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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Bena Ceausescu,
va face o vizită oficială de prietenie in Republica Burundi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua, în a

doua parte a lunii aprilie a.c., o 
vizită oficială de prietenie în Re
publica Burundi, la invitația pre

ședintelui Republicii Burundi, co
lonel Jean Baptiste Bagaza, și 
doamnei Fausta Bagaza.

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN REPURLICA GARONEZĂ
IERI, LA LIBREVILLE AU FOST SEMNATE

Documente de amplă semnificație pentru extinderea și adincirea continuă 
a conlucrării româno-gaboneze pe multiple planuri

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si președintele Republicii 
Gaboneze. Omar Bongo, au semnat 
miercuri, intr-un cadru festiv. Tra
tatul de prietenie Si cooperare intre 
Republica Socialistă România si Re
publica Gaboneză.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu si doamna 
Josephine Bongo.

După semnarea tratatului, cei doi 
șefi de stat si-au strins miinile cu 
căldură, s-au imbrâtișat, in aplauzele 
asistentei.

Din partea română, la solemnitate 
au fost prezenti tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Virgil Trofin. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. celelalte persoane oficiale care 
însoțesc De șeful statului român.

Din partea gabonezâ, la ceremonie 
au luat parte Leon Mcbiame. prim- 
ministru. Jean-Stanislas Migolet, 
viceprim-ministru. Martin Bongo, 
ministrul afacerilor externe si al 
cooperării, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. a! Partidului Democratic

Gabonez. membri ai guvernului. 
Tn cadrul aceleiași solemnități, mi

nistrul afacerilor externe al R'flâ-

blicii Socialiste România. Ștefan An
drei. si ministrul afacerilor externe 
Si ăl ‘ cooperării al Republicii Gabo

neze. Martin Bongo, au semnat Acor- porturile aeriene si civile si Proto- 
dul privind promovarea și garanțar^ s .colul, nrjvind cooperarea.in. domeniul 
investițiilor. Acordul bnvfnd trans- cercetării științifice si tehnologice.

Partidul cheamă toate forțele de pe șantiere 
la o bătălie de maximă importanță 

pentru bunul mers al economiei naționale:

REALIZAREA INVESTIȚIILOR 
LA TERMENELE PROGRAMATE

După semnarea Tratatului româno-gabonez

încheierea convertirilor oficiale 
între președintele Nicolae Ceausescu 

si președintele Omar Bongo
Miercuri. 11 aprilie, s-au Încheiat 

convorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Gaboneze. Omar 
Bongo.

Președinții Nicolae Ceausescu și 
Omar Bongo <au continuat, cu acest 
prilej, schimbul de opinii în proble
me privind dezvoltarea actuală si in 
perspectivă a relațiilor româno-gabo
neze.

A fost manifestată hotărirea comu
nă de a se fructifica toate posibi
litățile oferite de potențialul economic 
al României si Gabonului pentru pro
movarea in forme cit mai variate si 
eficiente a colaborării dintre cele 
două țări si inițierea de noi acțiuni 
de cooperare reciproc avantajoase în 
sectoare importante ale industriei si 
în alte sfere de activitate de inte-
(Continuare în pag. a Iî-a)

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a examinat, în ședința sa 
din ziua de 5 aprilie. situația 
lucrărilor de investiții nerealizate 
anul trecut si. In special, problema 
reprogramării punerii în funcțiune a 
capacităților restante. Pentru finali
zarea acestor obiective în termene cit 
mai scurte, s-a hotărît stabilirea u- 
nor programe de măsuri cu date 
precise pentru fiecare obiectiv, in 
vederea îndeplinirii la toate prevede
rile sale a planului de investiții din 
acest an, majorat cu nerealizările 
din anul trecut. Tocmai de aceea 
anul 1979 este hotăritor pentru în
făptuirea sarcinilor prevăzute atit in 
actualul cincinal, cit și in cel viitor, 
într-adevăr. desfășurarea în bune 
condiții a întregii activități econo
mice, funcționarea riguroasă a me
canismului aprovizionării tehnico- 
materiale, elaborarea prevederilor 
cincinalului 1981—1985 depind de li
chidarea neîntîrziată a restantelor 
existente, de darea în exploatare a 
tuturor capacităților pe care contează 
economia națională.

Iată deci rațiunile pentru care 
nici o amînare în finalizarea in
vestițiilor din această categorie nu 
poate fi admisă. rațiuni care 
impun din partea tuturor facto
rilor angajați în realizarea programu
lui de investiții eforturi susținute, 
bine organizate si strins corelate în
tre ele.

Realitatea demonstrează că pen
tru înlăturarea neajunsurilor actuale 
eforturile tuturor factorilor din do
meniul investițiilor trebuie concen
trate într-o direcție unică de acțiune: 
accelerarea ritmului de construcții si 
montaj tehnologic, terminarea lucră
rilor in primul rind la obiectivele 
principale, aflate intr-un stadiu de 
execuție avansat. Accentuăm necesi
tatea de a se evita cu desăvîrșire 
imprăștierea forțelor umane șl mij
loacelor tehnice pe un număr prea 
mare de șantiere, de a se urmări 
doar îndeplinirea planului valoric. în 
detrimentul unor capacități cu sca
dentă apropiată.

CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A RIT
MULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂ
RILOR este strins legată de organi
zarea judicioasă a muncii pe fiecare 
șantier. Un succint tur de orizont pe 
șantierele unor obiective restante din 
industria chimică, metalurgie, indus
tria construcțiilor” de mașini, eco
nomia forestieră si industria mate
rialelor de construcții evidențiază că. 
deși pe unele dintre ele s-a muncit 
destul de intens în primul trimestru 
al acestui an. totuși rezultatele pu
teau fi mult mai bune dacă forțele 
umane si tehnice ar fi fost folosite 
la capacitatea lor reală, maximă. 
Or. pe unele șantiere, printre care

cele ale noilor capacități de la Com
binatul metalurgic si Șantierul naval 
din Tulcea. Combinatul de Îngră
șăminte chimice din Bacău. Combi
natul de îngrășăminte azotoase din 
Tîrgu Mures s.a.. a existat o evi
dentă neconcordantă între posibilități 
și necesități, datorată, pe lingă in- 
tirzierile în livrarea unor însemnate 
cantităti de utilaje tehnologice, si 
insuficientei organizări a activității 
constructorilor, carențelor în colabo
rarea acestora cu montorii si bene
ficiarii.

înlăturarea unor asemenea nea
junsuri impune stabilirea unor pro
grame precise de lucru, realiste si 
judicios eșalonate, in concordantă cu 
graficele de execuție • - atit la nivel 
de șantier, cit și pe fiecare for
mație de lucru. Fiecare constructor 
Si montor trebuie să știe cu precizie, 
în orice moment, ce are de făcut. 
Aceasta presupune o temeinică orga
nizare a fiecărui loc de muncă, apro
vizionarea ritmică cu cantităti sufi
ciente de materiale, gospodărirea lor 
cu grijă, îndeosebi a celor mari con
sumatoare de energie, cum sint me
talul, cimentul și altele. întărirea or
dinii și disciplinei în rindul lucrăto
rilor de pe șantiere, folosirea cu ran
dament maxim a utilajelor de exe
cuție, ziua și noaptea, dirijarea lor 
operativă acolo unde este nevoie.

în respectarea sarcinilor pe zile si 
categorii de lucrări, eforturile trebuie 
orientate spre realizarea întocmai a 
lucrărilor fizice prevăzute, acordfn- 
du-se prioritate lărgirii fronturilor de 
lucru. îmbunătățirii conlucrării Intre 
constructorul general si subantre- 
prize. între constructori si montorl.

LICHIDAREA STOCURILOR SI 
INTENSIFICAREA MONTĂRII UTI
LAJELOR reprezintă. >mentul
de fată, sarcina cea mai <r portantă, 
nu numai pentru montori. ci pentru 
toti factorii cu răspunderi în acest 
domeniu. La cea mai mare parte din 
capacitățile restante, reușita exame
nului de punere în funcțiune este 
condiționată de montarea mașinilor și 
utilajelor prevăzute, dintre care un 
volum deloc neglijabil se află în stoc 
de luni de zile. Iată de ce organizarea 
riguroasă a acestor lucrări si desfă
șurarea lor fără întreruDere. ziua șl 
noaptea, completarea efectivelor de 
muncitori, adoptarea unor metode de 
lucru avansate, care să ducă la 
scurtarea ciclurilor de montaj se 
desprind ca principale direcții de 
acțiune pentru trusturile de specia
litate.

O atentie Ia fel de mare se cere 
acordată întăririi colaborării cu con
structorii si beneficiarii Ia investiții. 
Cu primii pentru asigurarea frontu-
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele României salutat 
cu manifestări de caldă simpatie

cu entuziasm,
de minerii gabonezi

TRATAT
de prietenie și cooperare intre Republica 
Socialistă România si Republica Gaboneză

Primire entuziastă făcută de populația orașului Moanda (Reportajul in pagina a Ill-a)

Republica Socialistă România și Republica 
Gaboneză,

DENUMITE în cele ce urmează „înaltele 
păr(i contractante",

ANIMATE de voința politică comună de a 
răspunde aspirațiilor de prietenie și, înțelegere 
dintre poporul român și poporul gabonez și de 
a dezvolta in continuare relațiile de cooperare 
statornicite intre ele,

HOTĂRÎTE să sporească contribuția celor 
două țări la dezvoltarea cooperării intre toate 
națiunile lumii și la promovarea progresului, 
justiției, păcii și securității internaționale,

REITERÎND atașamentul lor față de princi
piile fundamentale ale Organizației Națiunilor 
Unite,

REAFIRMÎND dreptul fiecărui popor la dez
voltarea economică, socială și culturală, în con
formitate cu voința și aspirațiile sale, de a mo
biliza in acest scop resursele proprii, fără nici 
o conslringere sau presiune externă,

FERM HOTĂRÎTE să promoveze pe plan inter
național o politică de colaborare intre toate 
statele bazată pe principiile egalității in drepturi, 
respectării independenței și suveranității națio
nale, avantajului reciproc, neamestecului în 
treburile interne, nefolosirii forței sau amenin
țării cu forța, ale coexistenței pașnice a statelor 
indiferent de orinduirea lor socială,

CONVINSE de necesitatea intensificării efor
turilor îndreptate spre lichidarea subdezvol
tării, instaurarea unei noi ordini economice in
ternaționale și accelerarea progresului țărilor 
in curs de dezvoltare,

ÎNGRIJORATE PROFUND de accelerarea 
cursei înarmărilor de creșterea cheltuielilor mi
litare, care creează mari pericole pentru cauza

păcii și securității generale și împiedică dezvol
tarea economică și socială a popoarelor,

CONSIDERÎND că pentru instaurarea unui 
climat de pace, a justiției și păcii in lume este 
necesar să se asigure participarea la viața in
ternațională a tuturor țărilor in condiții de 
egalitate și, in special, a celor mici și mijlocii, 
a țărilor in curs de dezvoltare și a statelor ne
aliniate,

REAFIRMÎND solidaritatea lor militantă și 
sprijinul lor fără rezerve față de mișcările de 
eliberare națională din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului și neocolonialismului, a politicii 
de apartheid și discriminare rasială, pentru 
respectarea dreptului tuturor popoarelor afri
cane Ia dezvoltare și progres, la avantaj re
ciproc, la neamestec in treburile interne, la 
nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu 
forța,

AU HOTĂRÎT să încheie prezentul tratat de 
prietenie și cooperare și, în acest scop, au con
venit asupra celor ce urmează :

Articolul I
înaltele părți contractante proclamă solemn 

hotărirea lor de a dezvolta și aprofunda rela
țiile de prietenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, în conformitate cu prevederile 
prezentului tratat.

Articolul II
înaltele părți contractante vor intensifica 

cooperarea lor, bazată pe avantajul reciproc, in

toate domeniile de interes comun și, în special, 
în valorificarea materiilor prime, transporturi 
și comunicații, agricultură, industrie, vor dez
volta schimburile comerciale și vor lărgi coope
rarea in domeniul formării de cadre.

Articolul III
înaltele părți contractante vor dezvolta, de 

asemenea, cooperarea in domeniile științei și 
tehnicii, invățămintului, sănătății publice, ra
dioului, turismului și sporturilor, in scopul 
unei mai bune cunoașteri reciproee a celor două 
pqpoare și al punerii în valoare a tuturor re
surselor lor.

Articolul IV
înaltele părți contractante pun la baza rela

țiilor lor și in raporturile cu alte state urmă
toarele principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență 
liberă, independență și suveranitate națională, 
la pace și securitate ;

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător soarta, de a-și alege și 
dezvolta liber sistemul politic, economic și so
cial, corespunzător voinței și intereselor proprii, 
fără nici un amestec din afară ;

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, poziție geogra
fică. nivel de dezvoltare, orinduire socială, 
(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru Republica Socialista România,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Gabonezâ,

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze
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pace

Secvența din timpul vizitei la minele de mangan de la Moanda

TRATAT
de prietenie și cooperare

încheierea convorbirilor
(Urmare din pag. I)
res comun. S-a subliniat că extin
derea conlucrării pe multiple planuri 
dintre România si Gabon este în fo
losul și spre binele ambelor popoare, 
al propășirii lor economice si socia
le. al cauzei păcii si înțelegerii in
ternaționale.

Trecînd în revistă principalele pro
bleme cu care este astăzi confrunta
tă omenirea, președinții României și 
Gabonului au subliniat că promo
varea Pe multiple planuri a legă
turilor de prietenie si colaborare ro- 
mâno-gaboneze se înscrie in cadrul 
mai larg al dezvoltării solidarității 
intre țările în curs de dezvoltare, al 
luptei lor pentru lichidarea decala
jelor. pentru obținerea unui progres 
mai rapid în domeniile economic si 
social, pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, ceea 
ce presupune lichidarea vechilor ra
porturi de inechitate si realizarea u- 
nor relații de egalitate si respect al 
independentei. A fost reafirmată ho- 
tărîrea celor două țări de a dezvol
ta colaborarea lor in viata interna
țională. in lupta împotriva imperia
lismului. colonialismului și neocolo
nialismuiui. pentru lichidarea sub
dezvoltării si instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, pentru 
și securitate internațională.

Examinîndu-se unele aspecte 
actualității internaționale, au 
reliefate mutațiile profunde ce au 
loc în lume ca urmare a afirmării 
tot mai puternice a voinței popoare
lor de a dispune, în mod liber, de 
propriile destine. Totodată, s-a re
levat necesitatea intensificării luptei 
unite, pe plan național și internațio
nal, a tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice, a maselor 
populare, în vederea consolidării 
cursului spre destindere și pace.

în acest cadru, s-a subliniat rolul

pe care îl au țările africane în lupta 
pentru instaurarea păcii, destinderii 
și securității în lume. Cei doi pre
ședinți au reafirmat hotărirea țări
lor lor de a acorda tot sprijinul politic, 
material și moral mișcărilor de eli
berare națională, s-au pronunțat

pentru eradicarea totală și definitivă 
a ultimelor vestigii ale colonialismu
lui, ale politicii de discriminare rasi
ală și apartheid.

A fost evidențiată necesitatea unor 
acțiuni mai ferme pentru întărirea 
rolului O.N.U. în soluționarea mari-

lor probleme ale contemporaneității, 
cu participarea activă a tuturor sta
telor.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul înțelegerii și stimei recipro
ce, într-o ambianță de caldă priete
nie.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit cu activiste
mișcării de femei din Gabon

a vizi- 
Centrul 
Demo- 
La so- 

doamna 
de 

Me-

Tovarășa Elena Ceaușescu 
tat miercuri după-amiază 
Uniunii Femeilor Partidului 
cratic Gabonez (U.F.P.D.G.). 
sire se aflau în întîmpinare
Josephine Bongo, președinta 
onoare a U.F.P.D.G., doamna 
biame, soția primului ministru,
Jeanne Nzaou Mabika, președinta 
U.F.P.D.G., numeroase membre 
activiste ale mișcării de femei 
Gabon. Cîteva sute de membre 
organizației au sosit pentru a-și 
prima bucuria de a primi în mijlo
cul lor pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții po
litice din România, om de știință 
de renume mondial, activă promo
toare a afirmării plenare a rolului 
femeii în întreaga viață politică și 
economico-socială.

Luind cuvjdtul. Jeanne Nzaou Ma- 
bikâ r d'ât expresie întregii satisfac
ții a te iilor din Gabon, a întregului 
popor di i această tară fată de înalta 
cinste ce le-a fost făcută prin sosirea 
în mijlocul lor a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Vorbitoarea a exprimat 
sentimentele de aleasă stimă și înaltă 
prețuire pe care femeile din Gabon 
le nutresc fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu. membră a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
cunoscută militantă pe tărîm politic, 
economic și științific din România.

Vorbitoarea a prezentat anoi unele 
dintre preocupările femeilor gabone
ze si ale organizației acestora, lupta 
lor pentru emancipare, pentru inte
grarea deplină în procesul edificării 
unei societăți prospere, libere si in
dependente în Gabon.

Primită cu vii aplauze. într-o 
atmosferă de entuziasm, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a adresat asisten-

între Republica Socialistă România
7

(Urmare din pag. I)

si Republica Gaboneză

tei. mulțumind pentru calda primire 
ce i-a fost rezervată. în cuvintul său. 
tovarășa Elena Ceausescu a transmis

femeilor din Gabon salutul tuturor 
femeilor din România, cit si din 
partea sa personal.

nal pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice in lume, mai dreaptă si mai echitabilă, care 
să asigure lichidarea stării de subdezvoltare, progresul 
si bunăstarea tuturor popoarelor. Pentru înfăptuirea 
acestor obiective, ele vor milita pentru continua întă
rire a solidarității si unității de acțiune a țărilor in 
curs de dezvoltare.

apartenență sau neapartenență la alianțele mi
litare ;

4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și progres, la 
exercitarea efectivă și permanentă a suveranității de
pline asupra resurselor sale naturale ;

5. Obligația fiecărui stat de a milita pentru lichidarea 
totală a colonialismului ;

6. Obligația statelor de a nu Interveni direct sau 
indirect, sub nici o formă, sub nici un pretext și în 
nici o împrejurare. în treburile interne sau externe 
ale aitor state *,

7. Respectarea inviolabilității frontierelor de stat și 
a integrității teritoriale a fiecărui stat și, drept con
secință. abținerea de la orice tentativă Îndreptată im
potriva unității naționale sau a integ .lății teritoriale 
a altui stat, care constituie o atingere gravă adusă 
păcii și securității internaționale ;

8. Obligația tuturor statelor de a se abține. în rela
țiile lor internaționale, de la folosirea forței sau ame
nințarea cu forța, precum și de la 
strîngere de ordin militar, politic, 
altă natură împotriva altui stat ;

9. Dreptul inerent al fiecărui stat 
toate mijloacele împotriva oricărui 
suveranității și independenței sale naționale ;

10. Obligația tuturor statelor de a reglementa dife
rendele dintre ele. în 
mijloace pașnice ;

11. Dreptul fiecărui 
de deplină egalitate, 
problemelor internaționale de interes comun ;

12. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de 
orinduirea politică, economică sau socială, de a coope
ra intre ele — pe baza avantajului reciproc — in toate 
domeniile de interes comun, in scopul menținerii păcii 
Si securității internaționale, al favorizării progresului 
economic si social al tuturor națiunilor și. în primul 
rînd. al celor in curs de dezvoltare ;

13. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces Ia 
cuceririle științei si tehnicii ;

14. Obligația statelor de a-șt îndeplini angajamen
tele asumate in conformitate cu dreptul internațional.

Articolul VIII
Inaltele părți contractante vor coopera în scopul pro

movării destinderii, păcii, înțelegerii si dreptății in 
Europa, Africa și în întreaga lume.

Articolul IX

orice fel de con- 
economic sau de

de a se apăra cu 
atentat Ia adresa

înaltele părți contractante vor coopera pe plan in
ternational in scopul convenirii si realizării de măsuri 
eficiente pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării generale $1, in primul rind, a dezar
mării nucleare.

Articolul X
înaltele părți contractante vor acționa pentru creș

terea rolului O.N.U. in rezolvarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, in apărarea indepen
dentei si suveranității popoarelor, in dezvoltarea coo
perării. pe bază de egalitate, intre toate țările lumii, 
precum si pentru democratizarea organizației, adapta
rea ei la realitățile lumii contemporane.

toate împrejurările, numai prin
Dînd o înaltă .apreciere muncii în

tregului popor gabonez. a femeilor 
din Gabon, tovarășa Elena Ceaușescu 
a urat acestora deplin succes în în
făptuirea angajamentelor asumate 
pentru propășirea tării lor. Lupta 
femeilor gaboneze pentru bunăstare 
si fericire, a spus tovarășa Elena 
Ceaușescu. se bucură de sprijinul și 
solidaritatea poporului român, care 
ește legat nrin strinse relații de prie
tenie de popoarele africane, de toate 
popoarele lumii.

în continuare, gazdele au prezen
tat tovarășei Elena Ceaușescu o ex
poziție conținind obiecte de artă pro
duse de femeile din Libreville și în
tregul Gabon — expresii ale talen
tului și hărniciei femeilor gaboneze, 
ale specificului’’cultural, ale bogăției 

. folclorice- a ’ acestei țâri. Tovarășa 
’ Elena Ceaușescu a dat o înaltă apre
ciere calității exponatelor și a feli
citat călduros pe membrele, activis
tele U.F.P.D.G-, precum și condu
cerea organizației, pentru munca pe 
care o desfășoară si pentru rezulta
tele obținute, urindu-le realizarea a 
noi și noi succese, spre binele și 
prosperitatea patriei lor.

La plecare, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost salutată prin vii și entuziaste 
aclamații de participantele la mani
festare, care au transmis prin dan
surile și cîntecele lor, izvorîte din 
folclorul gabonez, întreaga stimă și 
prietenie pe care poporul acestei 
țări le nutrește fată de poporul 
mân,

stat de a participa, in condiții 
la examinarea si soluționarea

Articolul XII

Articolul VI

Articolul XIII

Articolul VII

fată de conducerea sa.

Înaltele părți contractante se angajează să acționeze 
cu toată hotărirea si să colaboreze pe plan Internatio

înaltele părți contractante se angajează să continue 
a sprijini lupta popoarelor pentru libertate, indepen
dentă națională si progres social si să colaboreze pen
tru aceasta cu toate celelalte state si cu forțele pro
gresului si iubitoare de pace din întreaga lume.

Intocmit Ia Libreville, la 11 aprilie 1979, in două 
exemplare originale, fiecare în limba română și în 
limba franceză, ambele texte avînd aceeași valabilitate.

Prezentul tratat se încheie pe timp nelimitat. 
Tratatul va fi supus ratificării si va intra în vigoare 

Ia data schimbului instrumentelor de ratificare.

Articolul V

înaltele părți contractante declară că obligațiile pre
văzute în prezentul tratat nu contravin obligațiilor 
care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate 
la care sînt parte, precum si din normele dreptului 
international.

Articolul XI

La expoziția din Libreville

Convorbiri si întîlniri de
La Libreville au avut loc convor

biri între tovarășul Virgil Trofin, 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân. și primul ministru gabonez, 
Leon Mebiame.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice româno- 
gaboneze. fiind convenite măsuri pri
vind construcția căii ferate transga- 
boneze. precum și în domeniile in
dustriei lemnului si materialelor de 
construcții, explorării si exploatării 
petrolului, al agriculturii.

★
Tovarășul Virgil Cazacu. membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîl-

nit la sediul C.C. al P.D. Gabonez 
cu Leon Auge. membru al Biroului 
Politic al C.C.. șeful Permanentei Na
ționale a P.D.G.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea în continuare a relații
lor dintre cele două partide în spi
ritul înțelegerilor convenite între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, si Omar Bongo, pre
ședintele Republicii Gaboneze. șeful 
guvernului, secretar general fondator 
al Partidului Democratic Gabonez.

De asemenea, tovarășul Virgil Ca-

lucru
zăcu a avut o întilnire de lucru cu 
ministrul culturii și învățămîntului 
al Gabonului.

★
Tovarășa Ana Mureșan. președinta 

Consiliului Național al Femeilor, a 
participat la o întilnire cu conducerea 
Uniunii Femeilor Partidului Demo
cratic Gabonez.

★
Tovarășul Constantin Bostină. se

cretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist, președintele Consiliului 
National al Organizației Pionierilor, 
s-a întîlnit cu conducerea Uniunii Ti
neretului P.D. Gabonez.

înaltele părți contractante vor colabora activ pentru 
sprijinirea multilaterală a luptei popoarelor impotriva 
imperialismului, colonialismului, neocolonialismuiui și 
apartheidului. Ele vor acționa pentru aplicarea inte
grală a Declarației Organizației Națiunilor Unite cu 
privire Ia decolonizare.

In centrul orașului Moanda

In scopul înfăptuirii prevederilor prezentului tratat, 
înaltele părți contractante vor aprofunda si lărgi con
sultările dintre ele. atit pe cale diplomatică, cit si prin 
consultări periodice la diverse niveluri.

Aceste consultări vor privi dezvoltarea relațiilor din
tre cele două state, problemele internaționale de inte
res comun, inclusiv cele examinate de Organizația 
Națiunilor Unite si organizațiile internaționale la care 
sînt membre cele două state, precum si orice altă 
chestiune asupra căreia cele două părți vor considera 
util să aibă schimb de păreri.



SClNTElA — joi 12 aprilie 1979 PAGINA 3

Wllfl PHESEDINTELUI NICOlflE CEAUSESCU ÎN HEPUBLICft CfiBBNEZA

La intilnirea cu muncitorii și locuitorii din centrul minier Moanda

Președintele României salutat cu entuziasm, cu manifestări 
Cu vii aplauze și aclamații este întîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu și de către minerii din Mounana

de calda simpatie de minerii gabonezi
în cursul după-amiezii de marți, 

președintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu președintele Omar Bongo, 
s-a întilnit 'cu muncitorii de la mi
nele din Moanda și Mounana și cu 
populația din aceste localități.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
de ministrul afacerilor externe și 
cooperării. Martin Bongo, de alți 
membri ai guvernului gabonez.

La vizită a participat, de asemenea, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Sosirea la Moanda, 
centrul minelor de mangan
La Moanda, prima localitate unde 

aterizează elicopterul prezidențial, se 
află marile mine de mangan, care, 
împreună cu alte exploatări din țară, 
situează Gabonul pe locul al treilea 
in lume în ce privește extracția a- 
cestui minereu.

în piața orașului, o mare mulțime 
de oameni salută cu entuziasm pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo, aclamă îndelung pe șe
ful statului român, pe care îl în
tâmpină, după obiceiul locului, cu 
ritmuri de tam-tam, dansuri și cîn- 
tece. Este o adevărată sărbătoare 
populară ce oferă o imagine vi
brantă a bucuriei minerilor și lo
cuitorilor din Moanda de a avea în 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dind expresie acestor sentimente, 
primarul localității Moanda, Victor 
Magnagna. a spus :

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România.

în împrejurările fericite ale vizitei 
dumneavoastră oficiale în orașul nos
tru. îmi exprim bucuria în mod deo
sebit pentru privilegiul ce mi-a fost 
rezervat de a lua cuvîntul în numele 
întregii noastre populații pentru a vă 
prezenta dumneavoastră. domnule 
președinte, și eminentelor personali
tăți din suita dumneavoastră urările 
noastre de bun venit în centrul mi
nier Moanda.

Noi sîntem mîndri. domnule pre
ședinte. de onoarea pe care ne-a 
făcut-o Excelenta Voastră incluzind 
vizitarea orașului nostru in progra
mul vizitei dumneavoastră oficiale în 
Gabon,

Moanda este un oraș foarte tînăr. 
care a luat ființă în urmă cu 20 de 
ani. Istoria sa este legată de exploa
tarea unui enorm zăcămînt de man
gan.

După cum veți putea constata sin
gur. transportarea manganului nostru 
spre țărm se face cu ajutorul unui 
teleferic pe o distantă de 76 km lun
gime. cel mai lung din lume, apoi pe

Gazdele prezintâ distinsului oaspete realizările și perspectivele dezvoltării minelor din Mounana

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo au efectuat călătoria 
spre aceste importante centre mi
niere la bordul unui elicopter, fapt 
care a oferit prilejul de a survola 
punctul terminus al unei căi ferate 
transgaboneze și itinerarul de-a lun
gul căruia va fi realizată, cu con
cursul tării noastre, prelungirea a- 
cestei artere de comunicații atit de 
importante pentru dezvoltarea econo
miei Gabonului.

un traseu de 485 km pe calea ferată 
oină la țărmul oceanului.

tmi face plăcere să arăt că man- 
ganul din Moanda deține un loc im
portant in economia gaboneză. El 
deține, de asemenea, după cum este 
lesne de imaginat, un loc important 
în economia orașului nostru. Sîntem 
deci mîndri de orașul nostru, după 
cum sîntem mindri să-1 avem pe 
Excelența Sa Omar Bongo in fruntea 
țării noastre.

Moanda se străduiește să participe 
activ la dezvoltarea națiunii gabo- 
neze. pe care Excelenta Sa pre
ședintele Omar Bongo a hotărît să 
o' conducă rapid spre progres si că
reia el ii dedică toate eforturile în 
cadrul politicii de reînnoire, scum
pă tuturor gabonezilor.

Moanda este orientată conștient 
spre viitor. Micul oraș cu colinele în
florite pe care îl veți vizita în cu- 
rînd are voința fermă de a deveni 
un oraș industrial de prim rang, pen
tru a-si aduce contribuția in mod 
și mai eficient la reușita deplină a 
politicii de reînnoire, al cărei ctitor 
este un fiu al acestei provincii.

Moanda. orașul .manganului. este 
fericită, domnule președinte, să vă 
primească. De asemenea, eu vă re
afirm. în numele întregii populații, 
expresia celor mai vii mulțumiri ale 
noastre și a gratitudinii noastre pro
funde pentru onoarea pe care ați bi- 

’nevoit să ne-o faceți pășind pe pă- 
mintul orașului nostru industrial.

Trăiască președintele Republicii 
Socialiste România și doamna Elena 
Ceaușescu !

Trăiască președintele Republicii Ga- 
boneze și doamna Josephine Bongo !

Trăiască orașul Moanda ! (Aplauze). 
La rugămintea gazdelor, a luat 

apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înconjurat cu deosebită 
căldură de minerii și locuitorii ora
șului. care, în timpul alocuțiunii, 
i-au făcut vii manifestări de simpa
tie, aplaudînd în repetate rînduri, 
aclamînd pentru prietenia româno- 
gaboneză, pentru colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Domnule primar.
Dragi prieteni și tovarăși,
Sîntem bucuroși că, vizitând fru

moasa dumneavoastră tară, avem pri
lejul să ne întâlnim cu muncitorii și 
locuitorii din Moanda și să vă adre
săm un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Intre România și Gabon există 
relații de strinsă colaborare. In acest 
cadru, manganul din Moanda ajunge 
și în România și avem în vedere, in 
viitor, să dezvoltăm și mai mult a- 
ceastă colaborare. In discuțiile cu 
președintele Omar Bongo am con
venit să participăm la realizarea căii 
ferate transgaboneze, incepînd de la 
Franceville și trecînd și prin locali
tatea dumneavoastră. Am convenit, 
de asemenea, să lărgim această co
laborare și în domeniul mineritului. 
Dorim să dezvoltăm o colaborare mai 
strînsă între muncitorii mineri din 
România și minerii din Moanda.

In dezvoltarea societății socialiste 
în România, noi acordăm mare im
portanță clasei muncitoare, care are 
rolul conducător în întreaga viată

★
Încheierea întilnirii este urmată de 

o manifestare de mare entuziasm din 
partea populației din Moanda. căreia 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo îi răspund cu căldură, 
îndelung.

Se pleacă apoi la minele de pe 
platoul Baugome, unde se află cele 
mai mari rezerve de mangan ale 
Gabonului. De pe o estradă, in 
dreptul unei mari cariere, unde ex
ploatarea se face la zi, cu ajutorul 
unor instalații de mare capacitate, 
care sint prezentate în funcțiune, se 
poate vedea amploarea lucrărilor de 
extragere a manganului. In fața 
unei hărți, reprezentanții societății 
„Comilog" dau ample explicații.

Capacitatea de producție a societă
ții „Comilog" este în prezent de 
2,4 milioane tone anual, dar se preve
de ca. pină la sfîrsitul acestui deceniu, 
să se ajungă la 2.9 mil’oane tone prin 
sporirea vitezei telefericului cu care 
se transportă minereurile și la 4

La minele
din Mounana

în continuarea vizitei, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Omar Bongo 
au mers la minele din Mounana. 

socială a țării. Iată de ce, noi dorim 
întărirea solidarității cu muncitorii, 
țăranii, intelectualii, cu întreaga 
populație a țării dumneavoastră, vă- 
zind in aceasta o chezășie puternică 
a luptei pentru progres și indepen
dență. Este necesar ca popoarele 
noastre, deși se află pe continente 
diferite, să-și întărească solidaritatea 
dintre ele, precum și cu popoarele 
Întregii lumi, in lupta împotriva 
politicii colonialiste, pentru ca fie
care națiune să poată fi stăpină pe 
bogățiile sale, să-și asigure fericirea, 
bunăstarea și independența națio
nală.

Trăiască solidaritatea dintre mun
citorii români și muncitorii din 
Moanda, dintre muncitorii români 
și muncitorii din întregul Gabon 1

Trăiască prietenia dintre România 
și Gabon !

Trăiască libertatea națională a tu
turor popoarelor din Africa și din 
lumea intreagă !

Trăiască colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul De
mocratic Gabonez ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

★
milioane de tone anual odată cu 
prelungirea căii ferate transgaboneze 
pînă la Moanda. Cea mai mare parte 
din minereurile de mangan de aici 
se exportă, inclusiv în România. Re
zervele de minereu de mangan din 
această regiune sînt de circa 250 mi
lioane de tone. Acțiunile pentru des
coperirea și punerea în valoare de 
noi zăcăminte se intensifică, în acest 
scop fiind alocate 45 miliarde franci 
c.f.a. Gazdele informează pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu că în 
ultimii ani s-a trecut la crearea 
unor Industrii de transformare în 
Gabon a unei părți din minereul 
brut.

Apreciind activitatea desfășurată 
la Moanda pentru valorificarea mi
nereurilor de mangan, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că buna colaborare stator
nicită cu muncitorii și specialiștii 
români se va dezvolta în viitor.

de uraniu

de prima-

Republicii

Republicii

întâlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii și locuitorii din 
această localitate a prilejuit, ca și 
la Moanda. o mare (Sărbătoare popu
lară. Pe platoul ce domină localita
tea și exploatările miniere, unde a 
aterizat elicopterul, au venit mii și 
mii de oameni, care îl întâmpină pe 
distinsul oaspete român cu cîntece 
și dansuri. Tinere dansatoare în pi
torești costume alcătuiesc adevărate 
culoare vii, parcurse de oaspeți în 
aclamațiile și aplauzele celor pre- 
zenți. Se aude pretutindeni : 
„Trăiască Ceaușescu !“, „Trăiască 
prieten ia româno-gaboneză !“, 
„Trăiască Bongo !“.

în această atmosferă însuflețitoare, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo sînt salutați 
rul localității.

Domnule președinte al 
Socialiste România,

Domnule președinte al 
Gaboneze,

Domnilor miniștri.
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Primindu-vă pentru prima dată în 

această cetate a uraniului, am marea 
onoare de a vă adresa, în numele 
întregii populații din Mounana, al 
consiliului municipal si al meu per
sonal, urările noastre de bun venit, 
dumneavoastră, domnule președinte, 
precum si delegației care vă înso
țește.

Această vizită, domnule președinte, 
constituie o mărturie a marii priete
nii care vă leagă de prietenul dum
neavoastră. președintele Bongo, si de 
întregul Gabon.

De aceea, sîntem convinși că a- 
ceastă vizită vă va permite nu 

numai să strîngeți legăturile de prie
tenie și fraternitate care există în
tre cele două țări ale noastre, ci, de 
asemenea, să constatați eforturile 
susținute pe care le depune pre
ședintele Bongo în scopul asigurării 
și garantării bunăstării nu numai 
pentru populația capitalei, ci și pen
tru cea din provincie, asigurînd ast
fel un echilibru la scara întregii 
țări.

Cuvîntul 
Nicolae

Domnule președinte. 
Domnule primar, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Sînt deosebit de bucuros că prie

tenul meu președintele Bongo mi-a 
creat posibilitatea să mă întâlnesc cu 
dumneavoastră, muncitorii de la mi
nele de uraniu, și cu populația din 
Mounana.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră, 
familiilor dumneavoastră, din par
tea muncitorilor din întreprinde
rile de uraniu, a tuturor muncitori
lor din România și din partea mea, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

Intre România și Gabon există re
lații de strinsă colaborare in toate 
domeniile, inclusiv în domeniul ura
niului. Noi dorim ca, in cadrul co
operării viitoare, relațiile strinse de 
colaborare să contribuie ca muncitorii 
din Mounana să poată să se cunoască, 
să se imprietenescă și să colaboreze 
ou muncitorii din România.

Avem impresii deosebit de plăcute 
despre ceea ce am văzut în timpul 
vizitei noastre in Gabon in cursul 
celor două zile și Îndeosebi despre 
realizările obținute de muncitorii din 
cele două centre miniere.

Apreciem mult preocupările Parti
dului Democratic Gabonez, ale pre
ședintelui țării dumneavoastră de a 
dezvolta economia, industria, mineri
tul, toate domeniile — garanția bună
stării și consolidării independenței 
naționale a Gabonului.

In România, noi construim o so
cietate socialistă in care tot ce exis
tă, tot ceea ce se înfăptuiește apar-

★
In repetate rînduri, cuvîntul pre

ședintelui României este salutat cu 
vie satisfacție, cu aplauze și aclama
ții cu tam-tam-ul tobelor, cu mani
festări de prietenie marcate prin 
puternice scandări ale mulțimii — 
„oye !“ — „trăiască !“.

Gazdele invită apoi pe cei doi 
șefi de stat pe o platformă de o- 
noare amenajată special pe un pla
tou, de unde se pot observa în vale 
așezările minerilor și amplasamen
tul instalațiilor de prelucrare a ura
niului.

Se vizitează în continuare minele 
de uraniu din Mounana, unde. încă 
din 1956, au fost descoperiți primii 
indici ai existenței acestei bogății de 
mare importanță economică. Exploa
tarea primului zăcămînt a început 
în 1961, cînd a fost extrasă prima 
tonă de uraniu-metal gabonez de 
către compania „Comuf" cu sediul la 
Mounana — localitate transformată 
în ultimii ani într-un important cen
tru minier, cu locuințe moderne, 
școli, dispensare, cantine-restaurant 
etc.

Reprezentanții companiei „Comuf" 
arată că, în cei 18 ani de activitate, 
s-au extras de aici 2 227 600 tone 
minereu de uraniu, din care s-au ob
ținut 10 032 tone uraniu metal. Ex
ploatarea se face în proporție de 95 
la sută în carieră și numai 5 la sută 
in mină.

Gazdele dau ample explicații în 
legătură cu dezvoltarea în continuare 
a acestui bazin minier. Se subliniază 
astfel că rezervele cunoscute și ex
ploatate vor asigura un nivel de 
1 000 tone uraniu-metal pe an pînă 
în 1982 și de 1 500 tone pe an înce- 
pind din 1983.

Se merge apoi la uzinele de tra
tare a minereului brut. Aici, tova-

Domnule președinte, în Încheiere 
vă doresc ca, prin căldura inimilor 
noastre, șederea dumneavoastră 
printre noi să fie cît mai plăcută po
sibil.

Trăiască cooperarea româno-ga
boneză I

Trăiască comuna Mounana ! (Apla
uze).

A luat apoi cuvîntul ’ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tovarășului 
Ceaușescu

ține poporului, în frunte cu clasa 
muncitoare. Am acordat întotdeauna 
și acordăm o atenție deosebită creș
terii și dezvoltării clasei muncitoare, 
întăririi solidarității ei cu muncito
rii de pretutindeni și dorim ca în
tre muncitorii români și gabonezi să 
se dezvolte o solidaritate activă, ba
zată pe colaborarea durabilă dintre 
România și Gabon.

Cred că și domnul președinte 
Bongo va fi de acord ca o delegație 
a minerilor din Mounana și a celor 
de la minele de mangan să facă în 
viitor o vizită muncitorilor români.

In discuțiile cu președintele dum
neavoastră am ajuns la concluzia co
mună de a consolida colaborarea 
dintre noi pe baza egalității, respec
tării independenței și suveranității, 
solidarității militante in lupta pen
tru edificarea unei societăți care să 
asigure independența, bunăstarea și 
fericirea.

Să facem în așa fel incit pe planeta 
noastră fiecare națiune să se poată 
dezvolta fără teama unei agresiuni ! 
Să acționăm pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului in Africa și 
pretutindeni in lume I Să intărim 
solidaritatea pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, pentru pace între 
popoare 1

Trăiască prietenia intre muncitorii 
români și gabonezi !

Trăiască prietenia între poporul 
român și poporul gabonez !

Trăiască prietenia între popoare !
Trăiască pacea în lume ! (Aplauze 

puternice, îndelungate)
★

rășul Nicolae Ceaușescu vizitează 
marile instalații ale uzinei, care reali
zează un produs finit cu un conți
nut în metal de 72 la sută.
' Capacitatea uzinei s-a extins în 

perioada 1975—1978 la 280 000 tone, 
în discuțiile dintre oaspeți și gazde, 
se arată că întreaga producție de 
uraniu-metal de aici se exportă în 
diverse țări. România a 1 încheiat 
chiar anul acesta un contract pe o 
durată de trei ani. în baza căruia, 
începînd cu anul 1986. va importa o 
cantitate anuală de 100—150 tone de 
uraniu.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat realizările ob
ținute la minețp de uraniu din Mou
nana și și-a exprimat convingerea că 
sînt posibilități pentru o bună cola
borare și în acest domeniu cu Româ
nia.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo au fost conduși la ple
care cu aceleași calde și entuziaste 
manifestări de simpatie întâlnite 
pretutindeni, pe întreg parcursul vi
zitei.

Suita tuturor acestor momente ale 
vizitei s-a constituit într-o grăitoare 
mărturie a prețuirii și stimei de care 
se bucură România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a faptului că 
poporul gabonez dă o înaltă apre
ciere colaborării cu poporul român, 
acțiunilor sale de solidaritate și 
sprijin al eforturilor Gabonului pen
tru a-și făuri o economie puternică, 
menită să asigure progresul si pros
peritatea tării.

* LSeara, guvernatorul provinciei 
Haut-Ogooue, Antoine Mboumbou 
Miyakou. a oferit în cinstea înalților 
oaspeți români un frumos spectacol 
de folclor gabonez.

Mărturii

ale bucuriei

și prețuirii

p^.ulației
Miercuri dimineață, președintele 

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Gaboneze, 
Omar Bongo, si soția sa. Josephine 
Bongo, s-au reîntors la Libreville 
după vizita întreprinsă la France
ville și in provincia Haut-Ogooue.

In această vizită, șeful statului 
român a fost însoțit de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale române,, de 
ministrul afacerilor externe și co
operării al Gabonului, Martin Bon
go, și alți membri ai guvernului 
gabonez, de ambasadorul României 
la Libreville și ambasadorul Gabo
nului la București.

întîlnirile cu populația orașului 
Franceville, cu minerii și locuitorii 
din Moanda și Mounana, alte mo
mente ale vizitei s-au constituit 
în tot atâtea mărturii grăitoare ale 
bunelor raporturi de prietenie, con
lucrare și stimă reciprocă statorni
cite între cele două țări și popoare, 
ale prețuirii și respectului A 
care se bucură România, pti 
Nicolae Ceaușeștfu.

Totodată^ vizita a prilej» 
nuarea dialogului la nivel 
sacrat dezvoltării pe mai 
colaborării pe multiple 1 
cooperării economice rorr 
neze, in folosul ambelor p 
progresului celor două țăi

La plecare, reintîlnim 
mosferă sărbătorească, ac 
manifestări populare ce 
întreaga vizită, in cursul 
poporului român au fost 
bucurie, cu entuziasm.

Pe aeroport se afla un i 
de locuitori care au ținut 
dusă pe oaspeți la plecare cu 
și dansuri specifice acestor u. 
leaguri.

La aterizarea elicopterului la bo 
dul căruia au călătorit de la Franc 
viile pînă la aeroportul Mvengi 
președinții Nicolae Ceaușescu 
Omar Bongo, tovarășa Elei 
Ceaușescu și dawns®. - J?«eohi' 
Bongo, o gardă militară prezic 
onorul.

Se intonează imnurile de stat t 
României și Gabonului.

Președintele Nicolae Ceaușesi 
însoțit de președintele Omar Bon; 
trece în revistă garda militară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu r; 
punde apoi îndelung manifestări 
de simpatie ale mulțimii, care acla 
continuu pe șeful statului rom 

în încheierea ceremoniei, președ 
tele Nicolae Ceaușescu și tovar 
Elena Ceaușescu își iau rămas l 
de la Antoine Mboumbou Miyak 
guvernatorul provinciei Haut-Ogoc 
Youmi Ludovic, primarul oraș' 
Franceville, de la celelalte r- 
tăti care au venit să-i salute.

După o oră de zbor, r.vionu' , 
zidențial aterizează la Lib

Aici, președintele Mei 
Ceaușescu și tovarășa Ei 
Ceaușescu, președintele Omar Bc 
și soția sa, Josephine Bongo, 
salutați de primul ministru, I 
Uebiame, de membri ai Biroului 
litic și ai Comitetului Centrai 
Partidului Democratic Gabonez, 
membri ai guvernului.



PAGINA 4 SClNTEIÂ — joi 12 aprilie 1979

I
I FAPTUL I

I
SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

I
I DIVERS I

I
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

I Gemenele I
I
I
I
I
I

'La maternitatea Spitalului 
municipal din Satu Mare s-a în
registrat un eveniment : Maria 
Tepfenhart din Sii (Satu Mare), 
in virstă de 30 de ani, a născut 
3 gemene. Numele lor : Maria, 
Brigita și Erica. Toate trei se 
află in prezent sub cea mai a- 
tentă îngrijire și supraveghere 
medicală. Doctorii Al. Albon și 
A. Nagy ne-au asigurat că toate 
cele trei surori se simt bine, in- 

bucuria părinților, ambii 
cooperatori, care 

Tuturor —
tru 
fiind țărani 
mai au doi copii.
„La mulți ani cu sănătate !“

I
I

Surpriză 
costisitoare

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Cind casierul plătitor s-a dus 
in sectorul Vaideeni al unității 
forestiere de exploatare și trans
port Băbeni, județul Vilcea, lu
crătorii de aici s-au pomenit cu 
o surpriză. Fiecăruia i s-au re
ținut cite 6 lei din retribuție. In 
schimbul banilor, li s-au dat 
bilete pentru un spectacol. A- 
matori și ei de un astfel de act 
cultural, s-au interesat cam des
pre ce spectacol era vorba. Nici 
casierul „de la centru", nici alt
cineva din conducerea sectorului 
nu a știut ce răspuns să le dea. 
Prin această năstrușnică inova
ție, cineva a ținut, probabil, cu 
tot dinadinsul să se dea in... 
spectacol.

I
I
I
I
I
I

I
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Zilele trecute, in munții Bu- 
cegi, un tinâr din București, 
împreună cu alți trei colegi, a 
vrut să ajungă de la cabana 
Poidlha Izvoarelor la cabana Mă- 

ști, dar pe un traseu pericu- 
i.s, închis pentru această peri
odic, La un moment dat, tînă- 
rul ie care vorbeam a alunecat 
și. in cădere, s-a accidentat foar
te grav. Cu toată 
membrilor grupei 
a județului Brașov, 
diat la fața locului, 
se găseau și doi medici, el nu a 
mai putut fi salvat.

Salvamontiștii brașoveni 
un apel organizatorilor 
excursii, cadrelor didactice 
vor însoți, in timpul vacanței, 
grupele de elevi in drumeții 
momatie' să nu se aventureze in 
zonele indicate ca periculoase 
din munții Făgăra 
Piatra Craitclui/și 
au căzut recent ză

intervenția 
„Salvamont" 
sosiți ime- 
printre care

fac 
de 

care

!

masivele
. egi, unde 

au căzut recent ză .i și există 
pericol ,de accidente, inclusiv, 
■prin Avalanșe.

I De necrezut!

I
I
I
I
I
I
I

...Pe șoseaua Cotroceni din 
București, la o intersecție, o fe
meie traversa în mod regula
mentar. pe o trecere marcată 
pentru pietoni. Dar n-a mai 
apucat să ajungă pe partea cea
laltă a străzii, fiind grav acci
dentată de camionul 22—B—8920 
condus de Gheorghe Bobaru.

...In aceeași zi de aprilie, și 
cam la aceeași oră. pe bulevar
dul Lacul Tei, o tinără traversa 
toi in mod regulamentar și tot 
pe o trecere marcată pentru pie
toni. Nici ea n-a mai ajuns pe 
partea cealaltă a străzii, fiind 
grav accidentată de autoturis
mul 8—B—6134 condus de Horia 
Sofian.

...Două cazuri, aceeași cauză : 
iresponsabilitatea celor de la vo
lan. care încalcă in mod groso
lan cele mai elementare reguli 
de circulație, constituind un real 
pericol public.

I Intru
tolire
urorul-șef Mircea
■diaș ne istorisește pățania 
tineri din comuna Axente 

județul Sibiu. Numele 
loan Gavrilă și Nicolae 

Amândoi s-au dus la un 
-ant. Nu se știe care pe 
■>ia să-l „cinstească". Cert 

itr-un tirziu, Gavrilă ii 
Butuc :

n e rindul meu să mai 
rind. înțelegi ?
leg. dar nu pricep — 

Butuc. Hal să dăm 
ca să nu ne certăm.

.-au certat. Nu ei intre 
., ,-<■ cu oamenii care le ieșeau 

in cale. Din te miri ce. le adre
sau injurii, ii loveau. N-a scăpat 
de furia lor nici lucrătorul de 
niliție, care intervenise să-i po- 

'ească. l-a „potolit" insă le- 
i. condamnindu-i pe fiecare la 
e trei ani și opt luni inchi- 
are.

Pașca

t

a mine...4*
Sra simbătă seara și Eugen 
■reel, șofer la autobaza de 
îrfă Cluj-Napoca (autocamio- 
H 2—CJ—178), mergea spre Ră- 
Itău.
— Încotro 7 — l-a intrebat un 
icrător de miliție.
— Pină la subsemnatul, acasă... 
lntrucit la ora aceea mașina 

rebuia să se afle in garaj, lu- 
irătorul de miliție i-a făcut 
emn lui Purcel să facă stingă 
nprejur. Ba chiar l-a și condus 

''i'.cată de drum, pină la Gilău. 
îndată ce Purcel s-a văzut 

. lupravegheat a făcut din nou 
st iga-mprejur și s-a dus acasă. 
Luii dimineața a fost depistat 
ae același echipaj. De prisos să 
mai spunem că Purcel a fost 
amendat. Iși zicea in sine : 
„Cine-o mai face ca mine...".

Mai bine să nu facă și să nu 
pățească la fel.

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om• • • •

Pentru ta averea obștească 

șă fie nuri bine gospodărită
Cooperativa agricolă de produc

ție Grădiștea-Vilcea a înregistrat 
in ultima vreme rezultate nesatis
făcătoare — se arăta intr-o scri
soare adresată secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Aceasta dato
rită neglijentelor manifestate de 
președintele și inginerul-șef al uni
tății, precum și lipsei de preocupare 
a unor membri cooperatori pentru 
mai buna gospodărire a averii ob
ștești și executarea unor lucrări 
de calitate. Ceea ce și explică de 
ce aici au murit animale, iar pro
ducțiile realizate au fost sub nive
lul planificat.

Comitetul județean VÎIcea al 
P.C.R., în urma cercetărilor efec
tuate, a stabilit că. intr-adevăr, 
anul trecut au murit 181 de miei și 
41 de viței. Aceasta, deoarece nu 
S-au luat măsuri pentru a se asi
gura îngrijitori calificați, pentru 
înlăturarea unor neajunsuri de or
din organizatoric. în răspuns se ara
tă că mai mulți membri coopera
tori. printre care Alexandru Po
pescu, Alexandru Gînju, Ilie Busu- 
ioceanu, Ilie Licu, Dumitru Danciu,

au deținut în folosință loturi mai 
mari decît li se cuveneau potrivit 
prevederilor statutului. Cu ocazia 
cercetărilor s-au luat măsuri de 
preluare a suprafețelor folosite in 
plus.

în ce privește activitatea econo- 
mico-financiară a cooperativei se 
precizează că unitatea are încă da
torii la bancă de aproape 1,5 mi
lioane lei ; este, de asemenea, ade
vărat că in anul 1978 cooperativa 
nu și-a realizat veniturile planifi
cate datorită unor deficiente și 
condițiilor climatice nefavorabile.

în încheierea răspunsului se sub
liniază că activitatea C.A.P. Gră
diștea a fost analizată de secreta
riatul comitetului județean de 
partid, adoptîndu-se măsuri în ve
derea gospodăririi cu mai multă 
răspundere a fondurilor materiale 
și bănești ale unității, întăririi or
dinii și disciplinei în muncă, a 
spiritului de răspundere al cadre
lor de conducere și membrilor 
cooperatori față de averea obșteas
că, pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan la nivelul indicatorilor ce 
revin unității în acest an.

Și răspuasul formal

...are picioare scurte
Ene S. Oprea locuiește de mai 

mulți ani în strada Traian nr. 161, 
sectorul 3, București, intr-un bloc 
vechi, dar care se află intr-o stare 
foarte bună, după propria-i afir
mație făcută intr-o scrisoare adre
sată C.C. al P.C.R. Nemulțumirea 
lui constă insă în aceea că. de la 
o vreme, etajul al IV-lea. unde se 
află și apartamentul său. este lip
sit de apă caldă și rece. Pentru 
înlăturarea acestui neajuns, afir
ma el în sesizare, m-am adresat 
organelor de specialitate ale secto
rului, apoi I.C.A.B.-ului. dar pro
blema nu s-a rezolvat. „Cum situa
ția nu mai suportă amînare. rog 
să vină cineva la fața locului pen
tru a constata realitatea si să de
termine luarea măsurilor corespun
zătoare", solicita autorul in înche
ierea scrisorii sale.

La 10 zile de la trimiterea sesi
zării. de la Consiliul popular al 
sectorului 3 au fost trimise răspun
surile de rigoare. în cel adresat 
chiar autorului se scria : „Vă fa
cem cunoscut că au fost luate mă
surile corespunzătoare privitoare 
la remedierea defecțiunilor insta
lației de hidrofor a blocului, care 
asigură presiunea normală a apei 
pentru toate apartamentele". Sem

na prim-vicepreședintele Florian 
Ionescu. Situația era considerată 
încheiată, sesizarea fiind soluționa
tă, potrivit răspunsului, favorabil. 
După două săptămîni însă, la C.C. 
al P.C.R. a sosit de la același au
tor o nouă sesizare.

„Socotesc răspunsul formal și 
Întocmit din birou, relata E.O., 
pentru faptul că nu s-a urmărit 
rezolvarea cererii mele, ci doar să 
se dea un răspuns în termen, mie 
și organelor centrale. Dacă cei care 
au redactat răspunsul s-ar fi de
plasat la fața locului, ar fi con
statat că blocul nu a avut și nu are 
hidrofor. iar lipsa apei se dato- 
rește neasigurării presiunii nece
sare. Așa că situația nu s-a schim
bat cu nimic..." De data aceasta, 
sesizarea a fost trimisă, spre solu
ționare. Consiliului popular al 
municipiului București. în răspun
sul.:, acestuia se precizează Că,in
tr-adevăr, blocul respectiv nu are 
instalație de hidrofor. lipsa apei 
datorindu-se presiunii scăzute. 
Pină la rezolvarea definitivă a pro
blemei. I.C.A.B. va înlocui apome
trul. va controla starea branșamen
tului și a vanelor din zonă. în răs
puns se subliniază că pentru îmbu
nătățirea alimentării cu apă a zonei

centrale a orașului, implicit a celei în 
care locuiește autorul scrisorii, anul 
acesta vor fi date în folosință ar
terele de apă Ion Maiorescu — Mo
șilor — Aurel Vlaicu — Mihai Emi- 
nescu și Splaiul Independenței.

Din răspuns lipsește însă o pre
cizare importantă : Ce măsuri au

fost luate împotriva celor care au 
întocmit primul răspuns în mod 
birocratic, încălcindu-se prevede
rile hotărîrii de partid și ale legii 
privind soluționarea scrisorilor oa
menilor muncii ? Avem convinge
rea că organele municipale in drept 
vor lua măsurile corespunzătoare.

Șeful șantierului se credea

in codru...
în scrisoarea sa. adresată tovară

șului Nicolae Ceaușescu, Ligia 
Streangă, merceolog la șantierul 
„Banat“-Anina, sesiza o seamă de 
abuzuri comise de șeful șantierului, 
ing. Valeriu Timofei, care prejudi
ciază avutul obștesc și nedreptatea 
ce i s-a făcut prin mutarea ei la 
Petroșani.

Comitetul județean Caraș-Severin 
al P.C.R., în referatul de cercetare, 
precizează că sesizarea este în bună 
măsură întemeiată. Din verificările 
efectuate privind modul de mane
vrare și gospodărire a mijloacelor 
bănești a reieșit că, din dispoziția 
șefului de șantier, s-au efectuat 
plăți fără ca' oamenii muncii să 
semneze în statele de plată și fără 
viza controlului financiar preventiv. 
S-a mai constatat că. pe baza dis
poziției ing. V. Timofei, de comun 
acord cu Ion Petre, secretarul or
ganizației de partid a șantierului, 
din premiile muncitorilor s-au re
ținut cite 200 lei, în total 11 800 lei ; 
cu acești bani s-a organizat aniver
sarea „Zilei constructorului", plă- 
tindu-se întreaga consumație de 
către o comisie alcătuită de con
ducerea șantierului ; evident, totul 
s-a făcut prin încălcarea legislației, 
în urma controlului efectuat a re

ieșit. de asemenea, că Pavel Bumbeș 
era încadrat muncitor necalificat și 
exercita, de fapt, funcția de casier 
fără a îndeplini condițiile legale. 
Din dispoziția șefului de șantier 
s-au făcut în mod nejustificat curse 
Anina—Deva, în valoare de 6 357 lei, 
sumă care a fost imputată. Anul 
trecut s-au plătit drept cheltuieli 
de cazare la hotelul „Anina" peste 
9 000 lei, deși șantierul dispunea de 
spații corespunzătoare. Banii au 
fost recuperați de la cei vinovați.

Referitor la mutarea tovarășei 
Ligia Streangă de la Anina la Pe
troșani, în răspuns se arată că 
această măsură a fost neintemeiată, 
motiv pentru care s-a hotărit să lu
creze din nou în funcția de mer
ceolog la Anina.

în încheierea răspunsului se 
arată că pentru abaterile săvirșite, 
in afară de măsurile relatate, s-au 
mal stabilit următoarele : sancțio
narea, pe linie de partid, a tov. Va
leriu Timofei cu vot de blam și a 
tov. Ion Petre cu mustrare; verifi
carea. de către controlul financiar 
intern al Combinatului minier Va
lea Jiului, a încadrării personalului 
și a modului de gestionare și ma
nipulare a materialelor.

0 lecție concretă de educație
Mai mulți săteni din Suharău, 

comună din județul Botoșani, au 
trimis secretarului general al parti
dului nostru o sesizare in care ară
tau că directoarea Școlii generale 
nr. 2 din. localitate. Elena Zvîncu, 
prin atitudinea și faptele sale și-a 
pierdut stima consătenilor. Ei men
ționau — dînd exemple — că bu
nurile școlii nu sint gospodărite cu 
răspundere, iar comportarea direc
toarei contravine normelor eticii 
socialiste.

în răspunsul Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R. se arată că fap
tele semnalate in scrisoare s-au 
confirmat. Directoarea avea o 
comportare necorespunzătoare față 
de colectivul didactic, folosea un 
ton brutal, amenințător în ra
porturile cu acesta, lipsea ne
motivat de la școală. în tim
pul orelor de curs preda super
ficial. Multe din bunurile școlii s-au

Servicii exemplare în alimentația publică
Există o „rețetă culinară" a rentabilității. In ce constă aceasta ?

Pe lingă unitatea de alimen
tație publică „Mercur" din cartie
rul „Gheorghieni" din Cluj-Napoca 
funcționează un asa-numit laborator 
de creație a cofetarilor. Sint 12 cofe
tari. conduși de maistrul Vasile Feur- 
dean. cel care a cîstigat cu cîteva 
luni in urmă o medalie de aur si alta 
de bronz intr-o mare întrecere inter
națională la care au participat cofe
tari de renume din Europa. Maistrul 
Feurdean este autorul mai multor 
produse de cofetărie și bombonerie 
care se consumă în mod curent intr-o 
serie de cofetării din municipiul Cluj- 
Napoca. inclusiv in unități care lu
crau înainte cu pierderi, dar care 
realizează acum beneficii. „Rentabili
tatea unităților comerciale — spune 
el — se află în mina oamenilor, in 
măiestria lor profesională. Orice pră
jitură sau bomboană trebuie să înde
plinească anumite cerințe de gust și 
ornamentație, ne care le poate da 
numai un om care are dra
goste de meserie și respect fată 
de cumpărători". Un exemplu il oferă 
cofetăria centrală „Carpati". care a 
devenit rentabilă tocmai datorită 
măiestriei cofetarilor de la laborato
rul de creație condus de maistrul Va
sile Feurdean. preocupat deopotrivă 
de calitatea dulciurilor si de înnoirea 
acestora.

Alimentația publică din Cluj- 
Napoca dispune de zeci si sute 
de cofetari, ospătari și bucătari 
foarte buni, multi dintre ei laureati 
ai unor concursuri interne si interna
ționale. în fiecare vară. 140—150 
de lucrători din alimentația pu
blică clujeană sint solicitați pe litoral 
sau în alte stațiuni balneoclimaterice, 
întregul personal din alimentația pu
blică a municipiului a urmat cursuri 
de calificare, de ridicare a calificării 
sau de policalificare. De curînd. s-au 
organizat dezbateri privind creșterea 
rentabilității întregii activități pe 
seama diversificării și creșterii cali
tății produselor.

Anul trecut, la data Consfătuirii pe 
tară a lucrătorilor din comerț, din 
cele peste 220 de unităti de alimen
tație publică din municipiul Cluj-Na- 
poca. patru erau nerentabile. Adică 
trăiau, cum se zice, pe spinarea al
tora. în timp ce multe dintre ele abia 
îsi acopereau cheltuielile. în prezent, 
absolut toate unitățile întreprinderii 
de alimentație publică sint rentabi
le. Anul trecut, întreprinderea a 
realizat un grad de rentabilitate 
de 6,52 la sută, fată de 4 la 
sută, cît era sarcina departamentală. 
Printre unitățile cu cea mai mare 
rentabilitate se numără restauran
tul „Ursus". care dispune de o 
linie de autoservire, unde iau masa 
zilnic sute și sute de oameni. îndeo
sebi tineri muncitori. Această mare 
unitate a realizat In 1978 un

grad de rentabilitate de 8.19 la sută. 
Cu rezultate foarte bune se înscriu 
unitatea nr. 3—gară, restaurantul „Za- 
hana", cofetăria „Carpati" si altele, 
în acest an s-a planificat un nivel 
de rentabilitate si mai mare, ceea ce 
va permite întreprinderii de specia
litate ca din beneficiile realizate să 
ramburseze suma de peste 16 milioa
ne lei pentru un complex de labora
toare de artă culinară ce se află în 
construcție, precum si dotarea si mo
dernizarea unor unități.

Tovarășa Pop Szilagy Maria, secre
tarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii, ne spune că marea reușită a ali
mentației publice clujene o constituie 
crearea de numeroase unităti specia-

Insemnări 
din Cluj-Napoca

lizate pe mîncăruri specifice de păs- 
tăioase, varză, pește, ciuperci și 
altele. Fiecare unitate dispune de 
liste lungi de astfel de mîncăruri ief
tine. gustoase, proaspete. Unitățile 
respective nu sînt prea mari. în spa
ții mici, personalul cochet îmbrăcat, 
amabil, servește cu promptitudine 
clienții, în condiții de igienă perfectă.

— Pentru ca o unitate să fie ren
tabilă este nevoie de inițiativă sau. 
cum se mai zice, spirit comercial — 
ne spune responsabilul unității 
„Mercur", tovarășul Grigore Suciu. 
Pe lingă restaurantul nostru funcțio
nează o unitate „Gospodina" și o 
bucătărie de bloc pentru zeci 
de abonați zilnic. Tot zilnic, un 
ospătar vinde sandvișuri în valoare 
de peste 1 000 lei în recreațiile ele
vilor din școli, iar altul se duce în 
fiecare zi la patinoarul artificial cu 
ceaiuri și dulciuri, unde încasează tot 
peste 1 000 de lei. Căutăm să valo
rificăm toate posibilitățile pentru a 
vinde marfa, pentru a satisface do
rințele consumatorilor.

O activitate rodnică se desfășoară 
și la complexul „Metropol" — com
plex care, cu numai doi ani în urmă, 
era nerentabil. Volumul vinzărilor a 
crescut considerabil, în timp ce nu
mărul personalului de servire a scă
zut cu 15. Datorită unui serviciu 
prompt, calificat, corect, localul și-a 
făcut o clientelă proprie. La prînz, 
restaurantul este transformat în pen
siune, unde servesc masa 150 de per
soane abonate, în afară de clienții 
ocazionali. Se servesc trei feluri de 
meniuri la alegere, la un preț modest.

— Pe baza unor analize temeinice 
— ne spune tovarășul Teodor Popu
la, directorul întreprinderii de ali
mentația publică — s-a trecut la o

întreținerea plantațiilor intensive de duzi la Stațiunea centralâ pentru pro
ducție și cercetări sericicole

NATURA OFERĂ BUNULUI GOSPODAR

MATERIALE IEFTINE Șl VALOROASE

Cum este sprijinită extinderea
SERICICULTURII?

• Cît mai multe plantații intensive de duzi • Viermii 
de mătase aduc 40 000 lei la hectar ® Marile avantaje 

ale culturilor de ricin

înstrăinat nejustificat, ca și produ
sele de pe lotul școlar. Intenționat 
nu a ținut evidența muncii efec
tuate de colectivul școlii pe loturile 
C.A.P., pentru a nu se cunoaște 
valoarea reală a acesteia. Nu a pre
gătit și organizat cum trebuie ser
barea pomului de iarnă, iar pentru 
unele sume a prezentat bonuri de 
decontare abia după verificarea 
cheltuielilor. în răspuns se spună, 
de asemenea, că ea nu aplica prin
cipiul muncii și conducerii colec
tive, ignora părerile și propunerile 
oamenilor, uneori ii jignea cind a- 
ceșția încercau -să-i arate deficien
țele.

Pentru motivele arătate mai sus, 
Elena Zvîncu a fost destituită din 
funcția de director al Școlii gene
rale nr. 2, iar adunarea generală 
a organizației de partid a sancțio
nat-o cu vot de blam.

Neculai ROȘCA ? 
___________________________ '

Creșterea viermilor de mătase con
stituie atît o importantă sursă de ve
nituri pentru cei ce o practică, cit și o 
sursă de materie primă de mare va
loare pentru industria textilă și care, 
in plus, nu solicită consumuri de e- 
nergie. în țara noastră, sericicultura 
are o veche și frumoasă tradiție, iar 
prelucrarea borangicului este o ade
vărată artă. Cu toate că in nume
roase localități din județele Dolj. 
Timiș, Buzău. Teleorman ș.a. mii de 
femei se ocupă cu creșterea viermi
lor de mătase. îndeletnicire din 
care realizează importante venituri, 
această activitate nu se ridică la 
nivelul cerințelor actuale. Pentru re- 
vitalizarea și dezvoltarea acestei stră
vechi ocupații, în toate zonele țării 
au fost întreprinse o seamă de mă
suri.

Pe primul loc se situează extin
derea plantațiilor intensive de duzi 
cu potențial productiv ridicat. De pe 
un hectar de duzi se pot realiza 5110— 
600 kg gogoși de mătase echivalind 
cu un venit de 35 000—10 000 lei. Un 
atare nivel al veniturilor nu se ob
ține de la nici o altă cultură agri
colă. Referitor la această acțiune, 
ing. Ion Logofetici. directorul Stațiu
nii centrale pentru producție si cer
cetări în sericicultură, ne spune : 
„Avem un program de dezvoltare a 
sericiculturii a cărui aplicare preo
cupă pe toți lucrătorii si cercetătorii 
stațiunii centrale și ai fermelor seri
cicole. în această primăvară, pentru 
extinderea plantațiilor intensive si 
superintensive s-au plantat aproape 
9 milioane de duzi, suprafețe mai 
mari fiind realizate în județele Dolj, 
Timiș. Buzău. Galați și altele. Din 
cele 8 000 hectare de plantații inten
sive. peste 5 000 hectare se organi
zează in unitățile stațiunii de serici
cultură. în prezent, marea majoritate 
a județelor au cel puțin 1—2 ferme 
sericicole intensive, cele mai multe si 
mai bine organizate funcționind in 
județul Dolj. în fermele complexului 
sericicol Craiova, de pildă, s-au plan
tat 2,5 milioane de duzi. La ferma 
sericicolă Maglavit s-a creat o pepi
nieră de 20 hectare. care produce 
anual 2.5 milioane de duzi. în ha
lele cu mecanizare complexă, de la 
această fermă se obține kilogramul 
de gogoși de mătase cu un consum de

muncă de 5—6 ore/om, față de 12— 
14 ore în trecut. Datorită recoltării 
eșalonate a lăstarilor din plantațiile 
intensive de duzi, cit și prin utili
zarea frunzelor de ricin, sezonul «®- 
ricicol a fost mărit de la 35 zile pe 
an la 180“.

Pentru satisfacerea cerințelor cres- 
cinde de fire de borangic trebu
ie extinsă experiența fermelor și 
complexelor sericicole care au creat 
plantații superintensive de duzi, 
de tip pajiște, cu o densitate de 20 000 
de pomi la hectar. Plantațiile super- 
intensive pot da 30—35 tone de frun
ze utile la hectar, cantitate suficientă 
pentru a obține o tonă de gogoși de 
mătase în valoare de 70 000 lei. Con
comitent cu dezvoltarea fermelor mo
derne. sint necesare largi acțiuni de 
sprijinire a sericicultoarelor și de 
popularizare a metodelor de creștere 
și a avantajelor creșterii viermilor 
de mătase în gospodăriile populației, 
precum și în școlile din mediul ru
ral, spre a se pune mai bine în va
loare Sursele locale de frunză de dud 
și ricin și a se asigura cantități mult 
sporite de fire de borangic.

O experiență bună in utiliza
rea frunzelor de ricin au fer
mele Cringu. Necșești. Poroschia și 
altele din județul Teleorman, care 
obțin cite 125—150 kg gogoși de mă
tase, in valoare de 6 000—7 500 lei. la 
fiecare hectar cu această cultură, fără 
a se diminua cu nimic producția de 
semințe. Așadar, valoarea producției 
pe terenurile cultivate cu ricin se du
blează. Este un argument în plus 
pentru extinderea creșterii viermilor 
de mătase care consumă frunze de 
ricin.

în ce privește plantarea duzilor, 
rezultatele diferă de la un județ la 
altul. în timp ce in județele Dolj. Ti
miș, Buzău. Galați. Mehedinți1 planul 
de plantări s-a realizat si depășit. în 
județele Brăila. Caraș-Severin si al
tele. această lucrare nu s-a făcut de- 
cit în proporție de 80—90 la sută. Este 
deci necesar mai mult sprijin din 
partea organelor agricole județene 
atit pentru plantarea duzilor, cît si 
pentru realizarea investițiilor prevă
zute si organizarea celorlalte acțiuni 
sericicole.

B. CONSTANTIN

LITORAL 79

Prefață la sezonul turistic
mai bună utilizare a personalului; în 

. sută mai 
1975 vom 
desfaceri 

mare. în 
de bucătă- 
de restau- 
un singur 

parte

acest an, numai cu 2 la 
mulți lucrători față de 
efectua un volum de 
cu 35,6 la sută mai 
care predomină produsele 
rie si de cofetărie. La 24 
rante si cofetării a rămas 
sef de unitate, dar si el face 
acum din personalul de servire, asa 
cum s-a indicat la consfătuirea de 
anul trecut a lucrătorilor din comerț. 
Au fost înlocuiti un număr de lucră
tori cu gestiune unde s-au înregistrat 
neajunsuri sau neîndeplinirea planu
lui. în urma unor sondaje de opinie, 
localuri cum sînt cele din cartierele 
Mănăștur si Plopilor au fost transfor
mate in unităti tip „Gospodina". 
Dispunem încă de resurse nefructifi
cate pentru creșterea rentabilității, 
pentru sporirea gradului de solicitu
dine față de cerințele consumatorilor. 
Odată cu venirea sezonului cald, vom 
spori numărul centrelor pentru des
facerea plăcintelor, a produselor de 
patiserie, a sucurilor din fructe și 
răcoritoarelor ; o atenție deose
bită vom acorda extinderii comer
țului stradal. începind din acest an, 
fiecare unitate are un buget propriu 
de venituri și cheltuieli, ceea ce va 
duce la autoconducerea si autofinan
țarea lor, la obținerea de beneficii 
mai mari pe calea diversității și ca
lității serviciilor, a produselor ofe
rite.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scinteii1

• 3 000 000 de turiști sint așteptați în acest an 
pe litoral • Primul „oaspete" al stațiunilor —
plusul de confort • Pregătiri pentru organizarea 

superioară a serviciilor
Zilele vacanțelor însorite pe litoral se apropie cu pași repezi. Loc atit de 

căutat pentru curele marine, pentru odihnă și sănătate, litoralul nostru ur
mează să găzduiască in acest an circa 3 000 000 de vilegiaturiști din țară și 
de peste hotare, care vor veni în mod organizat și pe cont propriu. O cifră 
record in ce privește sejururile pe riviera românească. Organizatorii turis
mului au, in aceste condiții, obligații dintre cele mal mari pentru pregăti
rea sezonului de vară. Cum se desfășoară aceste pregătiri, ce noutăți pre
zintă ele in comparație cu alți ani 7

— în ansamblul pregătirilor pen
tru sezonul turistic din acest an — 
ne spune tovarășul Vasile Tran
dafir, directorul general al 'centra
lei O.N.T. „Litoral" — s-a urmărit 
promovarea mai puternică a stațiu
nilor de pe litoralul nostru pe piața 
externă și repartizarea din timp, pe 
principalii beneficiari, a 
destinate turiștilor români. Ca ur
mare, pe lingă cele peste 100 de 
firme străine care ne sînt partenere 
din anii trecuți. pentru anul acesta 
am încheiat contracte cu încă 20 
de firme noi. Pe baza înscrierilor 
confirmate pină la această dată, și 
rezervate prin calculator, litoralul va 
primi în acest an, in sistemul turis-. 
mului organizat, cu peste 80 la sută 
mai mulți turiști străini decit anul 
trecut. Acestora li se vor alătura 
numeroși oameni ai muncii din țara 
noastră.

— Ce măsuri s-au luat pentru a 
asigura tuturor oaspeților veniți pe 
litoralul românesc cele mai bune 
condiții de petrecere a vacanței 7

locurilor

Imagine din stațiunea Neptun

— în domeniul bazei materiale, 
eforturile au fost îndreptate nu ca 
în alți ani spre realizarea unui vo
lum mare de investiții pentru crește
rea capacităților de cazare, ci spre 
conservarea, repararea și sporirea 
gradului de confort ale celor existente. 
Astfel s-au efectuat și se află in 
curs de desfășurare ample lucrări de 
reparare și modernizare a stațiunilor, 
care cuprind circa 100 de hoteluri și 
alte peste 1 000 de obiective vizind 
celelalte dotări turistice și edilitar- 
gospodărești. Pentru repararea și 
modernizarea întregii baze materiale 
— hoteluri, restaurante, piscine, gră
dini de vară, teatre, in vederea creă
rii unei ambianțe cît mai plăcute — 
vor fi cheltuiți, pină la începerea 
sezonului, peste 150 milioane lei. 
Subliniem de asemenea și faptul că 
zestrea bazei sportive a litoralului 
nostru — recunoscut pentru posibi
litățile pe care le oferă in acest 
scop — va fi și ea îmbogățită. Tu
riștii vor avea la dispoziție peste 100 
de baze sportive simple și complexe, 
circa 50 de piscine. 5 baze de schi 
nautic, sute de hidrobiciclete, bărci 
și yole pentru plimbări pe mare și 
lacuri, 10 parcuri de distracție, nu
meroase săli de jocuri mecanice etc. 
De asemenea, stațiunile de pe litoral 
îi vor întîmpina in acest an pe turiști 
nu numai cu marea noastră atît de 
albastră și de curată, 
„mare de verdeață", 
peste 500 hectare de 
plantate cu adevărate 
bori și arbuști și din 
râie care vor număra 
bucăți.

— înțelegem, din cite spuneți, că 
stațiunile de pe litoral vor fi mai 
frumoase și mai ospitaliere ca ori
cind. Dar calitatea serviciilor — care

ci și cu o 
alcătuită din 
spatii verzi 

păduri de ar- 
covoarele flo- 
peste 6 000 000

reprezintă pină la urmă „cheia" in 
reușita vacanțelor — va fi la înălți
mea eforturilor făcute pentru pre
gătirea viitorului sezon turistic ?

— Avem suficiente motive să afir
măm că da. Anul trecut, de pildă, 
litoralul nostru s-a situat, pe baza 
sondajelor efectuate de unele firme 
străine, sub media reclamațiilor în
registrate pe alte riviere renumite, 
cum sînt cele din Spania. Franța. 
Italia. Această statistică arată că ne 
aflăm pe un drum bun și turiștii 
constată singuri de la un an la altul 
o îmbunătățire a calității serviciilor 
oferite de noi. Pentru sezonul 1979 
am calificat peste 500 persoane in me
serii dintre cele mai importante — 
bucătari, cofetari, barmani, ospătari, 
recepționeri etc. Aproape 5 000 din 
lucrătorii centralei noastre au urmat 
cursuri pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale. învățarea de limbi 
străine sap au făcut specializarea in 
unele din " 
pe litoral.

în plin 
virf, cum 
atrage în activitățile sale peste 30 000 
de oameni de cele mai diferite pro
fesii — de la aceia care întrețin 
spațiile verzi, pînă la cei circa 20 000 
de lucrători care prestează servicii 
directe turiștilor. O bună parte din 
acest personal vine la noi, prin deta
șare, de la unități din țară. Unele 
județe ca Brașov, Cluj, Timiș, Bacău. 
Arad și municipiul București și-au 
făcut și își fac un titlu de onoare 
din a trimite pe litoral formații 
complete, alcătuite din cei mai buni 
lucrători — ințelegind că prestigiul 
litoralului în fața turiștilor contri
buie la prestigiul țării. Altele, în 
schimb, ca Brăila, Dolj, Galați și 
Buzău nu ne trimit nici numărul 
stabilit de organele ierarhic superi
oare și nici nu fac o selecție pe mă
sura exigentelor impuse de munca 
pe litoral. Am dori ca în acest an 
să primim din toate județele numai 
personal bine calificat, atent selec
ționat. în ce ne privește, vom or
ganiza. timp de o lună, o „scoală" a 
întregului personal. în fiecare sta
țiune vom iniția dezbateri profesio
nale, 
tive. 
nute 
logi.

țările care trimit turiști

sezon insă, în lunile de 
le numim noi. litoralul

prezentări ale actelor norma- 
dialoguri pe teme etice susti- 
în compania unor juriști, socio- 
cadre cu experiență din turism.

și se pregătește pentru a fi mai frumos...Așadar, litoralul s-a pregătit , . __ ,_______________ ___  _____
și mai ospitalier ca oricind. Cititorii vor să afle probabil, în încheierea 
acestor rînduri, cind va debuta anul acesta sezonul estival. Deschiderea 
parțială va avea loc la 28 aprilie, pentru că în zilele de 1 și 2 mai sint 
așteptați să-și petreacă aici zilele de odihnă circa 8 000 de oameni ai 
muncii. Dar în mod oficial, sezonul va începe la 4 mai, 
„Bine ați venit 1“ va fi rostită în toate cele 12 stațiuni,

cind urarea
_  ___ ____ _ ____,___ , atît în limba 

română, cit șl în limbile altor popoare. Pentru că atunci sînt programați 
să sosească aici primii oaspeți ai sezonului ’79.

Constantin PRIESCU
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NU ESTE O FATALITATE CA ALUMINIUL 
SĂ FIE UN „DEVORATOR" 

DE ENERGIE ELECTRICĂ
Cum a reușit întreprinderea din Slatina să micșoreze consumul

de energie cu aproape 470 kilowați-oră pe tona de produs
— întreprinderii de aluminiu Slati

na i s-a decernat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I. pentru locul I ocupat in între
cerea pe anul 1978 dintre unitățile in
dustriale. Vă rugăm, tovarășe direc
tor, să ne prezentați rezultatele care 
au adus întreprinderii înalta distinc
ție.

— Mai întîi, vreau să subliniez sa
tisfacția deosebită a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderea noastră pentru situarea, 
trei ani consecutiv, în fruntea între
cerii socialiste. Rezultatele muncii 
noastre privesc deopotrivă latura 
cantitativă, dar mai ales pe cea cali
tativă. în 1978, am depășit pla
nul la producția netă cu 3.7 la sută, 
la producția marfă cu 3,3 la sută, la 
producția fizică cu 3,5 la sută. Tot
odată. planul productivității muncii a 
fost îndeplinit în proporție de 110 
la sută, iar la capitolul beneficii s-au 
înregistrat în plus 122 milioane lei. 
Firește, toate aceste realizări ne 
bucură, mai ales dacă privim puțin 
în urmă, la anii de început ai indus
triei aluminiului românesc, cînd 
muncitorii noștri — proveniti în 
marea lor majoritate din satele 
învecinate orașului Slatina — se 
confruntau cu probleme tehnice, 
profesionale și organizatorice deose
bite. Dar, cu trecerea timpului, oa
menii s-au format, au crescut profe
sional, au asimilat cum trebuie rigo
rile disciplinei muncitorești și iată-ne 
din nou pe locul de fruntași în în
trecere.

— Am dori să cunoaștem principa
lele acțiuni care au condus la obți
nerea acestor rezultate.

— Preocupările organizației de partid, 
ale consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere au fost concentrate în
deosebi spre crearea unei stabilități 
tehnologice în toate secțiile și sec
toarele de producție și mai ales la 
electroliză. Este vorba, în esență, de 
buna organizare a producției și a 
muncii, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, ridicarea nivelului teh
nic și profesional al cadrelor, spori
rea eficienței in toate compartimen
tele de activitate, intensificarea cer
cetării aplicative. Au fost întreprinse 
măsuri pentru aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și materiale a tu
turor locurilor de muncă, reparația 
și întreținerea corespunzătoare a uti
lajelor și instalațiilor, programarea 
judicioasă a producției, întărirea dis
ciplinei la toate nivelurile. Perfecțio
narea proceselor tehnologice s-a rea
lizat prin generalizarea parametrilor 
cu cele mai bune rezultate și cu cel 
mal înalt grad de eficiență, stabili
rea regimului optim de funcționare

a halelor de electroliză, aplicarea 
cercetării științifice, îndeosebi pen
tru îmbunătățirea calității anozilor și 
crearea aluminiului rafinat. Numai 
anul trecut au fost introduse 11 
noi tehnologii și s-au asimilat 48 de 
noi produse.

— întreprinderea de aluminiu Sla
tina este, după cum se știe, mare 
consumatoare de energie electrică. 
Ce s-a întreprins pentru ca fiecare 
tonă de aluminiu să se producă cu 
un consum mal redus de energie 
electrică 7

— Este, desigur, bine cunoscută lm-

Convorbire cu
ing. Alexandru ORZAȚÂ

directorul întreprinderii de aluminiu
Slatina

portanta energiei pe plan național, 
ca de altfel și în lume. Ea este ade
sea subliniată, cu deosebită acuitate, 
în întreaga ei complexitate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem conștienți 
că reducerea doar cu citeva procente 
a consumului de energie electrică în 
unitatea noastră înseamnă anual eco
nomii de milioane de kilowați-oră. 
Iată de ce am pus în centrul preo
cupării noastre acest obiectiv. Față 
de 1975, am înregistrat o însemnată 
reducere a consumului, așa cum re
zultă și din datele de mai jos.

O dinamică 
semnificativă

Cu cit s-a redus con-
sumul de energie peAnii tona de aluminiu fată

de 1975

1976 188 kWh
1977 246 kWh
1978 441 kWh
1979 (trim. I) 469 kWh

Rezultă, așadar, că la producerea 
unei tone de aluminiu s-a consumat, 
an de an. mai putină energie elec
trică. Acest lucru a fost po
sibil prin respectarea cu strictețe a 
tehnologiei, întreținerea și repararea 
la timp a utilajelor tehnologice, pen
tru ca acestea să funcționeze fără 
staționare, imbunătățirea contactelor 
în circuitul electric al cuvelor, urmă
rirea cu maximă atenție a parame
trilor tehnologici la fiecare cuvă. Sînt

însă posibilități pentru și mai bine. 
Intre halele de electroliză se înre
gistrează diferențe de consum, ceea 
ce înseamnă că rezultatele pot și tre
buie să fie aliniate la nivelul celor 
mai bune. De altfel, angajamentul 
nostru este de a consuma în acest 
an cu 50 kWh mai puțină energie 
electrică pentru producerea unei 
tone de aluminiu decît anul trecut.

— Colectivul întreprinderii a lan
sat chemarea Ia întrecere pe anul 
1979. Obiectivele din chemare sint 
cunoscute. Cum se înfăptuiesc ?

— Intr-adevăr, am avut cinstea de 
a lansa chemarea la întrecere pe 
acest an. Greu a fost să ajungem în 
frunte, dar știm că este și mai greu 
să ne menținem. De aceea, ne stră
duim să punem în aplicare toate mă
surile stabilite, să ne onorăm anga
jamentele. In primul trimestru al 
acestui an am realizat suplimentar 
665 tone de aluminiu primar și alia
je din aluminiu, producția marfă a 
fost depășită cu 8 milioane lei, iar 
producția netă cu 4 milioane lei. Este 
un început bun, pe care dorim să-l 
consolidăm în continuare. Pentru 
aceasta avem în vedere înfăptuirea 
programelor speciale, a măsurilor 
stabilite, între care aș aminti :
• Realizarea unui randament me

diu de producție la electroliză de 
85,5—86 la sută, prin întărirea con
trolului și exigentei asupra respectă
rii parametrilor tehnologici, precum 
și prin ridicarea continuă a pregăti
rii profesionale a muncitorilor și 
maiștrilor.
• Reducerea timpului de stațio

nare a cuvelor de electroliză pentru 
reparațiile capitale.
• Reducerea pierderilor de alumi

niu la elaborarea și turnarea șarjelor 
de aluminiu și aliaje din aluminiu.
• Reducerea consumului de crio- 

lită sintetică cu 2 kg pe tonă fată de 
plan, prin consumarea criolitei recu
perate, ceea ce înseamnă o economie 
de 4 milioane lei pe an.

® Reducerea consumului de fluo- 
rură de aluminiu cu 2 kg pe tonă, 
ceea ce înseamnă, de asemenea, o 
economie de 4 milioane lei pe an.

0 Valorificarea superioară a me
talului rezultat din topirea scoarțe
lor, prin utilizarea lor la fabricarea 
aliajelor.
' Toate acestea sînt măsuri care vor 
contribui, fără îndoială, la îndeplini
rea sarcinilor cantitative și calitative 
ale planului pe acest an, a angaja
mentelor asumate de colectivul nos
tru în întrecerea socialistă.

Convorbire consemnata de 
Emlllan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Pretutindeni umle timpul permite, o sarcină prioritară: 
Accelerarea însămînțărîi porumbului 
9 Ziua de lucru este „ziua-lumină“ • Maximă grijă calității lucrărilor

• Operativitate și răspundere pentru buna organizare a muncii
In consiliile unice agroindustriale 

din județul Constanța insămînta- 
rea porumbului angajează, în aceste 
zile, mii de mecanizatori, coopera
tori si specialist;. Două obiective 
prioritare sint urmărite cu cea mai 
mare răspundere : pregătirea patului 
germinativ ca un strat de grădină si 
adaptarea normelor tehnologice la 
semănat, în raport cu condițiile loca
le din fiecare zonă si microzonă pe
doclimatică. Pe mai mult de 70 
la sută din cele 170 000 hec
tare prevăzute, porumbul se va 
cultiva „în sistem industrial". Pe 
o mare suprafață mecanizatorii 
execută integral toate lucrările — 
de la pregătirea, fertilizarea, erbici- 
darea și semănatul porumbului oină 
la recoltat.

In unitățile care fac parte din con
siliul agroindustrial Valu lui Traian, 
porumbul este cultivat în variantă 
industrială pe aproape întreaga su
prafață destinată acestei plante. 
Președintele biroului executiv al 
consiliului agroindustrial, Mihai 
Petrescu, si inginerul-sef Elena Maga, 
împreună cu cercetătorii stațiunii 
pentru culturi irigate si specialiștii 
din cele oct cooperative agricole și 
din fermele I.A.S. urmăresc ca de la 
semănat să se execute lucrări de cea 
mal bună calitate, astfel incît pro
ducția planificată de 6 700 kg boabe 
la hectar să fie depășită cu cel pu
țin 300 kg. Măsurile ce se aplică 
acum corespund acestui scop : în
treaga suprafață este fertilizată 
și erbicidată. Norma de semănat 
este diferențiată, asigurîndu-se den
sitatea recomandată pentru fiecare 
hibrid. Pentru a încheia semănatul 
în zece zile bune de lucru, combina- 
toarele sînt utilizate în două schim
buri. Acum este Pe terminate însă- 
mîntarea hibrizilor mai timpurii din 
grupa 200 și continuă semănatul 
celor din grupele 300 si 400. Intrucît 
ploile căzute au refăcut rezerva de 
umiditate din sol, în toate unitățile 
din cadrul consiliului se însămîn- 
tează — asa cum au decis specia
liștii — la o adîncime de 5—7 cm. cu

1—2 cm mai la suprafață decît în 
mod obișnuit.

Conducerile șf specialiștii din 
consiliile unice agroindustriale asi
gură înlăturarea operativă a ori
cărei defecțiuni ivite, .combat ten
dința manifestată de unele cadre 
de conducere din unități de a 
aștepta „un timp ideal" pentru 
semănat, urmăresc respectarea ri
guroasă a normelor de calitate. 
Un exemplu : la cooperativa agri
colă Peștera, cu o zi înainte nu se 
lucrase cu toate semănătorile. _ Tova-

însemnări din județul 
Constanța

rășul Zaharia Monta, președintele 
consiliului unic agroindustrial Remus 
Opreanu. a plecat la cimp înaintea 
zorilor pentru a nu se mai irosi nici o 
oră bună de lucru si a se recupera 
timpul pierdut. De asemenea, s-a 
reprogramat folosirea utilajelor, iar 
mecanizatorii mai tineri au fost în
cadrați în formații, alături de cei mai 
experimentați. în cadrul consiliu
lui agroindustrial, membrii birou
lui executiv acordă sprijin coo
perativelor agricole cu rezultate 
mai slabe la semănat si la alte lu
crări. Președintele biroului executiv, 
Ion Stoicea, răspunde de organizarea 
însămîntărilor în cooperativa agri
colă Medgidia. Aici lucrează două 
formații de mecanizatori, cu cite trei 
semănători si tot atîtea combinatoare 
fiecare. Pe una din parcele, unde te
renul era insuficient pregătit, semă
natul a fost întrerupt și reluat nu
mai după ce patul germinativ a co
respuns exigențelor. Este bine că 
greșelile s-au corectat, dar s-a pier
dut timp prețios deoarece șeful fer
mei și mecanizatorii respectivi nu 
și-au făcut pe deplin datoria.

De pre modul cum se soluționează 
problemele, despre capacitatea de 
intervenție a consiliului agroindus
trial, am notat aspecte intere

sante și la Mircea Vodă. Pre
ședintele . consiliului, Ion Orezea- 
nu. și directorul S.M.A.. președintele 
biroului executiv. Ion Nistor. împreu
nă cu conducerile și specialiștii fiecă
reia din cele șapte cooperative agri
cole componente, conduc lucrările la 
fata locului și rezolvă operativ toate 
problemele. Obiectivul comun al me
canizatorilor și cooperatorilor este 
terminarea însămînțării porumbului 
și soiei în zece zile bune de lucru. In 
acest scop, la pregătirea terenului se 
lucrează și la lumina farurilor. Ana
lizele operative privind stadiul însă- 
mînțărilor, organizate de biroul exe
cutiv al consiliului agroindustrial, se 
tin direct în cooperativele agricole, la 
Satu Nou. la Făclia sau la Mircea 
Vodă, evitîndu-se deplasările inuti
le, pierderea de timp.

Asigurarea numărului necesar de 
mecanizatori la semănat și la celelal
te lucrări, întărirea spiritului de exi
gentă și responsabilitate sînt preocu
pări majore ale multor consilii unice 
agroindustriale. La S.M.A. Cernavodă 
lipseau 114 mecanizatori. Acum au 
urcat la volan cooperatori pregătiți 
din timp — ne spune directorul uni
tății. Vasile Demnei. La cooperativa 
agricolă Cochirleni. la îndemnul 
organizației de partid, mecaniza
torii și-au ales ei înșiși pe cei ce 
urmau să-i califice. Ing. Nicolae Dul- 
gheroiu, contabilul-șef Zaharia Teo- 
dorescu lucrează cînd și cit este ne
voie alături de mecanizatori. Este 
însă necesar ca în unitățile agricole 
din județ să fie organizate mai multe 
formații pentru utilizai'ea combina- 
toarelor și a altor utilaje în două 
schimburi sau pentru schimburile 
prelungite la pregătirea terenului, 
spre a se accelera ritmul semănatu
lui.

Ploile căzute favorizează vegetația, 
dar pentru viitoarea recoltă este 
necesară mobilizarea tuturor forțe
lor și mijloacelor mecanice, folosi
rea intensă a fiecărei ore bune de 
lucru pentru executarea însămîn- 
tărilor la timpul optim si Ia un nivel 
calitativ ridicat.

C. BORDEIANU

cinema
• Omul cu mască de fier : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Prinț și cerșetor : SCALA — 
9,30; 12; 14,30; 17,15; 20, FESTIVAL 
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 14.30; 16.30; 18.30; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, FAVORIT — 15,45; l»î 
20.
• Program de desene animate 
pentru vacanță — 9,30; 11; 12,30;
14. Cadoul vrăjitorului negru — 
15,30; 17.30; 19,30 : DOINA.
• Ciocolată cu alune : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.

• Principiul dominoului : CAPI
TOL — 15; 17,30; 20.
• Clipa : AURORA — 15,30; 19.
CENTRAL — 15.30; 19, GRIVITA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• împușcături în stepă : PATRIA
— 15; 17; 19; 21.
• Brațele Afroditei : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 15,30; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : FLA
CĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,45; 20, TIMPURI NOI — 13; 15; 
17; 19; 21.
O Cobra : FLAMURA — 15.45; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, TOMIS — 15; 17; 19;
20.45.
• Stepa : BUCEGI — 15; 17,30;
19.45.
• Acel blestemat tren blindat : 
COSMOS — 15; 17,30; 20.
• Police Python 357 : EXCELSIOR

— 15,30; 18; 20,30, GLORIA — 15; 
17,30; 30.
• Speriați-1 pe compozitor : DA
CIA — 15; 17,30; 20.
• Expresul de Buftea : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MIORIȚĂ — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Floarea soarelui — 11,45, Con
tele de Monte Cristo (ambele se
rii) — 14, Haiducii — 18,30. Femeia 
din vitrină — 20,30 : CINEMA
TECA.
• Lanțul amintirilor : BUZEȘTI
— 14,30; 17,15; 20.
• Al patrulea stol : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Incredibila Sarah ; VOLGA — 
15,30; 18; 20,15.
• în viitoare : MUNCA — 15,30;
19, PROGRESUL — 16; 19.
• Leac împotriva fricii : DRU

A apărut:

Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

DEZARMAREA - NECESITATE VITALĂ 

A ÎNTREGII OMENIRI
EDITURA POLITICĂ

VEȘTI DIN ȚARĂ
Instalație de fabricare 

a cocsului din produse re
ziduale kn rafinăria din Dăr- 
mănești, județul Bacău, a început să 
producă o nouă instalație de fabri
care a cocsului, înzestrată cu uti
laje moderne produse îh cea mai 
mare parte în tara noastră. Ea va
lorifică în mod superior produsele 
reziduale rezultate din prelucrarea 
țițeiului, obtinîndu-se anual circa 
60 000 tone de cocs petrolier, fo
losit la fabricarea electrozilor în 
industria aluminiului și în meta
lurgie. (Gheorghe Baltă).

1200 de noi aparta
mente Trustul județean de con
strucții din Galati a dat în folo
sință. în primul trimestru al anu
lui. aproape 1 200 de noi aparta
mente, îndeosebi în cartierele gălă- 
țene Dunărea, Aeroport, pe strada 
Brăilei. In acest trimestru vor fi 
puse la dispoziția oamenilor mun
cii cel puțin 550 de apartamente în 
fiecare lună, actionîndu-se. conco
mitent. pentru recuperarea restan
telor din anul trecut. (Dan Plăeșu).

0 moderna caritinâ-res- 
tUUrant. La de Pădure
(Prahova) s-a dat în folosință o 
modernă cantină-restaurant. Noua 
unitate asigură condiții pentru pre
gătirea meniurilor și servirea mesei 
în trei serii la peste 1 000 de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
de utilaj minier din localitate. 
(Constantin Căpraru)

0 nouă întreprindere 
în Munții Apuseni. Orașul 
Cîmpeni. județul Alba. începe să 
se afirme ca centru industrial. Ală
turi de întreprinderea de prelucra
re a lemnului, recent a intrat în 
funcțiune întreprinderea de trico
taje. Noua capacitate de producție 
din Munții Apuseni, unde vor lu
cra 1 200 femei, va realiza anual 
2 milioane de tricotaje. (Ștefan Di- 
nică).

Tinerii pe șantierele 
muncii patriotice. In judetul 
Harghita au fost deschise mai 
multe șantiere de muncă patrioti
că ale tineretului. Astfel, tinerii 
din Miercurea-Ciuc lucrează pe 
șantierul noii case de cultu
ră. cei din Odorheiu Secuiesc 
sînt prezenți pe șantierul fabricii 
de case, cei din Gheorgheni con
tribuie la realizarea construcțiilor 
de locuințe, iar tinerii din Cristuru 
Secuiesc sprijină construcția unui 
nou complex de creștere a anima
lelor. Numeroși elevi iau parte, în 
aceste zile de vacantă, la lucrările 
de îmbunătățiri funciare. (I. D. 
Kiss).

Se dezvoltă patrimo
niul silvic. In aceste zUe> 
în județul Vaslui se fac împăduriri 
pe 1 500 hectare cu material sădltor 
din pepinierele ocoalelor silvice 
Bîrlad. Huși. Băcești si Vaslui. La 
acțiunea de • împăduriri își aduc 
contribuția si numeroși tineri din 
orașele județului, oameni ai mun
cii din comunele aflate în raza 
ocoalelor silvice. (Crăciun Lăluci).

Cronica zilei
La invitația Uniunii Generale a 

Sindicatelor, ansamblul artistic al 
Consiliului regional al sindicatelor 
din Oriol — U.R.S.S. întreprinde, 
pînă la 18 aprilie, un turneu în tara 
noastră. Turneul are în program mai 
multe spectacole folclorice, ce vor fi 
prezentate la cluburi și case de cul
tură din București, Brașov. Pitești 
și Slobozia. De asemenea, în timpul 
șederii in tara noastră, membrii an
samblului sovietic se vor întilni cu 
artiști amatori români, realizind 
schimburi de experiență cu formații 
muncitorești afirmate in cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Primul spectacol, susținut de 
artiștii oaspeți pe scena Clubului 
sindicatelor I.R.E.M.O.A.S. din Ca
pitală, a cuprins cîntece și jocuri 
populare din folclorul traditional și 
nou al tării vecine.

★
In suita manifestărilor consacrate 

Anului internațional al copilului, la 
Sala Palatului Republicii din Capitală 
a avut loc miercuri spectacolul ..Ac
torii se prezintă copiilor". Organizat 
de Casa centrală a pionierilor și șoi
milor patriei, spectacolul a prilejuit 
întîlnirea a numeroși copii cu actori 
îndrăgiți, cu interpret! cunoscuti de 
muzică ușoară și folk. (Agerpres)

DE PRETUTINDENI

A apărut

MUNCA DE PARTID 
Nr. 4/1979

t V
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,06 învățămînt-educație : „Pedagogia 

timpului liber"
17,25 Curs de limba rusă
17.45 Mari ansambluri : „Doina Gorju- 

lui" din Tg. Jiu
18,00 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
18.15 Forum cetățenesc
18,35 Film serial pentru copil : Povestiri 

din pădurea verde. Episodul 5 : 
„Johny își construiește casa*

19,00 Telejurnal
19,30 La ordinea zilei în economie
19.40 Ora tineretului
20.40 Publicitate
20.45 Amazonul — documentar artistic 

realizat de televiziunea franceză
21.15 Meridianele cînteculul și dansului
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,30 Emisiune literară : „Carte frumoa

să, cinste cui te-a scris !“
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Festival Bach — 
Mozart. In pauză — Reportaj TV: 
„Scenariu"

Realizarea 
investițiilor 

(Urmare din pag. I)
riîor de montaj și preluarea lor ..din 
mers", iar cu beneficiarii pentru 
participarea acestora, cu formații de 
lucru proprii, la montarea rapidă a 
unor utilaje. In toate aceste situații, 
trebuie stabilite programe precise, 
realiste si judicios eșalonate, pe zile 
și pe ore. urmârindu-se permanent 
modul cum sînt duse la îndeplinire.

LIVRAREA TUTUROR UTILAJE
LOR TEHNOLOGICE la termenele 
prevăzute în grafice este, de aseme
nea. o condiție hotărîtoare pentru fi
nalizarea unui număr important de 
obiective și capacități restante. Nu 
este o cerință nouă, ea face parte din 
atribuțiile ce revin prin lege produ
cătorilor de utilaje tehnologice. 
Toți furnizorii de utilaje — și amin
tim, dintre cei care sînt cel mai 
mult solicitați în aceste zile. între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești. întreprinderile bucureștene 
„Vulcan", „Grivita roșie", de mașini 
grele, „Independența" din Sibiu — au 
datoria să acționeze cu energie, să 
găsească de urgentă soluții pentru 
introducerea unei ordini desărvirșite 
în livrări, respectîndu-și astfel obli
gațiile asumate prin contractele în
cheiate. j

Pornind de la amploarea lucrărilor, 
de la necesitatea ca fiecare obiectiv 
să intre neintîrziat în circuitul pro
ductiv. organele si organizațiile de 
partid de pe șantiere si din întreprin
derile furnizoare de utilaje si bene
ficiare sint chemate să-și ma
nifeste întreaga capacitate organiza
torică si de mobilizare în vederea 
îndeplinirii acestei sarcini majore 
trasate de partid. Munca politică tre
buie să sprijine generalizarea apli
cării inițiativelor valoroase, a expe
rienței bune acumulate de numeroase 
colective, dar în egală măsură 
să explice clar, convingător de ce 
este necesară lichidarea restantelor 
și realizarea integrală a planului de 
investiții pe acest an.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 aprilie. In țară : Deși tempera
tura aerului va înregistra o creștere 
ușoară, vremea va fi răcoroasă in pri
ma parte a intervalului, îndeosebi în 
jumătatea de est a țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă Îndeo
sebi in vestul țării. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 3 șl plus 7 gra
de, Izolat mai coborîte ta estul Transil
vaniei, Iar maximele Intre 8 șl 18 gra
de. Local, se va produce brumă. Di
mineața, pe alocuri, ceață. In București: 
Vreme răcoroasă la început, apoi ta 
curs de încălzire. Cer variabil. Ploaie 
de scurtă durată.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 11 APRILIE 
1979

Extragerea I : 44 32 24 12 29 42. 
Extragerea a II-a : 38 1 3 21 16 34.

MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : MELODIA
— 15,15; 17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : LIRA
— 15,30; 18; 20.
• Mizez pe 13 : FERENTARI — 
15; 17,30; 20.
• între oglinzi paralele : PACEA
— 15; 17,30; 20
• Aurul lui Mackenna : POPU
LAR — 15; 17,30; 20,30.
• Program de vacanță : AURO
RA — 9; 11; 13,30, CENTRAL - 
9; 11; 13, MODERN — 9; 11,15;
13.30, FAVORIT — 9; 11; 13, TIM
PURI NOI — 9; 11, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30, GIULEȘTI — 9; 11. 
BUCEGI — 10; 12, COSMOS — 
10; 12, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13.30, GLORIA — 8,45; 11; 13,15, 
MIORIȚA — 9, VIITORUL — 10; 
12, VOLGA — 9; 11; 13,30, MUNCA

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

IERI, FOTBAL 1N DIVIZIA „A"

Diagrama unei etape furtunoase 
care s-a încheiat... cu rezultate normale
Frig, frig șl ploaie ieri pe stadio

nul Republicii din Capitală — ca, de 
altfel, pe mai toate stadioanele unde 
s-a jucat etapa a 25-a, excepție fă- 
cînd Baia Mare, unde printre nori 
a ieșit soarele să vadă si el jocul 
spectaculos al fotbaliștilor lui Vio
rel Mateianu. Cum meciul dintre 
Sportul studențesc și Steaua, decis 
destul de timpuriu, nu prea ne în
călzea — ne-am zis să consemnăm, 
cu ajutorul transmisiilor radio, dia
grama acestei etape care începuse 
furtunos.

Minutul 5 : am spus, Steaua — 
aflată într-un fel de deplasare pe 
Dealul Spirii — deschide scorul. Za- 
hiu trimițînd mingea la vinciul por
ții Sportului studențesc apărate de 
ex-stelistul Moraru.

Minutul 16 : Universitatea Craiova 
se grăbește și ea ; 1—0 cu Jiul, auto
rul golului Beldeanu, cu un șut de 
la 16 m.

Minutul 18 : Poli Timișoara, pe te
ren propriu, îngenunchează pe lider;
1— 0, autor Iuga.

Minutul 22 : surpriză — Klein 
marcă pentru Corvinul, la Rm, 
Vilcea !

Minutul 23 : surpriză și mai mare 
— Helvei înscrie pentru Olimpia pe 
terenul lui Dinamo 1 !

Minutul 30 : Poli Timișoara aduce 
pe F.C. Argeș în situație de grogy •
2— 0, prin golul lui Dembrovschi din 
11 metri, rezultat care avea să se 
mențină pînă la fluierul final.

Minutul 33 : F.C. Baia Mare își 
fructifică dominarea copioasă : Ter- 
heș — Gloria Buzău 1—0 (scor final).

Minutul 40 : se stabilește alt re
zultat final ; Universitatea Craiova — 
Jiul 2—0, al doilea gol fiind înscris 
de Marcu.

Minutul 43 : U.T.A. — A.S.A. 1—0 
(Domide).

Minutul 44 : Steaua — Sportul 2—0 
(Năstase. din penalti).

...Așadar, la pauză situația etapei 
era destul de încurcată. Urmează re
priza a doua...

Minutul 51 : Chimia Rm. Vilcea. 
acasă, egalează, in sfîrșit (Cara- 
bageac).

Minutul 52 : la Tîrgoviște, Mari
nescu deschide scorul pentru local
nici. stabilind astfel și rezultatul fi
nal : 1—0.

Minutul 59 : Stan Gabriel ia con
ducerea cu 2—1 pentru Chimia.

Minutul 60 : Dinamo, după ce l-a 
trecut pe Dinu mijlocaș, egalează 
prin... Dinu.

Minutul 61 : dezlănțuit!, vîlcenli 
Încheie socotelile cu Corvinul ; 3—1 
(Stanca).

Minutul 75 : Dudu Georgescu își 
face datoria șl... Dinamo — Olim
pia 2—1.

Minutul 78 : Romilă II. cel mai 
bun jucător de pe teren la Iași (pe 
post de libero!) înscrie ; 1—0 cu S.C. 
Bacău.

Minutul 79 ; din nou înscrie Dinu ; 
3—1 pe Dinamo.

Minutul 85 : băcăuanii egalează pe 
Copou, prin Șoșu !

Minutul 89 : U.T.A. — A.S.A, 2—0 
(Cura).

Minutul 90 : ultimul gol al etapei 
este marcat pe același stadion unde 
se marcase și primul ; Marcel Ră- 
ducanu, 3—0 pentru Steaua.

Deci, pînă la urmă, apele s-au li
niștit, intrind în matca lor : o sin
gură egalitate (Poli Iași — S.C. Ba
cău 1—1) ; în celelalte partide, numai 
victorii, mai mult sau mai pu
țin așteptate, ale gazdelor. Concret : 
Steaua — Sportul 3—0 : Dinamo — 
Olimpia și Chimia — Corvinul 3—1 ; 
Poli Timișoara — F.C. Argeș. U.T.A. 
— A.S.A. și Univ. Craiova — Jiul 
2—0 ; C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor 
și F.C. Bala Mare — Gloria Bu
zău 1—0.

în consecință. Dinamo trece pe pri
mul loc al clasamentului, cu același 
număr de puncte ca F.C. Argeș (31), 
dar cu golaveraj mai bun cu două 
goluri ; pe locul 3 — Steaua (30) ; 
4 : C.S. Tîrgoviște (29) ...15—17 :
Corvinul, Gloria și Chimia (cite 21 
de puncte) ; 18 : F.C. Bihor (18).

Ce-o mai fi. vom mai vedea du
minică 22 aprilie. Pînă atunci — 
succes olimpicilor în meciul de 
miercuri !

Gheorghe MITROI

In citeva rînduri
0 Miercuri la Zaporoje. In meci 

retur eontînd pentru competiția in
ternațională de fotbal „Turneul 
U.E.F.A.", rezervată echipelor de ju
niori. selecționatele României si 
U.R.S.S. au terminat la egalitate : 
1—1. în prima partidă, victoria reve
nise echipei române cu 3—1. în cla
samentul acestei grupe preliminare, 
pe primul loc s-a clasat formația 
Ungariei cu 5 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 4 puncte. România — 
3 puncte.

0 Rezultate Înregistrate in runda 
a patra a turneului zonal pentru 
campionatul mondial feminin de șah.

care se desfășoară la Zalaegerszeg 
(Ungaria) : grupa a II-a : Csonkics 
— Elisabeta Polihroniade remiză ; 
Makai — Wize 1—0. Polihroniade a 
cistigat partida din runda anterioară 
cu Donceva. în clasament conduc 
Elisabeta Polihroniade si Suzana 
Makai. cu cite 3 puncte.

0 Ieri. în semifinalele cupelor eu
ropene ; M.S.V. Duisburg — Borus
sia Moenchengladbach 2—2 si Steaua 
roșie Belgrad — Herta B.S.C. 1—0 
(„Cupa U.E.F.A.") ; Nottingham Fo
rest — F.C. Kdln 3—3 (1—2) ; Aus
tria Viena — Malmoe 0—0 („Cupa 
campionilor europeni").

— 9; 11, DRUMUL SĂRII — 9;
11,15, FLOREASCA — 9,30; 12,
MELODIA — 9; 11; 13, FEREN
TARI — 10; 12, PACEA — 9; 12.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Alexandru Lăpuș- 
neanu — 16, Romulus cel Mare — 
20, (sala Atelier) : Trei pe o ban
că — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic in ciclul „Tineri dirijori la 
pupitrul Filarmonicii". Dirijor ; 
MĂDALIN VOICU. Solist : JE
REMY MENUHIN (Anglia) — 20, 
(sala mică a Palatului) : „După

amiezile muzicale ale tineretului*: 
Roxana Lazăr — pian, Diana 
Josan — vioară, Adrian Tomes- 
cu — pian — 18.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : REMUS GEORGESCU - 
20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19,30, (sala

Studio) : Cinci romane de amor 
— 19.
• Teatrul Glulești (sala Giulești): 
Cocoșelul neascultător — 10, Ro
chia și Autograful — 19,30, (sala 
Majestic) : O familie îndoliată — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30.
• Teatrul ,,lon Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Bun venit la Rapsodia — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Fata ba
bei și fata moșneagului — 10, (la 
Tehnic-club) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Năzdrăvăniile 
urșilor — 16; 19,30.

• MII DE KILOWAȚI 
DIN MORILE DE VÎNT.
Vintul, odinioară unul din 
principalii furnizori de ener
gie abandonat apoi in favoa
rea unor izvoare mai eficien
te (in special carburanții fo
sili), revine din nou în atenția 
energeticienilor ; penuria de 
energie i-a făcut pe aceștia 
să-și reamintească de părăsitele 
mori de vint. Pe principiul a- 
cestora, ei au început să con
struiască noi tipuri de mori, 
mai mari și moderne, care nu 
macină grîne, ci produc energie 
electrică. Cele mai mari la ora 
actuală sînt centrala eoliană din 
Carolina de Nord (S.U.A.), cu o 
putere de 1 500 kilowați, și cea 
de la Tvind (Danemarca) de 
2 000 kilowați. Anul acesta ur
mează a fi construită în R. F. 
Germania o astfel de centrală 
propulsată de puterea vintului, 
avind o putere de 3 000 kilowați. 
Rotorul este plasat în vîrful 
unui turn de 100 metri înălțime. 
Paletele rotorului vor fi confec
ționate din material plastic 
fortificat cu fibră de sticlă și 
carbon pentru a rezista presiu
nii mari exercitate de vint.

o FESTIVALUL INTER
NAȚIONAL AL FILME
LOR REALIZATE DE 
FEMEI. Recent, la centrul de 
acțiune culturală din localitatea 
Sceaux (Franța) a avut loc pri
mul Festival internațional al fil
melor realizate de femei. Au 
fost prezentate opere reprezen
tative ale unui mare număr de 
regizoare din diferite țări ale 
lumii. între care Mai Zeterling 
(Suedia). Daniăle Jaeggi și 
Claire Simon (Franța). Ulla 
Stockl (R.F.G.). Luce Guilbeaut 
(Canada) si altele. Marele suc
ces de care s-a bucurat acest 
festival a confirmat remarcabi
lele disponibilități artistice ale 
regizoarelor amintite, dernon- 
strînd puternica afirmare a fe
meilor in cea de-a șaptea artă, 
nu numai în ipostaza de actrițe, 
dar si în cea de realizatoare.

• IMOBILUL... MO
BIL. La 10 aprilie a început o- | 
peratia de „mutare" cu 34 de 
metri a clădirii ocupate de re
dacția ziarului „Trud" pentru a
o alinia la alte clădiri de pe 
strada Gorki din Moscova. Clă
direa a fost „ridicată" cu ajuto
rul unor cricuri hidraulice pu
ternice si plasată pe „o ramă" 
din oțel. Sub rama respectivă au 
fost introduse 440 role de otel 
care se mișcă pe șine grele. Pri
mul „pas" realizat de clădire a 
măsurat 33 centimetri ; următo
rul va fi de 60 de centimetri.

• AVIOANE „LIPITE".
O substanță specială de lipit 
va putea Înlocui în curind, după 
opinia unor ingineri americani, 
tradiționalele nituri din con
strucțiile de avioane. Un fuzeiaj. '
de avion, cu o lungime de 12,8 
metri, in realizarea căruia nu a 
fost folosit nici un nit — s-a 
dovedit intr-adevăr, în urma so
licitărilor la care a fost supus 
intr-un laborator de dinamică a 
zborului din Long Beach, cel 
puțin la fel de rezistent ca și 
fuzelajele nituite. Avantajele 
prezentate de avioanele „lipite" 
sînt multiple : mai ușoare, ele 
consumă mai puțin carburant, 
construcția lor costînd cu 20 la 
sută mai puțin. Spre deosebire 
de nituri, care prin perforarea 
metalului lezează structura cris
talelor acestuia, „lipiciul" asigu
ră fuzelajului o mai mare re
zistentă mecanică.

• ȘAPTE SECOLE 
SUB GHEAȚĂ. în nord- 
vestul Groenlandei, vînători de 
foci au făcut o descoperire ce a 
stîrnit senzație : un mormînt 
datînd din secolul al 13-lea, cu 
cadavrele a 8 eschimoși. Condi
țiile speciale de climă de aici, 
frigul excesiv și continuu au 
asigurat conservarea perfectă, 
prin congelare, a cadavrelor, 
pină și expresia și trăsăturile 
fetelor puțind fi recunoscute. 
Descoperirea face acum obiectul 
unei amănunțite cercetări știin
țifice.

• UN PRIM PAS 
SPRE „BIROUL VIITO
RULUI". In Statele Unite a I 
fost lansat pe piață un nou tip 
de mașină de birou, care repre
zintă o îmbinare intre o insta
lație de fotocopiat si un teleim
primator. Denumită „distribui
tor de informații 6670", mașina 
reproduce scrisori și documente 
de orice fel : ea poate, de ase
menea. imprima cu ajutorul 
unui fascicul laser texte in rit
mul de 36 de pagini pe minut. 
Dispunind de două microprelu- 
crătoare. instalația se află in 
legătură permanentă, prin liniile 
obișnuite de telefon, cu alte 
instalații similare sau ordina
toare situate la mare distantă.
în felul acesta, ea poate primi 
sau distribui scrisori Si docu
mente in citeva secunde. Fără 
îndoială, acest „curier instanta
neu" reprezintă o primă verigă 
a acelui „birou al viitorului" 
care pare a tine, la prima ve
dere. de domeniul stiintifico- 
fantastlc. dar care se transfor
mă tot mai mult, gratie electro
nicii. într-o realitate palpabilă.

• ÎN LOC DE SÎRMĂ 
GHIMPATĂ. Sirma ghimpa- I 
tă sau cioburile de sticlă, folo
site pentru a împiedica escala
darea de către răufăcători a 
gardurilor sau zidurilor împrej
muitoare. au fost înlocuite cu 
succes printr-o pastă artificială, 
fabricată de o firmă din Berli
nul occidental. Gardurile sau 
stilpii pe care se aplică această 
pastă devin extrem de alunecoși, 
ca și cum ar fi unși cu săpun. 
Acest mijloc de protecție își 
păstrează eficienta timp de mai 
mulți ani, rezistă la umezeală, 
temperaturi ridicate sau scăzute, 
în plus, suprafețele tratate cu 
această substanță rețin perfect 
amprentele.
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„Prin vizita tovarășului Nicolae Ceausescu iu Angola, 
legăturile de prietenie intre țările noastre 

se vor întări si mai mult"
Ample comentarii ale presei angoleze în preajma sosirii președin
telui României, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la Luanda

PARIS

întrevedere a reprezentantului P.C.R.

LUANDA 11 (Agerpres). — Tri
misul special M. Fabian trans
mite : Luanda, capitala celei de-a 
treia țări africane pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vizitează 
în acest început de aprilie a îm
brăcat haine de sărbătoare. Fru
mosul oraș situat pe coasta Ocea
nului Atlantic s-a pregătit pentru 
a-și întîmpina oaspeții de seamă. 
Pretutindeni se simte atmosfera 
proprie marilor evenimente. Bu
levardele Luandei sînt împodobite 
cu stegulețe tricolore, cu portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
cu pancarte pe care sînt înscrise 
urări de bun venit la adresa înal- 
tilor oaspeți.

Presa din Angola consacră spa
tii ample apropiatei vizite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu la Luan
da. relevînd semnificațiile ei multi
ple și profunde și apreciind că 
dialogul la cel mai înalt nivel 
româno-angolez va marca, neîn
doielnic, ridicarea pe o treaptă su
perioară a raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre cele 
două țări și popoare, se va Înscrie 
ca o contribuție valoroasă la cauza 
păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Ferma condamnare a regimurilor rasiste 
din Africa australa

Președintele Agostinho Neto denunță farsa electorală 
a rasiștilor de la Salisbury

LUANDA 11 (Agerpres). — Pre- 
ședintejg Republicii Populare Ango
la, , Agostinho Neto, a declarat că 
tara sa denunță alegerile din Rho
desia, indiferent de rezultatul cu 
care acestea se vor încheia. Pre
ședintele Neto a scos in evidență

S.W.A.P,O. va lupta pentru obținerea unei adevărate 
independențe a Namibiei

LUANDA 11 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Luanda, președintele 
Organizației Poporului din Africa 
de Suid-Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nu- 
joma, a declarat că singura cale 
oentru obținerea unei adevărate 
independențe a Namibiei o repre
zintă intensificarea luptei de eli
berare a forțelor patriotice din a- 
ieaștă țară. în context, el a denun
țat tentativa autorităților de la* Pre
toria de a forma in Namibia un 
așa-zis guvern provizoriu, pentru 
a 'ezea 'țuzia rezolvării problemei

bolivia: Coaliție in vederea scrutinului prezidențial
LA PAZ 11 (Agerpres). — în per

spectiva alegerilor prezidențiale din 
vara acestui an. în capitala Boliviei 
s-a anunțat că patru organizații po
litice au constituit o coaliție pentru 
a sprijini candidatura la președinție 
a lui Victor Paz Estenssoro. lider al 
aripii istorice a Mișcării Naționaliste 
Revoluționare (M.N.R.-H.). Din coali
ție, denumită Alianța Revoluției Na
ționale (A.R.N.), fac parte sectorul

Metamorfoze 
pe malurile 
străvechiului 

Zambezi
• Țara „metalului roșu" • Astăzi „cen
tura de cupru" produce în interesul 
propriului progres ® Colaborare rodni

că, în spirit prietenesc, cu România

în fata modernei clădiri a aerogării 
din Lusaka, un imens bloc de mine
reu de cupru. Este o veritabilă carte 
de vizită a Zambiei. Adus din regiu
nile de nord, blocul de cupru suge
rează faptul că economia zambiană se 
bazează în bună măsură ne extracția 
si valorificarea acestei imense bogă
ții naționale. Zambia fiind, asa cum 
se știe, unul dintre marii furnizori 
mondiali de ..metal roșu". Cu o pro
ducție anuală de aproape 700 000 tone, 
ea se situează pe locul cinci în lume. 
Principalele rezerve de minereu sint 
concentrate în faimoasa „centură de 
cupru" („copperbelt"). din vecinăta
tea graniței cu Zairul, zonă în lun
gime de 200 km și cu o lățime de 
100 km, care adăpostește circa un 
miliard de tone de minereu, adică un 
sfert din rezervele mondiale. Un Șir 
întreg de localități de „centură" sînt 
profilate pe extracția si prelucrarea 
cuprului — Kitwe. Ndola. Mufulira, 
Luashya. Chingola. în întreprinderile 
cuprifere lucrează peste 250 000 de 
munc'tori. Este vorba de oameni cu 
vechi tradiții în industria cupriferă, 
dar și de tineri veniti din mediul 
rural, care îsi aduc o contribuție în
semnată la valorificarea principalei 
avuții a țării. De altfel, comerciali
zarea cuprului De piața mondială asi
gură Zambiej 90 la sută din totalul 
veniturilor obținute din export.

Deși ocupă un loc atît de important 
în economia tării, „metalul roșu" nu 
este totuși unica sursă a avuției na
ționale. Situată într-o zonă a conti
nentului care si-a cîștigat renumele 
datorită extraordinarei varietăți a 
resurselor solului. Zambia dispune 
de apreciabile rezerve de cărbune, 
mangan. plumb, zinc. aur. argint, ca

Cotidianul „JORNAL DE AN
GOLA" consacră acestui eveni
ment un articol pe prima pagină, 
în care subliniază că oficialitățile 
și poporul tării-gazdă se pregătesc 
să facă o primire plină de căldură 
și prietenie înalților oaspeți ro
mâni. Articolul poartă titlul „Pre
ședintele României este așteptat la 
Luanda: țara noastră va primi vi
zita unui prieten, Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și statului 
român". Textul, însoțit de portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
levă că această primă vizită a unui 
șef de stat român în Angola este 
așteptată cu bucurie de întregul 
popor angolez. Articolul dă o înaltă 
apreciere politicii externe construc
tive a României, evidențiind că 
„aceasta este străbătută in mod 
consecvent de solidaritatea militan
tă cu forțele progresiste, democrati
ce din întreaga lume". „România 
socialistă — continuă ziarul — a 
sprijinit încă de la începuturile 
sale lupta noastră de eliberare, des
fășurată sub conducerea M.P.L.A., 
fiind apoi unul dintre primele 
state care au recunoscut Republica 
Populară Angola după obținerea in
dependenței naționale".

„Jornal de Angola" reproduce, 
de asemenea, principalele momente 
din biografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe care le prezintă în 

caracterul ilegal al farsei electorale 
puse la cale de autoritățile rasiste 
de la Salisbury, arătînd că aceasta 
este destinată să instaureze în Rho
desia un regim-marionetă si să per
petueze oprimarea și exploatarea ma
jorității populației africane din tară.

namibiene. O atare soluție, a men
ționat Sam Nujoma, echivalează, în 
fapt, cu proclamarea unilaterală a 
independenței Namibiei, similară ac
tului întreprins de regimul lui Ian 
Smith în Rhodesia.

Totodată, Sam Nujoma a arătat că 
autoritățile minoritare de la Preto
ria se opun aplicării programului 
O.N.U. de soluționare a situației din 
Namibia și a condamnat acele state 
occidentale care continuă să sprijine 
regimul sud-african în încercarea 
acestuia de a-și păstra controlul a- 
supra Namibiei.

„istoric" al Mișcării Naționaliste Re
voluționare. Partidul Revoluționar 
Autentic. Partidul Democrat-Creștin 
(P.D.C.) și Frontul Revoluționar de 
Stingă (F.R.I.). Purtători de cuvînt 
ai A.R.N. au făcut cunoscut că noua 
coaliție va dura patru ani și. in caz 
că va cîștiga alegerile din luna iulie, 
va constitui baza guvernului civil ce 
va pune capăt perioadei de 15 ani 
de guvernare militară în Bolivia.

Realități noi in REPUBLICA ZAMBIA

si de imense păduri cu lemn de esen
țe prețioase. Ea beneficiază, de ase
menea. de un admirabil cadru natu
ral. Cea mai mafe parte a teritoriu
lui său, în suprafață de 752 614 kmp, 
este un platou înalt de peste o 
mie de metri, străbătut spre vest și 
sud de fluviul Zambezi, care taie în 
stîncă o salbă de cascade. De o faimă 
deosebită se bucură cunoscuta cas
cadă Victoria. în această regiune, 
cursul liniștit al fluviului este în
trerupt brusc de o falie uriașă, iar 
apele sale se prăbușesc de la înălz^ 
timea de 120 de metri.

Cu toate că Zambia este o tară bo
gată si cu largi posibilități de dez
voltare. ascensiunea sa De calea pro
gresului a fost multă vreme îngreu
nată din cauza dominației colonia
liste. Principala preocupare a colo
nialiștilor. instalați din a doua jumă
tate a secolului trecut, a fost realiza
rea unor profituri cit mai mari din 
exploatarea cuprului. Economia tării, 
profilată De exploatarea exclusivă a 
cuprului, fusese menținută într-un 
stadiu de gravă înapoiere. Această 
stare de lucruri, în totală contra
dicție cu aspirațiile legitime ale po
porului zambian de a dispune singur 
de avuțiile naționale, a făcut să creas
că nemulțumirea maselor si a contri
buit la intensificarea luptei de eli
berare națională.

La 24 octombrie 1964. Zambia și-a 
proclamat independenta. în fata po
porului zambian s-a deschis astfel

legătura lor firească cu evenimen
tele decisive din istoria contem
porană a României, cu înfăptuirile 
poporului român pe calea progresu
lui și prosperității.

„Prin această vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Angola, scrie 
în încheiere ziarul, legăturile de 
prietenie între țările noastre se vor 
întări și mai mult. înaltul oaspete 
va aduce poporului angolez salutul 
militant și solidar al poporului 
român".

Aprecieri elogioase la adresa 
României socialiste și a conducăto- 

.rului ei au fost transmise în aceste 
zile șl în emisiunile posturilor de 
radio și televiziune, ca o expresie 
a interesului și căldurii cu care 
înalții oaspeți români sînt așteptați 
la Luanda.

Vizita, eveniment de importantă 
deosebită pentru raporturile româ- 
no-angoleze, care au deja o tradiție 
bogată, a polarizat atenția opiniei 
publice din Angola în aceste zile. 
Răspunzînd interesului larg față 
de acest eveniment. Biblioteca na
țională a Angolei a organizat o 
conferință publică pe tema „Româ
nia socialistă azi".

întrunită în aceste zile în capi
tala angoleză. Comisia mixtă in- 
terguvernamentală româno-angole- 
ză de cooperare industrială, eco
nomică și tehnică a definitivat o 
serie de proiecte de colaborare.

NICARAGUA

Puternice ciocniri între 
insurgenți și trupele 

somoziste
MANAGUA 11 (Agerpres). — Mai 

multe cartiere ale orașului Esteli și 
împrejurimile sale au fost bombar
date de avioane militare ale Gărzii 
Naționale, în încercarea de a dis
persa grupările Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
care au ocupat și mențin controlul 
asupra a două treimi din această lo
calitate, situată la 150 km nord de 
Managua. Autoritățile somoziste au 
trimis spre Esteli noi unităti mili
tare, sprijinite de tancuri si piese de 
artilerie. Pentru a face fată iminen
tului atac militar, insurgenții au 
ocupat poziții de-a lungul soselei 
„panamericane" ce traversează ora
șul Esteli. De asemenea. în diverse 
puncte ale orașului au fost ridicate 
baricade si săpate tranșee.

în mai multe regiuni ale tării au 
avut loc. în ultimele 24 de ore. lupte 
violente între Garda Națională și 
F.S.L.N. După cum informează agen
țiile internaționale de presă, cele 
mai puternice ciocniri s-au produs 
în apropiere de Rivas, la 120 km sud 
de Managua, si în zona dintre ora
șele Leon si Esteli.

Pe de altă parte, la Managua fron
tul sandinist a difuzat un comunicat 
prin care cheamă populația la insu
recție generală in Nicaragua. Acest 
apel, care survine la scurt timp după 
ce șeful regimului dictatorial, gene
ralul Anastasio Somoza, a părăsit 
tara îndreptîndu-se spre Statele 
Unite, a fost urmat de o intensifi
care a luptelor dintre Garda Națio
nală si F.S.L.N.. în nordul, sudul și 
vestul tării.

era unor adinei prefaceri înnoitoare. 
Sub conducerea Partidului Unit al 
Independenței Naționale și avînd ca 
îndreptar principiul enunțat de pre
ședintele Kenneth David Kaunda, 
potrivit căruia „actul independenței 
politice nu este decît prima parte a 
procesului de decolonizare, căruia 
trebuie să-i urmeze, indispensabil, 
cucerirea independentei economice", 
Zambia a trecut încă din primii ani 
la instaurarea controlului de stat în 
activitatea economică. în vara anu
lui 1969. guvernul zambian a preluat 
51 la sută din acțiunile celor două so
cietăți străine — ..Roan Selection 
Trust" si „Anglo-American Corpora
tion". iar curînd dună aceasta au fost 
naționalizate o serie de alte companii 
străine din domeniile industriei, 
transportului si comerțului.

Aceste măsuri au dat un puternic 
impuls acțiunii de valorificare a re
surselor naționale si de dezvoltare 
economică. Alături de întreprinderile 
pentru prelucrarea cuorului. în ulti
mii ani au apărut uzine si fabrici noi, 
cum sint cele din domeniile siderur
giei. cimentului, chimiei, au fost 
construite baraje si hidrocentrale, s-a 
dezvoltat rețeaua de căi de comunica
ții si de transport : în 1975 a fost 
dată în funcțiune linia de cale ferată 
Tanzam în lungime de 1 859 km. care 
leagă punctul terminus al „centurii 
de cupru", Kapiri Mposchi, de capi
tala Tanzaniei.

Tot în această perioadă de trans-

PARIS 11 (Agerpres). — Reprezen
tantul Partidului Comunist Român 
care a participat la lucrările Con
gresului Partidului Socialist Fran
cez. Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a avut o întrevedere, la se
diul C.C. al P.C. Francez, cu Maxime 
Gremetz. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Francez. Cu acest pri

Vizita tovarășului Santiago Carrillo 
in Iugoslavia

BELGRAD 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania. Santiago Carrillo, 
aflat în vizită în Iugoslavia, la invi
tația președintelui Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Iosip Broz Ti to, 
a conferit marți cu Stane Dolanț, 
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Aleksandar Grlicikov, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., și Vlado 
Ianjici. secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I.

După cum transmite agenția 
Taniug, cele două părți si-au expri
mat satisfacția în legătură cu dez
voltarea cu succes a bunelor relații 
tradiționale si a cooperării dintre 
U.C.I. si P.C. din Spania, cele două 
partide contribuind la dezvoltarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Adunarea Poporului din Egipt a ratificat tratatul de pace 
cu Israelul • Scrisoarea adresată de O.E.P. președintelui 
Consiliului de Securitate • Schimb de focuri la granița 

dintre Liban și Israel
CAIRO 11 (Agerpres). — Adunarea 

Poporului a R. A. Egipt, reunită în 
sesiune extraordinară la Cairo, a ra
tificat cu 327 voturi pentru. 15 împo
trivă si o abținere Tratatul de pace 
dintre Egipt și Israel, anexele la 
acest document si acordul asupra in
staurării autonomiei pe malul occi
dental al fluviului Iordan și în teri
toriul Gaza, semnate de cele două 
părți, la 26 martie a.c., la Washing
ton — informează agenția M.E.N.

într-un discurs radiodifuzat, trans
mis de agenția M.E.N., președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat, a anunțat că la 19 aprilie va 
avea loc un referendum în cadrul 
căruia populația tării va fi chemată 
să se pronunțe prin „da“ sau „nu“ 
asupra Tratatului de pace încheiat cu 
Israelul.

în cadrul referendumului va fi su
pusă. de asemenea, aprobării propu
nerea de dizolvare a Adunării Po
porului șl de organizare a alegerilor 
parlamentare, a declarat președin
tele Sadat.

CAIRO 11 (Agerpres). — La în
toarcerea din vizita întreprinsă în 
Oman, vicepreședintele egiptean, 
Husni Mubarak, a declarat că a dat 
asigurări sultanului Qabus al Omanu
lui că Egiptul continuă să-și „onoreze 
angajamentele" luate în virtutea pac
tului arab de apărare colectivă — în
cheiat în 1951 — potrivit căruia sta
tele arabe s-au angajat să acorde 
ajutor individual sau colectiv oricărei 
țări arabe ce are de făcut față unei 
agresiuni militare.

RIAD 11 (Agerpres). — Ahmed 
Mohamed Aii. președintele Băncii 
islamice pentru dezvoltare, a decla
rat că nu va fi abandonat nici unul 
din proiectele a căror finanțare este 
prevăzută, inclusiv lucrările de ex
tindere a Canalului de Suez, ce ur
mează să aibă loc în Republica Arabă 
Egipt — transmite agenția Q.N.A.

formări economico-sociale s-a schim
bat substantial înfățișarea multor 
orașe ale țării. Lusaka de azi. oraș 
cu 448 000 locuitori, nu mai seamănă 
cu mica așezare de pe drumul cu
prului de la începutul anilor cinci
zeci. cînd număra doar 30 000 de oa
meni. Din centrul său comercial, 
unde îsi au sediul băncile, compa
niile de transporturi aeriene, marile 
magazine, pornesc artere lungi de 
cițiva kilometri, mărginite de clădiri 
impozante și arbori exotici care dau 
capitalei zambiene înfățișarea unui 
imens parc.

Realizări de seamă au fost obținute 
și în domeniul social. S-au construit 
spitale si dispensare, s-a extins re
țeaua de învătămînt. în capitala tării 
a fost creată o universitate, de pe 
băncile căreia ies anual sute de spe
cialiști de diverse profesii.

Cel de-al treilea olan cincinal 
1976—1980 acordă în continuare un 
loc important dezvoltării bazei in
dustriale a tării, valorificării la un 

nivel superior a resurselor naționale. 
Cuprul, principala bogăție a Zambiei, 
va fi prelucrat in 7 combinate cu o 
capacitate de 800 000 tone anual ; vor 
fi realizate noi unităti productive, 
vor fi create 400 000 noi locuri de 
muncă. Concomitent, este acordată o 
atenție sporită dezvoltării agricultu
rii. ramură în care lucrează 70 la 
sută din populație, pentru a asigura 
necesarul de alimente din producția 
proprie. Ca rezultat al acestei preo
cupări. în primii ani ai planului au 
si fost obținute o serie de rezultate 
importante De linia extinderii supra
fețelor cultivate si a sporirii produc
ției de porumb, zahăr, bumbac, tu
tun etc. Programul de dezvoltare a 
agriculturii pe termen lung prevede 
o creștere a producției agricole cu 
50 la sută.

Realizarea obiectivelor cuprinse în 
actualul plan cincinal, ca și în Mani
festul Partidului Unit ăl Independen
tei Naționale pentru anii 1974—1984, 
obiective care vor duce la accelera
rea progresului economic al țării, 
presupune un amplu efort din partea 
poporului zambian. depășirea unor 
dificultăți legate de comercializarea 
cuprului pe piața internațională si de 
prezența Republicii Zambia într-una 
dintre cele mai fierbinți regiuni ale 
continentului african.

Situată în inima Africii australe 
și în imediata apropiere a Rho- 
desiei, unde se intensifică lupta 
pentru lichidarea opresiunii rasis
te, Zambia și-a manifestat și își 

lej s-a făcut un schimb de informații 
si păreri în probleme de interes co
mun din activitatea celor două 
partide.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția fată de evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Fran
cez si s-a reafirmat dorința comună 
de a le dezvolta în continuare.

pozitivă si la promovarea prieteniei 
dintre popoarele iugoslav si spaniol 
si la cooperarea dintre cele două tari.

Au fost, de asemenea, abordate o 
serie de probleme internaționale 
actuale. relevîndu-se importanta 
salvgardării păcii si edificării unei 
noi ordini economice Internationale. 
Totodată, părțile si-au exprimat opi
nia că relațiile dintre partidele co
muniste. muncitorești, socialiste, de
mocratice si alte partide si mișcări 
progresiste trebuie să se dezvolte pe 
baza principiilor independentei, au
tonomiei si respectului reciproc, al 
dreptului de a alege propria cale 
către socialism si al răspunderii față 
de propria clasă muncitoare și 
partid.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Observatorul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la O.N.U. a a- 
dresat președintelui Consiliului de 
Securitate pe luna în curs o scrisoa
re în care informează despre recen
tele atacuri săvîrșite de forțele aerie
ne israeliene asupra localităților Da- 
mour și Tyr și despre tentativa de 
debarcare a forțelor navale israeliene 
in apropiere de baza palestiniană de 
la Al Rashadiyeh. El a cerut secre
tarului general al O.N.U. — relevă a- 
genția United Press International — 
„să se ia măsuri imediate și efective 
pentru a se pune capăt acestei serii 
de provocări și violări, care voț duce 
inevitabil la escaladarea și agravarea 
situației deja explozive din Orientul 
Mijlociu".

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Arti
leria grea a forțelor militare israelie
ne a atacat,' miercuri, pozițiile de la 
Nabatyeh — cartierul general al for
țelor palestiniano-progresiste pentru 
regiunea de sud a Libanului — a de
clarat la Tel Aviv un purtător de 
cuvint militar, reluat de agențiile de 
presă. El a arătat, de asemenea, că 
formațiunile palestiniene de luptă au 
atacat în aceeași zi două localități 
israeliene.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Agenția 
palestiniană de informații W.A.F.A. a 
difuzat un comunicat în care se 
arată că formațiuni de luptă ale re
zistenței palestiniene au atacat, 
miercuri dimineața, cu rachete și 
artilerie, două localități israeliene 
situate la frontiera cu Libanul.

ABOU DHABI 11 (Agerpres). — E- 
miratele Arabe Unite au hotărît 
să-și retragă unitățile din Forța 
Arabă de Descurajare (F.A.D.), dis
locată în Liban. Retragerea va avea 
loc la 27 aprilie, dnd expiră actualul 
mandat al F.A.D., informează agen
ția M.E.N.

manifestă solidaritatea, sprijinul ac
tiv față de cauza libertății po
porului Zimbabwe. întîlnindu-se con
stant în această poziție cu țara 
noastră, cu forțele înaintate de pre
tutindeni. Chiar în aceste zile, la 
Lusaka au loc lucrările Conferinței 
internaționale de solidaritate cu miș
cările de eliberare din Africa aus
trală. Poziția sa curajoasă alături de 
celelalte țări din „prima linie" a 
stirnit, după cum se știe, furia rasiș
tilor de la Salisbury, care, sfidînd 
normele dreptului internațional, or
ganizează' periodic incursiuni pe te
ritoriul Zambiei; ultima agresiune de 
acest gen a avut loc la 10 aprilie a.c., 
cind aviația rhodesiană a atacat o 
tabără de refugiați din apropiere de 
Lusaka, ucigind mai multe persoane 
și provocînd însemnate daune ma
teriale. Aceste acțiuni criminale sînt 
condamnate cu hotărîre de cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice in
ternaționale. care sprijină ferm cauza 
dreaptă a poporului zambian.

Animat de sentimente de prietenie 
si solidaritate fată de tinerele state 
independente ale Africii, poporul 
român urmărește cu caldă simpatie 
eforturile depuse de dodoi-uI zambian 
ne calea consolidării independentei, 
a dezvoltării economico-sociale. între 
Republica Socialistă România și 
Zambia s-au statornicit relații de 
prietenie si colaborare, care cunosc 
un curs mereu ascendent. O contri
buție de cea mai mare însemnătate 
în acest sens au avut-o convorbirile 
desfășurate la Lusaka si București 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth Kaunda. care, prin acor
durile si înțelegerile realizate, au pus 
baze trainice extinderii si ridicării 
pe un plan superior a conlucrării 
dintre cele două țări și popoare. 
Astfel, o mărturie concretă a rodni
ciei acestor relații o constituie parti
ciparea specialiștilor români la acțiu
nea de prospectare si valorificare a 
zăcămintelor de cuoru. Această acti
vitate se bucură de frumoase apre
cieri din partea autorităților zam
biene.

Reflectând evoluția mereu ascen
dentă a conlucrării bilaterale, do
rința părților de a , ridica pe. trepte 
tot mai înalte relațiile româno-zam- 
biene, vizita oficială pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o va întreprinde în Zambia, la invita
ția președintelui Kenneth Kaunda și 
a doamnei Betty Kaunda, va marca, 
fără îndoială, un nou și important mo
ment în cronica relațiilor dintre cele 
două țări si popoare. Ea va constitui, 
în același timp, o contribuție de sea
mă la promovarea cauzei indepen
dentei si progresului, păcii și înțe
legerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Succesele in cucerirea Cosmosului 
să slujească progresului și civilizației 

întregii omeniri
Memorabila zi de 

12 aprilie 1961, cind 
primul pimintean 
— cosmonautul sovie
tic luri Gagarin — a 
făcut cel dinții zbor 
cu o navă cosmică pe 
o orbită circumterestră, 
dată înscrisă in calen
darul aniversativ ca 
„Zi mondială a aviației 
și cosmonauticii", pri
lejuiește evidențierea 
eforturilor nobile ce 
se depun pentru cuce
rirea spațiului extra- 
atmosferic in folosul 
dezvoltării, al progre
sului general al ome
nirii.

Din bilanțul bogat al 
acestei „epoci spațiale" 
se detașează rezulta
tele obținute in desci
frarea tainelor Cosmo
sului, prin incursiuni și 
expediții de durată pe 
stațiile orbitale, unde 
se efectuează cercetări 
și observații științifice 
diverse, experimente 
tehnice și tehnologice, 
medicale și biologice. 
De la zborul solitar, 
de 108 minute, al lui 
Gagarin, s-a ajuns la 
zboruri de 201 600 mi
nute, record absolut 
de durată, aparținind 
cuplului de cosmonauți 
sovietici Kovalionok și 
Ivancenkov. Lista par- 
ticipanților la expedi
țiile cosmice cuprinde 
aproape 100 de cosmo
nauți. Printre ei se 
află sovieticii Roma
nenko și Greciko, pri
mul echipaj al stației 
„Saliut—6", care a lu
crat efectiv timp de 
96 de zile pe o orbită 
circumterestră, ameri
canii Armstrong și Al
drin — primii pămân
teni care au pășit 
pe Lună, colegul lor

Young, la activul că
ruia sint înscrise pa
tru incursiuni in spa
țiul extraterestru și 
mulți alții. Actuala 
„primăvară cosmică" 
găsește la posturile lor 
de pe complexul știin
țific orbital „Saliut-6— 
Soiuz-32“ pe alți doi 
cosmonauți sovietici 
— Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin, plecați 
la sfirșitul lunii fe
bruarie intr-o misiune 
de durată pe orbită, 
precum și echipajul

Ziua mondială 
a aviației 

și cosmonauticii

mixt alcătuit din pilo- 
tul-cosmonaut sovie
tic Nikolai Rukavisni- 
kov și cercetătorul- 
cosmonaut bulgar 
Gheorghi Ivanov, de 
pe nava „Soiuz-33" 
lansată la 10 aprilie, 
in cadrul programului 
„Intercosmos".

Referindu-se la ideea 
unor „așezări cosmice", 
emisă încă de savan
tul rus Țiolkovski, dar 
socotită plnă nu de 
mult o chestiune a vii
torului îndepărtat, cu
noscutul specialist so
vietic in cosmonautică, 
acad. Gheorghi Petrov, 
declara : „Astăzi, cos
monautica abordează 
îndeaproape rezolvarea 
acestor probleme. Sta
țiile orbitale locuite 
— cele sovietice, de tip 
«Saliut» și americane, 
de tip «Skylab» — au 
devenit prototipuri ale 
viitoarelor «așezări as
trale». In acest plan, 
realizarea joncțiunii și

Fotografia de mai sus, transmisâ de agenția „Novosti", înfâțișeazâ un 
moment din timpul pregâtirilor echipajului mixt ai navei „Soiuz-33",

agențiile de presă transmit:
Intîlnire la Moscova. Du~ 

mitru Bejan. ministru secretar de 
stat la Ministerul. Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. aflat la Moscova, a avut 
o intîlnire la Ministerul Comerțului 
Exterior al U.R.S.S. cu M. R. Kuz
min. prim-adjunct al ministrului. Au 
fost discutate. într-o atmosferă de 
lucru, prietenească, probleme le
gate de realizarea schimburilor de 
mărfuri între România și U.R.S.S. pe 
anul în curs, precum si extinderea 
în continuare a livrărilor reciproce.

Spre reluarea convorbi
rilor intercomunitare în Ci
pru Președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, și Jiderul ciprioti- 
lor turci, Rauf Denktaș. au căzut de 
acord să se întîlnească pentru a exa
mina posibilitatea reluării convorbi
rilor intercomunitare. anunță un co
municat oficial dat publicității la 
Nicosia. Se precizează că întîlnirea 
ar putea avea loc în Cipru, even
tual la 15 mai.

Alegerile anticipate din 
Italia se vor desfășura în zilele de 
3 și 4 iunie, conform deciziei adop
tate de guvern în cursul unei reu
niuni ținute marți la Roma. Comu
nicatul oficial publicat precizează, 
totodată, că noul parlament rezultat 
din alegeri se va întruni la 20 iu
nie. Campania electorală va începe 
cu 45 de zile înaintea scrutinului. 
1

A doua conferință pentru 
reconciliere națională în 
Ciad s-a încheiat, miercuri, în lo
calitatea nigeriană Kano. Participan- 
tii au hotărît să desemneze o de
legație care se va deplasa în Ciad 
în vederea evaluării pozițiilor tutu
ror forțelor ciadiene ce doresc să 
semneze acordul încheiat la Kano.

Prețui petrolului kuwei- 
tian exportat va fi, începînd din cel 
de-al doilea trimestru al anului, de 
15,80 dolari barilul — cu 1.80 dolari 
mai mult decît cel stabilit de Orga
nizația țărilor exportatoare de petrol.

Răsturnarea regimului din Uganda
KAMPALA 11 (Agerpres). — Un 

comunicat transmis de postul de 
radio Kampala, captat la Nairobi, a 
anunțat că „forțele de eliberare ale 
Ugandei, care de mai mult timp ac
ționează împotriva regimului lui Idi 
Amin, și-au instituit miercuri con
trolul asupra capitalei ugandeze" — 
informează agențiile Reuter, A. P„ 
U.P.I. și France Presse. Un purtător 
de cuvînt al forțelor insurgente a 
declarat că „Idi Amin a fost răs
turnat". 

decuplării cîtorva nave 
cu stația orbitală des
chide perspective și 
mai ample". Savanții 
vorbesc acum tot mai 
insistent de posibilita
tea ducerii și montării 
pe orbite a unor „su- 
percomplexe spațiale", 
capabile să funcționeze 
un șir de ani și să găz
duiască simultan mai 
multe echipaje, antici- 
pind, totodată, proiecte 
experimentale privind 
crearea de „platforme 
cosmice" științifico- 
productive, de cosmo- 
droame pe orbită și 
chiar de „orășele cos
mice".

Cosmonautica in
clude, totodată, in ar
senalul său o multitu
dine de tipuri de sa
teliți artificiali ai Pă- 
mîntului, de sateliți 
meteorologici, de tele
viziune și comunica
ții, completlnd astfel 
lista domeniilor in 
care tehnica spațială 
se dovedește un factor 
esențial in impulsio
narea dezvoltării eco
nomico-sociale pe Pă- 
mînt.

Împlinirile de pină 
acum ale cosmonauti
cii, dar mai ales 
perspectivele deschise 
in fața ei de proiecte 
grandioase, cheamă as
tăzi la acțiune gîndirea 
și practica tuturor ță
rilor, constituind o te
melie trainică pentru 
extinderea colaborării 
internaționale in sco
pul folosirii pașnice 
a spațiului cosmic, in 
favoarea progresului 
întregii omeniri, al in- 
țelegerii și păcii pe 
Pămint.

Mihai CORUȚ
Moscova

La Copenhaga s-a desfășurat 
Tirgul internațional pentru mase 
plastice și cauciuc — „Plastics 
’79“ — la care țara noastră a 
fost reprezentată de întreprin
derile „Danubiana", „Chimim- 
portexport" și „Ilexim". Standul 
românesc, care a prezentat o 
gamă largă de produse ale in
dustriei chimice, materii prime, 
articole din mase plastice, anve
lope, articole tehnice din cau
ciuc, a fost vizitat de specialiști 
și oameni de afaceri, de un nu
meros public, produsele expuse 
bucurindu-se de apreciere una
nimă.

La concursul internațional de 
caricatură, organizat în cadrul 
Anului internațional al copilu
lui de Facultatea de stomatolo
gie a universității turce Hacet- 
tepe, cu tema igiena dentară, 
doi reprezentanți români, Vic
tor Timoc și Constantin Ciosu, 
au obținut premiile speciale 2 
și 5.

Distincție decernată pre
ședintelui Zambiei. t)r«aniza- 
tia de Solidaritate cu Popoarele din 
Asia si Africa a decernat președin
telui Zambiei. Kenneth Kaunda. Me
dalia de aur a organizației pentru 
contribuția sa la cauza păcii gene
rale si a eliberării popoarelor asu
prite din sudul Africii.

Comitetul Director al 
P.S F a reales> miercuri, în una
nimitate, în funcția de prim-secretar 
al P.S.F. pe Francois Mitterrand.

Precizare a ministrului 
apărării al S.U.A. In eursul 
unei întrevederi pe care a avut-o la 
Washington cu ministrul de externe 
nipon, Sunao Sonoda, ministrul a- 
merican al apărării, Harold Brown, 
a anunțat că Statele Unite vor sus
penda temporar planul de retragere 
a forțelor lor terestre din Coreea de 
Sud. informează agenția Kyodo.

Totodată, postul de radio Kampala 
a anunțat că noul președinte al 
Ugandei este Yussufu K. Lule, pre
ședintele Frontului Național de Eli
berare. A fost anunțată, de aseme
nea, crearea unui guvern provizoriu, 
condus de noul șef al statului 
ugandez.

Ultimele știri transmise de agen
țiile internaționale de presă infor
mează că la Kampala au fost insti
tuite interdicții de circulație pe 
timpul nopții.
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