U., ECOSOC Și 
mele sale.

în încheierea dezbaterilor
acestui punct, Consiliul Economic și 
Social a adoptat în unanimitate o re
zoluție prin care „ia notă 
tul Conferinței mondiale

lației (...), exprimă gratitudinea sa 
guvernului României — gazdă a con
ferinței — pentru calda sa ospitali
tate", apreciază pozitiv pregătirea și 
organizarea acestei reuniuni mon
diale. Raportul a fost înaintat spre 
aprobare Adunării Generale.

de care 
organis-

asupra

de rapor- 
a popu-

z

ROMA:

• Contacte diplomatice la Cairo, Tripoli și Alger © Declarațiile 
președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele Sudanului, Gaffar Numeiri, a so
sit într-o vizită Ia Cairo, pentru 
convorbiri cu președintele R. A. E- 
gipt, Anwar El Sadat — a anunțat 
agenția M.E.N.

Agenția M.E.N. menționează că so
sirea la Cairo a președintelui Numeiri 
are loc după o vizită de 24 de ore 
întreprinsă, în fruntea unei delega
ții, la Tripoli, unde a conferit cu pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției al Libiei, Moamer El 
Geddafi. Citind o declarație dată pu
blicității în legătură cu această scur
tă vizită, agenția M.E.N. relatează că 
discuțiile purtate la Tripoli au fost 
dominate de „franchețe și obiectivi
tate". Președinții Gaffar Numeiri și 
Moamer El Geddafi au convenit a- 
supra unor măsuri și asupra conti
nuării întîlnirilor lor.

RIAD 20 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a părăsit, miercuri 
seara, Riadul, îndreptîndu-se spre 
Damasc, la încheierea unei scurte vi
zite oficiale întreprinse în Arabia 
Saudită. Anterior, liderul palestinean 
a vizitat Algerul, Tripoli și Cairo, 
unde a avut contacte cu șefii state
lor vizitate.

ALGER 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă ținute 
la Alger, 
format 
ritoriile 
raeliană. Liderul rezistenței pales- 
tinene a declarat că în orașele 
Djenine, Naplouse și Qods au avut 
loc demonstrații ale populației pa- 
lestinene împotriva 
raeliene. soldate cu 
restări și răniri ale
Acțiuni similare au avut loc la Kal- 
kiha și Oulkarem.

HAVANA 20 (Agerpres). — Cuba 
reafirmă recunoașterea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
ca . singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean, exprimîndu-și 
convingerea că fără respectarea drep
turilor naționale ale acestui popor 
nu este posibilă realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlociu 
— se subliniază în comunicatul co
mun dat publicității la Havana în 
urma vizitei întreprinse recent de 
către o delegație a O.E.P. condusă 
de către Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al organizației, 
în vederea dezvoltării șl intensifi
cării în continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist din Cuba și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, cele două părți au hotărît sta
bilirea unei reprezentanțe a O.E.P. 
la Havana.

Yasser Arafat a 
despre situația din 
aflate sub ocupație

in- 
te- 
is-

autorităților is- 
numeroase a- 
participanților.

IN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20. — -Co
respondentul nostru transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U., 
dezbaterile în legătură cu „problema 
Palestinei" au intrat în cea de-a doua 
săptămînă.

Ministrul afacerilor externe al 
Egiptului, Mohamed Samih Anwar, 
a subliniat că problema Palestinei 
trebuie abordată în contextul dictat 
de imperativul menținerii păcii și 
securității lumii, prin respectarea 
principiilor Cartei. Vorbitorul a ară
tat că este incontestabil că palestine- 
nii constituie una dintre principalele

Încheierea convorbirilor la nivel înalt

japono —
TOKIO 20 (Agerpres). — Intr-un 

discurs ținut la Clubul ziariștilor ja
ponezi din Tokio, președintele Gerald 
Ford s-a referit la stadiul actual al 
relațiilor dintre Statele Unite și Ja
ponia. la situația economiei america
ne, precum și la unele probleme ale 
relațiilor internaționale. Cu privire 
la cursul relațiilor japono-americane 
și la perspectivele acestora, președin
tele Ford a arătat că Japonia „va ră- 
mîne un aliat de nădejde al S.U.A. 
și, în același timp, un partener co
mercial important".

Gerald Ford a prezentat, în conti
nuare, ziariștilor unele probleme cu 
care este confruntată economia ame
ricană, menționînd, între acestea, in
flația, recesiunea economică și „po
sibilitatea unor dificultăți in aprovi
zionarea cu combustibil și materii 
prime". El a adăugat că aceste difi
cultăți, cu care de altfel sînt con
fruntate și alte state occidentale, nu 
pot fi rezolvate decît printr-o largă 
cooperare internațională.

Referitor la situația internațională 
actuală, Gerald Ford a apreciat că

americane
obiectivele principale pe care' trebuie 
să le urmărească statele sînt „pacea, 
dezvoltarea, stabilitatea relațiilor in
terstatale și prosperitatea națiunilor".

★
TOKIO 20 (Agerpres). — în comu

nicatul privind vizita președintelui 
Gerald Ford în Japonia se exprimă, 
între altele, dorința celor două țări 
de a încuraja dezvoltarea în zona 
Asiei și Pacificului a unor condiții 
de natură să faciliteze reglementarea 
pașnică a problemelor survenite, 
precum și creșterea economică a ță
rilor în curs -de dezvoltare. Statele 
Unite și Japonia — subliniază comu
nicatul — sînt conștiente de necesi
tatea intensificării, de către toate 
țările, a eforturilor în direcția limi
tării armamentelor, în special a ce
lor nucleare, subliniind, totodată, 
responsabilitatea sporită, în aceste 
eforturi, a statelor nucleare. Docu
mentul informează că Statele Unite 
și Japonia au căzut de acord să coo
pereze cu alte națiuni industrializate, 
în stabilirea modalităților de evitare 
a unor crize economice mondiale.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
zilele de 19 și 20 noiembrie a avut 
loc, la Moscova, întîlnirea dintre 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
în problemele coordonării planurilor 
economiilor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1976—1980. Cu acest 
prilej au test examinate principalele 
probleme ale dezvoltării în continua
re a colaborării economice, cooperă
rii șl specializării In producție și ale 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România și U.R.S.S. 
pe următorul cincinal.

în urma analizării rezultatelor ac
tivității desfășurate de organele da 
planificare, în colaborare cu minis-

terele și organizațiile economice de 
resort din cele două țări, părțile au 
stabilit măsuri pentru creșterea în
semnată a volumului schimburilor 
economice între România și Uniunea 
Sovietică în domeniul metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, al industri
ei chimice, bunurilor de consum și 
altele. Totodată, s-a convenit asu
pra programului de lucru în vederea 
încheierii unor acțiuni de cooperare 
și specializare și a finalizării lucră
rilor de coordonare bilaterală a pla
nurilor pe anii 1976—1980. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, de înțelegere re
ciprocă.

La plecare, tovarășul Emil Drăgă
nescu a fost condus de N. K. Bai
bakov și de alte persoane ofi
ciale sovietice. A fost, de asemenea, 
prezent Gheorghe Badrus, ambasa
dorul României în Uniunea Sovietică.

DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE DIN GRECIA

părți implicate în conflictul din O- 
rientul Apropiat și, de aceea, solu
ționarea problemei lor în conformi
tate cu dreptul lor inalienabil la au
todeterminare este parte a proble
maticii din zonă.

Ambasadorul Coastei de Fildeș, Si
meon Ake, a declarat că principalele 
condiții ale păcii în zonă sînt recu
noașterea dreptului O.E.P. de a re
prezenta poporul palestinean la ne
gocieri, retragerea trupelor israelie- 
ne de pe teritoriile arabe, crearea 
unui stat palestinean distinct de Is
rael sau Iordania, reafirmarea drep
tului la existență și independență al 
tuturor statelor din zonă, inclusiv al 
Israelului, încheierea unui tratat de 
pace și neagresiune între țările
cestei regiuni geografice greu încer
cată de conflicte armate.

★
PARIS 20 (Agerpres). — Conferin

ța generală a UNESCO a aprobat 
miercuri sancțiunile împotriva Is
raelului, recomandate de Comisia în
sărcinată cu protecția bunurilor cul
turale ale Ierusalimului. Rezoluția a- 
doptată condamnă Israelul pentru 
„încercarea de modificare a caracte
rului istoric al orașului Ierusalim".

a-

ATENA 20 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Gre
cia a dat publicității o declarație in 
legătură cu alegerile parlamentare 
desfășurate in țară la 17 noiembrie.' 
Forțele democratice și de stînga din 
Grecia — relevă declarația — au iz
butit ca la primele alegeri de după 
căderea dictaturii să întărească le
găturile cu masele largi populare, să 
creeze condițiile în vederea conti
nuării luptei pentru transformări de
mocratice. Grecia este confruntată, 
în prezent, cu o multitudine de pro
bleme complexe, cum sînt lichida
rea consecințelor dictaturii, continua
rea procesului de democratizare, ie
șirea definitivă a țării din N.A.T.O., 
lichidarea bazelor militare și denun
țarea tratatelor inechitabile, promo
varea unei politici externe indepen
dente, satisfacerea cerințelor de ordin 
economic ale oamenilor muncii. Tot
odată, declarația atrage atenția asu
pra faptului că în Grecia nu au fost 
eliminate pericolele la adresa demo
crației. Cei vinovați de instaurarea 
dictaturii nu au fost încă pedepsiți, 
iar aparatul militar și polițienesc 
creat de juntă a rămas, într-o mă
sură considerabilă, neschimbat.

P.C. din Grecia cheamă toate for-

țeie progresiste din (ară să se uneas
că în lupta pentru promovarea unei 
politici de independență națională, 
pentru soluționarea justă a proble
mei cipriote în cadrul O.N.U., pen
tru transformări economice în inte
resul oamenilor muncii.

*
E.D.A. și Partidul Comunist din 

Grecia (interior) au adresat, prin in
termediul ziarului „Avghi", tuturor 
partidelor politice grecești propune
rea de a realiza a colaborare pe plan 
național în abordarea referendumu
lui de la 8 decembrie asupra formei 
de stat și a crizei cipriote.

Campania pentru referendum, re
levă ziarul, trebuie să se desfășoare 
sub forma unor dezbateri largi, 
populare, prin folosirea egală de că
tre toate, partidele politice a radiote- 
leviziunii, prin presă, adunări pu
blice etc. O asemeneea procedură ar 
conduce la depășirea diferendelor și 
la crearea unui spirit de democrație 
și toleranță, va înlesni, în general, 
evoluția normală a vieții politice, 
care va deschide definitiv calea pen
tru democratizarea țării și pentru 
acel curs progresist indispensabil 
menit să permită Greciei să supra
viețuiască și să prospere.

agențiile de presă transmit:
■

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a primit pe am
basadorul României la Varșovia, Au
rel Duca. în cadrul întîlnirii au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice româno- 
polone.

întilnire Ia Moscova. Leo“ 
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., s-a întilnit miercuri cu 
Kenneth David Kaunda, președinte
le Zambiei, aflat într-o vizită ofi
cială în U.R.S.S., informează agen
ția T.A.S.S.

DE LÂ CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Succes al forțelor
de stingă în alegerile locale

După (tentativa ne
reușită a lui Amintore 
Fanfani de a recon
stitui coaliția cvadri- 
partită de centru- 
stînga, după numeroa- ' 
sele ezitări ale Parti
dului democrat-creștin 
de a forma un guvern 
„monocolor", care să 
se bucure de sprijinul 
în parlament al socia
liștilor și republicani
lor, conducerea P.D.C. 
a propus luni o solu
ție de compromis : un 
cabinet bipartit, for
mat din democrat- 
creștini și republicani, 
care ar putea benefi
cia de voturile so
cialiștilor și chiar 
ale socialist-demo- 
craților. în acest scop, 
premierul desemnat. 
Aldo Moro, care a 
succedat lui Fanfani, 
a și început o nouă 
rundă de convorbiri 
cu reprezentanții ce
lor patru partide de 
centru-stînga.

Indiferent de răs
punsul pe care îl vor 
da republicanii la 
propunerea partidului 
„majorității relative", 
este clar că această 
nouă formulă nu pre
zintă, prin ea însăși, 
garanția rezolvării ra
pide a crizei de gu
vern și a problemelor

care confruntă in pre
zent Italia.

în situația actuală, 
forțele politice de
mocratice și progre
siste italiene se pro
nunță pentru găsirea 
la aceste probleme a 
unor soluții conforme 
cu interesele maselor 
largi. Propunerile con
structive și realiste 
ale forțelor de stînga 
găsesc o audiență tot 
mai mare în rîndul o- 
piniei publice. O con
firmare elocventă în 
acest sens o reprezin-' 

,tă și rezultatul alege
rilor parțiale de du
minică și luni, în care 
circa 1,5 milioane de 
alegători au fost che
mați la urne pentru 
reînnoirea
comunale din 521 
localități, 
alegerilor 
nouă deplasare 
stingă a corpului elec
toral, partidele comu
nist 
nind 
tate 
care 
taje 
în raport cu alegerile 
locale precedente, cit 
și cu consultarea poli
tică din 1972. Comu
niștii și-au dublat nu
mărul locurilor în 
Adige, au cîștigat cu

consiliilor 
de 

Rezultatele 
indică o 

spre

și socialist obți- 
în marea majori- 
a localităților în 
s-a votat procen- 
superioare — atît

6 la sută mai multe 
voturi în Trento Alto 
Bolzano și au înregis
trat, de asemenea, im
portante succese 
Avelino, Isernia, 
sinone și în alte 
meroase centre 
mici. în schimb, 
tidul democrat-creș
tin a suferit tfn recul 
într-o serie de locali
tăți și în special în 
Trentino, unde, după 
30 de ani, a pierdut 
majoritatea absolută. 
O lovitură serioasă 
primit partidele 
dreapta, liberalii 
neofasciștii, care 
pierdut voturi în 
proape toate comune
le în care s-a votat.

„Rezultatele alegeri
lor administrative — 
se spune într-o decla
rație t a secretarului 
general al P.C.I., En
rico Berlinguer — con
firmă că țara continuă 
să se deplaseze spre 
stingă, întrucît înțe
lege bine gravitatea 
problemelor economi
ce și sociale, se pro
nunță pentru o politi
că de reînnoire, care 
presupune solidari
tatea între toate 
țele populare și 
mocratice".

la 
Fro- 
nu- 
mai 

Par-

au 
de 
Și 

au 
a-

for- 
de-

Radu BOGDAN

lisabona: Pentru țăranii din Forros
da Almada s-a făcut dreptate

Cînd în sala de ju
decată, unde urma să 
se desfășoare ultima 
ședință a unui proces 
de expulzare a țărani
lor arendași de pe mo
șia Forros da Almada, 
s-a anunțat stingerea 
acțiunii, ca urmare a 
prevederilor noului 
decret-lege privitor la 
arendarea pămînturi- 
lor necultivate, cei 
peste 200 de țărani a- 
flați de față au izbuc
nit în urale. Forros da 
Almada este o mare

moșie din zona Riba- 
tejo, aparținind unei 
proprietare absenteis
te, așa cum este cazul 
cu majoritatea pro
prietarilor din această 
regiune. De multă 
vreme, încă înaintea 
actualei proprietare, 
moșia era cultivată in 
arendă de către țărani, 
care, prin eforturile și 
sudoarea lor, au trans
format terenuri nepro
ductive șl pietroase în 
pămînt fertil. De cîte
va generații pe acele

pămînturi trăiau și 
munceau 48 de familii, 
în condiții de totală 
incertitudine, depin- 
zind de clauzele viito
rului contract, care pu
teau fi schimbate după 
bunul plac 
tarei. Mult 
da a fost 
produsele 
procentul 
crescind continuu.
poi, proprietara a de
cis ca plata arendei să 
se facă în bani, fixînd 
insă un preț mult pes-

al proprie- 
timp aren- 
plătită in 

recoltate, 
acestora 

A-

te puterile țăranilor. 
Pentru că aceștia nu 
au putut să-l plăteas
că, proprietara a in
tentat acțiune judecă
torească împotriva lor 
și odată cu aceasta, 
sentințele de expulza
re a țăranilor au în
ceput să curgă. Acum 
trei ani, drama din 
Forros da Almada a 
atins limitele tragicu
lui, prin distrugerea 
caselor și bunurilor a- 
celor țărani care refu
zau să-și abandoneze 
pămînturile. Era un 
caz tipic de samavol
nicie moșierească, la 
care era supusă țără
nimea portugheză sub 
regimul fascist...

„In sfîrșit, prieteni, 
aveți dovada că multe 
lucruri au început să 
se schimbe in 
noastră, puteți

HAGÂ:

tara 
simți

acum că forța dreptu
lui începe să înlocu
iască dreptul forței" — 
spunea emoționat noul 
președinte al comisiei 
administrative a ca
merei municipale din 
Benavente (localitatea 
unde s-a desfășurat 
procesul) în aplauzele 
și uratele celor 200 de 
țărani. „Păcat că n-am 
adus cîteva garoafe ro
șii cu noi", regreta o 
țărancă mai în vîrstă, 
mototolindu-și in miini 
batista umezită de la
crimile bucuriei. In
tr-adevăr, prin sentin
ța judecătorească, toa
te procesele de expul
zare au fost clasate, 
stabilindu-se reîntoar
cerea agricultorilor 
expulzați, cărora li s-a 
acordat dreptul de a 
cumpăra pămînturile

lucrate la un preț fixat 
de Institutul pentru 
reorganizarea agrară, 
preț in a cărui calcu
lare se va ține seama 
de ameliorările succe
sive aduse păminturi- 
lor de către cei ce l-au 
lucrat...

O primă bătălie cîș- 
tigată pe calea remo- 
delării agriculturii por
tugheze, a lichidării 
unora din formele de 
exploatare semifeuda
le. Desigur, prefaceri
le se află abia la în
ceput de drum. Ori
cum, legea amintită 
înseamnă un prim pas 
spre atingerea dezide
ratului secular al ță
rănimii ca pămîntul să 
aparțini celor ce-l 
muncesc.

V. OROS

Acord româno-egipteon.
La Cairo a 
colaborare 
poștale dintre guvernele român și 
egiptean. Din partea română, acor
dul a fost semnat de Gheorghe Airi- 
nei, adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, iar din 
partea egipteană de Mohamed Ibra
him Sobhi, președintele Consiliului 
de administrație al organismului poș
telor al R.A. Egipt.

test semnat acordul de 
in domeniul serviciilor

Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Patriei 
din R. P. Bulgaria,care 3 avut 
loc la 20 noiembrie, l-a ales pe Pen- 
cio Kubadinski președinte al Consi
liului Național al acestei organizații. 
Din motive de sănătate, Gheorghi 
Traikov a fost eliberat din postul de 
președinte și a test ales președinte de 
onoare al Consiliului Național al 
Frontului Patriei.

Centrale eoliene în largul mării
Ideea folosirii forței 

vîntului — energie na
turală, care vreme de 
secole a constituit un 
neprețuit auxiliar al 
temerarului olandez 
în lupta sa cu marea 
— nu a fost niciodată 
părăsită în Olanda.

De mai bine de un 
deceniu, un centru de 
cercetări studiază, în 
insula TexeI, pe o 
veche moară transfor
mată într-o centrală 
miniaturală, posibilită
țile producerii de e- 
nergie electrică por
nind de la vînt. Din 
1964 și pînă în prezent, 
instalația a produs a- 
nual 28 000 
cantitate 
considerată 
pentru a satisface ne
cesitățile 
ale unui 
30-40 de 
Experiențe 
loc, de altfel, și în alte 
părți ale lumii, în 
Australia, în Noua 
Zeelandă, în S.U.A., în 
Elveția. în Olanda ele 
au dobîndit, în ulti
mul timp, o dimen
siune cu totul nouă.

Instalația 
modestă 
Texel 
pentru

kWh — 
de energie 

suficientă
elementare 
număr de 
gospodării, 
similare au

relativ 
insula 

constituit, 
un

din 
a 
olandezi.

punct de pornire către 
realizarea de centrale 
eoliene de mare pu
tere. Rezultatele cer
cetărilor întreprinse de 
un grup de specialiști 
Învederează că cen
trale de asemenea na
tură, puțind atinge 
puteri de pînă la 500 
MW, sînt, în stadiul 
actual de dezvoltare a 
științei și tehnicii, re
alizabile.

Desigur, nu toate 
problemele sînt rezol
vate. Fluctuația regi
mului vînturilor, feno
men bine cunoscut și 
cu influențe directe a- 
supra randamentului 
centralelor eoliene, a 
născut preocupări cu 
totul originale privind 
„stocajul" și transpor
tul energiei electrice 
produse în largul mă
rii.

După toate calcule
le, construcția genera
toarelor eoliene am
plasate in mare va 
putea începe în primii 
ani ai deceniului ur
mător. în legătură cu 
aceasta transpar și u- 
nele note de scepti
cism. Investiția fiind 
extrem de costisitoare 
este ușor de înțeles că 
energia electrică se va

obține și ea la un preț 
de cost ridicat • 
cel puțin 
mai mare 
centralele 
ceasta însă 
rajează nici 
liști, și nici pe oame
nii politici. Olanda 
este o țară lipsită de 
cărbune. Petrolul 
coperit în Marea 
dului nu îi este 
cesibil. Singura 
să energetică de 
dispune în mari 
porții sînt gazele na
turale. Dar gazele con
stituie o materie pri
mă prea prețioasă 
pentru a fi arse în 
cuptoarele centrale
lor electrice.

în forța vîntulul, o- 
landezii au găsit o su
papă de • siguranță. 
Mai exact spus, într-o 
epocă în care foamea 
de energie îndeamnă 
la asidue căutări în 
planuri dintre cele 
mai diverse, ei dau a- 
cestei forțe, pe care o 
utilizează
și veacuri, o dimen
siune nouă și plină de 
perspective.

cu
50 la sută 

decît în 
clasice. A- 
nu descu- 
pe specia-

des- 
Nor- 

ac-
sur- 
care 
pro-

de veacuri

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Lti Pekin a fost dat publicită
ții comunicatul privind vizita oficială 
efectuată în R. P. Chineză de Salem 
Robaya Aii, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.D.P. a Yemenului. 
Oaspetele a avut întrevederi cu pre
ședintele Mao Tzedun și cu pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, cu care a 
?>urtat convorbiri cordiale, prietenești, 
n cursul convorbirilor cu Den Siao- 

pin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, cele două părți 
și-au exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
reciprocă și au examinat perspecti
vele promovării în continuare a a- 
cestor legături.

• EXPEDIȚIE TEME
RARĂ. §ase neozeelandezi, 
șase francezi, printre care cu
noscutul vulcanolog Haroun Ta- 
zieff, și doi americani intențio
nează să întreprindă 
brie — după cum 
ziarul „Die Welt" — 
curajoasă expediție 
gică din istorie". Ei 
pus să cerceteze vulcanul Ere
bus din Antarctica. Sint cunos
cute trei lacuri permanente de 
lavă : în Hawaii, Zair și Etio
pia. în craterul vulcanului Ere
bus există un al patrulea lac 
care, pînă acum, a fost fotogra
fiat doar din avion. Panta de 
150 metri, de la margirea crate
rului pînă la lac, este aproape 
perpendiculară, fiind acoperită 
în permanență de un fum sul
furos, care doar rareori permite 
să se zărească lava clocotitoa
re. „Totuși, după cum a decla
rat Tazieff, mai mult decît ca
racteristicile vulcanului ne va 
da de furcă temperatura extrem 
de scăzută care domnește în 
Antarctica la o altitudine de 
peste 4 000 metri".

• PE URMELE INDO- 
EUROPENILOR. O echipă 
de arheologi sovietici a desco
perit recent în Munții Ural 
fragmente dintr-un car de luptă 
cu două roți, care datează de 
prin anul 3500 î.e.n. Carul — ase
mănător celor folosite în anti
chitate in Orientul Apropiat și 
Mijlociu — se apreciază că a- 
parținuse unor triburi ariene 
care locuiau în regiunile din 
nordul Indiei. Oamenii de știin
ță sovietici consideră că aceas
tă descoperire le va permite 
trasarea cu mai multă precizie 
a căilor de penetrare 
grație a popoarelor 
pene.

• MISIUNEA
NEER-1 ■] Sonda 
„Pioneer-U“, lansată 
de luni, urmează să ____
considerabil cunoștințele despre 
planeta Jupiter, al cărei mister 
a început să fie dezvăluit de 
„Pioneer-10“, menționează ofi
cialitățile N.A.S.A.

Zona cercetată de „Pioneer- 
10“ a fost mică și concentrată 
asupra regiunii ecuatoriale. 
„Pioneer-ll“ va ajunge însă la 
o distanță mai mică de Jupiter 
și se așteaptă ca fotografiile pe 
care le ia să fie mult mai clarei 
însă această apropiere s-ar pu
tea să/ fie riscantă, deoarece 
„Pioneer-ll“ va fi supus unul 
intens bombardament cu radia
ții, care ar putea să avarieze 
sonda spațială. Cea mai mare 
parte din activitatea de cerce
tare se va desfășura în centura 
de radiații a lui Jupiter. Tot 
aici se vor lua și cele mai mul
te fotografii. în timpul străba
terii acestei regiuni se vor ob
ține imagini și date cu totul1 
deosebite de cele de pînă acum. 
Se vor acumula, astfel, cunoș
tințele necesare pentru proiec
tarea ■ unei alte nave spațiale, 
care să reziste trecerii prin a- 
propierea „gigantului sistemu
lui nostru planetar".

în decem- 
consideră 

„cea mai 
vulcanolo- 
și-au pro

și de mi- 
indoeuKo. '

.„ho-
spațială 

acum 20 
lărgească
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multă vre- 

în 
trei varian- 
de marți, 
Julius K. 
cele

La Ambasada românii din 
Varșovia a avut loc, miercuri, 
o întilnire cu reprezentanți ai 
presei poloneze, ai radioului și 
televiziunii, consacrată celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Amba
sadorul A. Duca a vorbit des
pre însemnătatea apropiatului 
Congres in viața partidului nos
tru și a înfățișat realizările ob
ținute de poporul român.

• TANZANIA 
VEA O NOUĂ 
LĂ. Edificarea unei 
le preocupă de mai 
me oficialitățile Tanzaniei, 
acest scop, existau 
te. în cursul zilei 
președintele țării, 
Nyerere, a vizitat 
locuri posibile. Alegerea 
oprit asupra unui centru 
regiunea Dodoma din Tanzania 
Centrală. Orașul, care va primi 
o populație de 300 000—400 000 
de locuitori, va fi terminat în 
decurs de zece ani.

trei 
s-a 
din

Denunțarea unor acțiuni 
contrarevoluționare în Peru, 
într-un comunicat oficial dat publici
tății la Lima, autoritățile guvernamen
tale denunță existența unei campanii 
contrarevoluționare, organizată din 
interior și exterior, prin utilizarea u- 
nor organe de presă — săptămînale- 
le „Oiga" și „Opinion Libre" — și a 
unui grup de membri ai Colegiului 
avocaților din Lima. Comunicatul 
aduce la cunoștință că, în apărarea 
revoluției, guvernul a hotărît aresta
rea unui număr de 'cinci membri ai 
Colegiului avocaților din Lima, în
chiderea revistelor „Oiga" și „Opi
nion Libre", precum și expulzarea 
din țară a unui număr de zece per
soane.

Accident de aviație. Un 
avion de pasageri „Boeing-747“ 
(Jumbo Jet), aparținind companiei 
vest-germane „Lufthansa", s-a pră
bușit pe noul aeroport internațional 
din Nairobi. La bordul aparatului se 
aflau 157 persoane, între care 17 
membri ai echipajului. Știrile sosi
te din Nairobi în cursul dimineții 
de miercuri anunțau că un număr 
de 96 de persoane, între care că
pitanul și copilotul, ar fi supravie
țuit catastrofei. Cîțiva pasageri a- 
flați la bordul aparatului au coborît 
în capitala kenyană înainte de de
colare. între aceștia se afla și vi
cepreședintele Bundestagului, doam
na Liselotte Funke, împreună cu alți 
patru parlamentari vest-germani, 
membri ai Comitetului financiar, so
siți în vizită în Kenya.

Ploi Intermitente au provocat revărsarea rîului Lys, în apropierea localității 
Kortrijk (Belgia), și inundarea terenurilor agricole

• REZERVE ÎNDE
LUNGATE. Zăcămintele de 
uraniu ale Terrel sînt suficien
te pentru a satisface timp înde
lungat,1 poate chiar două milenii, 
nevoile mondiale de energie. A- 
ceastă constatare a fost făcută 
cu ocazia deschiderii unui sim
pozion internațional, organizat 
de către „Deutsches Atom
forum" Ia Mainz (R.F.G.) și fo
care participă specialiști din 18 
țări.

• TUTUNUL - IN 
LUPTA ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII. în orașul Miinchen 
urmează a fi plantate, în zonele 
destinate spațiilor verzi, nume
roase plante de tutun. Dacă pe 
de o parte, sub formă de mate
rie primă pentru industria țigă
rilor, tutunul contribuie la po
luare, pe de altă parte el este 
apreciat de specialiștii germani 
ca un bioindicator deosebit de 
fidel, care va permite efectuarea 
unor măsurători precise asupra 
poluării atmosferice din fostul 
oraș olimpic.

® „CASA MEMORIA- 
LĂ O’NEILL". Conducerea 
„Eugene 'O’Neill Memorial 
Theatre Center" din Waterford, 
S.U.A., a hotărît să achizițio
neze așa-numita casă „Monte 
Cristo" din New London, Con
necticut, care aparține familiei 
O’Neill și unde scriitorul și-a 
petrecut anii copilăriei și ado
lescenței. Această casă din 
lemn, compusă din parter și 
etaj, urmează să fie transfor
mată într-o bibliotecă și 
muzeu . '
cutului dramaturg, precum și 
istoriei ■ • ■ • ■ -
poartă 
Cristo, în amintirea piesei cu a- 
celași nume în care tatăl scrii
torului — actorul Jariies O’Neill 
— a dobîndit o mare faimă.

• O „VICTIMĂ" NE
REGRETATĂ. După nouă ani 
de existență, Can-Am, campio
natul „superautomobilelor", în 
care se confruntau „monștrii" a 
căror capacitate cilindrică ~ de
pășea 8 000 de cm cubi, nu va 
mai avea loc în 1975. Motivul ? 
Dificultățile determinate de cri
za energetică. Iată o „victimă" 
a crizei care nu va produce 
prea multe regrete.

un
consacrate operei cunos-
teatrului american. Casa 
numele contelui Monte
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