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De pretutindeni.

Realizări de seamă
în marea întrecere

pentru
îndeplinirea 
planului și a

angajamentelor

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

ÎN REPUBLICA ZAMBIA
Convorbirile oficiale, importantele documente semnate reliefează voința comună de a 
extinde conlucrarea reciproc avantajoasă, a întări solidaritatea militantă in lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, pentru eliminarea rasismului și apartheidului de pe 
continentul african, pentru făurirea unei lumi noi, a libertății, egalității și dreptății

Peste mai puțin de două săptămîni vom sărbători ziua de 
1 Mai — Ziua internațională a oamenilor muncii. în acest 
an, semnificația zilei de 1 Mai este amplificata de aniversarea 
unor importante evenimente politice : împlinirea a 40 de ani 
de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică din 
țara noastră și a 35 de ani de la realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc.

In întîmpinarea acestor importante evenimente, partidul 
cheamă clasa muncitoare, pe toți oamenii să acționeze cu 
abnegație pentru realizarea sarcinilor economice, a anga
jamentelor asumate pe anul 1979 — an hotăritor pentru 
înfăptuirea actualului cincinal. Pe primul plan al întrecerii 
socialiste trebuie să se situeze realizarea producției fizice și 
nete, reducerea consumurilor de materii prime, energie elec
trică și combustibil, creșterea productivității muncii, înnoirea și 
modernizarea produselor, livrarea producției pentru export, 
ridicarea eficienței întregii activități economice.

Pe șantierele de investiții, un obiectiv central al întrecerii 
constructorilor îl constituie accelerarea ritmului lucrărilor pen
tru ca, pînă la 1 Mai, să fie date în funcțiune cît mai multe 
capacități de producție, să fie terminate cît mai multe locuințe.

IN ULTIMELE ZILE

RITMUL însâmînțărilor 
a crescut dar TREBUIE

(Continuare în pag. a III-a)

încheierea convorbirilor oficiale
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MAI MULT ACCELERAT!
Ceremonia semnării documentelor

Cifrele înscrise

(în pagina a III-a)TRA T AT
de reîmpărțire a

i pe harta 
însâmințate

reprezintă, in 
cu porumb la

procente, suprafețele totale
17 aprilie o.c.

de prietenie și cooperare intre Republica

Marți seara, la Lusaka, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la „State House“, tovarășii Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Kenneth David Kaunda, președintele Republicii Zambia, au semnat Tratatul de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Zambia și Comunicatul comun, documente de cea mai mare importanță, care consfințesc rezultatele deosebit de rodnice ale dialogului la nivel înalt româno-zambian. ințelegerile convenite de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.La solemnitate a participat tovarășa Elena Ceaușescu.Ceremonia semnării a avut loc în prezența tovarășilor Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv, 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 externe, a celorlalte persoane oficiale care il însoțesc pe șeful statului român în vizita sa oficială de prietenie în Zambia.Au asistat, de asemenea, Mainza Chona, secretar general al Partidului Unit ai Independenței Naționale, Daniel Lisulo, prim-ministru. A. G. Zulu, membru al C.C. al U.N.I.P., președintele Comitetului pentru a-
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dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David Kaunda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu delegația Congresului Național African

fncepînd de duminică, odată cu îmbunătățirea vremii, ritmul insămin- 
țărilor a crescut in multe zone ale țării.

Viteze zilnice mai ridicate la semănatul porumbului (media pe ultimele 
trei zile) s-au realizat în |udețele: TIMIȘ — 14 000 ha, GALATI — 
12 600 ha, BRĂILA — 11 800 ha, CONSTANTA — 11 300 ha, 
ILFOV — 11 200 ha, DOLJ — 10 400 ha.

Continuă sâ se lucreze în ritm nesatisfăcător în județele: 
TELEORMAN, ARAD, OLT, MEHEDINȚI, IALOMIȚA, GORJ, 
PRAHOVA, VRANCEA, DÎMBOVIȚA. '

Cerința practică pentru încheierea insamințărllor de primăvară, pînă 
cel tîrziu la 25 aprilie, este să se asigure realizarea unei viteze zilnice 
la semănatul porumbului de 250 000—300 000 hectare.

Comitetele județene de partid, organizațiile de partid de la sate, 
organele agricole și consiliile unice agroindustriale sint chemate să-ș* 
manifeste din plin capacitatea și forța lor mobilizatoare, spre a con
centra eforturile tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor 
într-o direcție unică: ÎNCHEIEREA ÎN CEL MAI SCURT TIMP 
A SEMĂNATULUI.

Marți după-amiazâ, la Lusaka, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Kenneth David Kaunda, președintele Republicii Zambia.La convorbiri au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Virgil Cazacu, 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 externe, celelalte persoane oficiale care il însoțesc in vizita sa pe șeful statului român.Din partea zambiană au luat parte Mainza Chona, secretar general al Partidului Unit al Independenței Naționale — U.N.I.P., Daniel Lisulo, prim-ministru, alți membri ai C.C. al U.N.I.P. și ai guvernului.Cei doi președinți au exprimat deosebita satisfacție pentru rezulta-

tele excelente ale vizitei și convorbirilor, care deschid noi și largi perspective dezvoltării colaborării roma- no-zambiene.Președintele Kenneth David Kaun- da a exprimat incă o dată deosebita sa bucurie, a doamnei Kaunda, a in- tregului popor zambian de a-i fi avut ca oaspeți pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, străluciți soli ai poporului român prieten. Cu acest prilej, președintele Zambiei a felicitat incă o dată poporul român pentru succesele obținute in construirea vieții noi, socialiste, dormdu-i noi și noi împliniri sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat, în numele său, al tovarășei Elena Ceaușescu, al tuturor tovarășilor care îl Însoțesc în călătoria pe pămîntul african, mulțumiri pentru deosebita cordialitate și ospitalitatea cu care au fost întîmpinați în Zambia de președintele Kaunda, de soția sa, doamna Betty Kaunda, de intreaga populație a orașului Lusaka

și a rugat să se transmită încă o dată poporului zambian urări de succese tot mai însemnate pe calea progresului și prosperității, a consolidării independenței și suveranității naționale.Cei doi președinți au exprimat deosebita satisfacție pentru rezultatele excelente ale vizitei și convorbirilor, apreciind că acestea constituie un nou și strălucit moment in cronica prieteniei româno-zam- biene, deschid largi perspective colaborării dintre România și Zambia in domeniile politic, economic, social, cultural, în interesul ambelor popoare, precum și al conlucrării active pe arena internațională în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, a politicii de dominație și asuprire, pentru instaurarea unor relații noi între state, bazate pe deplina egalitate și respect al independenței popoarelor, pentru progres social, securitate și pace în întreaga lume.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă.

Socialistă România și Republica ZambiaDEZAPROBIND politica de forță, dominație, amestec in afacerile interne și ' /lumii în zone de influență și manifeslind îngrijorarea lor profundă față de pericolul acestei politici pentru suveranitatea și libertatea popoarelor, pentru pacea și cooperarea internațională,FERM HOTARITE să contribuie activ la promovarea pe plan internațional a unei politici noi de colaborare între state, întemeiată pe principiile egalității depline in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nefolosirii forței sau amenințării cu forța, coexistenței pașnice între state, indiferent de orinduirea lor socială,SUBLINIIND necesitatea urgentă a intensificării eforturilor pentru asigurarea progresului mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale,EXPRIMIND profunda lor îngrijorare față de accelerarea cursei înarmărilor, care creează mari pericole pentru cauza păcii și securității generale și împiedică dezvoltarea popoarelor pe calea progresului și civilizației, și CONVINSE de necesitatea luării de măsuri ferme de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, APRECIIND contribuția popoarelor și statelor africane, direct și prin Organizația Unității Africane, la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru eliberarea totală a Africii de sub dominația și asuprirea străină,

Republica Socialistă România și Republica Zambia,FERM HOTARITE să dezvolte și să aprofundeze relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre cele două țări și popoare întemeiate pe încredere și stimă reciprocă și pe aspirațiile comune de pace, înțelegere internațională și dreptate,DORNICE să contribuie activ la cauza progresului, păcii și securității internaționale, la dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și popoarele lumii,REAFIRMIND dreptul fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economice, sociale și culturale, in conformitate cu voința și aspirațiile sale,EXPRIMIND hotărtrea lor de a promova colaborarea cu țările in curs de dezvoltare, cu țările socialiste, cu statele nealiniate, cu toate țările interesate in raporturi de prietenie și cooperare,CONȘTIENTE de răspunderea ce revine tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, de gradul lor de dezvoltare sau sistemul social-politic pentru promovarea relațiilor de conlucrare prietenească între toate națiunile, pentru asigurarea păcii, securității și colaborării in lume,REAFIRMIND necesitatea participării mai active la viața internațională a tuturor statelor, și în primul rind a statelor mici și mijlocii, care sînt interesate in soluționarea democratică, pe cale pașnică, a problemelor internaționale, in asigurarea independenței și dezvoltării lor libere,

REAFIRMIND sprijinul și solidaritatea lor cu statele din Africa și din alte regiuni ale lumii, in lupta pentru consolidarea independenței naționale. pentru dezvoltare economică și socială,RELIEFlND solidaritatea lor militantă și sprijinul activ față de mișcările de eliberare națională din Africa australă, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a politicii de apartheid și discriminare rasială,REAFIRMIND necesitatea luării de măsuri care să ducă la democratizarea O.N.U., la adaptarea structurilor ei la realitățile contemporane și la creșterea rolului organizației mondiale in soluționarea problemelor care confruntă omenirea,AU HOTARlT să Încheie prezentul Tratat de prietenie și cooperare și, în acest scop, au convenit asupra celor ce urmează :
Articolul Iînaltele părți contractante proclamă solemn hotărirea lor de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie, solidaritate militantă și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independenței Naționale, dintre poporul român și poporul zambian.Ele vor dezvolta și intări legăturile dintre Republica Socialistă România și Republica Zambia in domeniile politic, economic, științific, cultural și in alte domenii.

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a III-a)

Pentru Republica Zambia

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia
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TIMPUL ESTE BUN, FORȚELE SÎNT MARI

SĂ ASIGURĂM RECUPERAREA GRABNICĂ 
A ÎNTÂRZIERILOR EA SEMĂNAT, 

încheierea lucrărilor în condiții optime 
LA ANCHETA „SCINTEII" RĂSPUND AZI SECRETARI Al COMITETELOR JUDEȚENE DE 
PARTID OLT, ARAD Șl ARGEȘ, UNDE EXISTA SERIOASE ÎNTÎRZIERI LA SEMĂNAT.

1. Ce suprafețe mal sînt de semănat ?

2. Ce măsuri au fost luate pentru intensificarea lucrărilor ?

3. Cînd veți încheia semănatul ?

OLT:
Dirijarea 

mai rațională 
a mijloacelor 

mecanice1. La 17 aprilie mal aveam de semănat 2 100 ha cu floarea-soarelui, 76 400 ha cu porumb și 7 000 ha cu soia. Pînă la această dată, din cele 209 240 ha cu culturi de primăvară au fost semănate 109 000 ha.2. Precipitațiile căzute nu au fost uniforme în tot cuprinsul județului în plus, structura și textura solului determină ca zvîntarea terenului să se facă mai rapid pe terenurile din sudul județului și mal lent pe cele din partea de nord. Comandamentul județean a ținut seama de aceste caracteristici și a adoptat măsuri în consecință. în sudul județului au fost concentrate forțe mecanice mai mari pentru a spori în această zonă ritmul la semănat și a folosi cu maximă eficiență timpul bun de lucru. Astfel, mecanizatorii de la Movileni lucrează acum în unitățile din cadrul consiliilor unice agroindustriale Corabia și Ștefan cel Mare, cei de la Recea la Rusănești și Izbiceni, cei de la Balș la Vișina etc. In total, din stațiunile pentru mecanizare din nordul județului au fost trimise in sud 90 de tractoare echipate cu grape cu discuri, cisterne, instalații de erbi- cidare șl 40 de semănători. Evident, pe măsură ce lucrările avansează, dirijarea forței mecanice se va face către unitățile rămase în urmă. Alte
PLANTAREA CARTOFILOR: 

se poate face repede și pe terenurile umedePentru a urgenta plantarea cartofilor — cultură de bază în județele Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Sibiu și altele, unde, in această perioadă, multe terenuri au exces de umiditate — trebuie folosite intens mijloacele mecanice, atelajele și forța de muncă, iar tehnologia stabilită să fie adaptată condițiilor locale. în legătură cu modul în care trebuie să se lucreze, supunem atenției cititorilor cîteva precizări făcute de dr. ing. Matei Berindel, directorul Institutului de cercetări pentru producția cartofului.în condițiile specifice din această primăvară, pregătirea terenurilor și plantarea cartofului trebuie executate diferențiat. Pe foarte multe tarlale, pentru pregătirea terenului este suficientă nivelarea arăturii în brazdă „crudă", cu grape sau nete-
B □ B B B B I

în permanentă atenție — PROBLEMELE ZOOTEHNIEI

Intr-adevăr, „ochiul de stăpîn" îngrașă animalele... 
sau experiența unui complex fruntaș

• Părerea specialistului privind factorii preponderent! în obținerea de rezul
tate bune în zootehnie • 20 de purcei anual de la fiecare scroafă, din care 
aproape 70 la sută întrunesc condiții de reproducție • Un spor de greu
tate la efectivele testate de aproape 900 grame zilnic cu un consum rațional 

de furajePentru rezultatele obținute, întreprinderea agricolă de stat pentru selecție și testare porci Focșani a obținut, în cadrul Întrecerii organizate pe trustul I.A.S., primul loc pe județ. Faptul este cu atit mai lăudabil, cu cît competiția a fost extrem de dificilă, toate colectivele de muncă din aceste întreprinderi, care în Vrancea nu sînt puține, unele avînd o bogată colecție de distincții acordate de stat pentru ceea ce au dobindit în anii din urmă, rîvnind la obținerea unui loc fruntaș.Ce a propulsat, mai bine zis care sînt faptele care au dus la situarea acestei întreprinderi pe primul loc pe județ ? Am căutat explicațiile acolo unde sînt de fapt — in munca neobosită, de zi cu zi, a oamenilor, în pasiunea lor pentru mai bine și mai mult.Medicul veterinar Ionel Constan- dache, directorul complexului, a ținut să sublinieze, din capul locului, care sint, după părerea sa. factorii pre- ponderenți în obținerea de rezultate bune in zootehnie. Printre aceștia, a- sigurarea furajelor de calitate corespunzătoare și echilibrate din punct de vedere proteic, corespunzător categoriilor de vîrstă a animalelor, deține ponderea cea mai mare. în al doilea rind. este vorba de condiții optime de dezvoltare biologică, concretizate intr-un microclimat adecvat. în sfîrșit — factorul organizatoric și de conducere a procesului de producție. După cum se vede, sublinia directorul, toți factorii, dar mai ales al doilea și al treilea, depind de om. De el, de priceperea 

măsuri se referă la organizarea executării unor lucrări in schimburi prelungite șt în două schimburi pentru un număr de peste 700 tractoare.3. Ritmul zilnic prevăzut la semănatul porumbului în județul nostru este de 13 600 hectare. Prin măsurile luate, viteza la semănat poate ajunge la 14 700 hectare. Aceasta inseam- nă că în 9—10 zile însămînțarea porumbului se va încheia.
Gheorghe DINESCU 
secretar al comitetului județean 
de partid

ARAD:
Pentru accelerarea 
ritmurilor de lucru1. Din cele 174 700 hectare planificate a fi lnsămînțate în această primăvară, pînă la 17 aprilie au primit sămînța 84 000 hectare. în centrul atenției lucrătorilor din agricultura județului nostru se află acum însămînțarea porumbului ; pînă acum, au fost semănate 36 200 hectare din cele 103 270 hectare prevăzute. A început și semănatul soiei, din cele 7 700 hectare planificate fiind realizate 1 200 de hectare.2. Constatările efectuate direct In teren, de către membrii biroului comitetului județean de partid, dovedesc că întîrzierile Ia semănat se da- toresc și unor lipsuri manifestate in organizarea activității ; de aceea, s-au luat imediat măsuri hotărîte pentru Înlăturarea neajunsurilor. în mai multe consilii unice agroindustriale, 

zitoare simple cu lățime mare de lucru, îndeosebi șine de metal. Numai pe solul puternic compactat este indicat să se lucreze cu combinatoa- rele sau cultivatorul in agregat cu grapa. în unitățile unde nu s-au aplicat doze complete de îngrășăminte, acestea pot fi administrate concomitent cu plantarea cartofului.Este foarte important ca tuberculii de cartofi să ajungă neîntîrziat sub brazdă, deoarece fiecare zi ciștlgată înseamnă un plus de recoltă. Pentru grăbirea plantării se cere ca pe toate terenurile cu condiții normale să se folosească Întreaga capacitate de lucru a mașinilor. Pentru evitarea tasării și afundării mașinilor pe solul umed, se recomandă alimentarea mașinilor în puncte mai apropiate și lățirea roților de sprijin prin montarea inelelor suplimentare.
Q ■ ■ ■ ■ ■

și pasiunea cu care lși îndeplinește fiecare îndatoririle depinde, în ultimă instanță, obținerea unui rezultat pe măsura condițiilor de care dispunem.Deci, iată cum se gîndește, rigurozitatea cu care este cîntărită fiecare acțiune, fiecare inițiativă, practic cum și pe ce bază se Întocmește programul de activitate al întregului colectiv. Deși omul cu care stăm de vorbă este încă tînăr, neavînd nici 40 de ani, are In urma lui o vastă experiență. Pentru că el și-a început meseria în școala profesională de zootehnie, dună care a lucrat efectiv in producție ani de zile.Să stăruim însă asupra a ceea ce s-a făcut, asupra rezultatelor obținute și cum anume. Complexul are sarcina de a contribui la realizarea programului de ameliorare a efectivelor de porci prin producerea și livrarea materialului biologic — scro- fițe și vieruși de prăsilă, cu fond genetic superior — testați după per
Nr. crt. Denumirea obiectivului Plan Realizat1. Producția globală agricolă 100 130 la sută2. Producția marfă 100 114 la sută3. Venituri totale 100 116 la sută4. Beneficii 500 000 Iei circa 3 milioane5. Purcei obținuți 21 155 24 7806. Purcei întăreați 16 850 22 4607. Spor total în greutate vie 1 350 tone 1 735 toneDin totalul de purcei realizați, cam 65—70 la sută întrunesc condiții de reproducție, restul fiind destinați pentru îngrășare. 

printre care Săvîrșin, Neudorf, Sebiș, Gurahonț, Beliu, Cermei, Chișineu Criș, Mișca și Tîrnova, se acționează cu forțe sporite la evacuarea apelor în exces pentru ca toate terenurile să fie semănate cît mai repede. Este una din acțiunile întreprinse de care depinde accelerarea ritmului de lucru în vederea recuperării rămîneri- lor tn urmă și încheierii semănatului în timp scurt. Alte măsuri luate vizează : organizarea lucrului în două schimburi la pregătirea terenului pentru un număr de aproape 700 de tractoare ; mobilizarea tuturor cadrelor de la comune care știu să mînu- iască tractorul pentru a lucra in schimbul II ; verificarea permanentă a stării terenului și trecerea operativă, cu toate forțele mecanice, la semănat pe suprafețele zvîntate. Datorită acestor măsuri viteza de lucru a crescut de la o zi la alta. Marți au fost semănate 10 000 ha cu porumb.3. Ținînd seama de forțele mecanice de care dispunem, apreciem că vom încheia însămînțările de primăvară în următoarele 8—9 zile bune de lucru.
Gheorghe PUȘCAȘU 
secretar al comitetului județean 
de partid

ARGEȘ:
Cum s-a sporit mult 

numărul 
tractoriștilor1. Culturile din epoca lntli s-au semănat in întregime. La porumb, din cele 38 850 hectare prevăzute, nu s-au Insămințat decît suprafețe mici,

Este bine ca adîncimea de plantare să fie mai aproape de suprafața solului, iar acoperirea tuberculilor să se realizeze cu biloane mai mici.Pe solurile grele, cu umiditate mai mare, trebuie să se treacă imediat la plantarea semimecanică a cartofului. în măsura posibilităților, rigolele se deschid cu cultivatoarele obișnuite, echipate cu rarițe. Acolo unde tractoarele nu pot intra pe teren, se pot utiliza marcatoarele cu 3—5 rarițe, tractate de animale. Pe asemenea terenuri, plantarea poate fi grăbită și prin folosirea prășitoa- relor cu tracțiune animală, echipate cu rarițe. în cazul plantării manuale, pe terenuri cu exces de umiditate se recomandă deschiderea rigolelor în avans pentru a contribui la zvîntarea solului. Tuberculii plantați trebuie acoperiți în aceeași zi cu cultivatorul sau numai cu sape, fără bi- 

formanțe proprii șl după descendenți. Așa cum se știe, rezultatele muncii depind și de obiectivul propus, de calitatea și mărimea lui.în 1978, colectivul despre a cărui activitate este vorba in rindurile de față și-a propus sarcini mai deosebite decît în anii anteriori în direcția măririi fondului genetic și a potențialului animalelor, cu indici de reproducție superiori, respectiv prolificitate, capacitate de alăptare, viteză de creștere și precocitate. Concret, se preconiza realizarea, în medie, a 20 de purcei la două fătări de fiecare scroafă furajată, un spor de greutate la efectivele de scroflte și vieruși testați in medie de 874 grame pe zi, cu un consum specific de 3.2 kg furaje pe 1 kg de creștere în greutate.Să vedem însă care slnt rezultatele pe anul trecut, care au făcut ca unitatea să ocupe locul fruntaș în întrecere :

Inițial, complexul a fost proiectat pentru 1 200 scroafe matcă, avînd fluxul tehnologic cu circuit închis (reproducție — maternitate — cre- 

iar la floarea-soarelui mai avem5 600 hectare.2. întîrzierile nu pot fi puse doar pe seama timpului nefavorabil. în multe unități agricole specialiștii au tărăgănat începerea semănatului, din care cauză s-au pierdut multe zile cu timp prielnic. Pornind de la stadiul concret al lucrărilor, biroul comitetului județean de partid a Întreprins un șir de măsuri pentru recuperarea grabnică a intîrzierilor la semănat. Activiștii de partid și specialiștii organelor agricole județene se află pe teren, tn consiliile unice agroindustriale, unde, împreună cu specialiștii și cadrele de conduceredin unitățile agricole, verifică la fața locului starea terenului, organizează riguros munca și impulsionează lucrările. Pentru a se declanșa din plin și generaliza semănatul porumbului, toate cele 600 de agregate pentru pregătirea terenului și cele 300 de semănători se află acum dislocate în tabere de cîmp, unde au asigurate combustibil, piese de schimb, ateliere de întreținere, aș- teptînd doar semnalul să intre în brazdă. S-a fixat și programul de ? lucru în schimburi prelungite : de la orele 5—22 pentru pregătit terenul și de la orele 5,30—20 pentru semănat. Pentru acoperirea necesarului de mecanizatori pentru schimbul doi, au fost trecuți să lucreze pe tractoare 300 mecanici din atelierele stațiunilor și secțiilor de mecanizare și 260 de viitori mecanizatori de la cursurile de scurtă durată. Pe tractoare vor lucra și cele peste 360 de cadre de la comune care posedă permise de conducere. Pe baza măsurilor amintite,, cît și a altora, viteza de semănat va atinge 1 000 de hectare la floarea-soarelui și 5 000 hectare la porumb.3. Toate acestea ne dau garanția că semănatul porumbului și florii- soarelui se va încheia în circa 10 zile.
Ion IACOM1
secretar al comitetului județean 
de partid

lonare. Pe terenurile unde umiditatea în exces se menține și nu permite deschiderea rigolelor, este utilă marcarea superficială a rîn durilor, la 70 cm distanță, cu ajutorul mașinilor de semănat SU—29, adaptate pentru a fi aplicate concomitent și îngrășămintele chimice. în toate cazurile în care cartoful se plantează pe terenuri umede, neprelucrate acum, primăvara, erbicidele să fie aplicate la cit mai scurt timp după plantare, evitîndu-se astfel lucrările mecanice în primele faze de încol- țire și de creștere a plantelor.Aceste procedee, aplicate corect și cît mai repede, slnt în măsură să contribuie la îndeplinirea prevederilor planului jjn zonele mari producătoare de cartofi din centrul și nordul țării.
C. BORDEIANU

B B B B B Bșă — testare — îngrășătorie). Prin lucrările de modernizare executate, s-a ajuns ca efectivul matcă să fie în prezent de 2 400 capete. Unitatea are un grad de mecanizare avansat, transportul și distribuirea furajelor, adăpatul efectuîndu-se mecanic, iar evacuarea dejecțiilor — în bună măsură automatizată.Există aici preocupări susținute pentru pregătirea și perfecționarea întregului personal. în prezent, unitatea dispune de cadre bine pregătite profesional, avînd șefi de fermă cu experiență, organizatori talen- tați. în ceea ce-1 privește pe muncitori, ei au fost pregătiți prin două cursuri de calificare în meseria de îngrijitor si zootehnist-me- canlzator.în momentul de față, aici atenția este concentrată spre terminarea cît mai grabnică a construcției noii ferme de înmulțire, unde se va practica metisarea Intre rasele Marele alb și Landrace, pentru a se obține și furniza scrofițe metise F 1.Din 1972, cînd pe aceste locuri nu erau decît noroi, apă si bălti, si pînă în momentul de față au trecut cîțiva ani. Ei sint încărcați cu o parte din viața și munca celor care au obținut anul trecut rezultatele despre care am vorbit. 'Dincolo de faptul că această unitate asigură animale cu fond genetic superior pentru multe unități agricole din țară, că livrează cantități apreciabile de* carne la fondul pieței, aici oamenii nu fac numai producție, ci și cercetare aplicată. Complexul colaborează cu Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea porcilor Periș, cu organele de specialitate din Departamentul agriculturii de stat, cu Centrul republican de reproducție și selecție a animalelor. Rezultatele cercetării lor sînt publicate, contribuind la un real schimb de experiență și, în final, la înfăptuirea obiectivului central privind ameliorarea efectivelor de porci. Toate acestea nu dovedesc altceva decit că. și în zootehnie, omul pasionat, omul dăruit noului, interesat de tot ce se întîmplă în lume în domeniul lui de activitate iși găsește adevărata vocație.
Neculal ROȘCA

In IntImpinarea zilei de i mai
Remarcabile

fapte muncitorești
in întrecerea pentru
îndeplinirea planului
și a angajamentelor

100000 tone laminate peste preve- 
deri. Printr-o bună organizare a activității pe fluxurile tehnologice, precum șl prin folosirea utilajelor din dotare la parametri superiori, colectivele de laminoriști din țară au realizat, în acest an, peste prevederile planului la zi, 100 000 tone laminate finite pline din oțel, întregul spor de producție a fost obținut în condițiile fabricării unei bogate game sortimentale, precum și creșterii nivelului calitativ. O contribuție deosebită la obținerea acestui succes au adus colectivele de laminoriști de la combinatele siderurgice din Galați, Reșița și Hunedoara.

Recordul oțelurilor gălățeni. otelarli gă- lățeni au înregistrat un nou și valoros record de producție : convertizorul nr. 2 de la oțelăria nr. 1 a depășit numărul de 400 de șarje de oțel elaborate între două reparații. De remarcat că zidăria refractară a con- vertizorului este de producție românească. La acest record au contribuit colectivele conduse de maiștrii Mircea Brad, Gheorghe Miron, de prim-topitorii Emil Costin, Aurel Pristavu și alții. Este de relevat că, de la începutul anului și pînă acum, cantitatea de oțel elaborată peste plan la Galați a depășit 10 000 de tone. (Dan Plăeșu).
Cu 5 luni în avans. La Întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni a fost pusă In funcțiune, cu 5 luni înainte de termen, o nouă capacitate de producție. Acest avans permite realizarea unei producții suplimentare de 2,5 milioane lămpi electrice auto, ce vor fi livrate integral la export, și creează premisele ca oamenii muncii din această întreprindere să-și îndeplinească angajamentul anual în cinstea zilei de 1 Mai. (M. Gheorghe).
Se extinde lucrul la mai multe mașini. Lucrătorii uzinei de piese de schimb din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara au trecut la extinderea polideservirii în principalele ateliere unde acest procedeu este eficient și posibil. In atelierele 1 și 2 mecanică, de pildă, s-au amplasat toate frezele de danturat într-un singur panou, în așa fel ca muncitorii să le poată supraveghea, și s-au asigurat spații de depozitare a pieselor în imediata apropiere a mașinilor. Astfel, un grup de 10 mașini de danturat sint deservite, pe toate cele 3 schimburi, de 9 muncitori, în loc de 30 cîți erau înainte, iar la un grup de 5 freze lucrează un singur muncitor pe schimb în loc de 5. De asemenea, în sectorul mașinilor de ascuțit, 8 mașini sînt deservite de numai 2 muncitori. Aceste măsuri s-au concretizat în creșterea substanțială a productivității muncii și sporirea venitului fiecărui muncitor, care aplică procedeul respectiv, cu 500—600 lei lunar.
Minerii sporesc randamentele. Colecti- vul carierei carbonifere Beterega, din cadrul întreprinderii miniere Rovinari — Gorj, a realizat, luni dimineață, cea de-a 45 000 tonă de lignit extrasă in plus de la Începutul anului. Succesul are la bază preocuparea pentru exploatarea eficientă a mașinilor și instalațiilor, îmbunătățirea acțiunilor de Intervenții și reparații, sporirea randamentului zilnic în medie cu peste 450 tone lignit extras cu aceleași mijloace tehnice.In Întrecerea socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai, minerii de la Leșu Ursului, Fundu Moldovei și Arșița au livrat în plus economiei naționale, pînă în prezent, circa 9 400 tone pirită, 500 tone barită, 410 tone minereu mangan marfă și 446 tone fier reul de mangan preparat. în mine-OamenliProducție fizica peste plan, muncii din industria județului Bacău înscriu graficele întrecerii noi și importante succese. De la începutul anului și pînă acum, ei au livrat economiei naționale, peste prevederile planului, mai mult de 55 milioane kiiowați-oră energie electrică, 2 300 tone căr-

zilnic pe

Un nOU prOdUS ^a ^n^rePr*n(lcrpa mecanică din Oradea a început fabricația seriei zero a unei freze universale pentru tractorul de 180 cai putere. Asimilată de curînd, noua freză este destinată lucrărilor pe soluri grele, plane, fiind ușor reglabilă in funcție de umiditatea solului, adîncimea necesară, viteza înaintării, adaptîndu-se cu ușurință condițiilor de teren. Prezentată ca prototip la tîrgurile și expozițiile din București, Moscova, Plovdiv, Leipzig, valoroasa creație tehnică a specialiștilor de la întreprinderea orădeană a fost mult apreciată de specialiști. (Peti Alexandru).
în regie proprie. Recent>la combinatul chimic din orașul Victoria a fost dată In exploatare o instalație de rășini fenolice (fenollt), utilizate ca lianți la confecționarea miezurilor de formare în turnătorii. Noua instalație, cu o capacitate de 5 000 tone pe an, a fost executată de colectivul combinatului în regie proprie, într-un termen foarte scurt. (M. Nicolae).
Instalație de înaltă tehnicitate.La Intre‘ prinderea de utilaj chimic din Găești a fost realizată prima serpentină destinată instalațiilor de fibre sintetice. Asimilarea acestei instalații deosebit de complexe va determina, pe lîngă alte avantaje, obținerea unor importante economii de fonduri valutare (Gh. Manea).

O realizare de seamă a constructorilor și montorilor

de pe marea platformă petrochimică

RAFINĂRIA DE LA BORZEȘTI 
- ÎN PROBE TEHNOLOGICEînceplnd de luni, capacităților Industriale de pe platforma petrochimică Borzești li s-a alăturat încă una. Este vorba de noua rafinărie de petrol care a intrat in probe tehnologice. Proiectată de specialiști de la I.C.I.T.P.R. Ploiești și realizată de constructorii de la Trustul de construcții industriale din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej, noua capacitate constituie o strălucită realizare a tehnicii românești. Cele 16 instalații productive înzestrate cu utilaje moderne, fabricate aproape în totalitate în țara noastră, vor prelucra anual o cantitate de peste 3,5 milioane tone de țiței, adică de două ori mai mult decît rafinăria existentă pe aceeași platformă.Cîteva cifre și date furnizate de ing. Traian Mehedințu, șef de proiect, vin să întregească imaginea acestei grandioase construcții. Instalațiile productive, ca și utilitățile vor Însuma în final un volum de 32 000 tone de utilaje. Numai instalația de distilare atmosferică și în vid, prima intrată in funcțiune, împreună cu casele de pompe, parcurile de rezervoare, turnul de răcire a apei, stația de transformare etc, înglobează mai mult de 10 000 tone de utilaje. în estacada principală, care măsoară peste 1 500 de metri, au fost montate, pe trei niveluri, mai mult de 100 conducte de diferite dimensiuni, însumînd mii de kilometri. Cablurile electrice și aparatele de măsură și control, împînzite în întreaga rafinărie, măsoară peste 4.5 milioane de metri. Unele dintre instalațiile montate aici reprezintă adevărate premiere în materie. Dintre acestea se detașează instalația de faclă, construcție originală. realizată de un colectiv de specialiști condus de ing. Mihai Petrescu. Cîteva dintre caracteristicile sale : complet automatizată, ea asigură recuperarea a 95 la sută din cantitatea de gaze evacuată de celelalte instalații; nu poluează atmosfera și asigură o mare siguranță în exploatarea întregii rafinării. Prin amplasarea ei s-a evitat scoaterea din circuitul agricol a unei însemnate suprafețe de pămînt.

Obiectivul cel mai important al rafinăriei îl constituie insă instalația de distilare atmosferică și în vid. Luni, oamenii conduși de ing. Ionel Zencenco au deschis vanele marilor rezervoare, dînd țițeiului spre instalații, circuitele tehnologice, temperaturi și presiuni nante, țițeiul se va transforma în gaze de rafinărie, benzine, petrol, motorină și combustibil industrial. Zilnic, în conductele șl retortele acestei instalații vor fi prelucrate circa 11 000 tone.Dar pentru a ajunge aici, oamenii șantierului — constructori, , montori, instalatori — au desfășurat o adevărată bătăile cu timpul și adeseori cu capriciile naturii. Lucrînd în condiții deosebit de dificile, înfruntînd viscolul și gerurile aspre, oameni pe măsura be- toniștilor din echipa condusă de Petre Palău, a dulgherilor lui Mur- vai Bella sau a montorilor conduși de maistrul Ion Stroe au înregistrat adevărate recorduri, în- scriindu-și numele In cartea de

cale liberă Străbătind supus la impresio-

bune, aproape 25 000 mp țesături, precum și Însemnate cantități de armături industriale din fontă, organe de asamblare etc. în același timp, au fost expediate, in plus, spre șantierele de construcții, aproape 1 500 tone polistiren, 1 400 metri cubl cherestea, 92 000 metri pă- trați placaje și alte materiale. (Gheorghe Baltă).
0 nouă capacitate industrială. La ,ntre* prinderea „Porțelanul" din Alba Iulia a fost pusă In funcțiune o nouă capacitate de producție care asigură unității un spor anual de 1 000 tone porțelan-menaj. în lunile următoare urmează a fi conectate în fluxul producției noi linii tehnologice dotate cu utilaje și instalații românești. Prin finalizarea investiției, care determină o creștere cu 50 la sută a volumului producției, „Porțelanul" Alba Iulia devine cea mai mare întreprindere de profil din țară. (Ștefan Dlnică).
Livrări suplimentare la export. Colect1' vul Combinatului chimic din Făgăraș, distins recent cu Ordinul Muncii clasa I pentru rezultate remarcabile obținute în intrecerea pe 1978, a reușit să livreze, de la începutul acestui an, in avans la export, produse în valoare de circa 5 milioane lei valută. Livrări suplimentare la export au realizat în acest an și colectivele întreprinderilor „Rulmentul", „Hidromecanica", întreprinderea de radiatoare șl cabluri din Brașov, „Electro- precizia" — Săcele, I.U.C. Făgăraș. (Nicolae Mocanu).
Primul strung greu la Arad. La lntrePrin- derea de strunguri din Arad a fost realizat primul strung greu din familia „S.N.". Dispunînd de un înalt grad de automatizare — printre care și de echipamente pentru comenzi electronice — noul model de strung poate prelucra prin așchiere piese cu un diametru de pînă la 1 250 mm și cu o lungime de 6 500 mm.
Economii de energie electrică. u Com’ binatul de îngrășăminte chimice de la Năvodari a fost inițiat un amplu program de măsuri privind reducerea consumurilor energetice. Principala rezervă în această privință o constituie îmbunătățirea randamentelor tehnologice ale instalațiilor. Prin creșterea capacității de măcinare a morilor, la secția superfosfați, de pildă, se scontează reducerea consumurilor cu 1 500 MWh. De asemenea, prin evitarea mersului în gol sau cu sarcină redusă și prin prevenirea putea obține economii de opririlor accidentale se vor aproape 1 700 MWh.

onoare a acestui mare obiectiv al industriei noastre petrochimice. Nu de puține ori, pentru a putea face față unor situații neprevăzute, ei au venit cu soluții originale, ingenioase, făcind ca ritmul de lucru să nu scadă nici o clipă.Rar s-a intîlnit pe șantier o asemenea concentrare de forțe umane, mașini și materiale. Au fost zile cînd aici munceau mai mult de 4 000 de oameni, constructori și montori, veniți în ajutor de pe alte șantiere : de la Fălticeni sau Iași, de la Săvinești sau Mără- șești, de la Bacău sau Adjud. Acestora li s-au alăturat un mare număr de petrochimiști din cadrul combinatului, care au îmbrăcat haine de constructor. Efortul lor a condus la finalizarea lucrărilor de la instalația de distilare atmosferică și în vid intr-un timp record — 23 de luni — adică jumătate față de timpul în care au fost înălțate alte instalații similare din țară.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteir
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UZITA PREȘEDINTELUI NICBLBECEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA
Ceremonia semnării 
documentelor oficiale

(Urmare din pag. I)parare și securitate, R. C. Kamanga, membru al C.C. al U.N.I.P., președintele Comitetului politic constituțional, juridic și pentru relații externe al C.C. al U.N.I.P., alți membri ai C.C. al U.N.I.P., ai guvernului, c- ficialități guvernamentale zambiene care au participat la convorbiri.După semnare, în aplauzele parii - cipanților la solemnitate, președinții Nicolae Ceaușescu șl Kenneth David Kaunda s-au felicitat cordial, s-au îmbrățișat prietenește, cu căldură.
★In cadrul aceleiași ceremonii au fost semnate următoarele documente : Protocolul de colaborare intre Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independenței Naționale (U.N.I.P.) — de către Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și R. C. Kamanga, membru al C.C. al U.N.I.P., președintele Comitetului politic constituțional, juridic și pentru relații externe al C.C. al U.N.I.P.; Acordul privind cooperarea tehnică și economică în industria minieră și ■ în domeniul hidrocarburilor — de către Virgil Trofin, viceprim-minis- tru, și Mufaya Mumbina, ministrul minelor ; Acordul privind dezvoltarea cooperării româno-zambiene in domeniul agriculturii ; Acordul încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Zambia pentru dezvoltarea cooperării în domeniul industriei — de către Virgil Trofin, viceprim-minis- tru, și W. M. Chakulya, ministrul afacerilor externe ; Programul de schimburi culturale și științifice pe anii 1979—1980 — de către Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și W. M. Chakulya, ministrul afa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu delegația
Congresului Național African, condusă de Oliver TaLa reședința „State House" din Lusaka, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu delegația Congresului Național African (A.N.C.) din Africa de Sud, condusă de Oliver Tambo, președintele A.N.C. Din delegație au făcut parte Josiah Jele, șeful Departamentului internațional, Edvard Dilinga și Thabo Mbeki, membri ai Comitetului Executiv Național al Congresului Național African.- - <La Întrevedere au participat tova- ‘rășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, și Constantin Va- siliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Exprimîndu-șl deosebita satisfacție de a se întîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pămîntul Africii, tovarășul Oliver Tambo a adresat secretarului general al Partidului Comunist Român un călduros salut din partea conducerii Congresului Național African. Președintele A.N.C. a adus un înalt și respectuos omagiu muncii și activității prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu, puse în slujba înaltelor idealuri ale păcii, 'libertății și progresului în lume, strălucit exemplu de dăruire și abnegație, încurajator și mobilizator pentru lupta forțelor progresiste de pretutindeni.In continuare, ttfvarășul Oliver Tambo, președintele Congresului Național African, a dat glas profundelor sentimente de mulțumire și adin- că recunoștință pentru sprijinul activ și multilateral acordat de România, de Partidul Comunist Român, față de solidaritatea militantă a partidului, statului și poporului român cu lupta de eliberare a popoarelor din Africa australă. Vizita dumneavoastră, pe care o efectuați în țările Africii — a declarat Oliver Tambo — reprezintă o marcantă contribuție la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu statele de pe acest continent aflat intr-un moment de mari prefaceri și, în același timp, o manifestare vie, elocventă a solidarității cu mișcările de eliberare din Africa australă, cu lupta popoarelor noastre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Joshua Nkomo, 

președintele Z.A.P.U. (Uniunea Poporului African Zimbabwe)

După cum s-a anunțat, in cursul zilei de duminicâ, tovarâșul Nicolae Ceaușescu a primit pe Joshua Nkomo. în Ima 
gine, aspect din timpul întîlnirii

cerilor externe ; Acordul de credit între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii 

pentru neatîrnare, pentru o viață liberă și demnă. Președintele Congresului Național African a informat apoi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra luptei A.N.C., a poporului din Africa de Sud pentru libertăți democratice, pentru lichidarea rasismului și politicii de apartheid.Exprimîndu-și satisfacția de a se Întîlni cu conducerea Congresului Național African, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat călduros pe Oliver Tambo, pe ceilalți membri ai delegației și, prin ei, pe to i membrii acestei mișcări. Secretarul general al Partidului Comunist Român 

Zambia — de către Constantin Niță, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperă

a reafirmat sprijinul activ, material și moral, pe care partidul, statul, poporul român îl acordă luptei Congresului Național African, altor mișcări de eliberare națională pentru ruperea lanțurilor colonialismului, pentru cauza dreaptă a popoarelor, în efortul acestora de a-și clădi o viață nouă și liberă.în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea intensificării eforturilor și solidarității țărilor socialiste, a țărilor africane, a tuturor forțelor progresiste și democratice cu lupta dreaptă a populației 

rii Economice Internaționale, șl W. M. Chakulya, ministrul afacerilor externe.

majoritare din Africa de Sud, pentru abolirea anacronicei politici de discriminare rasială și apartheid, pentru o viață liberă, independentă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat condubătorilor Congresului Național African, membrilor acestei mișcări noi succese în împlinirea idealurilor lor de libertate și independență națională, spre binele popoarelor lor, al victoriei forțelor păcii și progresului din întreaga lume.întîlnirea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.
Intilniri de lucruîn cursul zilei de marți, tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, a avut convorbiri de lucru cu J.M. Lumina, ministrul finanțelor, M. Mumbina, ministrul minelor, R. Chisupa, ministrul comerțului și industriei.în acest cadru, în conformitate cu înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda, s-au examinat modalități concrete de dezvoltare a cooperării economice și a schimburilor comerciale între cele două țări.Tovarășul Vlrgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut intilniri de lucru la Comitetul Central al Partidului Unit al Independenței Naționale (U.N.I.P.) cu R.C. Kamanga, membru al C.C. al U.N.I.P., președintele Comitetului politic constituțional, juridic și pentru relații externe al C.C. al U.N.I.P., H. R. Matipa, membru al C.C. al U.N.I.P., secretar administrativ al U.N.I.P., și alte cadre din conducerea U.N.I.P.In spiritul convorbirilor purtate între președinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth Kaunda, au fost abordate probleme ale extinderii relațiilor dintre cele două partide și țări. în context, s-au discutat și probleme privind promovarea relațiilor româno- zambiene în domeniile culturii, în- vățămîntului, presei și radiotelevi- ziunii, precum și între organizațiile de masă și obștești din cele două țări.în aceeași zi, tovarășul Constantin Boștină, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a purtat discuții cu M. Mundia, președintele Comitetului pentru tineret și sport al U.N.I.P., și B.F. Kapulu, secretarul național al Ligii Tineretului U.N.I.P.

TRATAT
de prietenie și cooperare 

între Republica Socialistă România 
și Republica Zambia

(Urmare din pag. I)

Articolul IIînaltele părți contractante vor intensifica și extinde pe baze reciproc avantajoase schimburile comerciale, precum și cooperarea industrială, tehnică și științifică, în toate domeniile de interes reciproc, in vederea folosirii pe deplin a resurselor lor naturale. Ele vor perfecționa in acest scop formele și instrumentele juridice care reglementează relațiile dintre ele in aceste domenii.
Articolul IIIînaltele părți contractante vor întări și aprofunda legăturile de prietenie dintre popoarele lor printr-o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale și spirituale, dezvoltînd în acest scop schimburile și cooperarea între instituțiile de artă și cultură, de radio și televiziune, legăturile între oameni de știință, profesori și studenți, între personalități ale vieții politice, economice și culturale.
Articolul IVînaltele părți contractante pun la baza relațiilor dintre ele și in raporturile lor cu alte state următoarele principii :1) Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a hotărî el însuși asupra destinelor sale și de a alege și dezvolta în mod liber sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, fără nici un amestec din afară.2) Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență și suveranitate națională.3) Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și de sistemul lor politic, economic sau social.4) Dreptul suveran și imprescriptibil al fiecărui stal de a dispune de bogățiile sale naturale și toate celelalte resurse, in conformitate cu interesele sale naționale.5) Obligația statelor de a nu interveni, In nici o formă și sub nici un pretext, in afacerile interne sau externe ale oricărui alt stat.6) Obligația statelor de a se abține, in relațiile lor Internaționale, de la folosirea forței sau a amenințării cu forța, de a nu recurge la nici un fel de constrîngere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, sub nici un pretext, in nici o împrejurare, împotriva oricărui alt stat.7) Dreptul fiecărui stat la legitimă apărare individuală sau colectivă împotriva oricărui atac armat.8) Obligația fiecărui stat de a respecta inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială a altor state și, considerind că orice tentativă îndreptată împotriva unității naționale și integrității teritoriale constituie o atingere gravă adusă păcii și securității internaționale, obligația statelor de a nu recunoaște dobindirile teritoriale sau avantajele speciale obținute prin forță.9) Dreptul fiecărui stat de a participa in condiții de deplină egalitate la examinarea și soluționarea tuturor problemelor internaționale de interes comun.10) Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sistemul lor social și politic, de a coopera între ele, în condiții de avantaj reciproc, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al favorizării progresului economic și social al tuturor națiunilor, și in primul rînd al celor în curs de dezvoltare.11) Obligația statelor de a reglementa toate diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.12) îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile internaționale asumate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite sau decurgînd din principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional.
Articolul Vînaltele părți contractante vor coopera în scopul promovării destinderii, păcii, înțelegerii și dreptății in Europa, Africa și in întreaga lume.

Articolul VIînaltele părți contractante vor sprijini lupta de eliberare națională a popoarelor, consolidarea independenței politice și economice a statelor și vor colabora la susținerea multilaterală a luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialis- mului și rasismului.
Articolul VIIînaltele părți contractante se angajează să acționeze cu toată hotărirea, să colaboreze pe plan internațional pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice in lume, mai bună și mai echitabilă, care să asigure lichidarea stării de subdezvoltare, progresul și bunăstarea tuturor popoarelor. In acest scop, ele vor milita pentru continua întărire a solidarității șl unității de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare.
Articolul VIIIînaltele părți contractante vor depune eforturi pentru eliminarea surselor de neîncredere, încordare și conflict între state, își vor aduce contribuția la soluționarea politică, pe cale pașnică a diferendelor internaționale și vor colabora la realizarea unei securități trainice pentru toate națiunile, la dezvoltarea unor relații de prietenie și înțelegere între popoare.
Articolul IXînaltele părți contractante vor coopera in organizațiile șl organismele internaționale pentru convenirea și realizarea unor măsuri concrete care să ducă la încetarea neintirziată a cursei înarmărilor și la înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării nucleare.
Articolul Xînaltele părți contractante vor coopera la adoptarea unor măsuri corespunzătoare pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și promovarea respectării dreptului internațional in raporturile dintre state.
Articolul XIIn scopul înfăptuirii principiilor și atingerii obiectivelor prezentului tratat, înaltele părți contractante se vor Informa și se vor consulta periodic, la diferite niveluri și la cel mai înalt nivel, în vederea Impulsionării colaborării bilaterale și pentru schimb de păreri privind conlucrarea dintre cele două state pe arena internațională, inclusiv in legătură cu desfășurarea evenimentelor din Africa australă, pentru triumful cauzei păcii, libertății și independenței popoarelor.
Articolul XIIînaltele părți contractante declară că obligațiile prevăzute in prezentul tratat nu contravin obligațiilor care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate la care sînt parte, precum și din normele dreptului internațional.
Articolul XIIIPrezentul tratat se Încheie pe timp nelimitat. Tratatul va fi supus ratificării și va intra in vigoare de la data schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc Ia București, in cel mai scurt timp.întocmit Ia Lusaka, la 17 aprilie 1979, in două exemplare originale, fiecare in limbile română și engleză, ambele texte avind aceeași valabilitate.

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit vizita 
doamnei Betty Kaunda

Marți dimineața, la reședința „State House" din Lusaka, tovarășa Elena Ceaușescu a primit vizita doamnei Betty Kaunda. La întîlnire au participat Y. Chona, soția secretarului general al U.N.I.P., M. Zulu, soția președintelui Comitetului apărării și securității și ministru al apărării, B. C. Kankasa, membră a C.C. al U.N.I.P., C. Mulundika,' secretar politic al provinciei Lusaka, M. Chula, președinta Ligii tinerelor femei, alte membre ale conducerii partidului și mișcării de femei.Au fost de față Ana Mureșan, președinta Consiliului Național al Femeilor, Elena Ardeleanu, soția ambasadorului român la Lusaka.Cu acest prilej, doamna Betty Kaunda, celelalte participante la întrevedere au salutat, încă o dată, vizita în Zambia a distinșilor soli ai poporului român și au mulțumit pen

tru prilejul de a împărtăși tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate cu o remarcabilă activitate politică în România, prestigios om de știință, unele din preocupările femeilor zambiene îndreptate spre dezvoltarea continuă a țării, spre mobilizarea lor la progresul și prosperitatea națională.Răspunzînd interesului manifestat de gazde, tovarășa Elena Ceaușescu a înfățișat pe larg contribuția majoră a femeilor din România la edificarea societății noi în țara noastră, aportul lor direct și activ la dezvoltarea tuturor domeniilor vieții politice, economice, sociale și cultural-știin- țifice. S-a evidențiat, totodată, preocuparea partidului și statului nostru de a asigura femeii participarea nemijlocită la organizarea și conducerea societății, la exercitarea drepturilor sale depline de membru activ, 

creator, în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Apreciind eforturile susținute, depuse de mișcarea de femei din Zambia pentru dezvoltarea țării, tovarășa Elena Ceaușescu a felicitat călduros pe militantele acestei mișcări, urîn- du-le noi succese în lupta lor pentru promovarea femeii, pentru ridicarea pregătirii profesionale, pentru integrarea ei deplină in amplul proces al progresului și prosperității țării.Tovarășa Elena Ceaușescu a invitat o delegație a Organizației femeilor din Zambia să facă o vizită în România, prilej de întărire a relațiilor intre țările noastre, de adîncire a cunoașterii și apropierii între poporul român și poporul zambian.întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă.
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FAPTUL
DIVERS
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Inițiativă...
9

frumoasă
ln fiecare zi, sute de oameni, 

bărbați și femei, tineri și 
virstnici „semnează" actul de 
prezență pe șantierele muncii 
voluntar-patriotice de înfrumu
sețare a municipiului Călărași. 
Împreună cu primarul lor, mun
citorii călărășeni, precum și ele
vii în vacanță, gospodinele și 
pensionarii participă la extinde
rea spațiilor verzi, la plantarea 
de pomi și arbuști ornamentali, 
la finisarea ................................. ..
locuințe și 
dintre ele.

Pentru un 
civilizație, de sănătate și fru
musețe.

noilor blocuri de 
amenajarea aleilor

plus de confort și

I
I
I
I
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I
I
I
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Alo, 
se-aude?

1000 de nefamiliști. 1000 de 
tineri siderurgiști de la Combi
natul din Galați se bucură de 
condiții confortabile de locuit in 
cămine anume construite pentru 
ei. Au tot ce le trebuie.

— Numai un lucru ne lipsește, 
dar absolut necesar — ne-a spus 
unul dintre ei. Dar asta nu de
pinde nici de combinat, nici de 
noi, ci de telefoane. Nu dorim 
nimic altceva decît instalarea 
unui post de telefon public. 
Dacă vrem să dăm un telefon 
trebuie să străbatem cale lungă, 
să pierdem mult timp.

— Ați făcut cerere ?
— Am făcut și cerere scrisă 

și solicitări verbale, dar noi am 
spus, noi am auzit. Ba, ne-am 
și angajat ca să păstrăm tele
fonul în cea mai perfectă stare. 
E și ăsta un argument, nu 2

Este. Alo, se-aude ?
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I
I

„Inspec
torul"... 
naivilor

I
I

vînzătoa- 
Eu sînt 

Gheorghe 
să închizi 
am venit

inspecție

I
I
I
I
I

— Dumneata ești 
rea ? Îmi pare bine, 
inspectorul comercial 
Pătruvulescu. Te rog 
imediat chioșcul, că 
să fac monetarul...

Uimită de această . _ ... 
inopinată, Iuliana Kovacs, vân
zătoare la chioșcul de alimenta
ție publică nr. 3 de pe Calea 
Traian din.Șatu Mare, s-a con
format imediat. „Inspectorul" a 
făcut monetarul și, la sfirșit, a 
plecat cu toți banii din încasă
rile zilei — peste 3 000 de lei — 
oferindu-se să depună el perso
nal banii la ... bancă. Dar „in
spectorul" s-a dus să facă mo
netarul, în aceeași zi, și la ma
gazinul alimentar nr. 18. Dacă 
vă pică in vizită, luați-l de gu
ler și dați-l pe mina cui 
buie !

tre-

I
I prin 

să-l

I
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I
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I
I
I

Dacă-1 
întîlniti...•

„Vă rugăm să ne ajutați 
rubrica «Faptul divers» 
identificăm pe numitul Marines
cu Mihai-Dan, fiul lui Ion și al 
Georgetei, născut în București, 
in ziua de 25 februarie 1941, po
sesorul buletinului de identitate 
seria A.F. nr. 262656 eliberat de 
circa 2 miliție"...

Am reprodus textual dintr-o 
adresă primită de la ROMVA- 
RED — Întreprinderea pentru 
exploatarea vagoanelor restau
rant și de dormit C.F.R. De ce 
este căutat sus-numitul 2 Este 
căutat pentru că se sustrage 
sistematic de la achitarea unei 
importante sume de bani cu 
care a păgubit respectiva între
prindere. Cei care știu unde lu
crează (se pare că e ospătar pe 
la o unitate din sistemul coope
rației de consum) sau unde lo
cuiește sînt rugați să anunțe 
întreprinderea păgubită sau au
toritățile.

I
I

De la un băț 
de chibrit...

I
I
I
I

în gospodăria lui Dumitru 
Bartoș din comuna Heleștieni, I 
județul Iași, a izbucnit un in- | 
cendiu. Oamenii au sărit indată, 
au venit și pompierii voluntari i 
și au început bătălia cu focul. 
Dar, cu toată intervenția lor, I 
grajdul n-a mai putut fi salvat. 
Și, odată cu el, s-au prăpădit și I 
nouă oi.

Totul, de la un băț de chibrit 
aruncat in niște paie...

I
I

Cine-i 
de vină?

și-o

I
I
I
I
I
I
I
I

Iată o întrebare pe care . 
pun acum anchetatorii în urma 
unui accident tragic petrecut la 
Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Mihai Viteazul, din 
județul Cluj. Mecanizatorul Ioan 
Popa pornise la lucru, ca de 
obicei, cu tractorul pe care-l ti
vea în primire La un moment 
dat, tractorul a inceput să mear
gă în zig-zag. Tractoristul a 
pierdut controlul volanului. Că- 
zind de pe tractor, acesta a ni
merit drept sub roțile sale, fiind 
grav accidentat. A fost trans
portat urgent la spital. Cu toată 
intervenția medicilor, n-a mai 
putut fi salvat.

Din primele cerce'ări efectua
te de miliție și de inspecția te
ritorială pentru protecția mun
cii rezul'ă că accidentul s-a 
produs din cauza unei defec
țiuni la sistemul de direcție. 
Cine-i de vină pentru asemenea 
defecțiune, care a re'ezat viața 
unui om tinăr de 27 de ani 1

P. PETRE
și corespondenții „Scînteii'

STRICTA RESPECTARE A IEGALITATII - IN ORORII
PERMANENT AL ACTIVITATII PRLITICO-EOOCATIVEI
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Un reflex firesc al dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, al însușirii normelor eticii noi îl constituie întărirea respectului cetățenilor față de lege, diminuarea numărului actelor infracționale. Sînt grăitoare în acest sens cîteva cifre din județul Alba. Comparativ cu primul an de la înființarea județului, infracțiunile contra avutului obștesc, bunăoară, au scăzut anul trecut cu 70 la sută, iar volumul pagubelor materiale cauzate prin aceste infracțiuni cu 67,3 Ia sută. O scădere vertiginoasă au cunoscut infracțiunile comise de tineri, în 1978 fiind trimiși în judecată de 34 de ori mai puțini minori decît în 1969. De asemenea, în anul 1978, din cei ce urmau să execute prin decizia organelor judecătorești sau a comisiilor de judecată pedeapsa la locul de muncă, doar în 3 Ia sută și, respectiv, în 2 Ia sută din cazuri această pedeapsă a trebuit să fie revocată și înlocuită prin pedeapsa cu închisoarea, ceea ce subliniază o dată mai mult imensa forță educativă și capacitatea transformatoare a colectivelor de oameni ai muncii.La obținerea acestor rezultate și-au adus contribuția organele investite cu atribuții în aplicarea și supravegherea respectării legilor, dar un rol important l-a avut șl îl are activitatea organizațiilor de partid, de popularizare a legilor, de convingere a oamenilor asupra imperativului respectării neabătute a legalității socialiste. Cîteva aspecte ale acestei activități formează obiectul însemnărilor de față.
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— Desfășurarea Întregii noastre propagande juridice — ne spunea tovarășul loan Stoica, secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R. — a fost profund înrîurită de indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de măsurile luate după Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 cu privire la creșterea continuă a răspunderilor și rolului colectivelor de oameni ai muncii în prevenirea și combaterea încălcării legilor și normelor de conviețuire socială. în lumina acestor indicații, munca de popularizare a legilor a căpătat un mai pronunțat caracter educativ, preventiv, fiind orientată cu prioritate spre activizarea opiniei publice față de orice atitudini retrograde, spre crearea în fiecare colectiv a unui climat ale cărui atribute esențiale să fie disciplina, ordinea, combativitatea și intransigența față de mentalitățile înapoiate, climat care, așa cum arată viața, are un rol hotărîtor în prevenirea faptelor antisociale.O acțiune de largă cuprindere in acest sens este participarea juriștilor la adunările reprezentanților oamenilor muncii din întreprinderi. După cum arăta tovarășul Ioan Re- tegan, procuror-șef Ia procuratura județeană, vicepreședinte al organizației județene a Asociației juriștilor — aceștia nu s-au rezumat la explicații teoretice generale despre prevederile anumitor legi, ci au căutat să descifreze, pornind de la cunoașterea exactă a stării disciplinare a fiecărui colectiv, cauzele ce au determinat și condițiile care au înlesnit săvîrșirea unor abateri de la lege ; în acest context s-au putut detașa și recepta mai ușor înseși răspunderile ce revin fiecărui om al muncii pentru ca asemenea încălcări să nu se mai repete.Aveam să constatăm, de altfel, că aceasta este caracteristica care a
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Tinerele fete de la întreprinderea |udețeanâ de gospodărie comunală șl 
locativă dau o mină de a|utor, în timpul lor liber, la amenajarea bulevardu
lui Cuza, care va fi cea mai frumoasă arteră centrală a Slatinei.

— Știți ce va fi aici, unde lucrați acum la degajarea molozului ?
— O foarte frumoasă alee, cu multe, foarte multe flori — ne-au răspuns 

tinerii muncitori de la întreprinderea de aluminiu Slatina.
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llreti să vă mutati aai reBede n osă «ai ? Hali i misă de aimer anstrvtwiir I
CU ENTUZIASMUL TINERILOR~ 

SE ÎNALȚĂ MAI REPEDE ETAJELE
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Slatina, Șantierul de construcții nr. 1. între blocul 12 B, abia recepționat, și alte două în care se execută ultimele lucrări de finisaj, intilnim grămezi de pămînt și moloz. Dar intilnim și tineri lucrind de zor tocmai pentru degajarea pămîntului și molozului. I-am întrebat de unde sint și cine sînt, iar unul dintre ei ne-a răspuns tot cu o întrebare : „Dar de ce vreți să știți ?“. Apoi, văzind și aparatul foto, s-a întors către ai lui : „Ce ziceți, băieți ? Numai buni de luat în poză nu sîntem noi acum. Dar ăștia sîntem, nu ?“.Aflăm că „băieții" sint toți muncitori la întreprinderea de prelucrare a aluminiului, iar cel care ne interpelase se numește Ion Bungiu și e secretarul comitetului U.T.C. Veniseră cu toții, odată cu zorile, să dea o mină de ajutor constructorilor. Ma- trițerul Ion Toșmac, electromecanicul Constantin Tiță, lăcătușul Ion Martin și toți ceilalți colegi de muncă șl de generație lucrau „vîrtos și cu nădejde", cum ne spunea șeful șantierului, inginerul Constantin Dia- conu. Și tot el: „Nici nu vă Închipuiți cit de mult ne ajută faptul că o serie de lucrări, care nu necesită nici o calificare, sînt executate acum de viitorii locatari ai blocului, dar în primul rînd de tineri, foarte mulți tineri din întreprinderi, instituții, școli. în felul acesta îi folosim mai bine pe constructori, care își pot face meseria cu continuitate și randament sporit".L-am întrebat pe secretarul U.T.C. dacă printre tinerii prezenți in clipa aceea pe șantier este vreunul care va primi casă chiar într-unul din noile blocuri ce se ridică sub ochii lor. S-a uitat roată și ne-a răspuns :— întimplător, nici unul dintre băieții de aici nu va locui tn zona asta. Dar în noul bloc de alături s-au și mutat clțiva de la noi, din întreprindere. Anul acesta urmează să primim 70 de apartamente. Știm de pe acum care sînt și cui anume vor fi date. Fiecare nou locatar va lucra pe șantiere voluntar cite 200 de ore, cel puțin. Dar numai cu viitorii locatari nu se pot termina toate cite sînt de făcut aici. Și-apol, n-au lucrat, la vremea lor, și alții pentru casele în care stăm noi acum sau pe care le vom primi 7 Ieri, cînd ni s-a spus de cîți oameni este astăzi nevoie și ce anume avem de făcut, am luat fiecare cite o lopată sau o cazma 

fost imprimată și altor acțiuni din ultima vreme : sutelor de consultații și expuneri juridice, explicării unor hotărlri judecătorești, proceselor la fața locului, con
Inițiative și acțiuni eficiente în județul Alba

cursurilor pe teme legislative (la ultimul concurs de acest gen — „Legile țării, legile noastre" — organizat de Comitetul județean Alba al U.T.C. au participat — după aprecierea tovarășului loan Rus. secretar al Comitetului județean Alba al U.T.C. — circa 1 000 de tineri concurent! si 15 000 de spectatori).Se cuvine remarcat și faptul că pentru a întări caracterul concret al propagandei juridice, pentru a face mai bine înțeles ce înseamnă la propriul loc de muncă a respecta întocmai prevederile legilor, organele de partid, organele de specialitate folosesc din ce în ce mai des mijloace audiovizuale : înregistrări magnetice, filmul, diafilmul, fotografia etc. Să amintim doar două dintre aceste acțiuni, care, privite prin prisma rezonanței lor educative, pot fi considerate ca reușite. La întreprinderea de aparate și mașini-unelte din Blaj a avut loc o consfătuire despre rolul maiștrilor în organizarea și conducerea procesului de producție. Discuțiile, purtate în lumina legii care stabilește aceste atribuții, au fost aduse în permanență pe solul realităților întreprinderii cu ajutorul unor diapozitive și fotografii care au Înfățișat — „în alb șl negru" — imagini de la locurile de muncă ale maiștrilor, al unor înregistrări magnetice care au prezentat opinii ale munci

de la întreprindere, astfel că încă din primul moment am început lucrul. Părerea mea e că niciodată n-a fost atit de bine organizată ca acum munca voluntar-patriotică pe șantierele de locuințe. Și nu e numai părerea mea.într-adevăr, aveam să ne convingem că și pe alte șantiere fiecare viitor locatar sau echipă de tineri știau de cu seara ce au de făcut, potrivit unei programări judicioase întocmite pe zile și pe puncte de lucru de către „comandamentul orășenesc 
• Viitoarele apartamente au și fost repartizate... 

iar fiecare locatar va lucra voluntar pe șantiere cel 
puțin 200 de ore

• întreprinderile și Instituțiile beneficiare și-au 
desemnat delegați care au în primire cîte 2—3 blocuri.

- ÎNSEMNĂRI din slatina -
al construcției de locuințe". în fiecare săptămînă, miercuri seara, membrii comandamentului se întrunesc și analizează graficul de execuție de pe toate șantierele slătinene, stăruind îndeosebi asupra unor neajunsuri ivite și a măsurilor de înlăturare a lor. Cine sînt membrii acestui comandament 7 Ne răspunde primarul orașului Slatina, Radu Barbu:— în primul rînd, din acest comandament fac parte toți membrii biroului executiv al consiliului popular orășenesc, fiecare dintre ei avînd un număr de obiective de care răspunde dițect. Iau parte, de asemenea, șefii de șantiere și reprezentanți ai unor întreprinderi și instituții, care acționează zilnic, în calitate de împuterniciți ai primăriei cu atribuții și răspunderi precise, în sectoare-cheie : balastiere, stații de betoane, unități de transport. Participă la ședințele de comandament și colectivele anume constituite care se ocupă cu asigurarea forței de muncă și a utilajelor, precum și delegații de blocuri. Faptul că toate apartamentele ce se construiesc in acest an au fost din timp repartizate pe întreprinderi și institu'ii, iar acestea le-au nominalizat pe viitorii beneficiari a dus la o mai bună aprovizionare și organizare a muncii pe șantiere, la 

torilor despre sprijinul efectiv pe care li-1 acordă maiștrii în realizarea sarcinilor de plan, în aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, în introducerea progresului tehnic etc.In urma unei ample acțiuni de control și verificare întreprinse de organele miliției și procuraturii in unitățile cooperației de consum s-au realizat 36 de diapozitive, care surprindeau aspecte negative privitoare la ținuta șl conduita personalului, la starea de igienă a unităților, la păstrarea avutului obștesc ; pe baza lor s-au purtat apoi o serie de dezbateri, în care exemplul concret, faptul viu și proaspăt Încă In mintea multora a slujit la aprofundarea unor prevederi ale actelor normative ce se referă la gestiunea economică etc.Meritoriu ni se pare faptul că începînd de la nivelul comitetului județean de partid și pînă la multe din comitetele comunale (la Mihalț, de pildă) s-au întocmit programe 

unitare de propagandă juridică, în care au fost stabilite sarcini și răspunderi precise pentru lucrătorii organelor de miliție, justiție si procuratură, organele si organizațiile de tineret si sindicat : pe baza unui atare program se înlătură o serie de paralelisme, se folosesc mai judicios forțele de propagandă, se acoperă o arie teritorială și o sferă problematică mai largă.Totodată, acțiunile de propagandă juridică propriu-zise au fost dublate printr-o serie întreagă de manifestări cultural-educative care-și propun să promoveze valorile morale proprii orinduirii noastre — cinstea, disciplina, abnegația în muncă — să popularizeze modele și exemple demne de urmat. Așa sînt activitățile înmănuncheate sub genericul „Cu cine se mîndrește satul", „Cu cine se mîndrește întreprinderea", „Cine este mîndria școlii" — care au preluat forme tradiționale de cinstire de către obște a celor mai buni și harnici dintre membrii săi, dîndu-le un veșmînt șl o substanță cu totul nouă ; „Cinstim fruntașii în producție" — Inițiate de organizațiile de tineret din Alba Iulia, Aiud și Blaj ; „Societatea te-a crescut, tu ce dai societății" — acțiune organizată ln comuna Mihalț pentru a combate tentațiile unui trai parazitar ale cltorva tineri etc.

creșterea productivității. în ce privește delegații, aceștia au în primire cite 2—3 blocuri fiecare și sînt prezenți zilnic pe șantiere, dar nu ca niște inspectori, ci pentru a-i ajuta efectiv pe constructori în rezolvarea unor probleme curente, de la cele privind instalațiile de apă și lumină, lucrări de finisaj și amenajarea căilor de acces, pînă la ștergerea geamurilor și primirea în casă nouă a locatarilor. în acest fel, nu numai la ședințele de miercuri seara, ci în orice moment se poate cunoaște 

mersul lucrărilor de pe fiecare șantier, de la fiecare bloc în parte. Deosebit de utilă se dovedește și programarea ce se face pentru ca fiecare întreprindere și instituție din oraș să ajute pe constructori nu numai cu echipe și brigăzi de muncă patriotică, ci și prin detașarea, pe o perioadă mai mare, a unor meseriași și utilaje de strictă necesitate. Adăugați la toate acestea munca insuflețitoare a unor deputați — de la cel mai vechi ales al obștii, Daniel Rotaru, pînă la tînăra Viorica Florescu — care-i antrenează pe cetățeni și muncesc alături de ei pentru mai buna gospodărire și înfrumusețare a orașului. Dacă toată această organizare și desfășurare a atîtor forțe umane și mecanice le aveam și anul trecut, nu am fi înregistrat restanțele pe care le-am înregistrat.— Cum ați încheiat primul trimestru din 1979 ?— S-au dat ln folosință toate cele 502 apartamente prevăzute in planul pe primul trimestru, număr în care sînt incluse și o parte din cele restante. în momentul de fată avem asigurate toate amplasamentele noilor blocuri pentru 1979 și chiar pentru anul viitor, iar pînă la sfîrșitul primului semestru vom preda „la cheie" cu circa 400 de apartamente 

în acțiunea de popularizare și urmărire a aplicării legilor, obligații precise le revin cadrelor de conducere din unitățile economice. Așa cum subliniau interlocutorii noștri de la procuratura județeană, acesta este încă un domeniu susceptibil de serioase îmbunătățiri ; afirmația se bazează pe faptul că au fost ln județ situații în care tocmai cei învestiți cu răspunderi în aplicarea legilor au dovedit că nu le cunosc sau interpretează eronat prevederile lor. Așa, de pildă, la Abatorul din Alba Iulia, tn 1978 conducerea unității a imputat anumite pagube la 37 de persoane ; cercetările întreprinse de organele in drept au arătat că tn majoritatea cazurilor deciziile nu fuseseră Întemeiate. Desigur, prejudiciul a fost imediat reparat, sancțiunile Injuste, izvorîte din neaplicarea corectă a actelor normative, anulate. Dar tocmai pentru ca asemenea situații să nu se mai repete si in alte părți. Ia indicația comitetului județean de partid, comitetul municipal de partid, organele de procuratură, miliție si justiție au prevăzut pentru acest an zeci de consfătuiri cu conducerile unităților economice consacrate cunoașterii unor legi și acte normative specifice domeniului lor de activitate.Exemplul menționat merită Insă a fi discutat și sub un alt aspect Unele conduceri de unități nu înțeleg pe deplin Însemnătatea muncii politico-educative pentru întronarea respectului față de lege. Ele preferă să aplice sancțiuni administrative, în loc să aducă asemenea cazuri de încălcare a legilor în dezbaterea opiniei publice, ceea ce, evident, diminuează influența educativă a sancțiunii. Este slab folosit puternicul instrument de influențare a opiniei publice pe care-l reprezintă comisiile de judecată — numărul cazurilor trimise spre rezolvare acestor comisii fiind in unele întreprinderi cu mult mai mic decît al cazurilor sancționate administrativ.înlăturării acestor neajunsuri, ca șl a altora ce nu și-au aflat locul în aceste rînduri. intensificării muncii de la om la om cu deosebire în acele colective în care se semnalează manifestări necorespunzătoare, discuțiilor directe cu persoanele cu un atare comportament îi sînt consacrate eforturile desfășurate, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, de către forurile Învestite cu atribuții In domeniul propagandei juridice.
Silviu ACHIM

• • •mai multe decît In Întreg anul 1978, ceea ce reprezintă mai bine de jumătate din cele 2 300 de apartamente cite avem de executat în acest an — cel mai mare volum de construcții din anii socialismului.Despre aceiași — și totuși nu aceiași constructori — între care cei trei tizi Nicolae — zidarul Nicolae Gheorghe, mozaicarul Nicolae Precău și fierar-betonistul Nicolae Matei — toți trei fruntași intre fruntași, avea să ne vorbească secretarul organizației de partid a șantierului nr. 1, Dumitru Grigore, pe care l-am găsit muncind cot la cot cu ei, intr-un „punct fierbinte", care nu suferea aminare:— Din 800 de constructori de pe șantierul nostru, 120 sînt comuniști și ei au fost primii care au înțeles și acționează în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului de a ne spori eforturile pentru a lichida cit mai grabnic restanțele de anul trecut și a realiza integral planul pe acest an. îmi crește inima ori de cite ori reușim să terminăm un bloc la timp sau mai devreme, bucurindu-mă de bucuria celor care se mută in casă nouă. Un mare ajutor primim din partea primăriei, a întreprinderilor, a viitorilor locatari și, in mod deosebit, din partea echipelor și brigăzilor de muncă voluntar-patriotică ale tineretului.O asemenea brigadă, de data asta de la întreprinderea de aluminiu, am întilnit-o pe un alt șantier lucrînd la amenajarea unei foarte frumoase alei. Iar cele 50 de tinere fete de la întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă nu vor uita niciodată că noul bulevard Cuza va încorpora și o părticică din hărnicia lor. Bulevard pe care slăti- nenii, locatarii actualelor sale blocuri și ai celor aflate in construcție, vor să-1 termine in cinstea zilei de 1 Mai. Va fi cea mai frumoasă arteră centrală a Slatinei, cu patru benzi de circulație, cu șiruri de pomi și arbuști ornamentali, cu spații verzi și cu flori, cu foarte multe flori. Așa va arăta bulevardul și așa va primi, sărbătorește, coloanele de demonstranți în ziua celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și în cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului.
Petre POPA 
Emllian ROUĂ
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Aplicarea sentințelor judecătorești 
este facultativă ?Marin Bărbulescu, executor debite, întreprinderea de transporturi auto Dolj : în activitatea practică întimpinăm uneori greutăți în recuperarea unor pagube de la unii debitori care refuză să muncească și nu au nici alte posibilități materiale din care să ne despăgubească. Iată și un caz concret. Dumitru Cernea din comuna Apele Vii, județul Dolj, datorează întreprinderii noastre suma de 4 998 lei, stabilită prin titlurile executorii definitive nr. 130 și 131 din anul 1975. Acesta nu a înțeles să acopere de bunăvoie prejudiciul ce l-a cauzat și nici să se încadreze în muncă, pentru a i se putea reține din retribuție suma ce o datorează. La cererea noastră, adresată direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, pe baza prevederilor cuprinse în Legea nr. 25/1976, privind încadrarea lntr-o muncă utilă, Judecătoria Craiova l-a obligat pe D. C.

„Norul" de rumeguș și... ceața 
indiferențeiUn grup de cetățeni din strada Panait Istrati, Satu Mare : De mai multă vreme, de la secția de butoaie a întreprinderii forestiere de exploatare și transport din localitate, situată în imediata apropiere a zonei în care locuim, se revarsă asupra caselor noastre, în interiorul acestora, peste grădini și pe stradă, adevărați nori de rumeguș. Sînt afectate astfel mediul înconjurător, precum și sănătatea noastră, a locatarilor. Ne-am adresat în prealabil conducerii întreprinderii, dar sesizarea noastră nu s-a soldat cu nici o schimbare favorabilă a situației semnalate. în afara promisiunilor directorului acesteia, lng. Nicolae Manolache, personal, că se vor analiza cauzele ce determină poluarea cu rumeguș și se vor întreprinde cuvenitele măsuri pentru a o stăvili, nu ne-am ales cu nimic altceva.Nota redacției. Am verificat la fața locului ce soluții se pot găsi pentru a se pune capăt „norului" de rumeguș. în urma unei analize cu specialiști din unitate — ingine- rul-șef, loan Buzgariu, șeful secției, Dumitru Boca, și mecanicul secției — s-au stabilit cauzele poluării și apoi măsurile de remediere.

Cum se pot economisi 
zece mii de ore...Inginer Dumitru Alexandru, Întreprinderea „1 Mai" Ploiești: Se știe că una din căile creșterii productivității muncii este și evitarea oricărei activități inutile. De acest lucru cred că este convinsă și conducerea tipografiei „Maramureș" din Baia Mare. Numai că, probabil, nimeni nu i-a atras atenția asupra inutilității copcilor de sîrmă cu care se fixează în carnete de cîte 100 file imprimatele tipizate „fișa de însoțire", cod 5—100 P21, format A 5. Un mic calcul : în întreprinderea noastră se consumă anual circa 15 000 asemenea carnete. Dacă și în celelalte județe există cel puțin o unitate care să folosească tot atîtea carnete ca și noi, înseamnă că anual se consumă

Pe scurt din scrisori• Hărnicia bunilor gospodari, în multe zile din această primăvară, cetățenii din sectorul 5,’ ca și ceilalți locuitori ai Capitalei și-au consacrat o parte din timpul liber acțiunilor de înfrumusețare și curățenie ce s-au desfășurat în cartierele orașului. S-au plantat astfel sute de pomi și arbori decorativi, brazi, mii de metri liniari de gard viu, peluze întregi de flori, s-au dotat parcurile cu noi materiale dendrologice, s-au reamena- jat locurile de joacă pentru copii. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și din indicațiile consiliului popular municipal, s-a desfășurat o amplă acțiune de identificare a terenurilor virane de pe teritoriul sectorului, care au fost redate circuitului a- gricol. în acest fel, mari suprafețe, unele transformate de-a lungul timpului în locuri de depozitare a gunoaielor, vor deveni în scurt timp terenuri de cultură, răsadnițe de flori, grădini înfloritoare. (Căiăiina Pavlu, economist, Consiliul popular al sectorului 5, București).• Balta neglijenței. în incinta bazei de recepție din comuna Gu- gești — Vrancea s-a format o mare baltă de apă de la o pompă care nu are canal de scurgere. Pe lingă faptul că au fost inundate grădinile locuitorilor din preajmă, în această baltă putrezesc numeroase materiale — bile manele — aduse pentru construirea unor pătule. Se pare insă că această umezeală ex

împreună cu cîțiva din colaboratorii săi, șeful șantierului nr. 1, inginerul
Constantin Diaconu, studiază cîteva din detaliile schiței de sistematizare 

pentru un nou ansamblu arhitectonic al Slatinei
Foto : N. Ciorel

să presteze muncă pe timp de un an la întreprinderea mecanică de material rulant Roșiori de Vede, secția vagoane Craiova. în vederea lichidării debitului datorat de acesta, la stăruința noastră s-a înființat poprire pe retribuția sa. Dar, din ianuarie a.c., lui D. C. nu 1 s-au mai putut reține ratele datorate, deoarece a părăsit locul de muncă, în prezent nemailucrînd nicăieri.Pentru a evita asemenea cazuri, cînd unele persoane, cu rea-credin- ță, refuză să presteze o muncă utilă, la care au fost obligați și prin sentința unei instanțe, propun ca legea să fie aplicată pînă la capăt, în sensul ca cei ln cauză să fie trași la răspundere pentru neres- pectarea unei hotărîri judecătorești.în acest fel s-ar combate cu mal multă tărie înclinația unora spre trîndăveală, tendința de a duce o viață parazitară.
Pentru a se înlătura asemenea neajunsuri, se va asigura o corelare optimă a producției de rumeguș cu repartizarea vagoanelor In care acesta este transportat, evitîndu-se crearea suprastocurilor ; la gurile de evacuare a rumegușului spre vagon se vor confecționa două dispozitive pentru dirijarea rumegușului, prevenindu-se astfel. în bună măsură, imprăștierea lui în atmosferă ; tot în același scop, vor fi confecționate și montate în jurul buncărului un fel de jaluzele din șipci de lemn, care vor bara calea vîn- tului, nemaipermițînd „zborul" rumegușului din vagon. Conducerea secției a primit în scris sarcina de a realiza aceste măsuri, eșalonate pînă la I mai a.c.Iată cum, fără prea multe eforturi, s-au găsit soluții judicioase, deopotrivă In avantajul întreprinderii, inlăturîndu-se pierderea unei mari cantități de rumeguș, și al cetățenilor, al căror confort citadin nu mai este afectat de „potopul" de rumeguș.
Deși o întrebare persistă : na s-ar 

putea valorifica eficient aceste de
șeuri de lemn 7 (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").
peste 600 000 de carnete. Admițind că la fiecare carnet este necesar un singur minut pentru executarea copcilor de sîrmă, fixarea lor și apoi scoaterea acestora de către lucrătorul care le folosește Înseamnă că se irosesc zece mii de ore. Deci, copcile nu numai că nu sînt necesare, ci, dimpotrivă, se lucrează mult mai ușor fără ele.Așa stînd lucrurile, sugerăm conducerii tipografiei „Maramureș" din Baia Mare să procedeze ca și cele din Pitești și Suceava, care folosesc pentru fixarea filelor în carnete — cu rezultate foarte bune — numai pasta de lipit, tehnologie mult mai avantajoasă, atit pentru beneficiari, cit și pentru cei ce le execută.
cesivă priește indiferenței și neglijenței celor din conducerea bazei. Dar, pînă cînd ? (R. Petre, comuna Gugești, județul Vrancea).• N-avețl un bilet in plus 7 Persoanele care sosesc în București cu avionul la aeroportul Bănoasa și vor să ajungă în centru cu troleibuzul 82, linie cu auto- taxare, nu au de unde procura ti- chetele necesare transportului. Pentru ca cei sosiți aici din provincie să nu deranjeze alți călători în căutarea unui bilet, ori să fie scutiți de a merge cîteva stații cu troleibuzul 81, de la încasatorul căruia pot cumpăra tichete, sugerăm conducerii I.T.B. să înființeze și în zona aeroportului Băneasa un punct pentru distribuirea tichetelor de călătorie cu mijloacele de transport în comun. (Nicoiae Oprean, medic, Cluj-Napoca).• Metalul — judicios folosit. La întreprinderea mecanică de material rulant Craiova au dobîndit caracter de performanță măsurile referitoare la recondiționarea pieselor de schimb, la folosirea resurselor secundare, extinderea utilizării înlocuitorilor și reproiectarea tehnologiilor, în scopul folosirii cit mai eficiente a metalului. In acest fel, se preconizează ca in anul ln curs să se economisească peste 7 000 kg bronz și 6 000 kg oțeluri, iar consumurile la tabla de cupru să se reducă cu peste 300 kg. (Mircea Ursei, inginer, întreprinderea mecanică de material rulant Craiova).
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Suflu militant, bogăție și diversitate
A 
m arta studenților

o ni ca zilei tv

Tlmp de trei zile, la Timișoara s-a desfășurat etapa finală (teatru, montaje literare, muzical-coregrafice și recitatori) a Festivalului artei studențești ; manifestare tradițională — amplificată, diversificată, revigorată sub semnul Festivalului național „Cintarea României"....Peste șase sute de participanți, români, maghiari, germani, veniți din 16 centre universitare ; aproape 30 de ore de spectacol, desfășurate, uneori concomitent în două edificii culturale diferite și nu în mai puțin de cinci spații de joc : săli mari „festive", pline pină la refuz, și săli mici, de studio, luate cu asalt pînă tîrziu spre Și după miezul nopții.Festivalul a oferit tabloul unor spectacole concepute și pregătite (după orele de cursuri, laboratoare, bibliotecă) atît în străvechile centre universitare, cit și în cele mai tinere (Petroșani, Reșița, Ploiești), cu pricepere, gust și mai ales spontaneitate autentică și fantezie debordantă, de nimic îngrădită. Spectacole realizate în forme diverse, de la teatrul folcloric românesc la spectacolul de umbre (ambele modalități sesizabile în selecția clujenilor) și la pantomimă (teatrul „Podul" al Casei de cultură „Grigore Preoteasa" din București) ; de la piese scrise cu rigoarea ideii lin genul teatrului-dezbatere (Sibiu) fau piese și montaje de teatru poetic (Iași) pînă la forme dramatice deschise implicării spectatorilor („Cînd curcubeul era singe" — montare a mediciniștilor din Cluj- Napoca). „Spectacolele finalei timișorene au vădit cită sensibilitate și ce bogăție de gindire și imaginație există in rîri- duriie tinerei generații. Ele au arătat că și pentru studenți arta este o modalitate necesară de gindire și exprimare, de comunicare cu ceilalți. Ele au relevat că tineretul nostru studios simte nevoia de a vorbi nu numai despre tinerețe, dragoste, prietenie, cum ne-am fi așteptat, ci am spune mai ales despre aspectele grave, problemele frămîntă

omenirea și conștiința contemporană. Am asistat, desigur, și la evocări șl recreări mai mult sau mai puțin ingenue ale ceremonialurilor ludice din anii copilăriei („Camera cu jucării" din selecția centrului Cluj-Napoca), am urmărit și momente de suavitate lirică și altele de efuzii sentimentale tumultuoase, uneori modulate, disimulate ironic (admirabil recitalul „Dorul-dor“ al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca, laureat cu premiul I). Am putea spune totuși că precumpănitoare asupra poeziei și umorului (pentru care mai rămîne pe viitor foarte mult loc) au fost temele grave. La loc de cinste, elogiul patetic adus patriei socialiste și înaintașilor, începînd cu Decebal (spectacolul piteștenilor), ajungînd la eroii războiului antifascist și sfirșind cu cel ai muncii socialiste (centrele universitare Ploiești, Petroșani, Reșița, Suceava). De asemenea, dezbaterea unor probleme contemporane. U- nele cu caracter specific — cum ar fi opțiunile morale ale adolescenței, probleme ale integrării morale și profesionale, altele — de interes mai larg. N-au lipsit astfel nici preocupările existențiale, pledoariile umaniste făcute în termeni mai generali, meditațiile asupra artei și puterii ei de influențare spirituală (spectacolele teatrului „Podul" și studioului „A" din Timișoara), nici semnalul de alarmă tras asupra pericolelor alienării și violenței (piesa „Norii" de Vartan Pambuccian, cu părți interesante, dar altele vizibil tributare unor modele binecunoscute). Un motiv care a revenit destul de des a fost incriminarea războiului și mecanismelor care îl alimentează, spectacolele respective aducînd explicit un vibrant mesaj de pace și prietenie între oameni și popoare.Se poate spune deci că, foarte diversă, vie, surprinzătoare prin noutăți, deschideri, prezența studenților in „Cîntarea României" a stat sub semnul fermității etice și angajării politice. „Spunind da, spunînd s-a intitulat concludent

sensul pledoariei pentru opțiune limpede și militantism revoluționar — un montaj substanțial, admirabil rostit, ritmat, de un dinamism cuceritor al studenților de la Institutul politehnic din București (premiul I), realizat pe versurile și scenariul Domniței Petri.Asemenea teme au găsit teren și în sfera recitărilor — unde s-au făcut remarcate orientarea laureaților, artiști amatori de pregnantă inteligență interpretativă și nuanțată sensibilitate, cu voci calde, învăluitoare, către poezia de valoare, de autentică substanță meditativă și patriotică.Studenții au fructificat în spectacolele lor piese cunoscute aparți- nînd unor scriitori consacrați, de pildă piese de Marin Sorescu, Dumitru Solomon, Dan Tărchilă, Radu Dumitru. Cele mai interesante creații ni s-au părut însă acelea în care studenților de la un institut sau altul, vizibil animați de un admirabil simț de echipă, le-a aparținut totul : textele sau montajul lor (uneori mai organic, alteori mal discutabil), decorurile, contrastele de lumină, regia. O excelentă impresie au lăsat în acest sens spectacolul deja amintit pentru unda lui de prospețime și umor „Dorul-dor", montarea de expresivă vizualitate a Casei de cultură a studenților din Tîrgu Mureș cu „A opta zi dis-de-dimineață“ (în limba maghiară) și scenariul de autentică fibră poetică și patriotică al studenților ploieșteni intitulat „Recviem pentru cei mulți din dreptul inimii", emoționant transfigurat de formația „Fulmen" și de studentul Ciprian Ioniță (care a luat și premiul I pentru regie).Festivalul de artă studențească a strălucit, cum era și normal, în mod deosebit prin contribuția institutelor de teatru, ambele încununate cu premiul I. Sub egida I.A.T.C. ” * ~ragiale" țin de formulă ceea ce niști de . .premii individuale. O frumoasă impresie au lăsat și spectacolele Institutului de teatru „Szentgyorgyl Istvan" din Tîrgu Mureș.Manifestarea timișoreană a probat că prezența studenților în Festivalul național „Cîntarea României" este dintre cele mai proaspete, originale și cuceritoare.
Natalia STANCU

Cu prilejul Zilei naționa* 
le a Siriei. Cu prileJul celel de-a XXXIII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, ambasadorul acestei țări la București, Walid Al Moualem, a oferit, marți, o recepție în saloanele hotelului Athânee Palace.Au participat tovarășii Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Emil Dră- gănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul sportului și turismului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno- siriană de cooperare economică, științifică și tehnică, Suzana Gâdea, ministrul educației și tnvățămîntului, Vasile Pungan, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Petre Dănică, adjunct al ministrului comerțului interior, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației So_- cialiste, Iosif Tripșa, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, reprezentanți ai

conducerii Asociației de prietenie româno-siriană, ai altor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Sub egida Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, marți la amiază s-a deschis, în rotonda sălii mici a Palatului Republicii Socialiste România, expoziția de pictură contemporană siriană, organizată cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene. Lucrările prezentate de 25 de artiști rețin atenția prin calitățile lor plastice și valorile cromatice, ilustrează diversitatea curentelor și orientărilor artistice existente astăzi in pictura siriană.în expoziție figurează și citeva lucrări lnfățișînd peisaje din România, semnate de Georges Janoura, care a făcut studii in țara noastră.La vernisaj au rostit alocuțiuni criticul de artă Mircea Deac, directorul Oficiului de expoziții, și pictorul sirian Ahmad Madon, comisarul expoziției.

Au luat parte Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Asociației de prietenie româno- siriană, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți Walid Al Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★Cu același prilej, în foaierul Facultății de mecanică a Universității din Galați s-a deschis o expoziție de costume naționale siriene și de fotografii reprezentînd monumente istorice șl de arhitectură din Siria.

Sosirea noului ambasa
dor al Greciei. Martl duPă a- miază a sosit în Capitală Michel Cottakis, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Elene în Republica Socialistă România. (Agerpres)

PROGRAMUL 1

9,09 Teleșcoală
10,00 Film artistic : Blocada (partea ■ 

H-a)
11.15 Șoimii patriei
11,25 Telex
16,20 Fotbal : România — Ungaria (e- 

chipe olimpice). Transmisiune di
rectă de la Pitești. In pauză : 
• Telex • Tragerea Pronoexprea

18.16 Teleșcoală. Documente de piatră : 
Tropaeum Tralanl

18,36 Telecronlca pentru pionieri
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mal — Fapte din 

Întrecerea socialistă
19,30 Noi, femeile 1
19.50 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări după opere literare, mari 
actori”. „Deșertul Tătarilor”. Pre
mieră pe țară.

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 1

19,0# Telejurnal • 1 Mal — Fapte din 
întrecerea socialistă

19,30 Desene animate : Gisca fermecată 
— spisodul 1

19,58 Studio T ’79
20,20 Treptele afirmării
20,50 Telex
20,55 Rezonanțe pe portativ — muzică 

ușoară
21,05 Orizont tehnlco-țtllnțlflc

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

Succese pe măsura prestigiului sportului românesc
FOTBAL: în preliminariile 

olimpice

„I.L. Ca- au fost prezentate nu mai pu- patru spectacole diverse ca și solicitări interpretative, a șl adus actorilor profesio- mîine nu mai puțin de nouă

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 șl 21 aprilie. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, ce vor avea șl 
caracter de aversă, mal ales In regiu
nile din vestul țării. Vint moderat, cu 
intensificări locale. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre zero șl 10 
grade, iar cele maxime intre 10 șl 20 
de grade. In București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vint slab 
pină la moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

„Gindul tdu, fapta ta" este titlul monto|ului prezentat, în limba germand, 
de formația Casei de culturâ a studenților din Timișoara

O REUȘITĂ ACȚIUNE ARTISTICĂ, 0 EMISIUNE

DE LARG INTERES

Concursul pionieresc

„CUTEZĂTORI SPRE VIITOR"O dată la trei săptă- mini. duminica după- amiază. la o oră de maximă audientă, televiziunea concursul . „Cutezători I tor". Este. I dovedesc
transmite nionieresc spre vii- asa cum o episoadele de nană acum, o competiție a celor mai talentați, celor mai în- demînatici copii din fiecare județ al țării. Tematica educativă generoasă oferă cadrul evocării și elogierii. în vers si cin- tec. a unor importante patriei si nostru, din a anilor „— ~~socialiste. O formulă suficient de elastică pentru antrenarea în întrecere a unui mare număr de participanți la probe diverse, desfășurate pe viu sau filmate în ambianta lor naturală, care solicită deopotrivă cunoștințele de cultură generală ale școlarilor, aptitudinile lor teh- nico-aplicative. artistice si snortive. spiritul inventiv si vioiciunea spiritului. Prezenta în iuriu a unor personalități marcante ale vieții științifice, culturale, sportive stimulează dorința de afirmare a pionierilor

momente din istoria poporului cronica vie construcției

din județele prezente în întrecere.Dună crimele confruntări ale „echipajelor județene" citeva elemente se imnun. plăcut, atenției. Este, în nrimul rind. notabilă participarea celor mici, a membrilor organizației triei", cu recitaluri, farmec și care isi spun cuvintul ingeniozitatea, gingășia. candoarea specifice vîrstei, ca și deprinderi practice însușite la grădinițe. Sint, de asemenea, remarcabile confruntările artistice ale pionierilor, ale celor mai reprezentative formații de elevi, laureate ale primei ediții a Festivalului „Cintarea României". participante la actuala ediție a marii competiții naționale. în interpretarea lor sensibilă, pătrunsă de respectul si atenția cuvenite celor mai de seamă valori culturale ale poporului nostru, sînt prezentate nestemate ale folclorului traditional specific zonelor respective si creații artistice remarcabile ale epocii noastre socialiste. în versuri, cintece, dansuri, crea-

„Șoimii pa- adevărate pline de culoare, in

de a- cute si interpretate pionieri si școlari, cestia îsi exprimă emoție dragostea pentru partidul nostru, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru copilăria fericită, pentru grija si ocrotirea cu care sint îndrumați nașii in viată ai celor mai tineri cetățeni ai României socialiste.Atingerea telurilor educative propuse. în- tr-un cadru telegenic antrenant si atrăgător, a presupus si presupune oe mai departe (concursul isi propune să capteze interesul participantilor si spectatorilor pină în anul 1980) din partea organizatorilor — Consiliul Național al Organizației Pionierilor — si a realizatorilor — creatori cu experiență în prezentarea concursurilor cu si pentru copii — eforturi susținute în privința respectării atît a cerințelor genului, cit și, mai ales, a specificului de virstă și de preocupări ale pionierilor și școlarilor participant!.
Florica 
DINL’LESCU

C. Alexandru, Șt. Rusu și I. Draica au cucerit medalii de aurpartide precedente învinsese pe leev (U.R.S.S.), Wehling (R.D.G.), Staikov (Bulgaria). O nouă medalie de aur la șiragul sportivului român : „Bravo, Ștefan Rusu !“.Iar ca o ultimă veste bună din seara de ieri, să semnalăm performanța debutantului Vasile Andrei — medalia de bronz la categoria 100 kg. în meciul final cu N. Balboșin (U.R.S.S.), multiplu campion european, mondial și olimpic, sportivul nostru a luptat foarte bine, fiind întrecut la limită.Astăzi vor avea loc finalele la celelalte cărora dreanu dabile : succes.

Momente Înălțătoare, ieri, la Palatul sporturilor și culturii, de mare satisfacție pentru miile de spectatori și pentru întreaga suflare a amatorilor de sport din țara noastră : luptători români, cu faimă nedezmințită, cucereau titluri de campioni ai Europei, întrecînd adversari dintre cei mai puternici I Tehnician cu reputație mondială, antrenorul Ion Cornianu presimțea răsunătorul succes — cerîndu-i luni seara un pronostic asupra deznodămîntului competiției la cele cinci categorii de lupte greco-romane, cu finale programate marți, ne spunea : „Mîine va fi o zi bună pentru reprezentanții României !“ Și ziua bună s-a cunoscut încă de dimineață. în reuniunea de ieri dimineața, Constantin Alexandru l-a învins din nou, ca și la Oslo in 1978, pe tenacele său rival Anatoli Bozin (U.R.S.S.), cîștigînd încă o dată — pentru a cincea oară ! — titlul european la categoria 48 kg, categorie în cadrul căreia de altfel își transformase numele în renume un ilustru predecesor, alt reprezentant al României, Gheorghe Berceanu. Din 1975 încoace, Constantin Alexandru, membru al clubului Steaua, a parcurs un traseu de glorie, cu înălțări pe prima treaptă europeană la Ludwigshaffen (1975), Leningrad (1976), Bursa (1977), Oslo (1978) și acum, în 1979, la București, capitala patriei dragi. Reamintind că anul trecut, în Mexic, el a devenit și campion mondial al categoriei, să-i adresăm în rind cu toți amatorii de sport „Bravo, Alexandru !“ și să-i urăm succese, pe măsura dovedită, în anul olimpic 1980.La realizările reprezentanților noștri în cadrul întrecerilor continentului din ultimii doi ani — cele mai bune din istoria participării : 7 medalii (3 de aur) în 1977 și 8 medalii (4

de aur) în 1978 — o contribuție de vîrf a avut-o cel mai tînăr membru al formației române, Ion Draica. în palmares, la 21 de ani, 1 se înscriau două medalii europene și una mondială, toate trei de aur; ieri, con- stănțeanul Ion Draica a cucerit al treilea titlu continental consecutiv la categoria 82 kg, o confirmare a deplinei maturități sportive la vîrstă tînără, o promisiune solid întemeiată pentru viitorul an. „Bravo, Draica !“.Alături de Alexandru și Draica, egal în performanță cu el, pentru că deținea, ca și ei, medalii de aur, în Europa și în lume, la categoria 68 kg, se afla Ștefan Rusu. Mai exact, se află mai departe în prima linie — ieri, vigurosul luptător din Rădăuți a cîștigat meciul final cu vestitul polonez Andrzej Supron, după cum m

A-

i cinci categorii, în cadrul Nicu Gingă și Roman Covor concura cu șanse apre- la trofee. Le dorim muit
Valeriu MIRONESCU

?*!> I IV
. . r.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Moartea ultimului golan
— 16,30; 20, (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 19.
• Opera Română (la Sala Pala
tului) : Lacul lebedelor (spectacol 
extraordinar) — 19.
• Teatrul de operetă : Nesfîrșit, 
zborul Măiastrei, Meșterul Manole
— 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 
(sala Studio) : Craii de 
veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Iești) : Omul care a văzut 
tea — 19,30, '

Giu- 
moar- 

.... — 19,30., (sala Majestic) : A 
cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
• Teatrul ,,lon Vasilescu“ : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? — 10, Ochiul 
— 17.
S Teatrul „Țăndărică" : Ninigra

Aligru — 10; (la Tehnic-club) : 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau 
clătitele — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

cinema
• Un om in loden : SCALA — 
9,15; 11,39; 13,45; 16; 18,15 : 20.39, 
FAVORIT — 15,30; 17,45: 20, CA
PITOL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Omul cu masca de fier j PA
TRIA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• o simplă problemă de timp : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Noi aventuri eu Tom și Jerry

— 8,30; 11; 12,30: 14; 15,30, CâlcUul 
lui Achlle — 17,30; 19,30 : DOINA.
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16.30;
18,30; 20,30, FEROVIAR — 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
• Prinț și cerșetor : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 12; 14,30; 17,15; 20.
• împușcături In stepă : DACIA
— 15: 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune î GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
GLORIA — 16,30; 18; 20,15.
• Napoli se revoltă : AURORA
— 15,30; 18; 20, CENTRAL — 15; 
17; 19; 21.
• Nea Mărin miliardar : COS
MOS — 15; 17,30; 20, FERENTARI
— 14,30; 18,30; 18,30; 20,30, TIM
PURI NOI — 13; 15; 17; 19; 21.
• Cobra : BUZEȘTI — 15,30;
17,30; 20, MIORIȚA — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,15.
• Clipa : GIULEȘTI — 15,30; 19,
TOMIS — 9,15; 12,30; 15,45; 19,
VOLGA — 15,30; 19.
• Cuibul iluziilor : FLACARA — 
15,30; 19.
• Incredibila Sarah : BUCEGI — 
15; 17.30; 19,45.
• Șeful — 11,45, Contele de Mon
te Cristo (ambele serii) — 14, Nu-i 
timp de dragoste — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Sonată pe malul lacului : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Brațele Afroditei : FLAMURA
— 15,45: 18; 20,16, MELODIA — 
15,15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor: VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Police Python 357 : ARTA — 
15; 17,30; 20, FLOREASCA — 14,30: 
17,15; 20.
• Expresul de Buftea : LIRA — 
14; 16; 18; 20, MUNCA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Leac împotriva fricii : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• In viitoare : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 19.
• Speriațl-1 pe compozitor : PA
CEA — 15; 17,30; 20.
• Cadoul vrăjitorului negru : 
PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Mizez pe 13 : VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20.
• Program de vacanță : FAVO
RIT — 9: 11; 13, GLORIA — 6,45; 
11; 13,15, AURORA — 9: 11: 13, 
CENTRAL — 9; 11; 13, COSMOS
— 10; 12, FERENTARI — 10; 12.
MIORIȚA — 9; 11, GIULEȘTI — 
9; 11, VOLGA — 9; 11,15; 13.30,
BUCEGI — 9.30; 11,15: 13, FLA
MURA — 9; 11.15; 13,30. MELO
DIA — 9: 11: 13. MODERN — 9, 
FLOREASCA — 9; 11; 13. DRU
MUL SĂRII — 9; 11, PACEA — 
9; 11; 13, TIMPURI NOI — 9; 11, 
VIITORUL — 10; 12.

sînt urmă-Zamfir, Ște- Bărbuiescu, D. Nicolae, Bucu, Pu-

Azi, România—UngariaAstăzi, la Pitești, în preliminariile olimpice, se va juca meciul-tur dintre selecționatele olimpice ale României și Ungariei.Formațiile probabile toarele :
România — Speriatu, fănescu, Cîrstea, Ivan, Augustin, Iovănescu,Radu II, Stan (rezerve : rima, Stancu, Nicolae, M. Răducanu, Cămătaru).
Ungaria — Katzirz, Szanto, Sala- mon, Rab, Kutasi, Olah, Tatar, Poczik, Gyimesi, Izso, Fekete.întîlnirea va fi condusă de o brigadă de arbitri din Turcia — la centru, Talat Tokat.Meciul va fi televizat începe la ora 16,30 șl va direct

Ceea ce nu trebuie uitat:
„meseria" fascismului este asasinatul

Declarația istoricilor francezi cu privire la politica 
• Milioane de oameni trimiși la moarte în numele poftei de 
„spațiu vital" • Operația gazării cu „Zyklon-B" — în descrierea 
unui ofițer S.S. • Auschwitz — suprema perfecțiune tehnică 
în materie de holocaust • Adevărul nu poate și nu trebuie 

să fie tăinuit
Ziarul francez „Le Monde" a publicat recent documentul intitulat : 

„DECLARAȚIA ISTORICILOR CU PRIVIRE LA POLITICA HITLE- 
RISTA DE EXTERMINARE", purtind semnătura unui mare număr de 
oameni de știință și cadre universitare care lucrează sau predau la 
prestigioase instituții de studii superioare sau cercetare, precum 
College de France, C.N.R.S. (Centrul național de cercetări științifice), 
facultăți din Paris și din provincie, la Școală de înalte studii in științe 
sociale etc. Autorii au ținut să dea, prin această declarație, răspuns 
încercărilor de a se tăgădui sau minimaliza crimele naziste — ceea 
ce, evident, nu poate servi decit recrudescenței ideilor și practicilor 
fascismului. Pe baza faptelor istorice, autorii reamintesc că 
in lagărele naziste au murit milioane și milioane de oameni; numai la 
Auschwitz — 4 milioane aparținind la 24 de naționalități, intre care și 
români. „Oricît de groaznic ar fi adevărul, el rămîne. Și pentru ca nici o înșelătorie să nu subziste, istoricii francezi, proveniți din orizonturi diverse, au semnat declarația de mai sus" — scrie „Le Monde" 
in prezentarea documentului.De la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial — se spune în Declarația istoricilor — s-a întimplat în diverse rînduri ca diverși publiciști, arogîndu-și uneori chiar titlul de istorici, să pună în cauză veracitatea mărturiilor asupra politicii hitleriste de exterminare. Trebuie spus că în 1945, aceste mărturii erau mai mult decit evidente. Astăzi însă, majoritatea deportaților care supraviețuiseră lagărelor, au murit. Au rămas doar textele lor și arhivele celui de-al Ill-lea Reich, dar această documentare nu-i împiedică pe unii să aibă reflecții „critice". De aceea, este firesc ca generația care n-a resimțit șocul lui 1945 să-și pună acum întrebări. în mod deosebit, pentru a- ceastă generație se publică prezenta declarație. O facem în calitatea de istorici, calitate care nu dă nici un drept, dar implică o datorie — aceea de a fi, pe deasupra școlilor de gindire cărora le aparținem, slujitorii umili ai adevărului.Numărul celor exterminați In cursul războiului se evaluează în general la 6 milioane de evrei, 200 000 țigani, 103 000 germani așa-ziși cu „tare ereditare". Se adaugă mai multe milioane de polonezi, ruși și alte popoare slave, al căror număr se considera că trebuie redus prin foamete, limitarea nașterilor sau exterminare, în funcție de nevoile de spațiu vital ale Reichului și de disprețul S.S.-iștilor față de aceia pe care Himmler îi denumea „animale umane".La aceste exterminări colective se adaugă asasinatul individual, prin metodele cele mai variate, inclusiv gazarea, a numeroși deportați : germanii antinaziști, rezistenți din țările Europei de vest, mai ales francezi, și chiar prizonieri de drept comun. Unele din aceste asasinate erau „politice", altele nu aveau decit scopul de a termina cu indivizi incapabili să mai lucreze pentru mașina de război nazistă.

hitleristă de exterminare

în

în pregătirea atacului împotriva Uniunii Sovietice, Hitler a ordonat exterminarea, în teritoriile ce-și propusese să le cucerească, a „inamicilor" rasiali: evreii; adversarii ideologiei ; activiștii comuniști ; elementele „asociale" ; țiganii. La început, această exterminare a fost treaba detașamentelor speciale, așa-numite „Einsatzgruppen". Ele au omorît, mai ales, prin împușcare, dar și cu ajutorul camioanelor prevăzute cu un dispozitiv permițînd gazarea ocupan- ților, un număr de aproximativ 2 milioane de oameni.în diferite teritorii, mai ales în cele poloneze, exterminarea a fost practicată prin crearea de instalații speciale. în cursul primelor luni ale anului 1942, cinci lagăre de exterminare — în afara celui de la Auschwitz, care era anterior și care se găsea atunci pe teritoriul Reichului — au fost create și prevăzute cu toate instalațiile necesare, în special camere de gazare (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka și Maidanek). O regie adecvată (camuflarea clădirilor în gări feroviare, cu inscripții și aviziere corespunzătoare) urmărea să deruteze victimele, pentru a preveni rebeliuni disperate de ultimă oră.între atîtea alte mărturii, iată o scrisoare a ofițerului S.S, Gerstein, datată 25 aprilie 1945, și destinată autorităților franceze, în care sînt relatate aspecte văzute de el la Belzec. „Eu însumi, impreună cu că
pitanul Wirth, ne găseam in fața ca

rnetelor morții. Bărbați, femei, fete, 
copii mai mari și alții mici de tot, 
trec, complet goi, pe dinaintea noas
tră. Intr-un colț, un SS-ist puternic 
le spune : -Nu aveți decit să respi
rați puternic ; o să vi se întărească 
plăminii ; un bun dezinfectant, vă 
ferește de boli contagioase*". „Cuvin
tele nu trezesc decit atita speranță 
cit să-i facă pe unii să pășească 
fără rezistență In camerele morții;

dar cei mai mulți știu totul, mirosul 
le indică soarta care-i așteaptă. Oa
meni goi sint ingrămădiți in camere 
unii peste alții. Căpitanul ordonă : 
•Să fie bine umplute*. 7 000—3 000 
intr-un spațiu care nu depășește 25 
metri pătrați și 45 metri cubi. Apoi 
porțile se închid...".Planul de exterminare a fost dus la „perfecțiune" la Auschwitz. Creat in vara lui 1940, la început pentru deținuți politici sau criminali polonezi sau germani, acest lagăr sau mai bine zis acest gigantic complex de asasinare, întins pe o suprafață de citeva zeci de kilometri pătrați, a devenit concomitent un Ioc de exterminare imediată și lagăr de muncă forțată în condiții cu totul ne. Speranța medie de viață nuților era de 6 luni.Comandantul lagărului, Hoess, după experiențe prealabile efectuate pe prizonieri sovietici, a optat pentru gazul „Zyklon B“, un produs insecticid de care se servea în mod curent armata hitleristă. Din fiecare convoi de deportați sosiți, trei pătrimi — copii, bătrîni, majoritatea femei — luau imediat drumul camerelor de Birkenau, nerate în aflau pe fixiere.Tot la Auschwitz au fost cate numeroase „experiențe cale" comportînd disecția pe viu a ființelor omenești. Aceste practici au continuat pînă în noiembrie 1944, cînd, din ordinul lui Himmler, instalațiile de ucidere, camerele de gazare, cuptoarele crematoriilor au fost distruse. Lagărul de la Auschwitz a fost evacuat in fața înaintării armatei sovietice la începutul anului 1945. Hoess însuși a apreciat numărul victimelor la 2 milioane și jumătate de gazați și o jumătate de milion morți în lagărul propriu-zis; dar aceste cifre sînt minimalizate, cu atit mai mult cu cit SS nu mai contabiliza pe cei care erau conduși imediat la camera de gazare.în încheierea documentului istoricilor francezi se precizează că faptele de mai sus au fost confirmate de un ansamblu uriaș de mărturii concordante, de depoziții in fața unor magistral! exigenți, inclusiv ale parti- cipanților la procesul de exterminare— de la membrii comandourilor însărcinate să ducă victimele la camerele de gazare pînă la însuși comandantul lagărului de la Auschwitz.Desigur, fenomenului de genocid— conchid autorii — i se pot da explicații și interpretări variate ; unii ajungînd chiar pînă acolo încît să-și imagineze și să spună că asemenea fapte monstruoase n-au avut loc. Dar, din păcate, ele au avut loc șl nimeni nu le poate tăgădui existența fără ca prin aceasta adevărul să fie batjocorit.

inuma- a deți-Rudolf

gazare de la Auschwitz- Cadavrele lor erau inci- vaste crematorii care se lingă instalațiile de as-practi- medi-

• DIN NOU DESPRE 
ALIMENTAȚIA ECHILI
BRATA. La un recent simpozion internațional organizat în Berlinul occidental, dieteticienil s-au pronunțat împotriva unei hrane bazate, in principal, pe preparate din carne. Pentru sănătatea organismului nu trebuie neglijate piinea integrală din făină de griu, fructele, legumele și alte alimente naturale cu structură fibroasă. Acest gen de hrană obligă la o mestecare temeinică, fiind, astfel, mai ușor asimilată. Ea stimulează. în plus, activitatea intestinală și provoacă o scădere a proporției de colesterol, frinlnd apariția atero- I sclerozei.

• PĂDURARI COS
MICI. Pentru prima dată în U.R.S.S. pădurile din taigaua Buriatiei vor fi inventariate cu ajutorul informațiilor transmise de sateliți. Aparatura instalată la bordul acestora va fotografia zona de păduri, inregistrînd o- perativ pe peliculă rezervele forestiere și speciile din care sînt constituite, stadiul lor de maturitate, precum și acele parcele care necesită îngrijiri speciale. De asemenea, sateliții vor transmite patrulelor de supraveghere, de trei ori în decurs de 24 de ore, date despre masivele împădurite cu un înalt grad de uscăciune pentru a se putea preveni dezlănțuirea unor Incendii de mare amploare.

• „GRĂDINA CELOR 
1000 DE MIRESME". Cercetătorii de la Institutul vest- german pentru botanică și biologie farmaceutică intenționează să organizeze la Erlangen o adevărată premieră mondială în materie de parcuri. Pe o suprafață de 9 000 mp va fi amenajată o „grădină a miresmelor", tn care principalul criteriu de selecție a plantelor va fi parfumul puternic pe care îl emană. Botaniștii s-au și oprit asupra unui număr de 1 000 de plante parfumate, care s-au dovedit a suporta condițiile climatice existente în regiune. în afară de calitățile estetice și olfactive — de care vor beneficia vizitatorii parcului — plantele din „grădina miresmelor" urmează să fie va

lorificate și de industria farmaceutică.
• TREI INIMI a schimbat in ultimii ani americanul Gerald Young, din orașul Cherry Hill, statul New Jersey (S.U.A.). Primul transplant i-a fost făcut în 1976, cînd abia împlinise 43 de ani, de către medicii clinicii universitare din Stanford. După un an, starea sa a început să se înrăutățească și medicii au oninat pentru un nou transplant. Din păcate, nici această intervenție chirurgicală n-a reușit, ceea ce i-a determinat pe medici să-i transplanteze lui Young ■ treia

Inimă. Astăzi, Gerald Young se simte bine și duce o viată normală ; încă în timpul convalescenței a început să practice ciclismul.
• „RĂDĂCINI II". Societatea americană de televiziune „ABC", realizatoare a serialului „Rădăcinile", despre destinul actualei populații de culoare din S.U.A. (după un best-seller cu același titlu de Alex Haley), prezintă publicului american o continuare a pasionantei istorii. Scenariul noului serial. „Rădăcini II", a cărui acțiune se desfășoară între 1882 și 1967. a fost

si el realizat după un text de Haley, care tratează despre viata negrilor' din S.U.A. in condițiile manifestării Ku-Klux-Klanului. în distribuția noului serial apar, pe lingă Henry Fonda și Marlon Brando, o serie de atleți negri cunoscuți.
• UN REMARCABIL 

EVOCATOR AL TRECU
TULUI ISTORIC. Pentru prima oară, o personalitate a televiziunii a fost aleasă membru al Academiei franceze. Este vorba de istoricul Alain Decaux, care a dobîndit faimă pentru serialele sale în care evocă, cu o remarcabilă forță de sugestie, oameni și intimplări din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, fiecare dintre emisiunile

sale fiind urmărite de milioane de telespectatori. în prezent, Decaux, care este totodată și un talentat autor, lucrează la un serial consacrat marelui scriitor Victor Hugo.
• AVION SOLAR. Un colectiv de ingineri englezi construiește in momentul de față un aparat, cu un singur loc, ce va fi propulsat cu ajutorul energiei Soarelui. Doar la decolare va fi nevoie de intervenția pilotului, care va accelera rotația elicei printr-un sistem de pedale șl transmisie. Celulele solare, montate pe suprafața aripilor, transformă energia solară în curent electric. Datorită unui motor electric foarte ușor, avionul va putea să urce cu o viteză de 90 m pe minut. El va atinge o

viteză maximă de 100 km pe oră, dar este calculat să zboare cu o viteză de croazieră de 40 km pe oră.
• O NOUA VICTIMĂ 

A POLUĂRII. Marea Caraibilor. socotită pînă nu de mult ca un adevărat ținut de basm, este, de fapt, cea mal poluată mare din lume, după Me- diterana. Substanțe chimice nocive și deșeuri deversate în mari cantități amenință viața din această mare. Afirmația aparține renumitului oceanolbg Jacques Cousteau, care intenționează să examineze mai îndeaproape, în cadrul noii sale expediții, efectele poluării la revărsarea fluviilor Caroni și Orinoco.
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„Așteptăm intilnirea cu prietenul român
- tovarășul Nicolae Ceausescu"

Capitala Mozambicului se pregătește să primească 
pe înalții soli ai poporului român

MAPUTO. — (De la trimisul 
Agerpres). Vizita oficială de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Mozambic, la invitația tovarășului 
Samora Moises Machel, președintele 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, este aștep
tată la Maputo, ca de altfel in în
treaga țară, cu un interes deosebit.

In așteptarea inalților oaspeți, la 
Maputo s-au făcut intense pregă
tiri. Orașul, aflat chiar pe țărmul 
Oceanului Indian, a îmbrăcat haine 
de sărbătoare. Tricolorul românesc 
a fost arborat pe marile bulevarde 
ale capitalei. De asemenea, portre
tele celor doi președinți pot fi zărite 
pe traseul ce duce de la aeroport 
la reședința rezervată solilor po
porului român, pe celelalte străzi 
ale capitalei.

Răspunzind interesului larg al 
opiniei publice mozambicane față 
de țara noastră, posturile de radio 
au inclus in programul ultimei săp- 
tămîni cite trei emisiuni zilnice 
consacrate României. Pe imensele 
gazete de stradă, denumite „Jornais 
do povo" (ziare populare), pe care

ORIENTUL MIJLOCIU
• Negocieri ministeriale egipteano-israeliene • Bahrein : „O 
pace autentica trebuie să fie bazată pe recunoașterea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian" • Atac pe aeroportul 

din BruxellesCAIRO 17 (Agerpres). — Ministrul egiptean al petrolului și ministrul israelian al energiei s-au întilnit, marți, în Sinai, pentru a negocia o serie de probleme legate de evacuarea de către Israel a terenurilor petrolifere din această zonă și revenirea lor sub suveranitatea Egiptului — a anunțat primul ministru Mustafa Khalil. Această acțiune — relevă a- genția M.E.N. — se desfășoară în conformitate cu prevederile Tratatului de pace semnat de Egipt și Israel.BEIRUT. — Pentru a treia zi consecutiv, regiunea libaneză Tyr a fost ținta bombardamentelor israeliene, informează agențiile Reuter și France Presse.Un purtător de cuvlnt palestinian a declarat că artileria israeliană a bombardat din nou tabăra de refu- giați palestinieni de la Rashidiyeh.MANAMA. — Intr-un interviu a- cordat revistei „Al-Mawakef“, ministrul de externe al Bahreinului, șeic Mohamed Bin Mubarak, a arătat că instaurarea păcii în Orientul Mijlociu trebuie să fie bazată pe deplina recunoaștere,a drepturilor inalienabile ale „poporului palestinian, informează . agenția Q.N.A. Orice pace realizată prin acorduri bilaterale trebuie să fie respinsă, a spus șeicul Mohamed Bin Mubarak. El a condamnat tratatul de pace încheiat intre Egipt și Israel, apreciind că a- cesta ar fi contrar intereselor legitime ale poporului palestinian și ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei — unicul său reprezentant.KUWEIT. — Consiliul ministerial al Organizației țărilor arabe expor

Combatanții FRELIMO 
pe șantierele 

reconstrucției
• Azi, pe meleagurile civilizației Monomotapa
• Resursele naționale - valorificate în folosul 
propriului popor • Orizonturile largi ale

colaborării româno-mozambicane
„De la Rovuma la Maputo — un singur popor, o singură națiune", glăsuieste una din cele mal frecvente lozinci ale mozambicanilor. Intre riul Rovuma. desemnînd frontiera cu Tanzania. în nord, si riul Mânute, din extremitatea sudică, la granița cu R.S.A.. Mozambicul se întinde pe o suprafață de 783 030 kmp. avînd o deschidere spre Oceanul Indian de peste două mii de kilometri. De la cîmpia largă dinspre litoral, relieful urcă progresiv spre zona platourilor. punctate de masive muntoase, cum sînt cele din provinciile Niassa si Tete. Climș este subtropicală în sud, tropicală în centru si nord, cu alternantă de sezon secetos si ploios.Este vorba de o tară cu o veche Si bogată istorie, care abia de cu- rînd a început să fie studiată cum se cuvine, intruclt înainte toate lucrările de istorie se ocupau mai ales de colonizarea acestui pămînt. lăsînd în umbră trecutul mal îndepărtat al poporului mozambican.încă din secolul al X-lea al erei noastre, populațiile de pe litoralul mozambican erau vizitate de negustori persani și arabi, avînd cu ei intense relații comerciale : în jurul anului 1300 aici s-a închegat o importantă civilizație — imperiul Monomotapa — care, in ciuda vicisitudinilor. a dăinuit vreo cinci secole, întinzîndu-se și pe teritoriul actualei Rhodesil. Ruinele de la Fort Victoria si resturile a 58 de așezări cu construcții de piatră descoperite de arheologi vorbesc elocvent despre nivelul atins de strămoșii mozambicanilor și ai populației Zimbabwe. Casele de piatră si figurinele ornamentale de pe pereții lor aduc mărturia unui popor sedentar, avansat In tehnica construcției si în sculptură, în vreme ce vestigiile de fier, aur si cupru vădesc o diversificare a utilizării metalelor. S-au descoperit 

figurează anunțul despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Mo
zambic, este înscrisă chemarea 
adresată populației de a fi prezentă 
la acest mare eveniment — „lntil- 
nirea cu prietenul român — tova
rășul Nicolae Ceaușescu".

Articolele apărute in presă în zi
lele premergătoare vizitei inalților 
oaspeți români relevă importanța 
deosebită a dialogului la nivel înalt 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare, solidaritate 
româno-mozambicane. Referindu-se 
la acest eveniment, ziarele „Noti- 
cias" și „Noticias da Beira" arată 
că este vorba de prima vizită a unui 
șef de stat român in Mozambic, ea 
înscriindu-se in cadrul politicii de 
solidaritate militantă a României 
socialiste cu popoarele africane. 
Cele două ziare au publicat, de 
asemenea, o serie de materiale con
sacrate României, cititorul mozam
bican puțind astfel să afle despre 
trecutul patriei noastre, despre rea
lizările prezente și aspirațiile sale 
de viitor. Materialele apărute evi
dențiază, totodată, activitatea bo
gată pe plan internațional a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

tatoare de petrol (O.P.A.E.P.), reunit în sesiune extraordinară in Kuweit, la cererea Irakului, a hotărît suspendarea R.A. Egipt din rîndurile membrilor organizației și a organismelor aferente acesteia — Compania arabă de transporturi petroliere maritime, Corporația arabă de investiții în domeniul industriei petroliere — relatează agenția Q.N.A., citind un comunicat oficial.BEIRUT. — O organizație palestiniană necunoscută pînă în prezent, autointitulată „Martie negru", a revendicat responsabilitatea unul atac comis pe aeroportul din Bruxelles împotriva pasagerilor companiei israeliene „El Al", în urma căruia au fost rănite 11 persoane — informează agențiile Associated Press și United Press International.în legătură cu aceasta, purtătorul de cuvlnt oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, M. Labadi, a declarat că „O.E.P. denunță asemenea atacuri", in care nu este implicată. El a precizat că nu cunoaște organizația care și-a asumat responsabilitatea atentatului de la Bruxelles.KUWEIT 17 (Agerpres). — Șeic Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, șeful statului kuweitian, a primit pe primul ministru al Senegalului, Abdou Diouf, care se află Intr-o vizită oficială în această țară. Convorbirile prilejuite de această întrevedere au fost consacrate examinării relațiilor bilaterale, unor probleme internaționale și evenimentelor din Orientul Mijlociu în lumina ultimelor mutații intervenite în această parte a lumii.

aici și obiecte de sticlă si porțelan, originare din China, dovadă a contactelor cu popoare situate la mari distante.Nu se cunoaște încă cu certitudine originea denumirii de Mozambic. dar versiunea cea mal probabilă susține că ea ar proveni de la numele unui arab. Musa al Bique. care era seic 
Realități noi în REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC

A
------------------------------------------------------------ 1------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- —-- ------ —------------------------sau sultan pe insula din apropierea actualei capitale, clnd navigatorul portughez Covilhă a sosit aici în 1489. Colonizarea propriu-zisă a început mult mai tîrziu și. odată cu ea, lupta de rezistentă a mozambicanilor. ceea ce a făcut ca de-abia la sfîrșitul veacului trecut să fie instaurată dominația colonială asupra întregului* teritoriu al Mozambicului.Etapa decisivă a luptei pentru neatîmare începe odată cu crearea Frontului de Eliberare a Mozambicului (FRELIMO), care, timp de un deceniu, a condus lupta armată a mozambicanilor contra colonialismului. iar de la proclamarea independentei, la 25 iunie 1975. conduce poporul in opera de reconstrucție națională. de dezvoltare liberă si independentă. de făurire a unei noi societăți.Multi din instructorii politici al detașamentelor FRELIMO lucrează acum ca organizatori ai maselor la orașe și sate, in lupta pașnică, dar deloc ușoară, pentru edificarea unul Mozambic nou. mobilizează populația la îndeplinirea sarcinilor economice, organizează cursuri de alfabetizare pentru adulti. îndrumă organizațiile de femei si tineret, cercurile de educație politică. In în

CEREMONIE SIMBOLICA ÎN EGIPT

Prima cursă de la Cairo la Assuan 
cu un tren din vagoane românești
CAIRO 17 (Agerpres). — in Egipt 

a avut loc ceremonia punerii in 
circulație a primului tren format 
din vagoane de pasageri de fabri
cație românească, livrate de între
prinderea de vagoane Arad.

Cursa inaugurală a fost organiza
tă pe ruta Cairo — Assuan.

Potrivit contractelor semnate pînă 
în prezent, partea română urmea
ză să livreze Egiptului 480 vagoane 
de pasageri.

Ceremonia, care a fost transmisă 
de posturile de radio și televiziune

MOSCOVA

Plenara C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 17 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.C.U.S., care a examinat marți probleme referitoare la prima sesiune a Sovietului Suprem al celei de-a zecea legislaturi a aprobat tezele și concluziile cuprinse în cu- vintarea rostită cu acest prilej de L.I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., privind activitatea Sovietului Suprem și direcțiile perfecționării activității tuturor sovietelor de deputați.Plenara l-a eliberat pe Iakov Rla- bov din funcția de secretar al C.C. al P.C.U.S. în legătură cu numirea lui ca prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

agențiile de presă transmit:
Primire la Belgrad. Pre- ședințele Iosip Broz Tito a primit, marți, pe Mohamed Seddik Benya- hia, trimisul personal al președintelui Algeriei, membru al Biroului Politic al Partidului Frontul de Eliberare Națională, ministrul afacerilor externe al Algeriei, care se află in vizită la Belgrad. Cu prilejul convorbirii prietenești care a avut loc, oaspetele i-a înmînat președintelui Tito un mesaj din partea președintelui Bendjedid Chadli, informează agenția Taniug.
Convorbiri ungaro—ame

ricano. Marți, le Budapesta au avut loc convorbiri parlamentare ungaro-americane. Cele două delegații, conduse de președintele Adunării de Stat a R.P.U., Antal Apro, și Thomas O’Neill, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A., au constatat că, în ultimii ani, s-a accelerat considerabil dezvoltarea colaborării celor două țări în diferite domenii de activitate, informează agenția M.T.I.
Alegeri locale în Cuba, în Republica Cuba s-au încheiat alegerile pentru desemnarea membrilor adunărilor municipale și provinciale ale puterii populare, desfășurate în două tururi de scrutin, la 8 și, respectiv, 15 aprilie. Potrivit cifrelor oficiale date publicității la Havana, au fost aleși 10 656 de deputați, între care 763 femei (7,2 la sută din total). La alegeri, în cadrul cărora 

treaga țară se multiplică inițiativele populare vizînd sporirea producției agricole si industriale.Sub lozinca-program „Unitate, muncă si vigilentă", poporul mozambican a pornit la drum cu entuziasmul ne care îl dă sentimentul libertății si demnității recîstigate. dar si cu conștiința dificultăților rezultînd din 470 
de ani de exploatare ei opresiune străină ; o economie marcată puternic de pecetea Înapoierii si bazată prin tradiție pe exportul agrar ; o industrie debilă, constituită aproape exclusiv din extracția minereurilor si prelucrarea unor produse agricole și alimentare. In întreaga tară existau doar 3 727 km de cale ferată si 3 355 km de drumuri modernizate din totalul de peste 25 000 km. iar 91 la sută din populație nu știa carte. Semnele acestei moșteniri nu se etalează doar prin cifre statistice, ci pot fi observate pe viu. chiar în capitală, unde, alături de cartierele cu vile superbe ale foștilor potentat!, de clădirile moderne destinate Înainte birourilor marilor afaceriști locali si ale firmelor monopoliste străine (toate aceste bunuri au trecut în proprietatea statului), poți vedea încă vaste cartiere de cocioabe, unde zeci de mii de oameni trăiesc în condiții ce evocă alte epoci.Această îndepărtată tară din Africa meridională întrunește o serie de condiții favorabile pentru dezvoltare, căci este înzestrată cu importante resurse naturale. în subsolul său se află zăcăminte de cărbune, bauxită, fier, beriliu, cositor, aur, uraniu, azbest, mică, sare si diamante. Dacă mai adăugăm existenta unui mare 

egiptene, a prilejuit o caldă mani
festare a bunelor relații de priete
nie și cooperare dintre cele două 
țări. Au participat ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ion 
Avram, ambasadorul României în 
Egipt, Ion losefide, reprezentanți 
ai întreprinderii de vagoane Arad. 
Au fost, de asemenea, prezenți Aly 
Fahmy Daghestanl, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, și 
Abdel Moneim Heshmat, președin
tele Căilor Ferate Egiptene.

FRANȚA

Pentru interzicerea unei 
adunări neofascistePARIS 17 (Agerpres). — Din Inițiativa Partidului Comunist Francez și a tineretului comunist, un număr de 14 organizații politice, sindicale și obștești au orgânizat, la Dijon, o în- tîlnlre, la care s-a cerut interzicerea adunării neofasciștilor francezi, italieni și spanioli, programată să se desfășoare la 19 aprilie în acest oraș.Intr-o declarație dată publicității de partlcipanții Ia întîlnirea de la Dijon se arată că o asemenea adunare a neofasciștilor reprezintă o sfidare la adresa memoriei luptătorilor pentru libertate și democrație.

s-au prezentat 24 261 candidați, au luat parte aproximativ 6 milioane de cetățeni cu drept de vot.
Comunicat bulgaro-ye- 

menit. Primu^ ministru al R.D.P. Yemen, All Nasser Mohammad Ha- sani, și-a încheiat marți vizita in R. P. Bulgaria, anunță agenția B.T.A. In timpul vizitei au fost semnate documente privind extinderea colaborării comerciale, economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.
Obiectivele revoluției e-sînt lichidarea definitivătiopienea tuturor formelor de exploatare și oprimare, a înapoierii seculare, ba- zîndu-se pe activitatea creatoare a maselor populare — a declarat Men- gistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, la un miting desfășurat In orașul Lekmet. Edificarea noii societăți este o sarcină deosebit de complexă și necesită /folosirea la maximum a tuturor resurselor umane și a bogățiilor naturale, unitatea și conștiința politică a oamenilor muncii — a subliniat vorbitorul.
Demisia ministrului de 

externe iranian. Dupâ cum a anunțat postul de radio Teheran, reluat de agențiile internaționale de presă, ministrul de externe al Ira
potential hidroenergetic — asigurat în primul rînd de fluviul Zambezi, unde se află oomplexul hidroenergetic Cabora-Bassa. cu o capacitate de producție proiectată de 18 miliarde kWh. care îl va situa între primele șase din lume — lungimea litoralului oceanic oferind mari posibilități pescuitului, ca si Întinderea si bogăția solului, care beneficiază în nord de ploile musonice. permitînd cultivarea unei game variate de produse agricole (porumb, trestie de zahăr, bumbac, iută, tutun, citrice, orez, copra, sisal, ceai, cafea, arahide și aproape jumătate din producția mondială de nuci „caju") avem imaginea unui pămînt apt de a asigura prosperitatea unei populații mult mai mari decît cea de 9 milioane si jumătate de locuitori pe care-i are astăzi.Dacă în trecut bogățiile pămintu- lui mozambican alimentau opulenta stăpînitorilor coloniali si a unei elite locale, acum, prin orientarea FRELIMO. prin esența revoluționară a primei constituții adoptate, prin măsurile vizind instaurarea unui stat democratic popular si organizarea pe baze noi a vieții economico- sociale se deschid ample perspective valorificării resurselor naționale in beneficiul întregului popor.Evoluțiile actuale din Mozambic se află în strinsă concordantă cu deciziile adoptate la cel de-al III-lea Congres al FRELIMO. din 1977, al cărui program subliniază că „partidul va conduce poporul mozambican spre realizarea transfor
mărilor revoluționare si democratice". Programul FRELIMO stabilește ca obiectiv principal al partidului „suprimarea exploatării omului de către om și realizarea condițiilor pentru edificarea in Republica Populară Mozambic a bazelor politice. materiale si ideologice ale socialismului". Partidul concepe edificarea noii societăți ca „o luptă de lungă durată". In acest sens. în perioada de după proclamarea independentei au fost luate un sir de măsuri. Intre care înfăptuirea reformei agrare, naționalizarea pămlnturilor foștilor magnați funciari, a unor întreprinderi cu pondere Însemnată In economia națională, a unităților din domeniul sanitar, din învătămînt etc.Tinind seama de specificul tării, cu 
o populație In majoritatea sa covîr- șitoare ocupată In agricultură, partidul de guvernămînt are In vedere în primul rînd reorganizarea vieții rurale. In perioada colonială, agricultura Mozambicului era caracterizată In esență de existenta a două sectoare ; primul — al latifundiilor deținute de coloniștii portughezi — avea producția destinată exportului si aducea profituri proprietarilor : al doilea — format din mici gospodării

NICARAGUA

Reprimarea sîngeroasă 
a populației civile 
din orașul EsteliMANAGUA 17 (Agerpres). — Ca urmare a puternicelor lupte desfășurate timp de mai multe zile intre Garda Națională somozistă și forțele Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua, orașul Esteli, situat la 15 km nord de capitală, Managua, a fost aproape în întregime distrus. Localitatea, o- cupată de insurgenții sandiniști la 9 aprilie, a fost supusă în continuare unui intens bombardament de artilerie și aviație al trupelor guvernamentale. După pătrunderea lor In Esteli, forțele Gărzii Naționale au declanșat o brutală reprimare a populației civile. Potrivit Crucii Roșii, cele mai numeroase victime se numără în rîndurile civililor, uciși în timpul luptelor de stradă sau de către plutoanele de execuție.La o populație de 40 000 locuitori, orașul In ruine Esteli are acum aproape 10 000 de sinistrați și oameni rămași fără adăpost. Pe plan economic, s-au înregistrat mari pierderi provocate de bombardamente. Practic, întreaga activitate industrială și comercială a fost paralizată. Populația orașului este amenințată de foamete și epidemii, suferă de pe urma lipsei de apă și medicamente.Pe de altă parte, informații parvenite la Managua semnalează noi acțiuni ale frontului sandinist, tn- deosebi In partea de nord a țării și In cîteva zone din sud.

nului, Karlm Sanjabl, șl-a prezentat demisia. Citind surse oficiale, radio Teheran a precizat că demisia a fost acceptată de Consiliul de Miniștri iranian.
Reforma agrara. GuvernuI Republicii Democratice Afganistan a trecut la transpunerea în practică a celei de-a .treia etape, finală, a reformei agrare. Conform unui decret al secretarului general al C.C. al Partidului Democratic Popular din Afganistan, președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, Nur Mohammed Taraki, dat publicității la Kabul, a început distribuirea parcelelor în rîndul țăranilor cu pă- mînt puțin și fără pămînt din ultimele șapte provincii ale republicii.

IARNA IN CENTRUL 
EUROPEI

BERLIN. — Cea mai grea 
iarnă din ultima sută de ani 
continuă să își facă simțită pre
zența In R. D. Germană. Astfel, 
agenția A.D.N. informează că, 
la Berlin, marți a nins din nou. 
După cîteva zile cu adevărat de 
primăvară, în care mercurul ter
mometrelor a urcat pînă la 20 
de grade Celsius, marți s-a în
registrat o temperatură de nu
mai plus 7 grade. Pentru urmă
toarele zile, meteorologii anunți 
precipitații și temperaturi scă
zute.

țărănești, cu pămînt insuficient si de slabă calitate — producea aproape exclusiv pentru autoconsum. Statul a preluat primul sector, care acum este organizat pe baze noi. iar In ce privește sectorul traditional al micilor proprietăți țărănești, acesta se menține, dar, concomitent, au fost crăate cooperative de producție, unde lucrează actualmente cam a treia parte a țărănimii. O asemenea politică de socializare rurală presupune și o concentrare a cătunelor dispersate încă pe suprafețe întinse. Cîteva zeci de mari localități rurale au fost create de acum în unele zone și regruparea va continua pentru a permite construcția de scoli, creșe. puncte sanitare, ridicarea in genere a nivelului de trai al populației. Centrele agricole de stat furnizează țăranilor din cooperative o seamă de unelte si utilaje, precum si semințe selecționate.în întreprinderile industriale au fost create consilii muncitorești, menite să asigure conducerea si controlul gestiunii unităților respective. Primul congres al consiliilor pentru problemele producției si controlul activității întreprinderilor de stat, desfășurat la Maputo, a subliniat necesitatea intensificării luptei pentru lichidarea rămășițelor colonialiste. întărirea disciplinei revoluționare. crearea unei societăți care să exprime cit mai fidel interesele oamenilor muncii.Angajat pe calea dezvoltării economice și sociale, a făuririi noii societăți. Mozambicul formează însă, de mai mult timp, tinta unor atentate criminale la adresa suveranității și independentei sale din partea rasiștilor rhodesieni. România, poporul român, alături de întreaga omenire progresistă, au condamnat si condamnă cu hotărîre aceste acte agresive, bombardamente și incursiuni armate, reafirmîndu-șl sentimentele de solidaritate activă cu lupta dreaptă a poporului mozambican pentru apărarea suveranității naționale și respingerea agresorilor. Aceste sentimente și-au găsit, în decursul anilor, expresie In sprijinul larg — politic, diplomatic, moral și material — acordat poporului mozambican pentru dobîndirea și apoi pentru consolidarea independenței sale.La dezvoltarea raporturilor româno-mozambicane o contribuție de cea mai mare însemnătate au adus-o întîlnirile de la București si de pe pămîntul african ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Samora Machel, președintele FRELIMO si al Republicii Populare Mozambic. Declarația solemnă comună, celelalte documente semnate cu aceste prilejuri au dat expresie hotărîrli celor două țări de a lărgi si adînci conlucrarea lor prietenească, cu convingerea că un asemenea curs corespunde intereselor ambelor popoare, ca și intereselor cauzei generale a marelui front anti imperialist al popoarelor.
Vasile OROS

Condamnare fermă a farsei electorale 
din Rhodesia*

Un comunicat al Biroului de coordonare al țărilor nealiniate
SALISBURY 17 (Agerpres). — In Rhodesia se desfășoară, incepind 

de marți, al doilea tur de scrutin al așa-ziselor alegeri parlamentare — 
rezervat de data aceasta negrilor. Primul tur, la care a participat numai 
electoratul minoritar alb, desfășurat în urmă cu o săptămină, a asigurat 
premierului Ian Smith 28 mandate de deputați și, practic, controlul ne
mijlocit asupra oricăror măsuri pe care viitorul parlament le-ar adopta. 
In ciuda existenței legii marțiale, in numeroase localități corpul electoral 
african nu s-a prezentat la urne. La Salisbury cîteva mii de persoane, 
între care peste 1 000 de studenți, au protestat împotriva alegerilor și și-au 
exprimat sprijinul față de Frontul Patriotic Zimbabwe, reprezentantul 
autentic al populației negre majoritare.NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a dat publicității un comunicat in care condamnă cu energie farsa electorală organizată în Rhodesia de regimul lui Ian Smith, menită „să perpetueze dominația minorității rasiste asupra populației de culoare majoritare", informează a-

Probleme majore ale vieții internaționale 
pe agenda Conferinței Uniunii InterparlamentarePRAGA 17 (Agerpres). — Marți a avut loc, la Praga, deschiderea oficială a lucrărilor conferinței de primăvară a Uniunii Interparlamentare, la care participă2 delegații ale grupurilor parlamentare naționale din 72 de țări, precum și reprezentanți ai O.N.U. și ai altor organizații internaționale. Delegația română este condusă de loan Ceterchi, președinte al Grupului român, președintele Consiliului legislativ.Participanții Ia conferință vor lua in dezbatere contribuția Uniunii Interparlamentare, a parlamentelor și parlamentarilor la soluționarea unor probleme de mare actualitate ale vieții internaționale. Astfel, atenția principală este acordată discuțiilor privind intensificarea eforturilor parlamentelor pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume, pentru trecerea la măsuri reale de dezarmare. Totodată, pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate și a Consiliului interparlamentar sînt incluse probleme privind promovarea înțelegerii, cooperării și păcii internaționale în domeniile educației, informa

Dupâ seismele din Iugoslavia și Albania
Eforturi intense în sprijinul sinistrațilorBELGRAD 17 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc o ședință specială a Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care a analizat efectele cutremurului dezastruos din R.S. Muntenegru și măsurile care trebuie să fie luate de urgență pentru eliminarea urmărilor acestuia. Potrivit datelor provizorii, in urma seismului și-au pierdut viața 101 persoane și peste 1 000 au fost rănite. Numărul celor decedați poate fi mai mare dacă vor fi luate în evidență și victimele din unele localități rurale, de unde încă nu au parvenit datele necesare. De asemenea, mulți dintre cei răniți se află intr-o stare gravă. în cadrul ședinței s-a subliniat că forța distructivă a cutremurului a lovit nu numai aria direct afectată, ci și un teritoriu mai larg din țară : enorme daune materiale au fost provocate în zona de coastă.Vechile cartiere din Ulclni, Bar, Budva, Kotor au suferit printre cele mai grele pierderi materiale. Au fost distruse în mare parte instalațiile portuare din Bar. Sistemul de aprovizionare cu energie electrică a fost serios avariat și întreaga economie a republicii a fost grav afectată de seism. în interior, cel mai mult a avut de suferit orașul Grahovo.In cadrul ședinței s-a subliniat, de asemenea, că imediat după cutremur a început acțiunea de ajutorare a victimelor, manifestările de solidaritate venind din toate părțile Iugoslaviei. Guvernul iugoslav a adoptat măsura de a aloca resurse și credite și de a acorda facilități financiare și fiscale organizațiilor socialiste și cetățenilor care au suferit de pe urma cutremurului. De asemenea, din bugetul federal pe 1979 a fost acordată suma de 50 milioane dinari (circa 2,7 milioane dolari) R.S. Muntenegru. Spre localitatea Kotor și zonele învecinate au fost expediate numeroase corturi pentru a veni în sprijinul celor peste 5 000 de persoane rămase

AUSTRIA

Problemele economice—temă prioritară 
a dezbaterilor electoraleScena politică austriacă este marcată de dezbaterile în perspectiva scrutinului parlamentar de Ia 6 mai. Evident, în primul plan al dezbaterilor și confruntărilor dintre partide se situează evoluția situației economice, măsurile și soluțiile avansate pentru depășirea unor fenomene de stagnare, cu repercusiunile sociale pe care le generează.După o creștere diminuată Ia 1.5 la sută a produsului național brut in 1978, prognozele specialiștilor austrieci pe anul în curs semnalează o ameliorare evidentă a conjuncturii în industrie, cu efecte favorabile în expansiunea exporturilor. Rata șomajului se menține la 2 la sută din forța de muncă, ceea ce autoritățile consideră a fi un succes in comparație cu situația altor țări occidentale ; inflația a dobindit proporții mai ridicate, constituind o sursă de ingrijorațe pentru oamenii muncii, dar și pentru perspectivele turismului — ramură cu o mare pondere în economia austriacă.Din acest tablou succint al situației economice și sociale derivă, în linii mari, argumentele partidelor politice în campania electorală. Asumîndu-și în 1970 responsabilitatea guvernării, partidul socialist consideră că bilanțul celor nouă ani de cînd conduce destinele țării este suficient de convingător spre a cere alegătorilor reînnoirea majorității absolute deținute în Consiliul Național (Camera deputaților). In caz contrar, cancelarul Bruno Kreisky, președintele P.S.A., a avertizat că Austria va avea un guvern realizat prin coalizarea celor două partide burgheze — populist și liberal. El a exclus eventualitatea reeditării „marii coaliții" intre socialiști și populiști, formulă practicată pînă în 1966.De altfel, disputele politice, tot mai ascuțite pe măsură ce se apro

genția Associated Press. „Lupta armată a Frontului Patriotic, sprijinită de sancțiunile impuse Rhodesiei de comunitatea internațională, constituie în prezent factorul decisiv al eforturilor pentru lichidarea colonialismului" In această țară — arată comunicatul.

țiilor și comunicațiilor, lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului.Luînd cuvîntul la deschiderea lucrărilor, tovarășul Gustav Husak, președintele R.S. Cehoslovace, a relevat rolul parlamentarilor în promovarea relațiilor de prietenie și înțelegere intre popoare.în mesajul adresat conferinței, secretarul general al O.N.U., Kț Waldheim, a evidențiat însemnătatea acțiunilor desfășurate pe plan parlamentar în vederea traducerii in viață a hotărîrilor adoptate de sesiunea specială a ^.dunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.în cadrul ședinței de luni a Comitetului Executiv, președintele Consiliului Interparlamentar, Thomas Williams (Anglia), referindu-se la inițiativele întreprinse de parlamente în vederea promovării păcii și securității pe plan mondial și regional, a evidențiat semnificația Apelului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, către parlamentele șl guvernele tuturor statelor, către toate popoarele lumii.

fără adăpost. In ajutorul «tnlstrațl- lor au fost trimiși, de asemenea, militarii.S-a hotărît, totodată, ca organele competente să facă tot posibilul pentru restabilirea serviciilor de poștă, telegraf, telefon dintre regiunea ca- lamitată și restul țării.
★Agenția Taniug informează că marți, la ora 6,40, a fost înregistrat un nou cutremur în regiunea R. S. Muntenegru, a cărui intensitate a fost de 6,5 grade pe scara Mer- calli. In această regiune au fost înregistrate, in ultimele două zile, 10 cutremure cu intensități de peste 5 grade pe scara Mercalli. Potrivit primelor date, cutremurul de marți dimineață a provocat noi daune materiale in orașul Kotor. Prăbușiri ale unor clădiri s-au înregistrat și in alte localități.TIRANA 17 (Agerpres). — Potrivit datelor transmise marți de agenția A.T.A., cutremurul de duminică a provocat moartea a 35 de persoane și rănirea altor 379. De asemenea, au fost distruse sau avariate 9 300 case și 420 obiective economice și social- culturale.Populația din zonele sinistrate și voluntari din alte districte ale Albaniei acționează în vederea depășirii dificultăților create, cît mai curînd posibil. Populația rămasă fără locuință a fost găzduită în diverse locuri, în zona sinistrată sînt expediate importante cantități de materiale pentru populație, iar brigăzi de constructori localnici și din alte regiuni ale țării lucrează la înlăturarea dărîmă- turilor și la reconstrucție.ATENA 17 (Agerpres). — In zorii zilei de marți, în Grecia a avut loc un cutremur de pămînt de 4,2 grade pe scara Richter. Epicentrul cutremtf rului a fost la 100 km sud de Salow și la 400 km nord de Atena.

pie data scrutinului, n-au împiedicat cele trei partide reprezentate în parlament să ajungă recent la un compromis asupra unei legi privind indemnizația acordată muncitorilor în caz de concediere, ceea ce nu constituie nicidecum un caz de excepție în raporturile dintre guvern și opoziție.Speranțele celor două partide de opoziție ca unele dificultăți economice să le ofere șanse de succes electoral par să. fi fost serios clintite de alegerile desfășurate recent pentru dietele regionale din landurile Salzburg și Austria de Jos, precum și cele comunale din Ca- rintia. în toate cele trei consultări locale, P.S.A. și-a îmbunătățit pozițiile, deși strategii săi consideră că tendința observată în aceste alegeri nu presupune automat obținerea unei majorități absolute la scrutinul parlamentar din 6 mai. Cursa rămîne mai departe deschisă.în campania sa electorală, P. C. din Austria se pronunță pentru apărarea consecventă a intereselor oamenilor muncii, pentru lărgirea drepturilor democratice și lichidarea privilegiilor economice, interzicerea oricăror activități ale grupărilor neonaziste, înlăturarea dificultăților economice și asigurarea locurilor de muncă.Politica externă nu constituie o temă specială în disputele electorale, orientările fundamentale tradiționale in acest domeniu bucu- rindu-se de adeziunea largă a opiniei publice austriece. Atașamentul față de politica de neutralitate este dublat de dorința Vienei de a-și aduce o contribuție activă la extinderea relațiilor dintre toate țările europene, de preocuparea realizării unei mai strînse cooperări în economie, energetică, transporturi, in alte sectoare de interes general-eu- ropean.
Petre STANCESCU
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