
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA 
PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUȘESCU
Șl KENNETH DAVID KAUNDA 
au semnat documente de mare importanță 
pentru colaborarea dintre cele două țări și popoare

Miercuri dimineața, după în
cheierea convorbirilor oficiale 
la nivel inalt romăno-zambiene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
dr. Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, au

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui
Kenneth David Kaunda

Stimate tovarășe președinte,
Dragă prietene,

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfacția 

conducerii 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 relații
lor de cooperare multilaterală 
dintre partidele și popoarele 
noastre, consemnează principiile 
pe baza cărora sintem hotărîți 
să acționăm împreună in viitor, 
atit pentru dezvoltarea acestor 
relații, cit și în activitatea pe 
plan internațional pentru solu
ționarea problemelor complexe 
în interesul întăririi politicii de 
independență și suveranitate, 
pentru pace și colaborare.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și dr. Kenneth David Ka- 
unda, președintele Partidului 
Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii 
Zambia, s-au reîntîlnit, 
miercuri dimineața, pentru a 
continua schimbul de vederi 

semnat Declarația Solemnă a 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Zambia și Comuni
catul Comun cu privire la vizita 
oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România a pre
ședintelui Kenneth David Kaun
da — documente ce încununea
ză strălucit rezultatele convorbi
rilor fructuoase purtate de con
ducătorii de partid și de stat ai 
României și Zambiei.

Aș dori să exprim convingerea 
că vizita dumneavoastră va 
marca un nou moment în dez
voltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale, în 
general in ridicarea pe o treap
tă superioară a colaborării noas
tre.

V-aș ruga să transmiteți din 
partea poporului român, a noas
tră, a tuturor cele mai bune 
sentimente frățești de prietenie 
și solidaritate cu poporul zam- 
bian și urarea de a obține noi 
și noi succese pe calea dezvol
tării economico-sociale indepen
dente, a bunăstării și fericirii.

Dumneavoastră vă adresăm, o 
dată cu sentimentele cele mal 
bune, urarea de drum bun, de 
multe succese in activitatea în
chinată progresului poporului 
dumneavoastră, multă fericire ! 
(Vii aplauze).

consacrat dezvoltării relațiilor 
de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre cele două 
țări și partide, în folosul și 
spre binele ambelor popoare, 
în interesul întăririi unității 
de acțiune a tuturor forțelor 
antiimperialiste, în lupta pen
tru pace, securitate și înțele
gere internațională.

Convorbirile s-au desfășurat

La solemnitatea desfășurată la 
Palatul Consiliului de Stat, au 
fost prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Manea 
Mănescu, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai gu
vernului.

Din partea zambiană au par
ticipat E. H. K. Mudenda, P.

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

prilej pentru a vă spune, în 
numele colegilor și tovarășilor 
mei din delegația Zambiei, cit 
de recunoscători vă sîntem dum
neavoastră, tovarășe președinte, 
și colaboratorilor dumneavoastră 
pentru noul prilej pe care ni 
l-ați oferit de a vizita țara 
dumneavoastră, de a ne intîlni 
cu conducătorii Partidului Co
munist Român și de a avea, 
astfel, ocazia de a învăța atit 
de mult din experiența dumnea
voastră.

Domnule președinte și iubite 
frate.

Noi venim dintr-o zonă în care 
confruntarea este ia ordinea zi
lei. Pentru noi, a vizita Româ
nia, a vedea dezvoltarea socia-

sub semnul sentimentelor de 
stimă și prietenie ce caracte
rizează relațiile româno-zam- 
biene, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și deplină 
înțelegere.

La întrevedere au partici
pat Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., și M. Chona, 
asistent special pentru pro
bleme politice al președin
telui Republicii Zambia.

Kawandami, V. J. Mwaanga și 
celelalte persoane oficiale care 
însoțesc pe președintele Repu
blicii Zambia.

După semnarea documentelor, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda au ros
tit alocuțiuni, și-au strins cu 
căldură mîinile, s-au îmbrățișat 
prietenește.

listă in țara dumneavoastră, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, este ca un plămin de 
aer proaspăt pe care-1 luăm. 
Vă sintem foarte recunoscători 
pentru prilejul pe care ni l-ați 
oferit de a veni în țara dum
neavoastră și de a ne da seama 
încă o dată, la fel ca și inainte, 
de similitudinile care există în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Unit al Independen
ce Naționale din Zambia, atit în 
ceea ce privește abordarea pro
blemelor internaționale, cît și în 
tratarea problemelor noastre de 
perspectivă. Aceste similitudini 
sînt cu atit mai mari, cu cît 
poate că în trecut exista din 
partea unora îndoiala că vom 
păși împreună, ca acum, pe a- 
celași drum.

Domnule președinte,
Nimeni dintre cei care au ur

mărit istoria dezvoltării Româ
niei sub conducerea partidului 
comunist nu poate pune la în
doială că prin dumneavoastră 
se aude vocea rațiunii. In lu
mea de astăzi, atit de tulbu
rată, glasul dumneavoastră, gla
sul poporului român, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, este glasul păcii, dar 
nu al păcii cu orice preț, ci al 
păcii în unire și demnitate pen
tru om și pentru societate.

După cum am spus, domnule 
președinte, vă sîntem deosebit 
de recunoscători și dorim să vă 
mulțumim mult, dumneavoastră, 
colaboratorilor dumneavoastră, 
doamnei Ceaușescu, poporului 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru tot 
ce ați făcut în favoarea noastră.

Folosesc acest prilej pentru a 
spune că noi, în Zambia, sub 
conducerea Partidului Unit al 
Independenței Naționale, sintem 
foarte mîndri de prietenia noas
tră și vom face tot ce depinde 
de noi pentru a dezvolta aceas
tă prietenie spre noi culmi.

Vă doresc dumneavoastră, sti
mate tovarășe și frate de luptă, 
președinte al României, si soției 
dumneavoastră, conducerii Parti
dului Comunist și poporului 
român succes în acțiunea dum
neavoastră revoluționară. (Vii 
aplauze).

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ

a Republicii Socialiste România și Republicii 
Zambia

COMUNICAT COMUN
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în cursul zilei 
de ieri, cei doi 

președinți 
au fost 
oaspeții 

Institutului 
agronomic

Reportajul 
în pagina a lll-a

PLECAREA 
ÎNALȚIIOR 

OASPEȚI 
ZAMBIENI

Miercuri, 20 noiembrie, ș-a 
Încheiat vizita oficială de prie
tenie pe care dr. Kenneth Da
vid Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republi
cii Zambia, și doamna Betty 
Kaunda au făcut-o In țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Desfășurată sub semnul sti
mei, prieteniei și respectului re
ciproc, această nouă întîlnire la 
nivel inalt româno-zambiană a 
marcat un moment de deose
bită Însemnătate atit în cro
nica relațiilor bilaterale, cît și 
în domeniul vieții internațio
nale. Ea a reafirmat cu preg
nanță dorința și hotărîrea ță
rilor, partidelor și popoarelor 
noastre de a extinde și adinei 
conlucrarea dintre ele, in fo
losul și spre binele lor, în in
teresul cauzei păcii, colaboră
rii si înțelegerii între națiuni.

De la reședință pină la aero
portul Otopeni, unde a avut 
loc solemnitatea plecării, pre
ședintele Kenneth David Ka- 
unda și doamna Betty Kaunda 
au fost însoțiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La aerogara erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Zambiei. Pe frontispiciul pa
vilionului oficial se aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda. Pe mari panouri erau 
înscrise urările : „Să se dez
volte și să se întărească priete
nia și colaborarea dintre popoa
rele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Zambia !“, 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare !“

Numeroși cetățeni ai Capita
lei, veniți la aeroport, au salu
tat cu multă cordialitate pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
dr. Kenneth David Kaunda. a- 
clamind cu însuflețire pentru 
prietenia româno-zambiană. Cei 
doi președinți au răspuns cu 
căldură aclamațiilor mulțimii.

In continuare, are loc cere
monia oficială.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul.

Se intonează imnurile de stat 

(Continuare în pag. a UI-a)

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 Partidu
lui Comunist Român, ședința Comite
tului Executiv al Comitetului Central 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare cu privire la rezul
tatele convorbirilor avute cu președin
tele Partidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, 
care a efectuat o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

Desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de cordialitate și înțe
legere reciprocă, caracteristică rela
țiilor dintre cele două partide, țări și 
popoare, convorbirile au pus bazele 
dezvoltării și aprofundării, pe un plan 
superior, a colaborării româno-zambie- 
ne 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, pen
tru conținutul documentelor semnate, 
care se înscriu ca un nou și valoros act 
de politică externă a partidului și sta
tului nostru.

Comitetul Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției remarcabile a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la dez

voltarea relațiilor româno-zambiene, 
principialității și consecvenței cu care 
secretarul general acționează pentru 
afirmarea în relațiile dintre state a 
principiilor și normelor dreptului inter
național, pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice internațio
nale, pentru asigurarea unui climat 
stabil de pace, destindere, securitate și 
colaborare intre popoare.

Comitetul Executiv a stabilit ca mi
nisterele, instituțiile și alte organe cen
trale de stat să ia măsuri corespunză
toare pentru aplicarea în viață a înțe
legerilor și documentelor semnate, în 
vederea dezvoltării continue a relațiilor 
de colaborare pe multiple planuri, între 
Republica Socialistă România și 
Zambia.

Comitetul Executiv apreciază că 
promovarea și extinderea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări, partide 
și popoare reprezintă o contribuție de 
seamă la cauza luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, la întărirea 
politicii de independență și suverani
tate, pentru pace și cooperare în lume.

în continuare, Comitetul Executiv a 
stabilit unele măsuri în legătură cu or
ganizarea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului și a rezolvat probleme ale 
activității curente.

„TROFEUL INOVATORULUI-
Comitetul județean Prahova 

al U.T.C. a organizat sesiunea 
de comunicări cu tema „Soluții 
noi în folosirea eficientă a 
metalului", cu tineri specialiști 
din unitățile constructoare de 
mașini. Cu acest prilej a fost 
decernată organizației U.T.C. a 
întreprinderii mecanice Plo- 
peni cupa transmisibilă repre- 
zentînd Trofeul inovatorului, 
pentru antrenarea cît mai mul
tor tineri la activitatea de crea
ție și eficiența aplicării în prac
tică a soluțiilor tehnice pro
puse de ei. Ciștigătorii trofeu
lui au făcut 412 propuneri de 
inovații, invenții și raționali
zări, a căror valoare postcalcu- 
lată este de 25,6 milioane lei. 
Participanții la această mani
festare au elaborat și un plan 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de creație în rîndul 
tinerilor din unitățile industria
le prahovene.

R. V.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
LA MUNCA VOLUNTAR PATRIOTICĂ:

ța“ din Sibiu au montat utilajele in noile capa
cități de producție. înfrumusețarea și curățenia 
orașelor, comunelor și satelor au fost preluate 
de către tineri. în Sibiu, parcurile. însumînd 119 
ha au fost repartizate pe organizații U.T.C., ele 
conștituindu-se în locuri de odihnă și agrement.

Răspunzînd prezent la chemările organizației 
județene tinerii au colectat 16 500 tone de fier 
vechi, 130 tone de metale neferoase, peste 280 
tone deșeuri de hirtie și 21 715 borcane, au plan
tat 72 000 de pomi fructiferi și 18 000 plopi în 
aliniament.

îndeplinind și depășind planul anual la acțiu
nile de muncă patriotică, uteciștii au înscris 
m cronica întrecerii uteciste o pagină de înalt 
patriotism pe care o închină celui de al XI-lea 
Congres al partidului.

LIDIA POPESCU*

• Comitetul județean Mureș al U.T.C.

Angrenați in ampla întrecere ce se desfășoară 
sub deviza „Tineretul, factor activ în îndeplini
rea cincinalului inainte de termen", uteciștii din 
județul Mureș depun eforturi susținute pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de producție, 
pentru obținerea unor economii de materii pri
me și materiale.

în acest context se înscriu și 
acțiunile de muncă patriotica 
inițiate în scopul recuperării 
deșeurilor metalice și a ambala
jelor de sticlă și hirtie.

Ieri. Comitetul județean Mu
reș al U.T.C. a raportat reali
zarea angajamentelor luate in 
cinstea celui de al XI-lea Con
gres al P.C.R. de a-și îndeplini 
pină în ziua istoricului eveni
ment. planul anual la acțiunile 
de muncă patriotică.

Pină la această dată ei au re
dat circuitului economic Dește 
15 000 tone fier vechi, 14 000 kg 
hirtie, 140 000 bucăți ambalaje 
din sticlă, colectate prin munca 
patriotică a tinerilor.

MIRCEA BORDA

• Comitetul județean Sibiu al U.T.C.
Pe cele 23 de șantiere, tinerii sibieni au efec

tuat lucrări în valoare de 85 milioane lei, depă
șind sarcinile prevăzute cu peste cinci milioane 
și jumătate de lei. îmi revăd notițele și simt 
nevoia să-i amintesc, în primul rînd, pe cei 
50 000 de tineri, de toate profesiile, care în cam
pania de toamnă au susținut un exigent examen 
al bărbăției și hărniciei, înscriind în bilanțul a- 
cestui an, marcat de două mari evenimente, 
suma de 2 430 000 lei. într-o singură săptămină, 
cea premergătoare conferinței județene de par
tid. 12 500 de tineri au fost prezenți în I.A.S. și 
C.A.P. la recoltatul porumbului și sfeclei de za
hăr. Alți 4 000 au însilozat în cadrul întreprin
derii „Amilon" cartofi economisind 3 590 000 lei. 
în rîndul multor colective s-au născut inițiative 
cu puternic caracter educativ care s-au mate
rializat în produse suplimentare în valoare de 
14 milioane lei, în economisirea materiei prime, 
materialelor auxiliare și energiei. La „Emailul 
roșu“ din Mediaș au fost organizate concursuri 
profesionale în sprijinul producției. într-o sin
gură duminică au fost realizate toate vasele ne
cesare pentru Șantierul național al tineretului 
Giurgiu-Răzmirești. în timpul lor liber tinerii 
de la întreprinderile „Balanța1' și „Independen-

Arhitectură nouă la Rădăuți

-A.

In fruntea acțiunilor — 
UTECIȘTII

Colectivul Combinatului chimic din Făgăraș întîmpină marele 
eveniment al poporului nostru cu succese demne de consemnat.

In aceste zile premergătoare Congresului, inteligența tehnică a 
chimiștilor făgărășeni este valorificată prin modificarea și perfec
ționarea tehnologiei de fabricare a rășinilor solide, scurtîndu-se 
perioada operațiilor de rondensare, fapt care a dus la obținerea 
unor capacități de producție sporite și totodată a redus la jumă
tate consumul de energie. Calitatea produsului a fost și ea îmbu
nătățită. situîndu-l la nivelul rășinilor similare de pe piața 
mondială.

Pentru prima dată în țară au fost asimilate două noi sortimente 
de rășini necesare stratificăm in lemn și pentru PFL. Luna aceasta 
va începe producerea în serie a unui ierbicid selectiv denumit co
mercial „Dinofan și conceput de un colectiv de specialiști ai 
combinatului. Mulți tineri au colaborat și la realizarea rezorcinei, 
produs ce va fi utilizat în special în Întreprinderea de anvelope. 
Trebuie subliniat faptul că acest produs nou realizat vizează elimi
narea importului.

„In afară de acestea — ne spunea Ștefan Hurdubeț, secretarul 
comitetului U.T.C. al combinatului, colectivul nostru de muncă a 
reușit să îndeplinească la sfîrșitul celor 10 luni angajamentele 
asumate în ceea ce privește economisirea combustibilului și a 
energiei. Tinerii au fost în fruntea acestor acțiuni, echipe speciale 
supraveghind sursele de energie și întreținînd în stare de funcțio
nare utilajele pentru evitarea pierderilor. Au fost efectuate 23 000 
ore de muncă patriotică în sprijinul producției.

ADINA VELEA

Au terminat 
arăturile

în județul Dîmbovița, au fost 
terminate arăturile pentru în- 
sămînțările de primăvară pe în
treaga suprafață prevăzută. în 
unitățile cooperatiste din jude
țul Buzău, această importantă 
lucrare pentru producția anului 
viitor se efectuează acum pe ul
timele suprafețe.
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„PERSPECTIVE
PE CARE LE VOM 
TRANSFORMA 
ÎN REALITATE
Cum vor arăta orașele României în anii următori ? 
Ca condiții de muncă și de viață vor oferi ele 
oamenilor ? Ce criterii se vor respecta în proce
sul urbanizării ? lată cîteva din întrebările care își 

găsesc răspuns în grupajul nostru.

Convorbire cu arhitect GHEORGHE HUSAR
coordonator pentru sistematizare fi arhitectură, din cadrul 

Comitetului pentru problemele consiliilor populare

— Pină in anul 2000, an 
pini la care ne raportăm, 
deocamdată, prognozele pri
vind dezvoltarea noastră 
multilaterală, a mai rămas 
de parcurs un sfert de se
col. Privind înainte, e firesc 
să facem apel și la dezvol
tarea de pină acum a orașe
lor. Ce ne puteți spune, to
varășe arhitect, in acest 
sens ?

— în prezent, in orașe există 
aproximativ 2,5 milioane de 
locuințe, din care pesta 860 000 
apartamente au fost constru
ite intre 1951—1973, din fon
durile de investiții ale statului 
și din fondurile populației, cu 
sprijinul statului in credite și 
execuție. în ultimii 25 de ani a 
crescut și numărul orașelor, de 
la 152 la 238. iar populația ur
bană s-a dublat. Conform pro
iectului Directivelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și pro
iectului Programului partidu
lui, urbanizarea va cunoaște 
un ritm și mai înalt. Ast
fel. printre alte elemente, 
prognozele prevăd că în ju
rul anului 1990 vor locui in 
actualele municipii și orașe 15— 
16 milioane de oameni, față de 
circa 8 milioane în prezent, la 
care se vor adăuga locuitorii 
viitoarelor centre economice și 
sociale cu caracter urban (300—

400 pină în 1990), fiecare avind 
in medie 5 000 de locuitori.

— Ce elemente se au in 
vedere in dezvoltarea, in 
sistematizarea orașelor ?

— în primul rind, utilizarea 
cit mai completă a perimetrului 
construibil și alegerea unui re
gim de înălțime rațional. Vom 
ține seama de necesitatea folo
sirii optime a terenului, ca și- 
de o demolare judicioasă în ve
derea eliberării amplasamente
lor. Vor apărea noi dotări edi- 
litar-gospodărești și culturale, 
unități de alimentație publică, 
de prestări de servicii, se vor 
trasa și construi noi căi de co
municație, se vor îmbunătăți în 
continuare transporturile în co
mun. Tradițiile locale vor fi 
păstrate, arhitectura viitoarelor 
construcții dînd în același timp 
orașelor o înfățișare modernă. 
Se prevede ca în 1990 populația 
urbană să ajungă la 65 la sută, 
iar spre sfirșitul secolului la 
75—80 la sută din totalul popu
lației țării, avindu-se în vedere 
că, datorită puternicei dezvol
tări pe care o va cunoaște agri
cultura. p'in mecanizarea conti
nuă a lucrărilor specifice, popu
lația ocupată în acest sector va 
avea după 1990 o pondere de 
numai 10—12 Ia sută. Evident, 
se vor îmbunătăți și condițiile 
de locuit. Astfel, pină în 1990 se 
prevede construirea a circa 3

milioane de apartamente. în așa 
fel îneît, pină în anul 2000, fie
care familie să dispună de un 
apartament racordat la rețeaua 
de apă și canalizare, iar fiecare 
locuitor de o cameră. Totodață, 
reducerea treptată a timpului de 
lucru, care în 1990 se prevede 
să ajungă la 40 de ore pe săpt'ă- 
mînă. va necesita sporirea do
tărilor social-culturale, a zone
lor de odihnă, agrement și tu
rism. unde oamenii muncii să.și 
poată petrece intr-un mod cit 
mai util și mai plăcut timpul 
liber.

— Ce stiluri de muncă se 
preconizează, tovarășe arhi
tect, pentru materializarea 
acestor perspective, atît de 
promițătoare ?

— Există un plan de acțiuni 
în care, dealtfel, am și intrat. 
Pornind firesc de la realitățile 
economice, sociale și tehnico- 
științificc, de la necesitatea sa
tisfacerii optime a nevoilor 
populației, la prefigurarea ora
șelor vuitorului contribuie, ip-

tr-o activitate complexă, pluri
disciplinară, atit arhitecții și 
constructorii, cit și sociologii, 
istoricii, psihologii, igienișții, 
economiștii și planificatorii, fie- 
care venind cu puncte de vedere 
specifice domeniului său de ac
tivitate,. absolut necesare în ur. 
banismul modern. Astfel, se vor 
asigura amplasarea cit mai jur 
dicioasă a obiectivelor indus
triale, protejarea mediului am
biant, inclusiv în sensul reduce
rii zgomotului, randamente spo
rite în construcții, prin tipizarea 
și industrializarea lor masivă 
ș.a. Țin să precizez, totodată, că 
urbanizarea nu se va limita la 
orașele propriu-zise, ci firește, 
acest proces va pătrunde tot mai 
mult și la sate, fiecare cetățean 
al României socialiste urmind 
șă beneficieze de condiții de 
viață cît mai bune, ciț mai civi
lizate, așa cum, de fapt, prevăd 
importanțele hotărîri de partid 
și de stat pe care ne vom stră
dui să le transformăm în reali
tate.

A

La Uniunea Arhitecților am notat cîteva din obiectivele ime
diate ți de perspectivă privind îmbunătățirea condițiilor de 
confort, economia terenului, reducerea costului, a consumului 
de materiale ți manoperei, lată cîteva dintre ele :

• Stabilirea regimurilor de înălțime ale noilor ansambluri 
de locuit se va face diferențiat, în funcție de mărimea orașu
lui ți de condițiile naturale privind seismicitatea ți caracteris
ticile terenului de fundații ;

e Mărirea densității populației. In anul 2 000 densitatea 
medie în orașele țării va fi de două ori mai mare decit astăzi, 
în ipoteza menținerii actualelor perimetre ale municipiilor, o- 
rațelor și comunelor suburbane. In acest scop, va crește pon
derea clădirilor cu multe niveluri, avînd în vedere că, de pil
dă, densitățile nete în variantele cu 11 niveluri sînt cu circa 
60-70 la sută mai mari decît în cele cu 5 niveluri ;

• Diversificarea regimului de înălțime a locuințelor prin 
extinderea construcțiilor cu 2, 3 și 4 niveluri, realizate din 
materiale ușoare, adoptindu-se soluții urbanistice care vor 
duce, de asemenea, la densități sporite ;

• Reducerea actualei distanțe normate între clădirile cu 5 
niveluri de la 25 m. la 15 sau 20 m„ în funcție de orientare. 
Astfel, reducerea distanței minime la 15 m. între clădiri cu 
parter și 4 etaje, va conduce la creșterea densității nete cu 
circa 22 la sută, în vreme ce reducerea cu 5 m. a distanței

între clădirile cu parter si 10 etaje va conduce la creșterea 
densității nete cu circa 15 la sută ;

e Comasarea unor dotări social-culturale și înglobarea 
unora in construcțiile de locuințe ;

e Extinderea folosirii secțiunilor late cu curți interioare la 
clădirile cu 5 niveluri ;

• Normarea suprafețelor pentru parcaje și garaje, pe baza 
numărului preliminat de autovehicule pentru anul 1980, ur- 
mînd ca după această dată să se recurgă la parcaje supli
mentare, etajate și subterane ;

• în vederea îmbunătățirii aspectului estetic ți pentru evifa-
rea monotoniei se propune ca ansamblurile de locuit cu peste 
500 apartamente să nu fie realizate într-un singur regim de 
înălțime; , „ . „

• în perspectiva anului 2 000 se preconizează dezvoltarea 
mai accentuată a orașelor mici și mijlocii, precum și a vii
toarelor 300-400 centre economice și sociale cu caracter ur- 
bCe în jurul anilor 1980-1990, fiecare locuitor va dispune de 
15 mp locuibili, față de 10 mp în prezent.

Grupaj realizat de
DRAGOMIR HOROMNEA

Foto: O. PLEC AN

RAID IN JUDEȚUL MUREȘ:

Semănatul va fi terminat
in această săptămină

Am reparcurs după două săp- 
tămîni un itinerar : Tg. Mu
reș, Band, Grebeniș, Săulia. 
Constatam atunci încă mari su
prafețe cu porumb nerecoltate, 
cu importante cantități de sfe
clă de zahăr netransportate, 
mari rămîneri în urmă la insâ- 
mînțările de toamnă.

Desigur, nu este acum timpul 
cel mai prielnic pentru a dis
cuta despre semănatul griului, 
dar merită oricum, evidențiată 
hotărîrea cu care comuniștii, lu
crătorii ogoarelor acestor melea
guri vor să intimpine Congre
sul al XI-lea al partidului, o 
carte de vizită care să le repre
zinte hărnicia. Ce înseamnâ a- 
ceasta ne spune Eroul Muncii 
Socialiste, tovarășul Gheorgne 
Duma, președintele Cooperati
vei agricole de producție Săulia.

— îmi îngădui, acum. m 
preajma înaltului forum comu
nist să vorbesc în numele ță
rănimii locurilor pe care ie 
voi reprezenta, că, vrem ca oaa- 
tă cu manifestarea deplinei ade
ziuni la documentele ce vor li 
adoptate, dezbătute in fiecare 
cooperativă de producție, să do
vedim prin fapte, hotărirea de 
a ne închina toate eforturile 
pentru materializarea preveae- 
rilor lor. în ce ne privește, re
lev că CAP Săulia se prezintă 
la Congres cu campania de

toamnă încheiată, cu toate obli
gațiile contractuale achitate. In 
condițiile acestei toamne grele 
prin părțile noastre, aș atirma 
că membrii cooperatori, toată 
suflarea satului au dat dovadă 
de multă responsabilitate și dă
ruire pentru a stringe și pune 
la adăpost ultimul gram de re
coltă. Faptul că am realizat o 
producție de peste 55 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar este 
rezultatul efortului cooperato
rilor, al experienței ciștigate. 
Un imbold la mobilizarea pen
tru producții mai bune în viitor. 
Tocmai de aceea, răspunzind 
chemării cooperatorilor din 
Izbiceni Olt ne-am propus ca 
în anul 1975 să obținem 6 va
goane de sfeclă de zahăr, 3 600 
kg de griu, 7 200 kg porump 
știuleți la hectar. Pentru aceas
ta ne pregătim de pe acum.

Bătălia pentru insămințarea 
ultimelor suprafețe se dă și la 
Grebeniș. 15 tractoare, toate ale 
secției de mecanizare, lucrează 
la pregătirea recoltei ultimului 
an al acestui cincinal. Pe Pa
vel Gyorgyka, secretarul comi
tetului U.T.C. de la S.M.A. l-am 
intîlnit în locul numit „După 
vie".

— Parcela aceasta de 35 de 
hectare au arat-o tinerii dumi
nică. Este greu dar mecaniza
torii înțeleg greutățile și lup-

BRAȘOV:
S-a terminat recoltarea și depozitarea cartofilor
în județul Brașov, a fost terminată recoltarea și depozitarea 

cartofilor, a sfeclei de zahăr și a porumbului. Au fost insămin- 
țate peste plan circa 1 300 hectare cu griu și secară și s-au dat 
la fondul de stat peste sarcinile prevăzute 6 milioane tone car
tofi. în prezent se execută lucrări de arătură pentru însămință- 
rile de primăvară.

A. VELEA

tă cu toată hotărîrea să le în
vingă. Ziua lor de lucru înce
pe la ora 5 și se încheie la ora 
23. In funcție de posibilități, pot 
vorbi de acum la timpul trecut, 
au arat, discuit, semănat, au 
transportat produsele de pe 
cîmp. Astăzi, deși cu o întîrzie- 
re pricinuită numai de vremea 
neprielnică, avem totuși satis
facția că roadele anului sint la 
adăpost, că voința tuturor co
operatorilor și mecanizatorilor 
tineri și virstnici de a încheia 
recoltatul și semănatul pină la 
Congres se împlinește.

Grija „cimpenilor", cum sint 
numiți lucrătorii Podișului 
Transilvaniei, acum după ce 
recoltatul și transportatul pro
duselor s-a încheiat se îndreap
tă spre încorporarea în sol a 
ultimelor cantități de sămință. 
Așa că nu ne-am mirat dacă pe 
tinărul inginer Siegfrid Tabors- 
ki, președintele Consiliului in- 
tercooperatist Band nu l-am în- 
tilnit la sediu.

— Este pe teren, ne-a lntor- 
mat Margareta Nagy, contabilă 
la SMA. Și terenul era Finațe, 
Mădăraș, Oroi adică toate cele 
5 unități cooperatiste aparțină
toare consiliului. Scopul aces
tei „navete" l-am aflat de la 
cooperatorii și mecanizatorii în- 
tîlniți pe cîmp. împreună cu 
specialiștii din CAP, depistează 
parcele pe care pot intra trac
toarele. Cind în sfîrșit l-am 
găsit, ne-a spus : — Pină la 
sfirșitul săptăminii, întreaga su
prafață de 2 400 hectare prevă
zute pentru griu vor fi semă
nate. Ritmul ultimelor zile la 
semănat a fost de 100 hectare 
pe zi. In paralel efectuăm ară
turi adinei. La acest capitol, pe 
consiliul intercooperatist am 
realizat pină acum mai bine de 
50 la sută.

MIRCEA BORDA

TINERI 
CERCETĂTORI 
ÎN DIALOG

Din inițiativa organizației 
U.T.C. de la Comitetul 
de Stat al Planificării, 
in zilele de 19 și' 20 
noiembrie a avut loc la A- 
teneul tineretului din Capi
tală prima sesiune de comu
nicări „Realizări în dome
niul informaticii și ciberne
ticii" care a reunit aproape 
200 tineri cercetători de la 
Comitetul de Stat al Plani
ficării. Direcția Centrală de 
Statistică, Institutul Central 
de Informatică. Academia de 
Studii Economice, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei. 
Ministerul Aprovizionării și 
Gospodăririi Fondurilor Fi
xe, Institutul de Studii și 
Proiectări Energetice și In
stitutul de Tehnică de 
Calcul. Dedicată Congre
sului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, se
siunea de comunicări a 
prilejuit participanților cu
noașterea preocupării tine
rilor cercetători din aceste 
domenii, precum și intenții
le lor de viitor spre care își 
îndreaptă atenția în urma 
dezbaterii și studierii docu
mentelor supuse aprobării 
cețui mai mare forurrj al 
comuniștilor. Tematica ce
lor treizeci și una de co
municări, dintre care șase a- 
parțin Institutului de Studii 
și Cercetări pentru Planifi
care, a fost amplu discutată, 
dovedind încă o dată. în a- 
cest fel, utilitatea dialogu
lui tinerilor cercetători.

N. COȘOVEANU

EXPOZIȚII 
DEDICATE 

CONGRESULUI Aspecte ale desenului
românesc contemporan

Constantin Baciu ș.a). Plas
ticitatea graficienilor rezidă 
;n sugestive elipse, în utiliza
rea frecventă a simbolului, in 
forța de impact a imaginii) dar 
mai ales în preluarea de către 
linie a tuturor procedeelor 
tradiționale de configurare a 
unei imagini : efecte de adinci- 
rne, lumină, culoare etc (Octav 
Grigorescu, Vasile Kazar, Sorin 
Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Ion 
Danca, Dumitru Cionca, Geor
ge Leolea. Aurel Bulacu. Geor- 
geta Pusztai, Elena Chinschi). 
Poate că de aceea desenul gra
ficienilor ne apare mai subtil șl 
poetic, în orice caz mai aproa
pe de structura metaforică a li
ricii moderne.

Expoziția cuprinde și nume
roase imagini ale vieții trecu
tului, aspecte din lupta comu
niștilor pentru o viață mai bu
nă și demnă, imagini ale pa
tosului constructiv contemporan. 
Este suficient să numim, cre
dem, lucrările lui Corneliu Ba
ba, Constantin Baciu, Corina 
Beiu-Angheluță, Geta Brătescu, 
Friederich Bomches, Dumitru 
Cionca, Ion Donca, Paul Erdos, 
M. H. Maxy, Anton Perussi, 
Mariana Petrașcu, Ștefan Szo- 
nyi, Constantin Piliuță ș.a. Se 
poate observa, zăbovind asupra 
lucrărilor acestor artiști, varie-

MONTAJ LITERAR 
MUZICAL

In Întreaga țară continuă să 
se desfășoare diverse manifes
tări dedicate apropiatului Con
gres al partidului.

„Nestingherit acest picior de 
plai" — s-a intitulat montajul 
literar-muzical de poezie pa
triotică românească contempo
rana susținut de actori ai Tea
trului național din Craiova la 
Biblioteca județului Dolj. La 
pentrul din Craiova al Acade
miei de științe sociale și poli
tice a fost organizată o sesiune 
de comunicări științifice, iar la 
așezămintele culturale din Mi- 
hăița, Coțofeni, Scăești, Valea 
lui Pătru, Salcia și Argetoaia au 
avut loc conferințe pe tema 
„Obiectivele fundamentale ale 
Programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României so
cialiste în următoarele decenii".

COMPETIȚIA 
STUDENȚILOR 
HORTICULTORI

La Casa de cultură a studen
ților din Craiova a avut loc 
faza finală a concursului inti
tulat „Viitor de aur România 
are !“, organizat în cinstea a- 
propiatului forum al comuniș
tilor de Consiliul U.A.Ș.p.R. din 
localitate. Manifestarea s-a 
încheiat cu spectacolul omagial 
..Partidului slavă !“, oferit de 
studenții Facultății de horticul
tura.

Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a organi
zat, cu lucrări aflate in patri
moniul său, ca și cu lucrări a- 
parținind artiștilor, o expoziție 
de grafică dedicată Congresu
lui al XI-lea al partidului. Ca
racterul expoziției este, în ma
re măsură, retrospectiv. Avem 
de-a face, deci, cu o antologie 
în care criteriile decisive in se
lecție au fost valoarea plastică 
și tipicitatea lucrărilor in ra
port cu viziunea generală a ar
tiștilor, cu sensul Întregii lor 
evoluții artistice. De pildă, un 
Horia Benea, Marin Gherasim, 
Barbu Nițescu ș.a.m.d. sînt 
prezenți cu lucrări caracteristi
ce și nu cu lucrări gîndite și 
realizate, pe alte trasee concep
tuale, numai in stilul lor pro
priu.

Ideea de a include pe simeie 
tot ceea ce s-ar putea defini 
drept reprezentativ pentru an
samblul unei opere oferă vizi
tatorului nu numai măsura va
lorii unui artist sau altul, ci și 
măsura inserției sale in realita
te. vocația sa socială, chipurile 
atît de diverse ale angajării. 
Intenția organizatorilor este 
pentru noi clară, iar demonstra-

ția practică, riguros dezvoltată
— elocventă.

Expoziția etalează nu numai 
modalități de expresie diverse, 
tehnici diverse, ci și „specii" 
diverse, ale desenului ; desenul 
ca „operă de gen", ilustrația de 
carte, studiul etc. Studiul, ana
liza premergătoare a unei oțfe- 
re complexe este ilustrat mai 
ales de către maeștri ai artei 
noastre contemporane : Corne
liu Baba, Henry Catargi, Ion 
Musceleanu, Rudolf Schweitzer
— Cumpăna ș.a. Factura „cla
sică" a acestor studii este mai 
mult o consecință a condiției 
lor specifice decit a structurii 
unor artiști, precum cei mai 
înainte citați. Dar tocmai aces
te studii permit o privire „in
discretă" asupra laboratorului 
acestora, asupra modului în ca
re se articulează meticulos, sis
tematic, analitic, viziunea lor 
picturală. Este sesizabilă dealt
fel in întreaga expoziție dife
rența dintre desenul pictorilor 
și desenul graficienilor. Plasti
citatea primilor, chiar atunci 
cind nu beneficiază de culoare 
ori beneficiază minim este pre
cumpănitor picturală, discursi
vă, unitar articulată în ciuda 
economicității mijloacelor (Tra
ian Brădean, Viorel Mărginean,

„LUNA CULTURII PRAHOVENE"
Miercuri seara, la Palatul 

culturii din Ploiești a fost inau
gurată „Luna culturii prahove
ne" — manifestare în progra-

MILITARII FEROVIARI LA DATORIE
Asemenea tuturor ostașilor țării, militarii feroviari intimpină 

Congresul partidului cu realizări de seamă. In acest sens, este 
grăitor faptul că ei au îndeplinit planul valoric al lucrărilor, pe 
primele 11 luni ale acestui an, in proporție de 107,8 la sută, ob- 
ținînd o depășire estimată la aproape 4 500 000 lei. De asemenea, 
beneficiile pe care ei le-au realizat pină la 31 octombrie se 
ridică la peste 10 000 000 lei.

Printre lucrările executate de acești destoinici militari — 
unele terminate în avans față de plan — se numără refacția 
căilor ferate Medgidia—Tulcea și Piatra Olt—Caracal, dublarea 
liniei Brașov—Copșa Mică, electrificarea celei dintre Adjud și 
Ciceu.

In prezent, ostașii feroviari sînt angajați cu toate forțele pen
tru executarea altor lucrări, cum sint : modernizarea căii ferate 
Chitila—Brazi cu șină de tip greu pentru tonaj sporit și viteză 
mare, electrificarea liniilor Ciceu—Brașov și Caransebeș-Timj- 
șoara, construirea căilor ferate interioare din Bazinul Motrului. 
centralizarea stației Timișoara, consolidarea liniei pe distanța 
Valea Sadului—Bănița și altele.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
anunță

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
1. Șef lucrări la catedra de Goometrip descrip

tivă și desen, disciplina Desen tehnic, poziția 
9 din statul de funcțiuni.

2. Șef lucrări la catedra de Geometrie descrip
tivă și desen, disciplinele: Desen tehnic și Re
prezentări geometrice, poziția 10 din statul de 
funcțiuni.

3. Șef lucrări la catedra de Mecanică teoretică 
și aplicată, disciplina Teoria mecanismelor, po
ziția 12 din statul de funcțiuni.

4. Șef lucrări la catedra de Statica construc
țiilor, disciplinele: Mecanica construcțiilor șl 
Statica, stabilitatea și dinamica construcțiilor, 
poziția 9 din statul de funcțiuni.

5. Șef lucrări la catedra Construcții de beton 
armat și construcții metalice, disciplinele: Ma
șini de construcții și tehnologia lucrărilor de 
construcții, Beton armat și construcții de beton 
armut și Beton armat și tehnologia lucrărilor, 
poziția 16 din statul 0e funcțiuni.

6. Șef lucrări la catedra de Construcții civile, 
disciplinele: Clădiri, Materiale și lucrări de con
strucții, poziția 12 din statul de funcțiuni.

7. Șef lucrări la catedra de Construcții civile, 
disciplinele: Curs general de construcții, Clădiri 
și elemente, Teoria arhitecturii și urbanism, 
Clădiri și Materiale și lucrări de construcții» po
ziția 13 din statul de funcțiupl.

8. Șef lucrări Ia catedra de Rezistența mate
rialelor, disciplinele: Mecanica și rezistența ma
terialelor, Rezistența materialelor și Statica con
strucțiilor, poziția 11 din statul de funcțiuni.

9. Șef lucrări la catedra de Rezistența mate
rialelor, disciplinele: Rezistența materialelor și 
Statica construcțiilor, poziția 12 din statul de 
funcțiuni.

10. Șef lucrări la catedra de Rezistența mate
rialelor, disciplinele: Rezistența materialelor și 
elasticitate și Mecanica construcțiilor, poziția 13 
din statul de funcțiuni.

11. Șef lucrări la catedra de Cadastru și mă
surători terestre, disciplinele: Geodezie și Teo
ria erorilor, poziția 17 din statul de funcțiuni.

12. Lector la catedra de Științe sociale, disci
plina Economie politică, poziția 22 din statul de 
funcțiuni.

13. Lector la catedra de Matematici, discipli
nele: Matematica și Analiza matematică, pozi
ția 19 din statul de funcțiuni.

14. Șef lucrări la catedra de Instalații și ter- 
motehnică, disciplina Instalații,, poziția 20 din 
statul de funcțiuni.

15. Șef lucrări la catedra de Instalații și ter- 
motehnică, disciplinele: Materiale de instalații și

construcții, Instalații de încălzire, Instalații de 
ventilare și climatizare și Rețele de termoficare, 
poziția 21 din statul de funcțiuni.

16. Șef lucrări la catedra de Electrotehnică, fi
zică și instalații electrice, disciplina Fizică, po
ziția 17 din statul de funcțiuni.

17. Lector la catedra de Educație fizică și 
sport, disciplinele: Șah reprezentativă și Gimnas
tică, poziția 12 din statul de funcțiuni.

18. Lector la catedra de Educație fizică și 
sport, disciplinele: Fotbal reprezentativă șl Fot
bal, poziția 13 din statul de funcțiuni.

19. Șef lucrări la catedra de Tehnologie me
canică și organe de mașini, disciplinele: Desen 
tehnic, Reprezentarea geometrică și desen teh
nic și Organe de mașini, poziția 15 din statul 
de funcțiuni.

20. Șef lucrări cu norma de cercetare științi
fică, la catedra de Statica construcțiilor, pozi
ția 4 din statul de funcțiuni.

21. Șef lucrări cu norma de cercetare științi
fică, la catedra de Construcții de beton armat 
și construcții metalice, poziția 7 din statul de 
funcțiuni.

22. Lector la catedra de Limbi moderne, dis
ciplina Limba engleză, poziția 6 din statul de 
funcțiqni.

23. Lector la catedra de Limbi moderne, dis
ciplina Limba engleză, poziția 7 din statul de 
funcțiuni.

24. Șef lucrări cu norma de cercetare științi
fică la catedra de Construcții civile, poziția 8 
din statul de funcțiuni.

25. Șef lucrări cu norma de cercetare științi
fică la catedra de Construcții hidrotehnice, po
ziția 17 din statul de funcțiuni.

26. Șef lucrări cu norma de cercetare științi
fică, la catedra de Hidraulică și alimentări cu 
apă, poziția 15 din statul de funcțiuni.

Candidați! la concurs vor depune la Secreta
riatul rectoratului din București, Bd. Republicii 
nr. 176, cererea de înscriere cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul personalului di
dactic din R.S.R.

— pentru postul de șef lucrări și lectori,. în 
termen de 30 zile de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul oficial.

Cei ce funcționează într-o instituție de învfl- 
țămînt superior sînt obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul institutului în 
termenul legal.

mpl căreia sînt înscrise expozi
ții, spectacole, seri de muzică și 
de poezie, simpozioane. In pri
ma zi au avut loc vernisajul u- 
nei expoziții de artă plastică 
și un spectacol omagial închi
nat Congresului partidului.

OMAGIUL ARTEI 
PLASTICE

In sălile galeriilor de artă din 
Constanța a avut loc miercuri 
vernisajul unei expoziții o- 
magiale de artă plastică dedi
cată celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Expoziția în
mănunchează peste 60 de lucrări 
de pictură, sculptură și grafică 
semnate de Corneliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, Ion Pa
cea, Marcel Chirnoagă, Vasile 
Dobrian, Nicolae Rădulescu, Da
niel Suciu, Eugen Mărgărit 
și alții.

tatea perspectivelor in aborda
rea tematicii sociale, largul e- 
vantai ăl viziunilor și maniere
lor stilistice, ce merg extrem 
de nuanțat de la consemnare 
(consemnare ce implică, fireș
te, atitudine și interpretare) pi
nă la metaforă și simbol.

Trebuie să subliniem că op
țiunea multora dintre artiștii 
pe care-i citam este o profun
dă și organică opțiune, de unde 
și preocuparea constantă pentru 
o artă cu caracter social și mi
litant, pentru desăvirșirea, in 
timp, de la lucrare la lucrare a 
unor imagini convingătoare, 
conștienți că adeziunile de cir
cumstanță, superficiale nu ser
vesc nimănui. Cu atit mai puțin 
artei. Nu vrem, se-nțelege, a 
pune semnul egalității intre 
mulți dintre artiștii și lucrările 
prezentate in această expoziție, 
ci numai să marcăm citeva tră
sături de ordin general, pe care 
ansamblul ni le relevă cu des
tulă pregnanță, trăsături ce pot 
fi descifrate într-o proporție 
sau alta, într-o manieră sau 
alta in numeroase lucrări con
siderate separat.

NOTA. Nu cu mult timp în 
urmă Muzeul de artă a inițiat 
o interesantă acțiune, menită a 
diversifica posibilitățile de in
formare a publicului vizitator. 
Ea constă in prezentarea unei 
„opere a zilei", într-unul din 
holurile acestuia (prin operă a 
zilei ințelegîndu-se o operă 
susceptibilă a ilustra pulsul e- 
venimentelor cotidiene, a răs
punde interesului publicului 
pentru opere cu teme majore 
— operă ce rămîne în expune
re timp de o lună de zile). In 
cinstea celui de-al XI-lea Con
gres al partidului au fost expu
se schițe și variante a cunoscu
tei lucrări „Tipografia ilegală", 
semnată de Ștefan Szonyi. Co
mentariul succint, dens și lim
pede oferă informații privind 
istoricul acestei pinze, etapele 
clarificărilor de conținut și for
male, evenimentele biografice 
de care a fost condiționată, -a 
și analiza strict artistică a a- 
cesteia. Iată o idee „simplă", 
pusă in valoare optim.

C. R. CONSTANTINESCU

T.C.I.F. - BUCUREȘTI
STAȚIA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI 

sir. 7 Noiembrie nr. 201 bis, Sector 2 
Cap tramvai: 1-4-21 COLENTINA

RECRUTEAZĂ PERMANENT:

• elevi muncitori pentru școală calificare scurtă durată opt 
luni în meseriile :

excavatoriști, autoscreperiști, buldozeriști și lăcătuși me
canici.

CONDIȚII DE ȘCOLARIZARE :

— vîrșta : 16—35 ani
— absolvenți : 4—8 clase elementare din : București, ju

dețele Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dimbovita, 
Olt etc. ’

ACTELE NECESARE :

— certificat de naștere (copie legalizată),
— certificat de studii (original).
— fișa medicală.
— livret militar.

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de indemnizația 
conf fl.C.M. 2105'1969.

Relații suplimentare: Biroul Personal-lnvățămînt al între
prinderii.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI 8 
„ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE"

Vă oferă posibilitatea să vă însușiți tehnica lucrărilor de 

DACTILOGRAME — SECRETARIAT 
prin cursuri de o lună sau două luni

De asemenea. Casa de cultură organizează cursuri de lh. 
engleză, lb. germană, croitorie (pentru femei), balet și pian 
(pentru copii).

înscrieri și informații la sediul instituției — B-dul Bucu
reștii Noi nr. 86, Piața Marx—Engels.

Telefon 67 14 70.

AZI, ULTIMA ZI IA L O T O
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA■'ifr

La Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu
vibrantă manifestare a stimei și considerației
studenților, cadrelor didactice și specialiștilor

de cei doi șefi de stat

■

tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
oordă atenție modului in care 
sint transpuse in viață indica
țiile privind legarea procesului 
de învățămint de cercetare și 
producție. Apreciind rezultatele 
obținute pină acum in această 
direcție, secretarul general al 
partidului subliniază că studen
ții trebuie să învețe tot ceea ce 
este indisolubil legat de munca 
practică în agricultură. Trebuie 
să știe să stăpînească întregul 
proces al activității in acest do
meniu — de la cele mai simple 
operații pină la cele mai califi
cate. Interesîndu-se de studiile 
șț lucrările de îmbunătățiri fun- 
■■gre, hidroameliorații, realizate 
aici la scară de laborator, pre
cum și de aparatura Și instala
țiile create în institut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că se impune ca toate aceste 
rezultate să fie aplicate cit mai 
curînd în ramurile interesate 
ale agriculturii.

înainte de plecarea din insti
tut, președintele 
Zambia a ținut 
corpul profesoral, pe studenți, 
Dentru ceea ce au înfăptuit, 
urindu-le noi succese în activi
tatea lor.

Miercuri la amiază, după ce
remonia semnării Declarației 
Solemne și a Comunicatului Co
mun — documente de excepțio
nală importanță pentru confi
gurația viitoare a relațiilor 
româno-zambiene — președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
au vizitat Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești.

în această vizită, cei doi pre
ședinți au fost însoțiți de tova
rășii Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, și Gheor- 
ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, de alte persoane ofi
ciale române și zambiene.

Ca și în ziua precedentă, vi
zita la un nou institut de învă
țămint superior din București a 
probat înaltul interes al oaspe
ților zambieni față de modul 
cum este organizat și funcțio
nează procesul de pregătire 
multilaterală a cadrelor și spe
cialiștilor români, față de expe
riența pe care țara noastră a 
dobîndit-o și în acest domeniu 
atît de important pentru viito-

dezvoltării de-sine-stătă- 
toare a oricărei națiuni.

Sosirea la institut, unde înalții 
oaspeți au fost întîmpinați de 
Paul Niculescu-Mizil, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămintului, 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor, Tiberiu Mureșan, rec
torul institutului, a prilejuit a- 
ceeași vibrantă manifestare de 
stimă și considerație față de cei 
doi șefi de stat, din partea mii
lor de studenți. cadre didactice 
și specialiști care se pregătesc 
și șe perfecționează în această 
mare unitate de învățămint su
perior.

înfățișind în linii mari dez
voltarea și diversificarea invă- 
țămintului agricol superior din 
țara noastră, felul în care se 
pregătesc cadrele dc specialiști 
pentru multiplele nevoi ale a- 
griculturii românești, rectorul 
institutului a ținut să sublinieze 
integrarea organică a procesu
lui educativ cu cercetarea și ac
tivitatea direct productivă — 
concepție fundamentată. în nu
meroase indicații, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și care stă 
la baza întregului învățămint

românesc. Indicațiile secretaru
lui general al partidului contu
rează, în fapt, profilul multila
teral al specialistului capabil să 
răspundă cerințelor complexe 
ale dezvoltării agriculturii so
cialiste. în acest context s-a re
levat că institutul pregătește 
specialiști în domeniile de bază 
ale agriculturii — agronomie, 
zootehnie, îmbunătățiri funcia
re, horticultură etc.

Președintele zambian a mani
festat un deosebit interes pen
tru toate aceste realizări, apre
ciind în mod deosebit felul in 
care studenții sint integrați, 
încă de pe băncile facultăților, 
în activitatea productivă agri
colă. In acest sens se- reține 
faptul că institutul dispune de 
unități de producție proprii, iar 
valoarea producției realizate de 
studenți, numai în acest an, se 
cifrează la peste 3 milioane lei.

Pe parcursul vizitei, președin
tele Kaunda are, de asemenea, 
cuvinte de apreciere pentru 
condițiile in caresint pregătiți, 
aici, studenții, 
laboratoarelor, 
Iilor de curs.

Ca și cu alte

rreciere pentru 
■esint pregătiți, 
pentru dotările 
atelierelor și să-

DECLARAȚIA

Republicii 
să felicite
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PLECAREA ÎNALȚILOR
OASPEȚI ZAMBIENI

(Urmare din pag. I)

Republicii Zambia și Repu-ale Republicii Zambia și Repu
blicii Socialiste România. în a- 
celași timp, in semn de salut 
se trag 21 de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda trec 
in revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Zam- 
hia șt soția iși iau, apoi, rămas 
bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
precum și de la personalitățile 
române.

Sint prezenți membri și mem
bri șupleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, ambasadorul țării 
noastre la Lusaka, generali Și 
ofițeri superiori.

Președintele Nicolae Ceaușescu

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

Luîndu-și rămas bun, cei doi 
președinți își string mîinile, se 
îmbrățișează prietenește, iși ex
primă dorința de a se reintîlni 
cit mai curind.

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

De pe scara avionului, pre
ședintele Kenneth David Kaun
da și soția răspund, încă o dată, 
prietenește saluturilor adresate 
de cei veniți să-i conducă 
plecare.

La ora 14,30, avionul prezi
dențial a decolat.

SOLEMNA COMUNA
a Republicii Socialiste România și a Republicii Zambia

Republica Socialistă România 
și Republica Zambia,

Luînd in considerație relațiile 
de prietenie, colaborare și stimă 
reciprocă statornicite intre cele 
două țări,

Dorind să extindă în conti
nuare, pe multiple planuri, re
lațiile prietenești dintre ambele 
state și popoare, pe baza prin
cipiilor și normelor dreptului 
și justiției internaționale,

Reafirmind atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite,

Hotărite să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internaționa
le, precum și la dezvoltarea co
operării între toate statele,

Conștiente de răspunderea 
care revine tuturor statelor — 
mari, mijlocii sau mici — pen
tru instaurarea unui climat de 
pace și securitate in lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare intre toa
te țările, indiferent de sistemul 
lor politic, economic și social 
sau de nivelul lor de dezvol
tare.

Subliniind ferm credința lor 
că violarea integrității terito
riale a statelor și a independen
ței lor politice este inadmisibi
lă.

Reiterînd convingerea lor de
plină că pacea și securitatea 
internațională trebuie șă se ba
zeze pe respectarea dreptului 
sacru al tuturor națiunilor la 
existență, libertate, suveranita
te și independență, la pace și 
securitate, pe inadmisibilitatea 
acaparării de teritorii prin for
ță. pe respectarea dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a 
dispune liber de soarta sa, fără 
nici un amestec, constringere 
sau presiune exercitate din a- 
fară,

Subliniind importanța funda
mentală a întăririi legalității in
ternaționale, necesitatea respec
tării sincere și efective a prin
cipiilor și normelor dreptului 
internațional,

Reafirmînd că toate statele, 
fără excepție, au dreptul și în
datorirea de a participa la so
luționarea problemelor interna
ționale, îndeosebi a acelora care 
le privesc,

Reliefînd necesitatea respec
tării stricte și punerii în apli
care a Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor coloniale (1514/XV) 
și condamnînd cu hotărire ori
ce acțiune care se opune trans
punerii în viață a acestei de
clarații in ansamblul prevede
rilor sale,

Afirmînd hotărîrea lor fermă 
de a-și spori contribuția la

lupta pentru lichidarea defini
tivă și completă a tuturor for
melor de colonialism, precum 
și pentru lichidarea politicii de 
apartheid și a oricăror discri
minări,

Hotărite să continue să acorde 
sprijinul lor politic, moral și 
material noilor țăși independen
te, precum și mișcărilor de e- 
liberarp. paUenșlă din țările care 
se mai găsesc incă sub domina
ție colonială,

Ferm decise să-și aducă în
treaga lor contribuție la promo
varea și întărirea spiritului de 
înțelegere și cooperare in lume 
și de a participa activ la viața 
internațională, pentru imprima
rea unui curs nou politicii 
mondiale, care să înlăture fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța și politica de domina
ție, agresiune și dictat în rela
țiile internaționale,

Reafirmînd, ca țări în curs de 
dezvoltare, dreptul suveran al 
fiecărui stat de a folosi bogă
țiile și resursele naționale în 
interesul său propriu, precum 
și necesitatea sporirii eforturi
lor, atît pe plan național cit și 
internațional, pentru a asigura 
un progres mai rapid al econo
miilor tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare, indiferent de siste
mul lor social și de așezarea 
geografică. în scopul reducerii 
și. in final, al eliminării deca
lajelor care Ie separă de țările 
dezvoltate,

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea economică, 
socială și culturală liberă, pre
cum și dreptul de a participa la 
colaborarea internațională și a 
avea acces nestingherit la cu
ceririle științei și tehnicii mo
derne,

Dorind să participe activ la 
stabilirea, prin consensul gene
ral al tuturor statelor, a prin
cipiilor unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, 
a unor noi principii și linii di
rectoare, în concordanță cu nor
mele fundamentale ale dreptu
lui internațional, care să gu
verneze relațiile multilaterale 
dintre state, utilizarea generală 
a materiilor prime și resurselor 
de energie,

I. — Proclamă voința și hotă- 
rlrea lor comună :

— De a lărgi și adinei rela
țiile lor de prietenie ‘ fi colabo

rare în domeniile politic, econo
mic, științific, tehnologic și cul
tural ;

— De a promova, pe baza a- 
vanțajului reciproc, cooperarea 
economică pe multiple planuri, 
și a extinde schimburile comer
ciale, perfecționînd mijloacele 
de realizare a acestui țel și lăr
gind cooperarea industrială in 
vederea valorificării cu țipatfi- 
mum de eficiență a resurselor 
lor naturale ;

— De a facilita și încuraja 
creșterea schimburilor și lărgi
rea cooperării in domeniile îp- 
vățămintului, pregătirii de ca
dre, științei, culturii, artelqr, 
sportului, promovînd astfel 
prietenia și buna înțelegere în
tre popoarele celor două state ;

II. — Reafirmă solemn voința 
lor comună de a fundamenta re
lațiile dintre ele, precum și cu 
toate celelalte state, pe urmă
toarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și alege libfjr 
sistemul său politic, economic 
și social, conform voinței și in
tereselor sale proprii, fără nici 
un aniestec din afară ;

2. Dreptul sacru aț fiecărui 
stat la existență, independență, 
libertate, suveranitate națională 
și pace, precum și dreptul și o- 
bligația sa de a întreține relații 
de prietenie și bună înțelegere 
cu alte state ;

3. Dreptul suveran al fiecărui 
sțgt de a dispune de resursele 
sale naturale, conform interese
lor sale naționale, fără nici un 
fel de constringere sau presiu
ne străină ;

4. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare, de sistemul lor 
polițip, economic și social și res
pectarea drepturjlor inerente 
deplinei suveranități ;

5. Dreptul inalienabil și obli
gația fiecărui stat de a partici
pa la examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale de 
interes comun, în condiții de 
deplină egalitate ;

6. Asigurarea avantajului re
ciproc în cooperarea dintre sta
te în toate domeniile vieții in
ternaționale ;

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor. indiferent de sistemul lor 
social și politic, de a coOpera 
în diferitele domenii ale rela
țiilor internaționale, în scopul 
menținerii păcii și securității in 
lume și al promovării progresu

lui economic și social al tuturor 
națiunilor. Dreptul incontesta
bil al tuturor statelor de a par
ticipa la cooperarea internațio
nală, de a avea acces nestin
gherit la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne ;

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

9. Inadmisibilitatea dohîndirii 
de teritorii prin forță, inviola
bilitatea frontierelor și a inte
grității teritoriale a statelor și, 
in consecință, recunoașterea 
faptului că orice încercare din 
partea oricărui stat îndreptată 
împotriva unității naționale sau 
de violare a integrității terito
riale a altui stat constituie o 
amenințare gravă adusă păcii și 
securității internaționale ;

10. Ohligația statelor de a șe 
abține, în relațiile lor interna
ționale, de la orice fel de cpn- 
stringere de qrdin militar, po
litic, economic sau de altă na
tură, de la amenințarea cu for
ța sau folosirea forței împotri
va altui stat. Reglementarea 
tuturor diferendelor dintre state 
se va face cu mijloace pașnice. 
Această îndatorire sacră nu va 
putea impieta sub nici o formă 
și in pici O împrejurare asupra 
dreptului inalienabil al statelor 
la apărare individuală sau co
lectivă. in conformitate cu arti
colul 51 al Cartei Națiunilor 
Unite ;

11. îndatorirea fiecărui stat de 
a se conforma intru totul și cu 
bună credință obligațiilor sale 
internaționale și de a trăi in 
pace cu celelalte state.

în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sînt legate între ele și fiecare 
principiu trebuie să fie inter
pretat in contextul celorlalte 
principii. Ele trebuie să fie 
respectate riguros de către toate 
statele in relațiile lor reciproce 
și n>ci o violare a unuia dintșe 
aceste principii nu ar putea fi 
justificată sau tolerată niciodată 
și in nici o împrejurare.

fii. — Proclamă voința lor
coipung :

— De a dezvolta relații de 
prietenia și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor e- 
nunțate. de a acționa în scopul 
adoptării de măsuri efective 
pentru promovarea păcii, des

tinderii și cooperării în întreaga 
lume, pentru a instaura un curs 
nou în viața internațională, care 
să înlăture forța și amenințarea 
cu forța din relațiile intersta
tale ;

— De a colabora între ele și 
cu celelalte state in vederea în
tăririi rolului Organizației Na
țiunilor Unite, în apărarea in
dependenței și suveranității tu
turor statelor și a dreptului 
inalienabil ai fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta, in men
ținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale și in 
stimularea cooperării interna
ționale, in conformitate cu prin
cipiile și normele dreptului in
ternațional, pentru respectarea 
și aplicarea rezoluțiilor Orga
nizației Națiunilor Unite ;

— De a participa activ la e- 
xaminarea și rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale in 
interesul păcii și securității in
ternaționale și al cooperării în
tre șțate ;

— De a acționa împreună în 
vederea lichidării definitive a 
colonialismului și neocolonialiș- 
mului, a ocupației și dominației 
străine, precum și â discrimină
rilor rasiale și a politicii de a- 
partheid și de a depune în con
tinuare eforturi in vederea a- 
cordării unui sprijin politic, di
plomatic, material și moral miș
cărilor de eliberare națională și 
noilor țări independente ;

— De a acționa în comun, po
trivit necesităților, pentru pro
movarea progresului economic 
și social al tuturor țărilor, în
deosebi al țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru eliminarea 
decalajului dintre acestea și ce
le dezvoltate.

IV. în vederea examinării 
problemelor ținlnd de aducerea 
la îndeplinire a dispozițiilor 
prezentei declarații, Republica 
Socialistă România și Republica 
Zambin VQr lărgi și aprofunda 
consultările dintre ele la toate 
nivelurile, folosind căile di
plomatice, schimburile de vi
zite și înțilnirile periodice ale 
reprezentanților lor.

întocmită la București, la 20 
noiembrie 1974, în două exem
plare originale, în limbile româ
nă și engleză, ambele texte a- 
vînd valoare egală.
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cu privire la vizita oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România a președintelui Partidului 

Unit al Independenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda

Pentru Republica Socialistâ România 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii

Pentru Republica Zambia 
DR. KENNETH DAVID KAUNDA 

Președintele Republicii

La invitația secretarului general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Parti
dului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii 
Zambia, 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 par
tid și guvernamentale, in intervalul 18—20 noiembrie 1974.

în timpul șederii în Republica Socialistă România, înalții oas
peți zambieni au vizitat obiective economice și social-culturale 
din București și din județul Ilfov.

Distinșii oaspeți zambieni ș-au bucurat pretutindeni de o pri
mire deosebit de călduroasă, simbol al relațiilor de prietenie 
existente între Republica Socialistă România și Republica Zam
bia, al sentimentelor de stimă și prețuire reciprocă statornicite 
intre cele două popoare.

Cu prilejul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Kenneth David Kaunda au avut convorbiri oficiale, la care 
au participat :

Din partea română :
Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 

P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat ; Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului ; Cornel Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Ion Pățan. membru supleant al Comitetului Executiv 
al Q.C." al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și al cooperării economice in
ternaționale ; George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe ; Bujor Almă.șan, membru al 
C.C. al, P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei ; Theo
dor Burghele, membru supleant al C.C. al P.C.R., ministrul să
nătății ; Ștefan Birlea, membru al C.C. al P.C.R., directorul Ca
binetului președintelui Republicii ; Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe ; generai colonel Sterian Țircă, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct al ministrului apă
rării naționale ; GReorghe Stroe, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării ; Iulian Bituleanu, adjunct țțl ministrului 
finanțelor, Aurel Ardeleanu. ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Zambia ; Marcel Dinu, director in Mi- 
pțsterul Afacerilor Externe.

Din partea zambiană :
E. H. K. Mucțenda, membru al C.C. al U.N.I.P., președinte al 

Comitetului pentru problemele politice, constituționale, legale și 
de afaceri externe ; domnișoara P. Kawandami, membră a C.C. 
al U.N.I.P., vicepreședinte «1 Comitetului pentru tineret și sport ; 
V. J. Mwaanga, membru al Parlamentului, ministrul afacerilor 
externe ; doamna dr. M. Bull, membru al Parlamentului, mi
nistrul sănătății ; comandor P. D. Zuze, membru al Parlamen
tului, ministru de stat : R. Sikașula, ambasadorul Republicii 
Zambia în Republica Socialistă România ; M. C. Chona, consi
lier special al președintelui Republicii pentru probleme politi
ce ; P. J. Chisanga, secretarul Consiliului de Miniștri ; F. P. 
Muyawala. secretar permanent, departamentul apărării, Cabi
netul Președintelui ; I. R. B. Manda, ambasador, directorul afa
cerilor politice, Ministerul Afacerilor Externe ; V. Nkowani, di
rectorul planificării, Ministerul de Finanțe ; C. M. Sikazwe, se
cretar principal al Președintelui : L. E. Kawesha, subsecretar, 
Ministerul Planificării și Finanțelor ; L. Sichilongo, consilier 
economic la Președinție,

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de cordialitate și înțele
gere reciprocă, caracteristică 
relațiilor dintre cele două par
tide, țări și popoare.

In cursul convorbirilor, țel 
doi președinți s-au informat 
reciproc asupra principalelor 
probleme ale activității și pre
ocupărilor Partidului Comunist 
Român și Partidului Unit al 
Independenței Naționale, a în
făptuirilor popoarelor român și 
zambian pe calea edificării unei 
vieți noi. Ei au analizat, tot
odată, stadiul actual și perspec
tivele relațiilor lor bilaterale 
și au efectuat un fructuos 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale. 

.Președintele Nicolae Ceaușescu 
a informat pe președintei» 
Kenneth David Kaunda asupra 
rezultatelor obținute de poporuî 
român în opera de construire a 
societății socialiste mulțilats;ral 
dezvoltate, de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de civilizație 
și de bunăstare, precum și asu
pra preocupărilor actuale ale co
muniștilor români, ale întregu
lui popor român în legătură cu 
înfăptuirea politicii partidului și 
cu pregătirea și desfășurarea a- 
propiatului Congres al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Președintele Zambiei, dr. 
Kenneth David Kaunda, a feli
citat călduros pe președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezultatele obținute de 
poporul român în construcția so
cialistă în Româpia, în ridica
rea nivelului de trai și de ci
vilizație al întregului popor. El 
a elogiat înalta ținută valoa
rea deosebită teoretică și prac
tică a Programului Partidului 
Comunist Român de desăvirșire 
a construcției societății socialis
te mpltilateral dezvoltate în 
România și de trecere spre co
munism, document ce va fi su
pus dezbaterii și aprobării Con
gresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, și a adre
sat salutul său și urări de de
plin succes lucrărilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

Președintele Kenneth David 
Kaunda a informat pe președin-

(Continuare in pag. a IV-a)
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tele Nicolae Ceaușescu asupra 
activității Partidului. Unit al In
dependenței Naționale îndrepta
tă spre întărirea unității și creș
terea rolului conducător al parti
dului, spre mobilizarea și orga
nizarea eforturilor întregului 
popor pe calea construirii 
societății umaniste zambie- 
ne, pentru modernizarea eco
nomiei naționale, pentru va
lorificarea deplină, in inte
res propriu, a resurselor sale 
naturale și pentru îmbunătăți
rea condițiilor economice, socia
le și culturale ale poporului 
zambian.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe președin
tele Zambiei, Kenneth David 
Kaunda, pentru realizările ob
ținute de poporul zambian, sub 
conducerea Partidului Unit al 
Independenței Naționale pe ca
lea edificării noii orînduiri, pe 
baza dezvoltării unei industrii și 
agriculturi moderne, care să 
pună în valoare în mod eficient 
bogățiile naturale și umane ale 
țării, precum și pentru succe
sele dobîndite în\ lupta sa de 
apărare și consolidare a inde
pendenței politice și economice, 
pentru lichidarea tuturor seche
lelor colonialismului și ale sub
dezvoltării, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale între
gului popor zambian.

Trecînd în revistă realizările 
și perspectivele relațiilor bilate
rale. cei doi conducători de 
partid și de stat au constatat cu 
deplină satisfacție că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Unit al Independen
ței Naționale, dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Zambia se dezvoltă continuu 
și și-au exprimat hotărîrea de 
a extinde și întări tot mai mult 
aceste relații.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au subliniat importan
ța deosebită pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale a vizitei se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicclae Ceaușescu, în Zambia, 
cit și a prezentei vizite efectua
te în România de președintele 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Zam
biei. dr. Kenneth David Kaunda, 
și și-au exprimat hotărirea lor 
comună de a continua și in vii
tor contactele și convorbirile la 
nivel înalt, avînd ferma convin
gere că acestea corespund inte
reselor celor două țări și popoa
re și contribuie la cauza păcii și 
a înțelegerii internaționale.

Animați de dorința de a dez
volta in continuare relații de 
prietenie, colaborare și înțelege
re intre Cele două țări, dind ast
fel expresie aspirațiilor popoa
relor român și zambian de pace 
și înțelegere, cei doi președinți 
au semnat o Declarație solemnă 
comună.- privind principiile ce 
trebuie să guverneze relațiile 
bilaterale, precum și relațiile lor 
cu toate celelalte țări.

Analizind relațiile de coope
rare economică dintre cele două 
țări, cei doi președinți au con
statat cu satisfacție că acestea 
au crescut continuu. Ei și-au ex
primat convingerea că există 
largi posibilități de extindere in 
continuare a relațiilor de cola
borare economică și tehnică din
tre cele două țări, pe baze re
ciproc avantajoase, mai ales în 
domeniile minier, energetic, 
transporturi, textile, alte produ
se industriale, dezvoltare ru
rală și altele și și-au afir
mat hotărirea de a facilita 
extinderea schimburilor și a 
cooperării în producție, în 
forme noi, convenabile ambelor 
părți, cit și transpunerea cit mai 
rapid in practică a obiectivelor 
convenite in cadrul acordurilor 
încheiate între Republica So
cialistă România și Republica 
Zambia, convinși fiind că prin 
aceasta se va aduce o contri
buție de preț la consolidarea 
independenței naționale, la va
lorificarea superioară și deplină 
a resurselor materiale și umane 
de care dispun, precum și la 
întărirea cauzei libertății, pro
gresului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au convenit să fie 
intensificate contactele și schim
burile de vizite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Unit al Independenței Naționa
le. între celelalte organizații 
politice și obștești din cele două 
țări, pentru a asigura o mai 
bună cunoaștere între popoarele 
român și zambian.

Procedînd la un schimb de 
păreri asupra situației interna

.< AWXIM
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a primit din partea președintelui Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii Populare Albania, HADJI 
LLESHI, următoarea telegramă :

Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru urările pe care 
ați binevoit a mi le adresa cu ocazia realegerii mele in func
ția 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 Socia
liste România.

Sosirea unor delegații de peste hotare 
la cel de al Xl-lea Congres al P.C.R.

Pentru a participa la lucră
rile celui de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R., miercuri au sosit în 
Capitală :

Delegația Partidului Congresul 
Național African din Africa de 
Sud, condusă de Alfred Nzb, 
secretarul general al parti
dului ;

Delegația Partidului Comu-

ACORD

în urma convorbirilor care au 
avut loc la București. între 18 
și 20 noiembrie, Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, și Garadoum Monn 
Djasngar, director politic al ca
binetului președintelui Republi- 

ționale, cele dduă părți au con
statat cu satisfacție că in rela
țiile internaționale se manifestă 
tot mai pregnant voința po
poarelor, a tuturor țărilor, indi
ferent de mărime, sistem sau 
potențial, de a participa activ, 
nemijlocit, la examinarea și so
luționarea tuturor problemelor 
care privesc pacea și civilizația 
omenirii. Ei au scos în evidență 
rolul și contribuția țărilor mici 
și mijlocii la democratizarea re
lațiilor internaționale, instaura
rea unui climat de pace, justi
ție și securitate in lume și la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între națiuni, 
la creșterea influenței socialis
mului. democrației și păcii, la 
promovarea unui umanism ba
zat pe dreptate și egalitate, care 
să asigure dezvoltarea multila
terală a oamenilor și popoare
lor, în condiții de deplină li
bertate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda au reliefat necesitatea 
imperioasă de a se depune în 
continuare eforturi susținute 
pentru instaurarea unei noi or
dini politice și economice inter
naționale, pentru asigurarea 
unui climat stabil de pace, des
tindere, securitate și colaborare 
internațională.

Ei au scos in evidență ne
cesitatea aplicării stricte de că
tre toate statele a principiilor 
universal valabile ale indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității in drepturi și a- 
vantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne ale al
tor state, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu folosi
rea forței, integrității teritoria
le și inviolabilității frontierelor, 
reglementării problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloace 
pașnice, dreptului sacru al fiecă
rui popor de â hotărî singur 
asupra destinelor sale.

Cei doi șefi de stat au luat 
notă cu satisfacție că în ultimul 
timp au fost înregistrate suc
cese importante de către mișcă
rile de eliberare națională in 
lupta lor de cucerire a inde
pendenței și suveranității na
ționale a țărilor lor, la afirma
rea dreptului la autodetermi
nare al popoarelor care se mai 
află sub dominație colonială. Cu 
toate acestea, ei consideră că 
lichidarea deplină și definitivă 
a colonialismului și neocolonia- 
lismului constituie încă una din 
sarcinile cele mai importante 
și urgente ale lumii contempo
rane.

Ei au subliniat necesitatea de 
a se întreprinde măsuri hotărî- 
te, din partea țărilor care dețin 
încă colonii, pentru aplicarea 
prevederilor Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale și a rezoluțiilor refe
ritoare la decolonizare, apart
heid și discriminare rasială, a- 
doptate de Organizația Națiuni
lor Unite, Organizația Unității 
Africane și de alte organizații 
internaționale.

Cei doi președinți au salutat 
cu satisfacție Acordul de la 
Alger dintre P.A.I.G.C. și noul 
guvern portughez care a dus la 
recunoașterea independenței sta
tului Guineea-Bissau. Totodată, 
ei au salutat Acordul de la Lu
saka intervenit intre -reprezen
tanții FRELIMO și ai guvernu
lui portughez, privind obținerea 
independenței depline a Mozam- 
bicuîui la 25 iunie 1975.

Apreciind importanța Acordu
lui de încetare a focului în An
gola. cei doi președinți au sub
liniat că este necesară întărirea 
unității tuturor mișcărilor de e- 
liberare din această țară, pen
tru a se ajunge cit mai repede 
la ciștigarea independenței na
ționale depline. De asemenea, 
ei au reafirmat necesitatea men
ținerii integrității teritoriale a 
Angolei.

Cei doi președinți au con
damnat cu tărie politica de a- 
partheid și discriminare rasială 
promovată de regimurile rasis
te din Republica Sud-Africană, 
Rhodesia și Namibia, violarea 
continuă și sistematică de către 
Republica Sud-Africană a ce
lor mai elementare drepturi și 
libertăți ale omului. Ei și-au ex
primat hotărirea de a acorda în 
continuare ajutor moral, politic 
și material poporului namibian 
in lupta sa pentru autodetermi
nare și independență națională.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a dat o apreciere 
deosebită activității președinte
lui Kenneth David Kaunda de 
instaurare a unui climat de pa
ce și bună înțelegere între ță
rile din zonă ca și din întreaga 

nist din Argentina, condusă de 
Rodolfo Ghioldi, membru al 
Comitetului Executiv al C.C, al 
P. C. din Argentina ;

Delegația Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Li
bia, condusă de Mohamed Kha
lil, secretar al Comitetului Uni
unii Socialiste Arabe al guver- 
noratului Misurata.

cii Ciad, au semnat, miercuri 
seara, un aide memoire.

Documentul exprimă dorința 
ambelor părți de a iniția o serie 
de acțiuni de cooperare în spe
cial în agricultură, industriile 
minieră și petrolieră, de a dez
volta colaborarea în domeniul 
invățămîntului, de a extinde și 
diversifica schimburile comer
ciale.

Au fost prezenți Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. 

Africă și a exprimat înalta sa 
considerație față de lupta con
secvente și hotărîtă, plină de sa
crificii a poporului zambian îm
potriva regimurilor rasiste din 
sudul Africii, pentru rezolvarea 
cu succes a greutăților econo
mice și sociale cauzate de în
chiderea graniței cu Rhodesia 
la 9 ianuarie 1973. de către re
gimul ilegal de la Salisbury.

Președintele Kenneth David 
Kaunda a dat o înaltă aprecie
re sprijinului consecvent, mo
ral, material și politic acordat 
de România mișcărilor de eli
berare națională, precum și po
liticii internaționale dinamice 
și principiale promovate de Re
publica Socialistă România, 
personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu, politică dedicată pă
cii și cooperării între țări, pe 
baza principiilor noi care tre
buie să guverneze relațiile in
ternaționale și să servească 
țelul nobil al democratizării a- 
cestora.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ken
neth David Kaunda au scos in 
evidență contribuția importantă 
a statelor africane la cauza pă
cii, libertății și cooperării din
tre națiuni și au apreciat rolul 
Organizației Unității Africane 
în apărarea cauzei păcii, in lupta 
împotriva rasismului, aparthei
dului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și a tuturor forme
lor de asuprire și exploatare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ken
neth David Kaunda au afirmat 
că diminuarea și, in ultimă in
stanță, lichidarea decalajelor 
dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare reprezin
tă un factor de extremă im
portanță pentru cauza păcii, 
progresului, justiției și colabo
rării internaționale. Cei doi pre
ședinți consideră că in virtutea 
dreptului inalienabil al țărilor 
și popoarelor asupra resurselor 
lor naturale, a dreptului de a 
le utiliza potrivit propriilor in
terese naționale, in baza drep
tului legitim al țărilor in curs 
de dezvoltare de a avea acces la 
cuceririle științei și tehnicii 
moderne, problemele energiei, 
ale materiilor prime și ale dez
voltării trebuie să-și găsească 
soluții mai juste.

Ei au subliniat că depășirea 
situației actuale necesită efor
turi susținute din partea fiecă
rui stat pentru valorificarea de
plină a resurselor sale natura
le și umane, pentru eliminarea 
practicilor discriminatorii și a 
barierelor artificiale in relațiile 
economice dintre state, pentru 
stabilirea unor raporturi echita
bile intre prețurile materiilor 
prime și prețurile produselor 
manufacturate, precum și pen
tru creșterea eficacității acțiu
nilor O.N.U. de sprijinire a sta
telor în curs de dezvoltare. 
Toate aceste acțiuni vor trebui 
să ducă la instaurarea unei noi 
ordini politice și economice in
ternaționale, bazată pe echitate 
și justiție internațională.

Cei doi președinți au subli
niat necesitatea imperioasă de 
a crește rolul și eficacitatea ac
țiunilor Națiunilor Unite in re
zolvarea problemelor interna
ționale in interesul popoarelor, 
pentru apărarea principiilor 
dreptului internațional și crea
rea unui climat de securitate 
deplină in lume. Ei au subliniat 
hotărirea țărilor lor de a ac
ționa împreună cu celelalte 
state in vederea aplicării pre
vederilor rezoluției 2925, adop
tată de a 27-a Sesiune Ordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U. CU privire la întărirea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite. Cei doi președinți au a- 
pteciat că această importantă 
sarcină ar putea fi realizată 
prin îndeplinirea cu bună cre
dință; de către toate statele, a 
rezoluțiilor și hotăririlor adop
tate de Adunarea Generală a 
O.N.U.

Tn legătură cu "situația din 
Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți, apreciind acordurile de 
dezangajare militară ca un pas 
spre reglementarea justă a con
flictului, au fost de acord că 
o pace justă și trainică în O- 
rientul Mijlociu poate fi reali
zată prin retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupa
te in 1967, prin garantarea su
veranității naționale și a inte
grității teritoriale a fiecărui 
stat din regiune, și prin recu
noașterea dreptului poporului 
palestinian de a-și hotărî sin
gur soarta in conformitate cu 
interesele sale naționale legiti
me, inclusiv crearea unui stat 
palestinian. Ei au fost de a- 
cord că Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei este sin

funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale. în alocuțiuni
le rostite cu acest prilej a fost 
subliniată satisfacția pentru în
cheierea acestui prim document 
de colaborare între cele două 
țări,

CONVORBIRI
Miercuri dimineața s-au în

cheiat convorbirile între delega
ția Federației Generale a Sin
dicatelor Muncitorilor din R. A. 
Siriană — F.G.S.M.S., condusă 
de Mahmoud Hadid, președin
tele federației, și o delegație a 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Reprezentanții U.G.S.R. și ai 
F.G.S.M.S. au făcut un schimb 
de păreri cu privire la dezvol
tarea unității de acțiune a miș
cării sindicale în lupta împotri
va imperialismului, a colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru respectarea dreptului po
poarelor la o dezvoltare liberă 
și independentă, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. A 
fost semnată o convenție pri
vind dezvoltarea relațiilor între 
U.G.S.R. și F.G.S.M.S.

ADUNARE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Libanului, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat miercuri 
după-amiază o adunare în Ca
pitală.

Au participat loan Botar, se
cretar general al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oa
meni de cultură și artă, ziariști. 

gurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian și și-au 
declarat hotărirea de a sprijini 
cauza poporului palestinian la 
actuala sesiune a O.N.U.

Totodată, ei au subliniat ne
cesitatea începerii, in cel mai 
scurt timp posibil, a tratative
lor în cadrul Conferinței de la 
Geneva privind Orientul Mijlo
ciu, cu participarea tuturor păr
ților direct interesate ca și a 
altor state care ar putea con
tribui in mod pozitiv la o re
glementare pașnică, justă și du
rabilă.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că pentru asigurarea unei 
păci trainice in lume sint im
perios necesare încetarea cursei 
Înarmărilor, lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, în primul rind 
a dezarmării nucleare, sub un 
control internațional eficace. Ei 
au apreciat că trebuie intensifi
cate negocierile pentru dezar
mare, cu participarea tuturor 
statelor interesate, pentru a se 
ajunge la încheierea unor acor
duri internaționale cit mai efi
ciente. Cei doi șefi de stat au 
subliniat, totodată, avantajele 
pe care le-ar reprezenta pentru 
întreaga omenire dirijarea în 
scopuri pașnice, îndeosebi în fo
losul țărilor in curs de dezvol
tare, a imenselor resurse mate
riale și umane folosite astăzi in 
cursa înarmărilor.

Cei doi președinți au efectuat 
un larg schimb de păreri în le
gătură cu situația actuală din 
Europa și au recunoscut impor
tanța Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coope
rare, care sâ ducă la stabilirea 
unei colaborări egale intre toa
te națiunile continentului și să 
garanteze fiecărei națiuni euro
pene dreptul la dezvoltare libe
ră. Ei au fost de acord că rea
lizarea securității europene ar 
exercita o influență pozitivă a- 
supra dezvoltării întregii vieți 
politice internaționale . contem
porane și ar întări pacea și secu
ritatea internațională.

In legătură cu situația din In
dochina, cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea stringentă 
a respectării stricte și a aplică
rii in practică, imediat și necon
diționat, a acordului cu privire 
la încetarea războiului și resta
bilirea reconcilierii naționale în 
Laos. Cei doi președinți și-au 
reafirmat sprijinul lor consec
vent acordat Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud în lup
ta pentru independența naționa
lă a acestei țări, precum , și 
Frontului Unit Național din 
Cambodgia și Guvernului Regal 
de Uniune Națională a Cambod- 
giei în lupta pentru dezvoltarea 
independentă a poporului cam
bodgian. Ei și-au exprimat spe
ranța că vor fi create condițiile 
necesare unei păci durabile în 
această regiune care să permită 
ponoarelor vietnamez» laoțian și 
cambodgian afirmarea dreptului 
lor la autodeterminare, potrivit 
năzuințelor lor legitime. fără 
nici un amestec din afară.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru intensificarea e- 
forturilor in vederea unificării 
pe cale pașnică a Coreei.

Cei doi «președinți și-au re
afirmat convingerea lor fermă că 
soluționarea problemei Ciprului 
trebuie realizată prin mijloace 
pașnice, prin asigurarea inde
pendenței, suveranității și inte
grității teritoriale a Republicii 
Cipru, prin retragerea imediată 
și necondiționată a trupelor 
străine și prin acordarea posi
bilităților tuturor cetățenilor ci- 
prioți, indiferent de naționalita
te. pe baza deplinei egalități in 
drepturi, să decidă singuri asu
pra destinelor lor.

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
a adresat cele mai vii mulțumiri 
președintelui Reovblicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, po
porului și guvernului român 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea deosebită care i-au 
fost acordate lui. doamnei Betty 
Kautida. precum și celorlalte 
personalități zambiene care l-au 
însoțit in timpul vizitei în Româ
nia.

Președintele Republicii Zam
bia. dr. Kenneth David Kaunda, 
și doamna Betty Kaunda. au in
vitat pe președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. să facă o vizită ofi
cială în Republica Zambia. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere. urmind ca data vizitei să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

București, 20 noiembrie, 1974
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STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
5—0 (1—0). Au înscris Năstase de 
trei ori (min. 31, min. 73 și min. 
81), Vigu (min. 57), Dumitru 
(min. 75). POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — DINAMO 2—1 (1—0). 
Au marcat, în ordine : Voinea 
(min. 17), Sătmăreanu II (min. 70) 
și Giuchici (min. 75) din penalty. 
U.T.A. — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
0—1 (0—1). M. Bretan a înscris în 
min. 36. „U“ CLUJ-NAPOCA — 
STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). Uifă- 
leanu a marcat în min. 69. OLIM
PIA SATU MARE — F.C.M. RE
ȘIȚA 1—1 (0—1). Au înscris : 
Beldeanu (min. 30) din penalty și 
fundașul Filip (min. 88). F. C. 
CONSTANȚA — A.S.A. TlRGU 
MUREȘ 2—0 (2—0). Mărculescu
(min. 24) și Iovănescu (min. 39), 
din penalty, au „semnat" golurile 
victoriei constănțenilor. UNIVER
SITATEA CRAIOVA — F.C. AR
GEȘ 2—0 (1—0). Au marcat : Ște- 
fănescu (min. 2) și Mincioagă 
(min. 82). F. C. GALAȚI — JIUL 
1—0 (1—0). Dan Coe a înscris în 
min. 28. CHIMIA RÎMNICU VlL- 
CEA — SPORTUL STUDENȚESC 
1—0 (0—0). A marcat fundașul 
Borz (min. 66).

CLASAMENTUL
Dinamo 14 10 1 3 25-10 21
F.C.M. Reșița 14 8 3 3 21-13 19
U.T.A. 14 7 3 4 15-11 17
A.S.A. Tg. Mureș 14 8 1 5 21-19 17
„U“ Cluj-Napoca 14 6 4 4 13-15 16
Steaua 14 6 3 5 23-15 15
Olimpia Satu Mare 14 6 3 5 13-12 15
CFR Cluj-Napoca 14 5 5 4 13-14 15
Univ. Craiova 14 5 4 5 18-15 14
Poli. Timișoara 14 6 2 6 12-12 14
Steagul roșu 14 5 3 6 18-13 13
F. C. Constanța 14 5 3 6 16-18 13
Jiul 14 4 4 6 17-14 12
F. C. Argeș 14 5 1 8 19-18 11
Sp. studențesc 14 4 3 7 13-21 11
Chimia Rm. Vîlcea 14 3 5 6 9-22 11
Poli. Iași 14 5 0 9 14-25 10
F. C. Galați 14 3 2 9 5-18 8

Sesiunea GATT
CUVÎNTUL ȘEFULUI 

DELEGAȚIEI ROMÂNE
Zilele acestea se desfășoară la 

Geneva, sub președinția lui H. 
Kitahara (Japonia), sesiunea a 
30-a anuală a părților contrac
tante la Acordul General pentru 
Tarife Vamale și Comerț 
(G.A.T.T.). Sesiunea a dezbătut 
și aprobat raportul Consiliului 
G.A.T.T., organul de conducere 
în perioada dintre sesiunile 
anuale.

în cadrul dezbaterilor genera
le privind activitatea G.A.T.T. a 
luat cuvîntul șeful delegației 
române, Mircea Petrescu, mi- 
nistru-consilier. Referindu-se la 
evenimentele marcante ale anu
lui 1974, reprezentantul Româ
niei a subliniat recunoașterea 
actuală a ceea ce multe țări, 
printre care și România, consi
deră de mulți ani a fi un impe
rativ al epocii noastre — necesi
tatea instaurării unei noi ordini 
economice și politice în relațiile 
internaționale.

Fie că se referă la materii 
prime și energie, la populație și 
alimentație, la relațiile comef- 
ciale sau monetare, realizarea a- 
cestui imperativ înseamnă lichi
darea anomaliilor politice Și 
economice existente pe plan in
ternațional, mai ales a celor le
gate de inegalitatea națiunilor 
și de expresia economică a aces
tor inegalități, care este menți
nerea subdezvoltării sau â unor 
importante decalaje între nive
lurile de dezvoltare ale țărilor 
lumii.

Cu toată recunoașterea acestui 
imperativ, comunitatea interna
țională nu a reușit, in anul 
1974, să treacă la convenirea de 
acțiuni practice care să conducă 
la realizarea acestor deziderate.

Anul 1974 a marcat, dimpotri
vă. o evoluție Îngrijorătoare a 
politicilor comerciale ale unora 
din țările capitaliste dezvoltate. 
S-au amplificat tendințele pro- 
tecționiste care aduc o serioasă 
a*ingere intereselor tuturor ță
rilor și in primul rind celor în 
curs de dezvoltare, bazelor pe 
care G.A.T.T.-ul însuși a fost 
clădit.

România se pronunță pentru 
imediata abolire a măsurilor 
protecționiste unilaterale, necon
forme cu G.A.T.T., pentru elabo
rarea, cu participarea egală a 
tuturor părților interesate, , a 
unor soluții convenite, a unor 
aranjamente de durată, care să 
dea certitudine și eficiență 
schimburilor comerciale și care 
să evite prejudicierea interese
lor țărilor în curs de dezvoltare.

Evocînd evoluția dinamică a 
comerțului exterior al României, 
reprezentantul rbmân a mențio
nat că această evoluție este încă 
stinjenită de restricțiile discri
minatorii menținute de unele 
țări dezvoltate la unele expor
turi românești și a cerut ca a- 
ceste țări să-și respecte angaja
mentele asumate prin acte in
ternaționale, eliminind aceste 
restricții pină la sfirșitul anului 
curent.

Dialogul de la Geneva

S-au adoptat noi recomandări 
și prevederi privind cooperarea

Agenda economică a Conferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa de la Geneva a permis examinarea unui număr în
semnat de teme, ceea ce a condus, in final, la adoptarea de 
recomandări și prevederi menite să asigure dezvoltarea și in
tensificarea pe mai departe a cooperării in domenii cum sint 
schimburile comerciale, cooperarea industrială și mari proiecte 
economice de interes comun, cooperarea tehnică și științifică, 
mediul Înconjurător și allele.

Discuțiile, desfășurate într-o 
atmosferă de lucru propice și cu 
luarea In considerare a tuturor 
punctelor de vedere exprimate, 
au condus la încheierea lucrări
lor în trei organe de lucru, res
pectiv în subcomisiile pentru 
cooperarea industrială, știință 
și tehnică și mediul înconjură
tor. Documentele convenite re
flectă rolul și contribuția ra
porturilor in aceste domenii la 
procesul de consolidare a se
curității și cooperării pe conti
nentul european. Concepute ca 
documente cuprinzătoare, cu un 
conținut substanțial, acestea e- 
vidențiază posibilitățile largi do 
cooperare industrială și tehni- 
co-științifică, efectele pozitive 
ale realizării de proiecte con
crete pentru crearea de relații 
stabile și de lungă durată pen
tru asigurarea accelerării dez
voltării economice a tuturor ță
rilor care participă la proiecte 
concrete în aceste' domenii. Un 
loc central îl ocupă recoman
dările care privesc interesul și 
dorința țărilor europene de a 
coopera in scopul realizării de 
proiecte în domenii importante 
cum sint acelea ale energiei, 
materiilor prime, elaborării Și 
aplicării unor tehnici noi în 
producție, atragerii în circuitul 
economic a unor noi surse de 
energie, asigurării accesului tu
turor țărilor la realizările ști
inței și tehnicii moderne.

în grupul de lucru al comi
tetului de coordonare care ela
borează Declarația asupra Me- 
diteranei s-au definit și adop
tat un număr de recomandări 
care fixează cadrul cooperării 
intre statele europene și țările

• PREȘEDINTELE INTE
RIMAR al Ciprului, Glafkos 
Clerides, a declarat miercuri, 
la o conferință de presă or
ganizată la Nicosia înain
tea plecării sale spre Lon
dra, unde urmează să se in- 
tilnească cu arhiepiscopul 
Makarios, că speră tntr-o 
reîntoarcere grabnică în 
insulă a președintelui ales 
al statului cipriot. Intilnirea 
— prima după declanșarea 
evenimentelor din Cipru — 
va fi consacrată, după cum 
menționează surse infor
mate citate de agenția Asso
ciated Press, formulării po
ziției finale a ciprioțllor 
treci la viitoarele negocieri 
in vederea reglementării cri
zei ciprioate.

• AMBASADA Republicii 
Socialiste România in Olan
da, in colaborare cu condu
cerea Băncii F. von Laschot 
din S’Hertogenbosch, a or
ganizat simpozionul „Dez
voltarea economiei României 
și a relațiilor româno-olan- 
deze".

La simpozion au participat 
reprezentanți ai principale
lor bănci și firme olandeze 
și străine din această țară, 
oameni de afaceri, specialiști 
și publiciști in probleme e- 
conomice și financiare. Cu 
acest prilej, au fost prezen
tate expuneri referitoare la 
evoluția economico-socială, 
la politica externă a Româ
niei, precum și la schimbu
rile economice și coopera
rea româno-olandeză.

Convorbirile economice 
româno—sovietice

în zilele de 19—20 noiembrie, 
a avut loc, la Moscova, intil
nirea dintre Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, in

Comunicat 
japono-american 
în comunicatul privind vizita 

președintelui Gerald Ford în 
Japonia, se exprimă, între al
tele, dorința celor două țări de 
a încuraja dezvoltarea in zona 
Asiei și Pacificului a unor con
diții de natură să faciliteze re
glementarea pașnică a proble
melor survenite, precum și creș
terea economică a țărilor in 
curs de dezvoltare. Statele Uni
te și Japonia — subliniază co
municatul — sint conștiente de 
necesitatea intensificării, de 
către toate țările, a eforturilor 
în direcția limitării armamen
telor, în special a celor nuclea
re. subliniind, totodată, respon
sabilitatea sporită, in aceste e- 
forturi, a statelor nucleare.

Documentul informează că 
Statele Unite și Japonia au că
zut de acord să coopereze cu 
alte națiuni industrializate, în 
stabilirea modalităților de evi
tare a unor crize economice 
mondiale. Cele două state — se 
subliniază — acordă o mare im
portanță intensificării cooperă
rii între țările consumatoare de 
petrol și consideră necesară 
continuarea eforturilor de coo
perare internațională, pentru 
evitarea unei crize economice 
ți financiare.

mediteraneene neparticipante la 
Conferință. Textele elaborate re
flectă hotărîrea tuturor țărilor 
de a dezvolta și diversifica ra
porturile economice reciproc a- 
vantajoase cu cele din bazinul 
Mediteranei, ca o condiție a a- 
sigurării progresului economic 
și social al tuturor statelor.

• UN ZIAR TRANSMIS PRIN... TELEVIZIUNE7 Reușita 
aparține ziarului japonez „Asahi Shimbun" care, cu titlu ex
perimental, a realizat o transmisie grație a două aparate insta
late — unul în redacție și altul la Hotelul Imperial din Tokio. 
Prima pagină a ziarului, transmisă de la sediul gazetei, a fost 
recepționată și imprimată tn mod clar de un aparat aflat la 
hotel. „Este ziarul viitorului" — au afirmat realizatorii ope
rațiunii. Un viitor care, totuși, nu înseamnă mâine... • VECHII 
GRECI AVEAU UN SISTEM PROPRIU DE STENOGRA
FIE. Afirmația, aparținînd savantului elen Evangelos Stamatis, 
se întemeiază pe o inscripție aflată pe o tăbliță de marmură 
găsită pe Acropole, inscripție ce cuprinde principalele reguli ale 
unei stenografii antice. Tăblița de marmură ar data de la 
anul 350 înaintea erei noastre. Profesorul Stamatis presupune 
că amplasarea acesteia pe Acropole s-ar explica prin faptul că 
la grecii antici prezentarea cu ajutorul unor astfel de tăblițe 
expuse pe colina ateniană a invențiilor și descoperirilor era 
o tradiție. • ACTIVITATEA VULCANULUI ETNA este in 
continuare intensă. După două luni de la declanșarea unei 
noi faze eruptive, exploziile se succed într-un ritm accele
rat. Bucățile de rocă sint proiectate la aproape 250 de metri 
de crater. Lava se scurge prin două deschideri aflate la baza 
craterului, îndreptîndu-se spre nord cu 70 metri pe secundă 
și spre vest cu 50 metri pe secundă. • UN DELICT LA 44 
DE SECUNDE I Ancheta efectuată de Institutul italian de 
statistici oferă această precizare, cu completările de rigoare: 
la 71 de secunde se produce un furt, la 57 de secunde o es
crocherie, o răpire are loc la 5 zile, „lista" continuând cu cifre 
din aceleași domenii ale infracțiunii. • O AVENTURA PU
ȚIN OBIȘNUITA au avut, într-una din nopțile trecute, 
niște hoți care pătrunseseră prin efracție în biroul unei în
treprinderi de lucrări publice din apropiere de Avignon, su
dul Franței. Incercînd să deschidă un cufăr solid, cântărind 
650 de kilograme, aventurierii nocturni au ignorat total con
ținutul acestuia. In loc de bani, în ladă se aflau... 300 de
tonatoare electrice. Explozia a fost instantanee ! » URMELE 
UNUI CAR DE RĂZBOI, vechi de peste 5 000 de ani (se 
apreciază că ar data din jurul anului 3 500 î.e.n.) au fost a- 
duse la suprafață în urma unor cercetări întreprinse de ar
heologii sovietici în regiunea munților Urali. Străvechiul ves
tigiu, asemănător carelor de luptă folosite în antichitate în 
Orient și chiar în Grecia, pare să fi aparținut triburilor care 
trăiau în antichitate în nordul ludușului. Carul are două roți 
din lemn cu diametrul de 1 m, fiecare avînd cite 10 spițe.

Raportul Conferinței mondiale 
a populației, de la București, 
prezentat la sesiunea ECOSOC 
Mulțumiri adresate României pentru ospitalitatea 

și- condițiile create desfășurării lucrărilor
în continuarea lucrărilor celei de-a 57-a sesiuni reluate a 

Consiliului Economic și Social a fost prezentat raportul Confe
rinței mondiale a populației, de la București.

Secretarul general al conferin
ței, Antonio Carrillo Flores, a 
subliniat, in introducerea la ra- 

problemele coordonării planuri
lor economiilor naționale ale 
celor două țări pe perioada 1976- 
1980.

Cu acest prilej, au fost exami
nate principalele probleme ale 
dezvoltării in continuare a co
laborării economice, cooperării 
și specializării în producție și 
ale schimburilor comerciale din
tre Republica Socialistă Româ
nia și U.R.S.S. pe următorul 
cincinal.

în urma analizării rezultatelor 
activității desfășurate de orga
nele de planificare, în colabo
rare cu ministerele și organiza
țiile economice de resort din 
cele două țări, părțile au stabi
lit măsuri pentru creșterea în
semnată a volumului schimburi
lor economice intre România și 
Uniunea Sovietică în domeniul 
metalurgiei, construcțiilor de 
mașini. al industriei chimice, 
bunurilor de consum și altele.

Totodată, s-a convenit asupra 
programului de lucru în vederea 
încheierii unor acțiuni de coope
rare și specializare și a finali
zării lucrărilor de coordonare 
bilaterală a planurilor pe anii 
1976—1980.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă.
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Varșovia : Tntîlnire 
consacrată celui de al 
Xl-lea Congres al P.C.R.

• LA AMBASADA Republicii 
Socialiste România din Varșo
via a avut loc, miercuri, o în- 
tîlnire cu reprezentanți ai pre
sei poloneze, ai radioului și te
leviziunii. consacrată celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Ambasadorul 
României în Polonia, Aurel Du
ca, a vorbit despre însemnăta
tea apropiatului Congres in via-

• ÎNTR-UN RAPORT inti
tulat „Petrolul și securitatea", 
elaborat de experții Institu
tului de cercetări in proble
mele păcii de la Stockholm 
(SIPRI), se arată, între alte
le, că una dintre cauzele ac
tualei crize energetice din 
lume o constituie irosirea u- 
nei mari cantități de combus
tibil pentru scopuri militare, 
în acest sens, studiul preci
zează că numai Statele Uni
te ale Americii folosesc cir
ca patru la sută din consu
mul lor de petrol pentru pre
gătirile și operațiunile cu 
caracter militar. Raportat la 
scară mondială, un atare con
sum de combustibil în sco
puri militare s-ar ridica la 
aproximativ 2,2 milioane ba
rili pe zi, ceea ce reprezintă 
nevoile totale zilnice ale u- 
nor țări ca Anglia, Franța 
sau Italia

„Scînteia 
tineretului**
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port, spiritul de cooperare care 
a caracterizat lucrările reuniu
nii și a adus mulțumiri guver
nului și poporului român pen
tru ospitalitatea și condițiile 
create asigurării succesului lu
crărilor.

în cadrul dezbaterilor asupra 
raportului — document care va 
forma obiectivul principal al 
viitoarei sesiuni a ECOSOC — 
reprezentanții a numeroase sta
te. intre care cei ai Chinei, In
diei. Mexicului, Olandei și 
U.R.S.S., au exprimat mulțumiri 
guvernului român. Relevind re
zultatele fructuoase ale reuniu
nii mondiale de la București, re
prezentantul Olandei, spre e- 
xemplu, a accentuat necesitatea 
ca „spiritul de la București" să 
servească drept model pentru 
măsurile ce se vor lua în do
meniul populației și pentru 
transpunerea în viață a celor 
deja adoptate.

Reprezentantul României, am
basadorul Constantin Ene, a a- 
preciat că ceea ce s-a realizat 
la București nu constituie decît 
începutul unui proces pentru a 
cărui continuare trebuie folosite 
toate mecanismele de care dis
pun O.N.U., ECOSOC și orga
nismele sale.

în încheierea dezbaterilor a- 
supra acestui punct. Consiliul 
Economic și Social a adoptat in 
unanimitate o rezoluție prin 
care „ia notă de raportul Con
ferinței mondiale a populației 
(...), exprimă gratitudinea sa 
guvernului României — gazdă 
a conferinței — pentru calda 
sa ospitalitate", apreciază pozi
tiv pregătirea și organizarea a- 
cestei reuniuni mondiale. Ra
portul a fost înaintat spre apro
bare Adunării Generale.

ța partidului nostru și a înfă
țișat realizările obținute de po
porul român.

Guvern minoritar 
în Italia

• PREMIERUL DESEMNAT 
AL ITALIEI, Aldo Moro, l-a 
informat, miercuri, pe președin
tele republicii, Giovanni Leone, 
că acceptă să formeze un gu
vern minoritar alcătuit din de- 
mocrat-creștini și republicani, 
care să se bucure de sprijinul 
parlamentar al tuturor partide
lor de centru-stînga. Astfel, s-a 
pus capăt crizei de guvern care 
a durat 49 de zile, fiind cea mal 
lungă din istoria postbelică a 
Italiei.

Ambasadorul român 
la Varșovia primit 
de Piotr Jaroszewicz

• MIERCURI, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz, a pri
mit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia, 
Aurel Duca. în cadrul intilniril, 
au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor eco
nomice româno-polone.

Sancțiuni UNESCO 
împotriva Israelului

• CONFERINȚA GENERALA 
A UNESCO a aprobat miercuri, 
sancțiunile împotriva Israelului 
recomandate de Comisia însărci
nată cu protecția bunurilor cul
turale ale Ierusalimului. Rezo
luția adoptată condamnă Israelul 
pentru „încercarea de modifi
care a caracterului isforic ai 
orașului Ierusalim". UNESCO 
— se menționează — nu va mai 
acorda Israelului nici un aju
tor in domeniile educației, ști
inței și culturii pină cînd a- 
cesta nu va respecta cu stric
tețe rezoluțiile organizației.

e LA CAIRO a fost semnat a- 
cordul de colaborare în dome
niul serviciilor poștale dintre 
guvernele român și egiptean. 
Din partea română, acordul a 
fost semnat de Gheorghe Airi- 
nei, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor, iar din partea egipteană 
de Mohamed Ibrahim Sobhi, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al organismului poș
telor din R.A. Egipt.

Președintele Zambiei 
în U.R.S.S.

o LEONID BREJNEV, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. 
s-a intilnit, miercuri, cu Ken
neth David Kaunda, președin
tele Zambiei, aflat intr-o vizită 
oficială in U.R.S.S., informează 
agenția T.A.S.S.

• LA 20 NOIEMBRIE, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămintului 
„Cosmos-695“. După cum rela
tează agenția TASS, el este 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic.

Catastrofă aeriană 
la Nairobi

• DUPĂ MAREA CATA
STROFA AERIANĂ din zorii 
zilei de 20 noiembrie, din apro
pierea aeroportului capitalei Ke- 
nyei, — prăbușirea unui avion 
„Boeing-747“ (Jumbo Jet) apar- 
ținînd companiei vest-germane 
„Lufthansa" —, un comunicat 
publicat la Frankfurt pe Main 
arăta, miercuri seara, că 96 din 
cei 157 de pasageri au supra
viețuit, 55 și-au pierdut viața și 
alții erau dați dispăruți. Prin
tre supraviețuitori se numără șl 
membri ai echipajului.
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