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IN iNTlMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

în întrecere

într-o ambianță de stimă, cordialitate și deplină înțelegere a continuat

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN
Dialogul la nivel înalt româno-sudanez evidențiază dorința de a extinde
bunele relații intre cele două țări și popoare, 
afirmării idealurilor de libertate și progres

conlucrarea in sprijinul 
ale lumii contemporane

Galați — 11 000 tone oțel 
în plUS. fruntea întrecerii socialiste desfășurate între colectivele de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați continuă să se afle oamenii muncii de la uzinele oțelării-refractare și laminate plate. Rezultatele la zi consemnează înregistrarea peste plan, de la începutul anului, a 11 000 tone oțel, 23 000 tone sleburi, alături de însemnate cantități de laminate finite pline : 1 700 tone tablă groasă, 6 400 tone tablă și bandă laminată la cald, 1 750 tone tablă zincată și altele. (Dan Plăeșu).

în Valea Jiului — 55 000 
tone cărbune peste pre
vederi M*nerii de la Petrila, Lu- peni și Uricani au furnizat economiei naționale 55 000 tone de cărbune peste prevederile planului. Un loc fruntaș îl ocupă minerii de la Lupeni, inițiatorii întrecerii din acest an în ramura lor, care au extras în plus de la începutul anului și pînă acum peste 32 000 tone cărbune. La rîndul lor, harnicii mineri de la Petrila au înscris în bilanțul întrecerii o producție suplimentară de peste 20 000 tone de cărbune.

Suplimentar — impor
tante cantități de produse. Colectivele de oameni ai muncii din unitățile Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții au realizat în plus, in perioada 1 ianuarie—20 aprilie, 2,5 milioane mp de placaje din lemn, 3 000 000 mp plăci fibrolemnoase, 280 000 mp plăci din azbociment, mai mult de (150 km tuburi și mufe din azbociment și alte produse mult solicitate de economia națională. în aceeași perioadă, la fondul pieței au fost livrate suplimentar 9 300 000 cărămizi și blocuri de zidărie, mobilă în valoare de 292 000 000 lei, 2 500 mc cherestea, 118 000 mp plăci din așchii de lemn, 51 000 mp uși și ferestre, 2 400 căzi de baie din fontă emailate și altele.

La producția netă — un 
spor de 40 milioane lei. Oamenii muncii români și maghiari din industria județului Harghita înscriu în graficul întrecerii socialiste ce se desfășoară în întimpi- narea zilei de 1 Mai succese deosebite. Prin organizarea judicioasă a activității, extinderea lucrului simultan la mai multe mașini, depășirea planului producției fizice, reducerea cheltuielilor da o mie de lei producție-marfă, au realizat peste plan, de la începutul anului și pină acum, o producție netă de a- proape 40 milioane lei. Numeroase

colective, între care cele de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria forestieră Gheorgheni, întreprinderea de producție industrială și construcții căi ferate Miercurea Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, întreprinderea minieră Harghita, salina Praid și altele și-au îndeplinit sarcinile de plan pe patru luni. (I. D. Kiss).
0 nouă capacitate

producție. în cinstea zilei dede 1Mai, metalurgiștii ieșeni au pus în funcțiune în secția zincare a întreprinderii metalurgice o capacitate de producție de 35 000 tone. în prezent, ei lucrează intens la ultima capacitate, pentru ca aceasta să fie dată în producție în cursul lunii mai. In noua secție se vot realiza anual 110 000 tone țevi zincate. (M. Corcaci).
Crește ponderea produ

selor de calitate. Chimiștii din Turda își îndeplinesc cu succes angajamentele în cinstea zilei de 1 Mai. Ei au realizat peste plan 88 tone oxiclorură de cupru, 360 tone carbonat de potasiu, 506 tone acid clorhidric și 2 375 tone hidroxid de potasiu. Succesul este cu atît mai valoros cu cît a fost obținut în condițiile reducerii cu 37,2 lei a cheltuielilor la o mie de lei producție- marfă și ale creșterii ponderii produselor de primă calitate de la 96 la sută, cit era planificat, la 98,3 la sută.
Tehnologii moderne, e- 

conomii de energie. Muncl* torii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea „Carbochim" din Cluj-Napoca au aplicat o seamă de tehnologii noi, reușind să sporească pe această bază producția cu 4,2 la sută și să micșoreze consumurile cu 73 000 kWh energie electrică și 57 000 metri cubi combustibil gazos. Prin aplicarea măsurilor propuse, consumul de energie electrică va fi redus în acest an cu cel puțin 500 000 kWh, iar cel de gaze naturale cu 100 000 metri cubi. (Al. Mureșan).
Au îndeplinit planul pe 

primele 4 luni. Oamenii muncii de la întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Titu au realizat cu 6 zile mai devreme sarcinile de plan pe primele patru, luni ale anului. Avansul cîștigat le va permite să obțină o producție suplimentară de 32 milioane lei. (Gh. Manea).

Convorbiri oficiale
JUDEȚELE TIMIȘ Șl TULCEA

au Încheiat semănatul porumbului

Martt 24 aprilie 1979, la Khartum, au avut loc convorbiri oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed El Nimeiri.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El Nimeiri au continuat apoi convorbirile in plenul celor două delegații.Din partea română au participat : tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 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., vice- prim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, ' Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Marin Enache, șeful Cancelariei C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, re- dactor-șef al ziarului „Scînteia", consilier al președintelui republicii, Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și

cooperării economice internaționale, Florian Stoica, ambasadorul României la Khartum, Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Ludovic Păun, adjunct al ministrului sănătății, Ana Mureșan, președinta Consiliului Național al Femeilor, Constantin Boștină, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Petre Tănăsie, director in Ministerul Afacerilor Externe.Din partea sudaneză au luat parte : Al Rashid Al Taher Bakr, vicepreședinte al republicii și ministru de externe, Mohammed Hashim Awad,

asistent al secretarului general al Uniunii Socialiste Sudaneze, ministrul cooperării, comerțului, și aprovizionării, Nasr Eddin Mustafa, ministrul planificării, Abdallah Ahmed Abdallah, ministrul agriculturii și resurselor naturale, Osman Hashim Abdel Salam, ministrul finanțelor și economiei naționale, Abu Bakr Osman Mohamed Saleh, ministru pentru problemele Cabinetului președintelui sudanez, dr. Faharif El Tuhami, ministrul minelor și energiei, Fatima Abdel Mahmoud, secretara Comitetului de femei al Uniunii So
Dineu oficial în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

cialiste Sudaneze, Mohamed Osman Mohamed El Awad, ambasadorul sudanez la București, Salah Ahmed Mohamed Saleh, directorul Departamentului politic din M.A.E. sudanez, Tag El Sir Mohamed Abbas, directorul Departamentului Europei de est din M.A.E. sudanez, Mustafa Aii Abab, directorul Departamentului politic și relații de la Președinția republicii.în cadrul convorbirilor, președintele Republicii Democratice Sudan a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și întregii delegații române un călduros salut și urări de succes în desfășurarea vizitei. Subliniind evoluția pozitivă a relațiilor româno-sudaneze, șeful statului sudanez a exprimat convingerea

Prin folosirea deplină a timpului prielnic, precum și a potențialului material și uman de care dispun, unitățile agricole din județul Timiș au încheiat în seara zilei de 24 aprilie insămînțarea porumbului pe întreaga suprafață planificată. A fost, de asemenea, terminată la timp și în condiții calitative superioare insămînțarea flo- rii-soarelui, sfeclei de zahăr, sfeclei furajere, plantelor de nutreț și altor culturi. Pină în prezent în județ au fost însămînțate peste 273 000 ha.La rîndul lor, organizînd temeinic activitatea în consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, în fiecare unitate agricolă, mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., țăranii cooperatori din județul Tul- cea au încheiat în aceeași zi se

mănatul porumbului pe cele 84 900 ha destinate acestei 'culturi.Anunțînd aceste succese prin telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetele județene de partid Timiș și Tulcea exprimă hotărîrea celor ce muncesc pe ogoarele acestor județe de a mobiliza in continuare toate forțele și mijloacele pentru încheierea in timpul optim a celorlalte lucrări de primăvară, pentru efectuarea unor lucrări de bună calitate, care să asigure obținerea unor .producții agricole sporite, în- tîmpinînd astfel cu succese tot mai mari evenimentele de seamă ale acestui an — cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului.
(Continuare în pag. a IlI-a)

După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed El Nimeiri,
Toastul președintelui 

Gaafar Mohammed El Nimeiri
Toastul președintelui

Nicolae CeausescuFrate drag, președinte Nicolae Ceaușescu,Doamnă Elena Ceaușescu,Stimați frați, membri ai delegației române,Domnilor membri ai corpului diplomatic,Fraților conducători,Patrioți,Bună seara.Vă rog să-mi permiteți, cu acest prilej, să vă prezint un prieten drag al poporului sudanez, al națiunii sudaneze, să cunoașteți un luptător al țării sale, care, pe baza unor principii pe care le-a elaborat, în care crede cu toată convingerea, a făcut pentru patria sa totul cu multă dăruire și credință, devenind un conducător încercat al țării pe care de fapt a clădit-o și căreia i-a creat prieteni sinceri și un loc de cinste Intre națiunile lumii.De cind l-am cunoscut — și această cunoaștere s-a realizat in timpul vizitei pe care a făcut-o în țara noastră în 1972 — a apărut în fața noas- tfă ca un conducător încercat, un luptător intransigent, ca un prieten și frate drag, care-și ține întotdeauna cuvintul și nu cedează de la afirmațiile sale atunci cind crede în acestea. Am învățat de la el și de la țara sa foarte multe lucruri ; am luat de la dînsul simbolurile experienței țării sale. Iată de ce credem că prietenia dintre cele două țări ale noastre, ca și prietenia dintre cele două popoare — român și sudanez — constituie un cîștig deosebit de prețios.Am pus bazele relațiilor economice, 
ale relațiilor politice, culturale și, ce 

și doamna Buseina Nimeiri au oferit în seara zilei de 23 aprilie a.c. un dineu oficial în onoarea președintelui 

poate constitui o materializare mai grăitoare decit chiar și aceș,t loc în care noi ne aflăm — Adunarea Poporului — la care ținem și cu care ne mindrim, pentru că aceasta reprezintă instituția constituțională supremă din statul nostru, ea fiind, în același timp, fructul acelei minunate și mărețe cooperări dintre poporul român și poporul sudanez. (Aplauze prelungite).Avem convingerea că această vizită va pune in valoare noi posibilități de colaborare, tot mai mari, pentru realizarea unor proiecte și mai importante. Ea va contribui la efectuarea unui schimb util și rodnic de păreri în probleme ale vieții politice internaționale. înainte de a discuta — aceasta o știm și am știut-o dintotdeauna — părerile noastre nu vor fi mult deosebite atunci cind vom trata problemele internaționale, și aceasta deoarece noi pornim de la aceeași înțelegere a evenimentelor internaționale, în fața cărora nu sintem pesimiști, nu vom fugi din fața lor, ci le vom înțelege și analiza încercind să dăm soluții într-o manieră logică.De aceea, atunci cind voi discuta cu președintele Ceaușescu, voi simți — ca și altădată — că am în față un om de mare și deplină clarviziune politică, care întotdeauna a încercat să ajungă la soluționarea problemelor plecînd de la înseși necesitățile vieții.Iată de ce spun, fiți bine venit în țara noastră !Vă salutăm și în numele poporului sudanez, pe dumneavoastră, pe stimata doamnă Elena Ceaușescu, delegația care vă însoțește ; un călduros salut dumneavoastră și poporului român ! (Aplauze puternice).

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a. tovarășei Elena Ceaușescu. Cu acest pri

Dragă prietene președinte Gaafar Mohammed El Nimeiri,Doamnă Buseina Nimeiri,Dragi prieteni sudanezi,Doamnelor și domnilor,Aș dori să exprim satisfacția noastră că ne aflăm din nou în Sudanul prieten. Intr-adevăr, între România și Sudan s-au dezvoltat relații de strinsă colaborare. Intilnirile pe care le-am avut împreună, dragă prietene, au contribuit la o mai bună cunoaștere și la cimentarea colaborării și prieteniei dintre popoarele noastre. în cadrul colaborării noastre am realizat o serie de obiective printre care și acest edificiu in care ne aflăm — și care poate simboliza in mod minunat dorința de colaborare și prietenie dintre cele două țări și popoare. (Vii aplauze).Dorim ca, în cadrul vizitei pe care o facem acum, să identificăm noi domenii de colaborare și cooperare în diferite sectoare — economic, cultural, al științei și învățămintului — să dăm un nou impuls conlucrării egale dintre țările noastre.Dezvoltarea continuă a relațiilor dintre România și Sudan se datorește faptului că ea se bazează pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. Asemenea principii sînt cele care dau posibilitatea unei conlucrări trainice între toate popoarele, sînt singurele care pot asigura destinderea, conlucrarea și pacea în lume.Fără nici o îndoială că în cadrul convorbirilor noastre vom discuta și problemele internaționale. în lume s-au produs multe schimbări ; ra

lej, au fost rostite următoarele toasturi.

portul de forțe se schimbă continuu. Se manifestă tendințe de reîmpărțire a zonelor de influență, s-au ivit noi conflicte în diferite zone ale lumii, în același timp, trebuie să recunoaștem că tot mai multe popoare se ridică cu hotărîre împotriva politicii imperialiste și colonialiste, de dominație, pentru apărarea independenței lor. pentru a fi stăpîne pe propriile destine și pe bogățiile naționale. A- ceasta ne face să privim cu încredere desfășurarea evenimentelor.Desigur, este necesar să întărim solidaritatea, să acționăm cu mai multă fermitate împotriva politicii de forță sau de amenințare cu forța, să facem totul pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor. Este în interesul tuturor popoarelor să găsească soluții pe calea tratativelor, să evite conflictele militare, care nu pot decit să complice lucrurile, să pună în pericol independența multor popoare. Iată de ce este necesar să întărim solidaritatea și conlucrarea pentru o politică de destindere și de pace.In acest spirit considerăm noi că trebuie soluționate problemele din Orientul Mijlociu. Trebuie să se acționeze în continuare pentru o soluție globală, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, precum și la soluționarea problemei palestiniene, inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent. Aceasta cere întărirea solidarității și unității țărilor arabe. Trebuie făcut totul pentru a se depăși stările de lucruri actuale și pentru a se acționa, într-o unitate de-
La dineul de luni seara oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA DEMOCRATICA SUDAN
LA MUZEUL NAȚIONAL AL SUDANULUI

Amplă imagine a unei bogate 
si străvechi civilizațiiMărfi după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Muzeul Național al Sudanului — unul dintre cele mai cunoscute și mai prestigioase așezăminte de cultură din această țară. Pe frontispiciul clădirii se aflau drapelele de stat ale României și Sudanului, precum și portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui Gaafar Mohammed El Nimeiri. Pe un mare panou scria urarea „Bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu !“Oaspeții români au fost însoțiți de președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri și de doamna Buseina Nimeiri.Au luat parte 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. Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, ceilalți membri ai delegației române.Au participat, de asemenea, prof. Abdallah Ahmed Abdallah, membru ăl Biroului Politic al C.C. al U.S.S.. ministrul agriculturii, alimentației și resurselor naturale, dr. Fatima Abdel Mahmoud, secretara Comitetului de femei al Uniunii Socialiste Sudaneze, Mohamed Osman Mohamed El Awad, ambasadorul Sudanului la București, alte persoane oficiale sudaneze.La intrarea în clădirea muzeului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova

„Politica președintelui Ceaușescu se bucură 
de respectul tuturor popoarelor"Presa sudaneză a rezervat spații ample vizitei la Khartum a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. Ziarele au publicat informații cuprinzătoare privind programul vizitei, stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor româno-sudaneze, precum și date biografice ale președintelui Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu.Odată cu portretele președinților Ceaușescu și Nimeiri, cotidianul „EL AYAM“ inserează pe prima pagină un amplu articol in care relevă, intre altele : „Vizita are loe în contextul unor relații bilaterale bune și în continuă diversificare. Salutind pe președintele Ceaușescu, Sudanul este convins că vizita sa va contribui la dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre cele două țări'1.Articolul face o prezentare a vieții și activității președintelui Nicolae Ceaușescu, subliniind eforturile sale în fruntea partidului și statului nostru in direcția transformării României intr-un stat socialist puternic, multilateral dezvoltat. „Politica înțeleaptă a președintelui Ceaușescu, se spune în articol, se bucură de aprecierea și respectul tuturor popoarelor lumii".După ce informează despre marile succese realizate de poporul român pe calea dezvoltării economice, ziarul arată că politica României de intensificare a cooperării cu toate sta

rășa Elena Ceaușescu au fost salutați de Moussa Hag. ministru de stat la Ministerul Culturii și Informațiilor, de Najim Eldin, directorul acestui important așezămînt de cultură.O fanfară militară intonează imnurile României și Sudanului.Situat pe malul Nilului Albastru, nu departe de Palatul Poporului, muzeul a fost inaugurat, în forma in care se găsește astăzi, in anul 1972.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu li se prezintă cele trei secțiuni ale muzeului, care cuprind opere de o deosebită valoare artistică și științifică.In secțiunea de la parter, oaspeții sint invitați să ia cunoștință de perioadele cele mai îndepărtate, care atestă existența omului in această regiune a globului, de varietatea preocupărilor și meșteșugurilor sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se interesează îndeaproape de vechimea și valoarea exponatelor, apreciază rafinamentul, gustul, spiritul artistic și practic al vechilor locuitori de pe teritoriul Sudanului.Deosebit de interesante s-au dovedit și exponatele cuprinse in sălile de la etajul I, care reconstituie — prin obiecte de ceramică, bronz și, in special, printr-un impresionant șir de picturi murale — arta specifică creștinismului în zonele din nordul Sudanului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu li s-a prezentat apoi secțiunea exterioară a muzeului, organizată într-o grădină traversată de un lac artificial ce simbolizează Nilul și pe malul că

tele lumii are la bază principiile respectului independenței naționale, e- galității în drepturi, necesității instaurării unei noi ordini economice internaționale, capabile să înlăture decalajele dintre națiunile dezvoltate și țările in curs de dezvoltare. în acest cadru — adaugă ziarul — România acordă o atenție deosebită dezvoltării raporturilor sale cu țările arabe și africane.
Revista presei sudaneze

Articolul prezintă, de asemenea, date semnificative privind creșterea remarcabilă a nivelului de viață al poporului român ca urmare a revoluției economice, sistemul de invă- țămint, mijloacele de informare in masă, grija deosebită de care se bucură tineretul in țara noastră.Ziarul ..EL SAHAFA" publică la rindul său, pe prima pagină, un articol însoțit de portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Gaafar El Nimeiri. in care, după ce prezintă principalele momente ale vizitei, menționează că „cei doi președinți vor discuta despre întărirea relațiilor bilaterale, lărgirea cooperării în toate domeniile, ca și a relațiilor dintre organizațiile politice ale celor două țări — Partidul Comunist Român și 

ruia sint expuse monumente, așezate în pozițiile în care au fost găsite. în cea mai mare parte ele sint ruinele unor temple din zonele inundate de apele Nilului după construirea barajului de la Assuan. Intre acestea se află templul lui Ramses al II-lea. Templul lui Buhen, Templul Semna de Vest, Templul Semna de Est. Sint prezentate, de asemenea, columnele din fosta capitală a regatului Nobatia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să intre in interiorul templelor decorate cu basoreliefuri în stilul cunoscut al vechii culturi egiptene, admiră frumusețea și originalitatea pieselor, calitatea conservării culturilor de-a lungul unor perioade care ating în multe cazuri cîteva mii de ani. Inalții oaspeți români au apreciat, de asemenea, eforturile depuse pentru redescoperirea și valorificarea trecutului istoric sudanez, de continuare și îmbogățire a acestuia.La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au mulțumit gazdelor și au scris în Cartea de onoare a muzeului :„Muzeul Național al Sudanului ne-a oferit o amplă imagine a bogatei civilizații înflorite din cele mai vechi timpuri pe aceste meleaguri, a geniului creator al înaintașilor poporului sudanez. Păstrarea și cultivarea acestor inestimabile valori de artă și cultură constituie un factor important al afirmării și intăririi unității naționale a poporului sudanez prieten care pășește astăzi pe calea unei vieți noi, libere și demne“.

Uniunea Socialistă Sudaneză. Ei vor dezbate, de asemenea', actuala situație din Orientul Mijlociu, precum și problemele africane, în special problema rhodesiană. La rindul lor, adaugă ziarul, miniștri din cele două țări vor definitiva elaborarea documentelor ce vor fi semnate la sfir- șitul vizitei".„El Sahafa" rezervă, totodată, evenimentului o pagină întreagă sub titlul : „Relațiile sudanezo-române înfloresc continuu". Pagina cuprinde, între altele, un articol in care sint prezentate ample informații privind asistența acordată pină acum de țara noastră Sudanului in dome’niile industrial și al modernizării cadoului său economic, acțiunile de cooperare realizate în comun și perspectivele pe care le deschide în această privință vizita distinșilor soli ai poporului român. De asemenea, ziarul prezintă biografiile tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, date despre istoria poporului român, luări de poziție ale președintelui României intr-o serie de mari probleme ale actualității internaționale.Un loc central a ocupat acest eveniment de seamă din cronica bunelor relații româno-sudaneze și în emisiunile posturilor de radio și televiziune din Khartum, ca și in buletinul de știri al Agenției sudaneze de presă — SUNA.

Întîiniri 
de lucruîn cursul zilei de marți, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut intilniri de lucru cu dr. Hassan Abdallah Al Turabi. adjunct pentru informații și relații externe al secretarului general al Uniunii Socialiste Sudaneze, și dr. Hassan Abdein, secretar al Comitetului pentru informații și relații externe al Uniunii Socialiste Sudaneze.în spiritul înțelegerilor convenite intre secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed El Nimeiri, s-au trecut în revistă căile de intensificare a relațiilor dintre cele două partide.Au fost abordate, totodată, probleme ale dezvoltării colaborării româno-sudaneze din domeniile culturii, învățămintului. științei, al presei și radioteleviziunii.Convorbiri de lucru au avut loc intre tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, și prof. Mohamed Hashim Awad, ministrul cooperării, comerțului și aprovizionării, Nasr Eddin Mustafa, ministrul planificării, prof. Abdallah Ahmed Abdallah, ministrul agriculturii, alimentației și resurselor naturale, Osman Hashim Abdel Salam, ministrul finanțelor și economiei naționale, dr. Faharif El Tuhami, ministrul minelor și energiei.Cu acest prilej au fost examinate căi și mijloace pentru adincirea și extinderea cooperării economice, fiind stabilite măsuri concrete de finalizare a înțelegetilor convenite in cadrul dialogului la nivel inalt.Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut o intilnire de lucru cu Al Rashid Al Taher Bakr, vicepreședinte al republicii, ministru de externe.Discuțiile purtate s-au referit la probleme privind promovarea în continuare a conlucrării celor două țări pe arena mondială, la Națiunile Unite, in organizațiile internaționale, in cadrul general al celor convenite de președinții României și Sudanului cu prilejul convorbirilor de la Khartum. S-a procedat, totodată, la un schimb de opinii privind modalitățile concrete de transpunere în viață a prevederilor Tratatului de prietenie și cooperare ce urmează să fie încheiat intre România și Sudan.în acest context, cei doi miniștri de externe au abordat, de asemenea, unele probleme internaționale de actualitate — dezarmarea, lichidarea decalajelor și a subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice in lume.După o vizită de lucru efectuată la „Centrul Femeii" din Khartum, unde a avut loc un interesant schimb de experiență, tovarășa Ana Mureșan, președinta Consiliului Național al Femeilor, s-a intilnit cu dr. Fatima Abdel Mahmoud, secretara Comitetului de femei al Uniunii Socialiste Sudaneze, fiind abordate, cu acest prilej, aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre aceste organizații.O intilnire de lucru, consacrată problemelor conlucrării organizațiilor de tineret din. cele două țări, a avut tovarășul Constantin Boștină, secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, cu Ahmed Makawi, secretar general al Uniunii Tineretului din Sudan. La Palatul Adunării Poporului, simbol al colaborării româno-sudaneze

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII Faza interjudețeană a Festivalului național „CINTAREA ROMÂNIEI**
E vechi obiceiul sălăje- nilor ca atunci cind se constituie o familie nouă să-și înscrie blazonul in poarta măiestrit lucrată.. îmbiin- du-te să o treci, prevenin- du-te de la început că dincolo de ea vei găsi oameni de ispravă.Bunicii și străbunicii țăranului Gheorghe Man din comuna Fildu de Sus au meșterit zeci, sute de astfel de porti cu diferite blazoane. „Dar nici unul din ei n-a visat să ridice asemenea mindrete ca cele meșterite de mine. De toate au pus străbunii în porțile lor : struguri, vite, mîndre cetăti istorice. Numai aceea din dreapta, sus. n-au putut-o dăltui fiindcă, in a- cele vremuri, nici gind să existe : cetatea industrială. Ce înseamnă ea ? Poftiți, treeeti pe sub porțile iudetului si veți vedea".—- Ce-nseamnă industrializare pentru județul nostru ? în primul rind, o accelerare fără precedent a dezvoltării in toate domeniile vieții — ne spune tovarășa Maria Pitică, secretar al Comitetului județean P.C.R. Sălaj. Douăsprezece miliarde de lei se investesc în acest cincinal în județul nostru. Rodul acestei politici de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților tării se vede încă de pe acum : la Zalău se produc, printre altele, conductori electrici emailați, utilizați atît in țară, cit și exportați in țări cu prestigiu industrial ; armături industriale din fontă și oțel ; la Șimleu Silvaniei, materiale izolatoare etc"....Platforma industrială a Zalăului. Dincolo de Podul lui Mihai, pe fosta răstoacă denumită cîndva Valea Miții. E dominată de un turn uriaș. Cel mai inalt din județ. Coșul de fum al întreprinderii electrice si de termoficare.' Aflăm de la tovarășul loan Radu, locțiitorul secretarului de partid al grupului de șantiere, că la ridicarea lui s-au economisit mai bine de 30 de zile. Cum ? Maistrul Matei Stadler ne răspunde scurt :— Așa, minut cu minut.

Iar ca să fie mai explicit, adaugă : „Glisarea a început la 22 septembrie, ora unu si treizeci si cinci de minute. Steagul roșu a început să fluture pe turn, semn că s-a ajuns la cota de 160 metri, la 20 noiembrie. ora unsprezece si patruzeci si trei de minute.— Si totuși un minut ră- mîne... uri mintit. Ce mare lucru 1— Ba tocmai că e mare. Că dacă ascensorul imi in- tirzie cu un minut si mă lasă să fluier în timpul ăsta. înseamnă că fluier... un metru de înălțime. Și invers, dacă-1 fac eu să aștepte...— Și dacă totuși se mai 
Tradiționalele porți sălăjene 

larg deschise noului industrial
întîmplă ? Oamenii sint... oameni.— Bine spus. oamenii sint oameni. Tocmai de aia. dacă se intimplă. să nu se mai repete. Căci minutul acela de intîrziere e furat de la ceilalți. Și cind ajungi să te judece ei... Ne povestește cum a fost cind au intrat in exercițiul de „judecători" mecanicul Constantin Bazir. muncitorii Nicolae Oros. Vasile Che- tea. Lorincz Carol. Gavrilă Ghilea sau Kiss Bella. „Mincătorii de minute" erau vechi constructori. Știau meserie, dar nu știau să... învețe.— Cum adică ?— Simplu. Orice meserie știută, mai ales în glisări, nu e decît un fundament de la care pornești să înveți. Zidești ziua. înveți seara. Și-aplici ce ai învățat. împreună cu toată brigada. Ei uite, aici greșeau vinovății de care era vorba. Nu știau să invete.La „baza" coșurilor de fum ridicate de meșterul 

Matei Stadler in toată țara stă deci minutul. Mereu imbogătit prin acel neastim- păr al cunoașterii, al auto- perfecționăriî. Este autorul mai multor inovații si invenții. din care una — medaliată cu aur la Expoziția internațională de la Niirn- berg....Șantierul viitoarei întreprinderi de țevi fără sudură. Eveniment de mare răspundere (deși asemenea evenimente se petrec aproape zilnic) — se montează .caia laminorului, cîn- tărind singură 40 tone. Pentru această operațiune a fost adus unul din agregatele ce pot fi numărate pe degete in tară : automa

caraua gigant „PH“. Solicitată pretutindeni unde se ridică cetăti industriale. Venise rindul deci minutului sălăiean. Căruia aveau să-i dea măsură oamenii.— Dar de unde oameni cu experiență, să-si asume atita răspundere ? — se întreba maistrul Nicolae I. Voiculescu. Echipa de montori era făcută din... proaspeți absolvenți ai școlii profesionale. Pină și manipulantii automacaralei „PH“ au zîmbit a mirare cind i-au văzut. „îți asumi răspunderea am fost întrebat. „Mi-o asum", le-am răspuns, luptindu-mă cu îndoielile din mine. Mi-am îmbărbătat băieții și... Seara, „mamuții" de otel erau montati in viitoarea secție de laminoare. Prețiosul agregat era liber să plece în alte locuri unde era așteptat. Băieții justificaseră încrederea maistrului. trecuseră acel greu examen al minutului....Sau șantierul „Armătura II". etapa a doua a în

treprinderii care a devenit deia cunoscută prin producția sa. Inginerul Dan Ardeleanu trăiește emoția primei sale lucrări in locurile natale : ridicare^ turnului de răcire. Șeful' echipei de zidari. Tolnay Andrei, ii asigură insă că „examenul" va fi trecut cu bine. Are și argumente : beneficiarul și constructorul sint... frați. Simion Hiș, șeful serviciului investiții de la „Armătura", este fratele lui Petru Hiș. șeful lotului nr. 1 al șantierului. Oamenii știu cit de arțăgoși sint frații cind e vorba de cinstea meseriei. „Ca miine ne luăm sculele si pornim in altă parte", ne spune

Tolnay. arătindu-ne spre secția de fitinguri a turnătoriei de fontă, unde „isi string sculele să treacă-n altă parte" oamenii inginerului Dan Mărgineanu. Secția de fitinguri produce. Se apropie de sfirsit lucrările de constructii-montai la turnătoria de piese din oteluri speciale, cu o capacitate anuală de 3 000 tone.O expresie frecventă a oamenilor șantierelor de aici : „Să venili la noi peste x zile". Care semnifică încrederea lor deplină că tot ce înseamnă astăzi schele, agregate incă separate. țevi vor fi miine o întruchipare vie a cetății industriale de pe stema județului. Locurile se schimbă „văzind cu ochii", incit uneori chiar unii dintre locuitorii Zalăului sint surprinși in vechile lor reprezentări. Tovarășul loan Radu ne-a povestit de surpriza unora de la transporturile comunale, cind li s-au cerut autobuze care să transporte muncitorii pe 

platformă. „Păi în răstoaca Valea Miții autobuzul trebuie să fie bivol să înoate", au spus ei. „O fi fost pînă o lună-n urmă, dar acum avem drum asfaltat, li s-a răspuns. Poftiți cu „Dacia" pină-n inima platformei".Dincolo de porțile sălăje- ne care te întîmpină din oricare punct cardinal ai pătrunde in județ, timpul capătă accelerații nemaicunoscute pe aceste meleaguri. Oamenii, prețuind minutul, schimbă fața locurilor. devin ei înșiși alții. Pînă nu de mult se spunea că întreaga populație a Zalăului de acum zece ani locuiește in apartamente nou construite. Ei bine, adăugați încă 2 500 de oameni care s-au mutat in apartamente noi în 1978. Și marile obiective ale industriei de vîrf care vor transforma Zalăul, întregul județ, în- tr-unul din meleagurile dezvoltate ale tării.Am asistat la o emoționantă intilnire intre „veteranii" industriei sălăjene (nici unul mai vechi de zece ani) si cei 300 de tineri absolvenți ai facultăților și liceelor de specialitate repartizați să lucreze in acest județ. Despre lupta eroică ne care o duc zi de zi oamenii muncii sălăjeni pentru a transpune in faptă înaltele teluri ale partidului, despre înfăptuitorii civilizației socialiste pe străvechiul meleag a vorbit tovarășul Tulai Laurean, prim-secre- tar al comitetului județean al P.C.R. Am auzit-o vorbind si pe tînăra ingineră Steluța Iacob despre mîn- dria tinerilor specialiști de a-si lega anii tinereții de înfăptuirile din acest străvechi ținut, românesc, despre hotărî rea lor de a nu da înapoi in lupta pentru înnobilarea minutului, a zilei. a vieții.Treceți pe sub porțile sălăjene : sint deschise marilor înfăptuiri pe care le trăiește întreaga tară, in acest timp de .împliniri socialiste fără seamăn.
laurențiu DUȚA 
loan MUREȘAN

Pe scenă-talente autentice, 
interpretări valoroaseCine a văzut, măcar în trecere, Ploieștiul în zilele de 14 și 15 aprilie, n-ar fi putut să nu observe hainele de sărbătoare ale orașului. Peste tot, la Teatrul municipal, la sala rafinăriei, la Casa de cultură a sindicatelor, la Teatrul de păpuși era anunțată competiția „strinsă" din faza interjudețeană, la care participau județele Buzău, Dîmbovița, Prahova. Peste 1 800 de artiști amatori prahoveni, peste 1 200 de artiști amatori de pe meleagurile buzoiene, aproape 1600 de amatori veniți din Dîmbovița 1 Un rapid calcul și aflăm că la Ploiești s-au intilnit în fața a mii de spectatori 4 500 de artiști amatori ! Cum spunea un reprezentant al forurilor de cultură prahovene : „schimbind instrumentele muncii de fiecare zi cu cele ale creației, purtînd în inimi însemnele marii întreceri socialiste de care este cuprinsă țara, artiștii amatori își propun să demonstreze că pasiunea și dăruirea se armonizează statornic cu elanul constructiv și inventivitatea".Așadar, o competiție severă în fața unui public pasionat, a unui juriu exigent. în obiectiv : formațiile muzicale și coregrafice. „Nu este un concurs obișnuit — ne spunea compozitorul Ludovic Paceag, secretarul juriului ; este un concurs de forțe artistice. Spre exemplu, județul Buzău a impus corul mixt al Casei municipale de cultură — dirijor Marius Su- zeanu, corul de cameră „Lira" al Casei de cultură a sindicatelor — dirijor Ștefan Stănescu. a lansat grupul coral bărbătesc „Șoimii" : interpretări îngrijite, multă atenție paginilor de muzică românească semnate de D.G. Kiriac, Dinu Stelian, Ion Vin- tilă. în același timp, dimbovițenii s-au dovedit deosebit de ambițioși, de perseverenți. Am ascultat cu plăcere recitalurile susținute de Societatea corală „Cintarea României" a sindicatului învățămînt și cultură din Tîrgoviște (in program, lucrări de Gh. Dumitrescu, C. Baciu), Asociația corală „Cintarea brănișteană", dirijată de Dumitru Bendic. Cit privește județul Prahova, in primul rînd corul feminin al Casei de cultură Vălenii de Munte — dirijor Florela Georgeta Țica și corul feminin „Carmen juve- nes" al Școlii populare de artă — condus de o pasionată artistă, Georgeta Mazilu".într-adevăr, cîntecul patriotic, re

voluționar, muzica corală au strălucit și in această etapă a concursului, în programe, lucrări aparținind compozitorilor Doru Popovici, Vinicius Grefiens, Liviu Glodeanu. Alexandru Pașcanu, D.D. Botez, Radu Paladi, Gh. Danga..., alături de zeci de prelucrări folclorice sau compoziții originale, inspirate de cintecul popular, de versul și ritmul folclorului nostru. „Avem mare respect — spunea compozitorul D.D. Botez, președintele juriului — pentru acei amatori, pentru formațiile care știu să respecte adevărul folcloric, în cin- tece, în dansuri. Fără simțul răspun-
La Ploiești, în întrecere, 4 500 
artiști amatori — formații mu
zicale și coregrafice din jude
țele Buzău, Dîmbovița și Pra

hova

derii, fără cunoașterea profundă a valorilor folclorului din regiunile respective nu se poate vorbi de adevărul artistic. Buzoienii au știut să aducă pe scenă cintece, dansuri, instrumente specifice zonei lor. Spre exemplu : grupul vocal-instrumental de la Căminul cultural din Cătina a „vorbit" foarte clar despre folclorul muntenesc de la cotul Carpaților : la fel, Ansamblul de cintece și dansuri „Siriul" al Casei municipale de cultură, prin „Suita de pe Valea Buzăului". De asemenea, reprezentanții județului Dimbovița, prin : grupul de cimpoieri al Casei de cultură din Pucioasa, prin formația de bătrini (dansatori) a Căminului cultural Co- jasca, prin acel obicei folcloric numit „Geavralele", desfășurat de artiștii Căminului cultural Morteni ; iar din județul Prahova — cei care au desfășurat tradiții și obiceiuri".Coruri mixte, coruri pe voci egale, grupuri camerale, formații instrumentale, coregrafice... ; este o notă caracteristică acestei etape : diversitatea, varietatea formelor de participare, de prezentare în concurs. Au suit pe podiumul de concert orchestre semisimfonice (amintim orchestra de cameră a Casei municipale de cultură din Buzău, dirijată de Tiberiu Tănase, cu un program Haydn,

Bach. Doru Popovici), cvartete, ansambluri lirice, precum colectivul de operetă al Casei de cultură a municipiului Tirgoviște, care a interpretat actul II din „Ana Lugojana" de Filaret Barbu. S-a prezentat in premieră de către Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești „Toamna bucuriilor", . operetă melodioasă, cu arii și coruri inspirate, scrisă de Florin Comișel pentru artiștii amatori prahoveni. Un spectacol liric la care și-au dat concursul corul sindicatului întreprinderii „1 Mai", orchestra secției de artă a liceului pedagogic, artiștii amatori Constantin Iliant, Mary Manolache, Victoria Angelescu, Venera Pirvu..., la care a semnat regia cunoscutul solist al Teatrului de operetă, Toni Buiacici.Treizeci de minute de program înseamnă săptămîni de studiu, zeci de ore de repetiții. înseamnă pasiune, muncă, talent. „Este o mare bucurie pentru un muzician — spunea compozitorul Sabin Pautza, membru al juriului — cind vede că artiștii amatori sint preocupați să pătrundă tainele muzicii instrumentale, corale, cînd observă dragostea pentru cintec. pentru muzică. Și de ce să nu recunoaștem, momentele nereușite nu sînt prilej de satisfacție. Mai există formații (de exemplu, fluierașii din comuna Cindești-Dimbovița), ansambluri folclorice, care, „instruite" de cite un „specialist", încep să-și armonizeze „clasic" piesele și, vă dați seama, nu mai „sună" deloc a folclor. Mai sint ansambluri coregrafice care își neglijează ținuta scenică, nu măi vorbesc de acele finaluri de program, cu „Hei 1" care nu au nici o legătură cu dansul autentic".Peste 4 500 de artiști amatori din județele Prahova. Buzău. Dimbovița au susținut in zilele amintite, la Ploiești, programele de concurs pentru faza interjudețeană. încă o poartă deschisă spre marea finală. Vor continua repetițiile, se vor susține spectacole și concerte in fața publicului. Se va revedea repertoriul — ar fi bine venită respectarea minutajului stabilit de juriu pentru fiecare formație — se va vedea în ce măsură este bine reprezentat (ne gîndim fn special la ansamblurile corale) repertoriul clasic, repertoriul contemporan românesc.
Smaranda OȚEANU
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA DEMOCRATICA SUDAN
Dineu oficial în onoarea președintelui 

Nicolae Ceausescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)plină, pentru o pace dreaptă și trainică in Orientul Mijlociu. Noi considerăm că organizarea unei conferințe internaționale, cu participarea celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, poate constitui o cale bună pentru soluționarea globală a problemelor din Orientul Mijlociu.Am .vizitat multe state din Africa, statele din prima linie — cum se spune în Africa ■ australă. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a lichida pe deplin colonialismul, politica rasistă și de apartheid. Sprijinim activ mișcările de eliberare națională din Rhodesia, din Namibia — și considerăm că trebuie făcut otul pentru a se ajunge cit mai cu- rind la lichidarea deplină a colonialismului.Considerăm însă că alte probleme dintre statele africane trebuie soluționate numai pe calea tratativelor. Este în Interesul țărilor africane să-și întărească uhitatea. în fața fiecăreia stau multe sarcini privind dezvoltarea economico-socială, întărirea independenței — și, de aceea, trebuie să fie'lăsate la o parte diferite probleme litigioase și să se acționeze intr-o deplină unitate. Trebuie făcut totul ca Africa să devină un continent al statelor naționale, independente. Numai această cale asigură
Festivitatea înmînării cheii orașului KhartumDupă încheierea vizitei la Muzeul Național al Sudanului, in grădinile acestui lăcaș s-a desfășurat ceremonia inmihării, simbolice, inalților oaspeți români, a cheii orașului Khartum.Mahdi, Mustafa El Nadi, guvernatorul provinciei Khartum, primarul capitalei sudaneze, a remis, intr-un cadru solemn, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu acest dar simbolic, odată cu asigurarea bucuriei resimțite de toți locuitorii capitalei cu prilejul vizitei solilor poporului român.Ceremonia s-a desfășurat in prezența președintelui Gaafar El Nimeiri și a doamnei Buseina Nimeiri.Au luat parte tovarășii Virgil Ca- zacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. a’l P.C.R., Virgil Trofîn, 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, ceilalți membri ai delegației române.Au participat, de asemenea, prof. Abdallah Ahmgd Abdallah, membru al Biroului Politic al C.C. al U.S.S., ministrul agriculturii, alimentației și resurselor naturale, dr. Fatima Abdel Mahmoud, secretara Comitetului de femei al Uniunii Socialiste Sudaneze, Mohamed Osman Mohamed El Awad, ambasadorul Sudanului la București, alte persoane oficiale sudaneze.La festivitate au participat personalități marcante ale orașului Khartum.A luat cuvintul MAHDI MUSTAFA EL NADI, guvernatorul provinciei Khartum, primarul capitalei sudaneze.Salutind pe înalții oaspeți români, guvernatorul provinciei Khartum, primarul capitalei sudaneze, a spus : Excelența sa, președintele Nicolae Ceaușescu, este oaspetele țării noastre, al capitalei Khartum, care-1 salută pe dînsui și pe doamna Elena Ceaușescu ca pe cei mai înalți oaspeți, prieteni ai poporului sudanez.Conducerea orașului Khartum a organizat această întilnire pentru a vă cinsti pe dumneavoastră și pe doamna Elena Ceaușescu, pentru a cinsti pe conducătorul revoluției sudaneze și pentru a vă aduce un omagiu dumneavoastră și poporului dumneavoastră pentru lupta curajoasă, pentru eforturile ce le faceți in direcția dezvoltării democrației, a socialismului în interesul poporului român.Cunoaștem cu toții marele rol pe care personalitatea dumneavoastră îl are pe plan internațional, slujind cauza poporului dumneavoastră, a tuturor popoarelor, a păcii și prosperității.Domnule președinte, păstrăm cu toții o amintire plăcută despre vizita pe care ați făcut-o in Sudan în 1972 și vrem să folosim acest prilej pentru a ne exprima dorința fierbinte ca relațiile de prietenie dintre poporul român și poporul sudanez să cunoască o ascensiune rapidă și să cuprindă toate domeniile de activitate, alături de lupta pe care o ducem împreună împotriva imperialismului și neocolonialismului.La 6 aprilie 1973, domnule președinte, ați semnat Comunicatul comun cu prietenul dumneavoastră, președintele Nimeiri, la București, cu care ocazie ați arătat că prin eforturi comune s-a pus temelia unei prietenii puternice intre țările noastre, pe baza deplinei egalități în drepturi și a respectului independenței și suveranității naționale, a avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.Ieri, în sala Palatului Poporului, construcție ce reprezintă simbolul unui elogiu pentru poporul dumneavoastră, un simbol al prieteniei dintre popoarele noastre, am avut plăcerea să ascultăm din nou glasul dumneavoastră sincer, înțelept, in legătură cu relațiile dintre țările și popoarele noastre.După ce s-a referit la preocupările actuale ale poporului sudanez, vorbitorul a spus in continuare : Poporul nostru, stimate domnule președinte, a luptat mult pentru libertate, pentru independență și luptă în continuare pentru progres și pentru prosperitate, dorește să trăiască liber in rindul tuturor națiunilor lumii. Poporul nostru este legat de toate popoarele iu

dezvoltarea și bunăstarea fiecărei națiuni !Noi, in Europa, avem, de asemenea, multe probleme de soluționat. Trebuie să facem totul pentru înfăptuirea documentelor semnate la Helsinki, pentru înfăptuirea securității și păcii in Europa, și in primul rind pentru trecerea la dezangajarea militară.De asemenea, trebuie să acționăm, într-o deplină solidaritate, pentru depășirea situației actuale privind marile decalaje dintre țările bogate și cele sărace, în vederea realizării unei noi ordini economice internaționale.Trebuie să acționăm pentru dezarmare, și în primul rind pentru dezarmarea nucleară. Să oprim cursa înarmărilor, să se treacă la reducerea cheltuielilor militare, iar o parte din economiile astfel realizate să fie alocate pentru a asigura progresul mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare.Este necesar să creăm condiții pentru participarea activă la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale a tuturor statelor, și în primul rind a statelor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate. Să întărim Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale, care oferă cadrul cel mai bun pentru participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor.într-adevăr, asupra multor proble

bitoare de pace și libertate din toate regiunile lumii, de cauza libertății popoarelor, a dreptului lor la o viață liberă și cinstită și va face tot ce depinde de el pentru păstrarea acestor principii în viața internațională.Mesajul nostru a fost întotdeauna de a se menține pacea și securitatea internațională, unitatea tuturor popoarelor in lupta lor comună împotriva amenințărilor din afară, împotriva intervenției străine in treburile lor interne.Noi, stimate domnule președinte, sîntem alături de poporul palestinian pentru realizarea drepturilor sale legitime privind pămîntul său, crearea unui stat liber și independent, ca al oricărui popor din lume. Noi ne pro-
Cuvintul tovarășului 
Nicolae CeaușescuDomnule președinte și doamnă Nimeiri,Domnule guvernator,Domnilor,Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele de salut, pentru aprecierile făcute la adresa poporului român, precum și pentru aprecierile la adresa relațiilor dintre România și Sudan.Vă mulțumesc, de asemenea, pentru cheia orașului Khartum pe care mi-ați inminat-o. Se spune că de obicei cheile, in trecut, puteau fi folosite in toate imprejurările. Eu doresc să folosesc această cheie numai in scopul Întăririi prieteniei între România și Sudan. (Vii aplauze). •Doresc, de asemenea, să adresez locuitorilor orașului Khartum un salut călduros din partea mea, a soției mele, a delegației noastre, precum și din partea tuturor locuitorilor capitalei României — orașul București. (Aplauze).Sperăm că dezvoltarea colaborării dintre România și Sudan se va reflecta și intr-o colaborare strin- să între capitalele țărilor noastre. De altfel, unele din obiectivele pe care am convenit să le realizăm vor fi construite aici în Khartum. (Aplauze).Deci, in munca comună pentru dezvoltarea economico-socială se vor întări prietenia și solidaritatea popoarelor noastre.Vă rog să fiți de acord să nu mă mai refer la problemele politice, ale dezvoltării României și ale situației internaționale. în toastul meu de aseară am precizat sintetic politica generală a României, iar în convorbirile cu prietenul și fratele meu Nimeiri am discutat pe larg problemele actuale ale vieții internaționale. Am fost de acord să facem totul pentru o politică de destindere, de pace, pentru soluționarea tuturor problemelor pe calea tratativelor (vii aplauze), pentru a asigura fiecărui popor și fiecărei națiuni dreptul la dezvoltarea liberă, la independență și suveranitate.în acest cadru privim noi problemele actuale complicate ale vieții internaționale. Viața a demonstrat că conflictele nu au făcut dccit să agraveze situația și pină la urmă tot tratativele, discuțiile au dus la soluționarea tuturor pro-
Spectacol deMarți seara, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au asistat, împreună cu președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri și doamna Buseina Nimeiri, la un spectacol de gală prezentat in ,.Sala Prieteniei" de grupul folcloric național sudanez.Au participat persoanele oficiale 

me internaționale complexe România și Sudanul au conlucrat bine pină acum. Sperăm că, în cadrul convorbirilor, vom ajunge la concluzii comune cu privire la intensificarea conlucrării statelor noastre in vederea participării lor active la viața internațională.Doresc. încă o dată, să subliniez că esențialul pentru dezvoltarea vieții internaționale in interesul tuturor popoarelor este întărirea independenței fiecărei națiuni.Trebuie să facem totul pentru politica de destindereTrebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru pace !Să întărim solidaritatea și unitatea tuturor acelora care doresc realizarea în viață a acestor cerințe ale tuturor popoarelor !Să facem totul pentru a conlucra activ pentru dezvoltarea economico- socială a popoarelor noastre, pentru bunăstarea și fericirea lor !în încheiere, doresc să adresez un salut călduros prietenului meu, președintele Nimeiri, și doamnei Ni- meiri, tuturor prietenilor sudanezi. Adresez, totodată, un salut poporului prieten sudanez din partea poporului român, precum și urarea de noi și noi succese în dezvoltarea sa economică, in întărirea unității. în asigurarea și consolidarea independenței !Pentru bunăstare și fericire !(Aplauze puternice).

nunțăm în acest sens pentru retragerea completă a Israelului din toate teritoriile ocupate și dorim o pace dreaptă, care să sprijine dreptul poporului arab la o viață liberă, cinstită, departe de orice amenințare, ne pronunțăm pentru dreptul poporului arab de a se întoarce în țara sa, pentru libertatea și independența sa. Noi am lansat chemarea în legătură cu solidaritatea arabă, care a demonstrat de fiecare dată necesitatea întreprinderii unor acțiuni comune în această direcție.Poporul sudanez este alături de popoarele din Namibia, Zimbabwe și Africa de Sud in lupta lor dreaptă împotriva rasismului, a dominației străine, pentru cauza libertății ’ și a 

blemelor litigioase dintre state. Iată de ce întotdeauna România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru soluționarea problemelor pe calea politică, a tratativelor. Ne pronunțăm ferm pentru dreptul fiecărui popor de'a-și asigura integritatea teritorială, iar dacă are o anumită parte din teritoriu ocupată, să și-o recucerească. Este dreptul și obligația fiecărui guvern, a fiecărui șef de stat de a face totul pentru a asigura integritatea teritorială a țării sale. Și, dacă calea tratativelor asigură aceasta, ea trebuie folosită din plin 1 (Vii a- plauze).De asemenea, este dreptul popoarelor lipsite de patrie să-și asigure o patrie a lor, iar al acelora care sînt sub dominație străină să-și cucerească independența națională.Iată de ce noi am sprijinit întotdeauna poporul palestinian pentru a-și avea o patrie, un stat propriu. (Aplauze puternice). Dealtfel, nu este un secret că în discuțiile avute cu președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, am fost printre primii — dacă nu chiar primii — care am subliniat necesitatea creării unui stat palestinian independent în Cisiordania și Gaza. (Vii aplauze).în situația actuală, noi considerăm că trebuie făcut totul pentru o pace globală in Orientul Mijlociu, pentru retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate în 1967, pentru soluționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu, independent. (Vii aplauze). în acest sens, considerăm că este necesar să se facă totul pentru a se găsi o bază în vederea continuării tratativelor. De aceea, susținem convocarea unei conferințe internaționale cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a O.E.P., în care Organizația Națiunilor Unite să joace un rol important. Avem ferma convingere că continuarea tratativelor intr-o formă corespunzătoare poate duce la o soluție globală în Orientul Mijlociu. Pentru aceasta însă este necesară întărirea solidarității țărilor arabe, dintre toate statele care se pronunță pentru independența fiecărui popor și pentru pace. Noi vom face totul în această direcție ! Avem convingerea că poporul pa- 

române care îl însoțesc pe președintele Nicolae Ceaușescu în actuala sa vizită, precum și personalități sudaneze.Programul, cuprinzind creații reprezentative din folclorul, diferitelor provincii sudaneze, a ilustrat bogăția acestuia, tradițiile sale străvechi. Momentele coregrafice, muzicale și

Convorbiri 
oficiale(Urmare din pag. I)că în cursul vizitei vor fi puse în valoare noi posibilități pentru a conferi dimensiuni și mai largi colaborării și cooperării dintre România și Sudan.La rindul său, președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea ospitalieră făcută și a adresat președintelui Nimeiri, guvernului sudanez. precum și Uniunii Socialiste Sudaneze un fierbinte salut prietenesc și cele mai bune urări. Expri- mind satisfacția pentru această nouă vizită in Sudan, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat creșterea însemnată pe care au cunoscut-o relațiile româno-sudaneze, in perioada care a trecut de la ultima vizită, din 1972. Șeful statului român a relevat convingerea și dorința României, a poporului român ca noua întilnire la nivel înalt să se inscrie ca un nou moment important în evoluția pe multiple planuri a colaborării și cooperării dintre Republica. Socialistă România și Republica Democratică Sudan. în acest sens, președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit concret la o serie de domenii de cooperare și colaborare de interes comun.în legătură cu toate aceste probleme, miniștrii și reprezentanții de resort din cele două delegații au fost însărcinați să discute căile și mijloacele practice de concretizare în înțelegeri și acorduri corespunzătoare a unei serii de acțiuni menite să promoveze și mai larg bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare româno-sudaneze.Convorbirile se desfășoară într-o ambianță de prietenie, înțelegere și dorință comună de conlucrare.

independenței naționale, pentru construcția unei economii proprii, pentru progres. Poporul nostru va face tot ceea ce este posibil pentru a sprijini pe luptătorii revoluționari.încă o dată, vă salutăm în orașul Khartum, stimate domnule președinte, pe dumneavoastră și pe stimata doamnă Elena Ceaușescu, pe toți oaspeții români.Trăiască prietenia româno—suda- neză !în aplauzele asistenței, a luat, apoi, cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă de vibrantă prietenie, caracteristică relațiilor dintre popoarele român și sudanez.

lestinian iși va realiza pină la urmă aspirațiile sale de a avea un stat propriu. (Aplauze puternice).într-adevăr, popoarele român și sudanez au multe lucruri comune și în ce privește istoria lor. Ambele noastre popoare s-au aflat o perioadă sub dominația aceluiași imperiu. Ne-ain cucerit independența prin luptă. (Aplauze). Trebuie să facem totul pentru a ne păstra și întări independența, pentru ca popoarele noastre să nu mai fie niciodată subjugate. (Aplauze). Numai fiind independente, popoarele noastre, ca și toate popoarele lumii, iși pot construi o viață nouă, liberă. Iată de ce noi acordăm o mare atenție problemei independenței popoarelor. însuși socialismul pe care il construim în România nu este posibil fără independență ! (Vii aplauze). Tocmai de aceea relațiile noastre au o bază trainică.în această scurtă vizită vom pune baze și mai puternice colaborării și prieteniei noastre. Dorim - să întărim colaborarea cu toți cei ce sint pentru independență, pentru destindere și pentru pace. La baza colaborării noastre cu toate statele punem ferm principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Popoarele care doresc să fie libere reprezintă o forță puternică. De aceea, politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă este sortită eșecului. Victoria va fi a popoarelor care doresc să fie stă- pîne pe destinele lor, să fie libere ! (Vii aplauze).Urez din toată inima populației din Khartum și intregului popor sudanez prieten succese tot mai mari pe calea dezvoltării sale eco- nomico-sociale, a bunăstării și fericirii. (Aplauze).Urez o bună colaborare între România și Sudan. (Vii aplauze).Să facem totul pentru a dezvolta continuu prietenia și solidaritatea noastră ! (Vii aplauze).Pentru bunăstarea popoarelor noastre, pentru independența lor, pentru destindere și pace ! (Aplauze puternice, îndelungate).
gală
acrobatice ale spectacolului au impresionat prin fantezie și sensibilitate, prin autenticitate, prin noblețea mesajului transmis.Spectacolul s-a încheiat cu un moment închinat prieteniei dintre cele două popoare, in spiritul bunelor raporturi de colaborare dintre România și Sudan.

intîlnîre
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri

In continuarea dialogului la nivel înalt, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed El Nimeiri, s-au reintilnit. marți după-amiază, la Palatul Poporului din Khartum. 

în cadrul convorbirii, cei doi șefi de stat au abordat probleme de interes comun și probleme principale ale actualității internaționale.Schimbul de opinii a evidențiat hotărîrea celor două țări și popoare de a dezvolta și intensifica relațiile de colaborare in diferite domenii, cit

și conlucrarea pe arena internațională. in interesul progresului lor economic și social, al cooperării, înțelegerii și păcii in lume.Convorbirea s-a desfășurat sub semnul stimei și respectului reciproc, într-o ambianță de caldă prietenie ce caracterizează raporturile româno- sudaneze.
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ÎNJREAJMAANIVERSĂRII A 40 DE ANI DE LA MAREA

DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTĂ DE LA 1 MAI 1939
Apropiata aniversare a 40 de ani de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 este un bun prilej pentru a evoca lupta perseverentă a partidului nostru comunist impotriva fascismului, necurmata sa activitate profund patriotică in direcția concentrării tuturor forțelor democratice, progresiste, intr-un front larg, combativ, pentru apărarea libertăților democratice, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a țârii, amenințate de expansiunea agresivă a Germaniei hitleriste.Este, de asemenea, un bun prilej pentru cei din generația mea de a aminti din nou spre a nu se uita niciodată — și a face să fie mai bine cunoscut și de către tinerele generații — ce au însemnat pentru poporul român, in anii aceia, existența și activitatea organizațiilor de'extremă dreaptă, a cercurilor și grupărilor fasciste. Va fi poate mai limpede pentru mulți, de ce partidul nostru comunist a îndreptat lupta sa și a celorlalte forțe democratice, in special impotriva organizației teroriste legionare „Garda de fier", ca principal pericol care amenința libertățile fundamentale ale poporului, valorile culturii naționale și ale civilizației umane, independența și însăși ființa națională a României.Devenită, după instaurarea dictaturii hitleriste in Germania, agentură în România a Germaniei naziste, „Garda de fier" a îmbinat în activitatea sa actele teroriste, asasinatele individuale și de masă, cum nu au fost cunoscute pină atunci in viața social-politică a țării noastre, procesiunile și demonstrațiile legionarilor în cămăși verzi și înarmați cu pistoale, urmate de devastări, jafuri și schingiuirea cetățenilor. Toate acestea, împletite cu variate manifestări de natură mistico-religioase și cu o largă demagogie socială la orașe și sate, mai ales în rindurile tineretului. Cu astfel de metode și-a croit drumul spre instaurarea dictaturii fasciste și promovarea unei politici de aservire politică și economică a României către Germania hitleristă.Impregnată de spirit obscurantist, huliganic, de un naționalism exacerbat pină la ultimele limite ale șovinismului, antisemitism, antidemocra- tism și anticomunism, „Garda de fier“ a fost creată și subvenționată ani de-a rîndul de cercurile cele mai reacționare ale burgheziei, de diferitele guverne ale partidelor „istorice" și ocrotită de poliția și justiția burgheză, ca instrument de manevră, de diversiune politică și socială. Nu este lipsit de interes că primii pași in viața politică a șefului legionar Cor- neliu Codreanu — după cum se lăuda el — au fost îndreptați spre reprimarea barbară a unor acțiuni revendicative anticapitaliste ale muncitorilor ieșeni. Și tot la Iași și-a inaugurat cariera sa criminală, ucigindu-1 cu focuri de armă pe prefectul de poliție care încercase să ia măsuri împotriva actelor huliganice ale bătăușilor legionari. Achitarea sa, deși ucisese pe un reprezentant al autorităților. a consfințit imunitatea acordată de guvernanți conducătorilor fasciști, pentru orice crimă și fărădelege.în fața pericolului reprezentat de expansiunea agresivă a Germaniei hitleriste și de ascensiunea mișcărilor fasciste, clasa noastră muncitoare este aceea care s-a afirmat ca principala și cea mai combativă forță a luptei antihitleriste, pentru apărarea democrației și a independenței țării. De asemenea, s-au ridicat in aceeași direcție mase largi populare, numeroși oameni politici democrați, cei mai de frunte reprezentanți ai intelectualității. Dar, totodată, s-au ridicat și importante grupări ale burgheziei care, îngrijorate de expansiunea germană, acționau pentru îngrădirea activității trădătoare a „Gărzii de fier".„Garda de fier" și-a luat asupra ei odioasa misiune de a nimici pe ex- ponenții politicii românești opuse intereselor Germaniei hitleriste. Precum se știe, prima victimă a căzut președintele Consiliului de Miniștri, I. G. Duca, împușcat la 30 decembrie 1933 de trei membri ai „Gărzii de 

fier". După această crimă, noul guvern liberal — spre stupefacția opiniei publice — nu a luat măsuri serioase de reprimare a organizației teroriste „Garda de fier", ci a căutat doar să-i atenueze activitatea, să și-o subordoneze, i-a acordat chiar subvenții, înlesniri pentru organizarea unor congrese. Mai tîrziu. cind „Garda de fier" nu se mai mulțumea să beneficieze de sprijinul guvernelor partidelor „istorice" și să le servească drept masă de manevră, ci acționa pentru a le lua locul la cirma

0 lecție a istoriei 
ce nu trebuie 

de nimeni uitată
• în fața pericolului fascist, o stavilă de netre
cut - clasa muncitoare • Crezul declarat al 
fascismului - „Teroare, crimă, bestialitate"
• în momente grele pentru poporul nostru, 
Partidul Comunist Român s-a arătat la înălțimea

menirii sale istorice

Imagine care s-a repetat de nenumărate ori în deceniul al patrulea — 
impresionante mulțimi participînd la demonstrațiile antifasciste

țării și a instaura dictatura fascistă, legionarii au putut folosi in activitatea lor, ca mandatari ai lui Hitler, pozițiile ciștigate cu sprijinul guvernelor care s-au perindat la putere.Nu ne permite spațiul, și poate nici nu e nevoie pentru a zugrăvi fața singeroasă a „Gărzii de fier", să înșirăm lungul șir de asasinate legionare din anii imediat următori. Este suficient să amintim doar sălbăticia cu care a fost asasinat Mihail Ste- lescu în iulie 1936 pe patul de boală din spital, cu 38 focuri de revolver și trei lovituri de secure, precum și încercarea de asasinare a rectorului Universității din Iași, Traian Bratu. Ceea ce însă, după părerea mea, trebuie neapărat reamintit, pentru că poate da. în oarecare măsură, imaginea zguduitoarei tragedii sînge- roase in care „Garda de fier" tira poporul român, este faptul, ce pare de necrezut, că această organizație a ridicat crima, asasinatul, la valoarea unui cult, a unei practici mistico-religioase, a unei concepții etice despre care pretindea că ea singură ar outea da sens vieții omului, spiritualității umane.

Cultul morții și al asasinatului a căpătat rolul preponderent in întreaga ideologie și practică legionară, in spiritul acestui cult au fost, permanent, formați și educați aderenții „Gărzii de fier". „România — scria legionarul Emil Cioran — are nevoie de o exaltare pină la fanatism". Pentru aceasta „toate mijloacele sînt justificate. Teroare, crimă, bestialitate, perfidie". Este de semnalat că astăzi, agitind demagogic in Occident, la anumite posturi de radio, steagul „drepturilor omului" in

România. Cioran și alte epave ale trecutului jinduiesc zadarnic spre reînvierea „drepturilor omului" de tip legionar la „teroare, crimă, bestialitate, perfidie".Aplicind această ideologie, Congresul legionar de la Tg. Mureș din aprilie 1936 a proclamat asasinatul drept unică și hotăritoare armă în lupta politică, a alcătuit liste de condamnați la moarte pe care figurau Nicolae Titulescu, Virgil Madgearu, dr. Nicolae Lupu. Armand Călinescu și alte personalități ale vieții politice ; s-au format apoi „echipele morții" care să ducă la indeplinire condamnările la moarte.Exaltarea mistică a cultului morții, a asasinatului, a luat in rindurile legionarilor proporții halucinante, apocaliptice. Ion I. Moța, în autobiografia ce ține loc de prefață la volumul său, „Cranii de lemn", se definește, pe sine și pe camarazii săi ca pe „un fel de strigoi ridicați din- tr-o lume apusă spre a purta duhul spaimei în lumea de azi". Și cuprins de o adevărată febră apocaliptică, sfirșește prin a exclama : „Chiar așa 

sîntem... Se apropie .stăpinirea strigoilor. cumplită !“.Vedenia lui Moța nu a fost o simplă viziune morbidă. Ea exprima, cinic, o tristă realitate, materializată, în nesfîrșitul lanț al crimelor cunoscute și necunoscute, nu numai prin asasinarea primului ministru Armand Călinescu. in septembrie 1939. din ordinul lui Himmler, de către o echipă de zece legionari trimiși special din Germania. Ea s-a transformat intr-o baie de singe, cind, un an mai tîrziu, a fost instaurată dictatura fascistă legionaro-antonesciană, iar țara a devenit o feudă a Germaniei hitleriste. Deși numai o mică parte din miile de asasinate gardiste comise în acea perioadă au ajuns la cunoștința publică. a fost de ajuns ca masele populare cele mai largi, poporul întreg să rămină îngrozite de valul de bestialități și singe pe care „stăpinirea strigoilor, cumplită" a revărsat-o asupra țării. Intr-o singură noapte, in octombrie 1940. au fost masacrați in închisoarea Jilava 65 de inși, intre care generalul Gh. Arge- șeanu. fost prim-ministru. Victor Iamandi. fost ministru și alții. Niciodată nu se vor șterge de pe miinile și fețele legionarilor singele savantului de renume mondial Nicolae Iorga. al profesorului Virgil Madgearu, al Iui Constantin David, activist de frunte al partidului comunist, al zecilor de militanți antifasciști asasinați după ce au fost schingiuiți în mod barbar.Sint vii, în memoria celor care au trăit acele timpuri, zilele rebeliunii din ianuarie 1941, cind sălbăticiile legionare au atins apogeul. In întreaga Capitală și mai ales din centru pină in Piața Victoriei, nu conteneau. zi și noapte, mitralierele, puștile-mitraliere, .grenadele și exploziile cartușelor de dinamită. Setea de singe, de bestialitate a luat forme zguduitoare, monstruoase, zeci de oameni au fost tîrîți la abator, spintecați și atirnați in cirlige. Și astăzi, după atîția ani. imaginea torțelor vii in care au fost transformați ostașii asupra cărora legionarii au aruncat benzină și le-au dat foc, tulbură amintirea multor bucureșteni.O vorbă veche românească spune că gura păcătosului adevăr grăiește. Guvernarea legionară-antonesciană, ca și in general guvernările fasciste și întreaga activitate a organizațiilor fasciste de Ia noi și de pretutindeni au fost ..stăpinirea strigoilor cumplită", stăpinire bazată intr-adevăr pe concepția enunțată de ideologul fascist Emil Cioran : „teroare, crimă, bestialitate, perfidie".In întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, se cuvine să subliniem din nou meritul istoric al partidului nostru comunist de a fi demascat din timp și de a fi stigmatizat cu vigoare „Garda de fier" ca principal dușmân intern al poporului român și de a fi acționat cu fermitate, în timpuri grele, pentru unitatea de luptă a tuturor partidelor, grupărilor și personalităților democrate, progresiste, patriotice spre a bara pericolul fascist, a apăra libertățile democratice, independența și suveranitatea națională.Și, în încheiere, merită de amintit că, preluind conducerea statului; legionarii și-au descărcat gloanțele în mulți din oamenii politici care i-au sprijinit de-a lungul anilqr, ca și impotriva multora din cei care au închis ochii in fața manifestărilor lor antidemocratice, antimuncitorești, anticomuniste, considerîndu-le ca lipsite de serioase primejdii sociale și naționale. Este o amară lecție a istoriei din care principalul învățămînt pentru toți cei, din oricare parte a lumii, cărora le este scumpă cauza păcii și civilizației omenirii, este că trebuie energic reprimată din fașă orice fel de manifestare fascistă, neofascistă, orice încercare de recrudescență politică, ideologică, de tip fascists neofascist în orice țară s-ar manifesta, sub orice formă s-ar prezenta și oricit de neinsemnată ar putea părea unora la prima vedere.
Ștefan VOICU

Prin munca energică și susținută
*      .....................................................—  ~   ■■■■■■ ■——iȚSsa a constructorilor și montorilor 

«MAI AII ÎNCEPUT PRORELE 
i" 3 TEHNOLOGICE LA RAFINĂRIA

MIDIA-NĂVODARIPlatforma petrochimică Midia- Năvodari. Locul unde se înalță cel mai important obiectiv al petrochimiei românești in actualul cincinal. Succint prezentată, caracteristica dominantă a activității desfășurate in aceste zile pe marele șantier constă în ritmurile înalte de execuție, eforturi susținute și stăruitoare la toate punctele de lucru cheie. Este deplin explicabilă această impresionantă concentrare de forțe umane și mijloace tehnice, deoarece la ora actuală constructorii și montorii. secondați Îndeaproape de beneficiarul investiției, susțin examenul deosebit de exigent al începerii probelor tehnologice la rafinărie. Din această perspectivă, se poate aprecia că, pentru colectivul șantierului, numărătoarea inversă a început.O primă observație : cele cîteva mii de constructori, montori și instalatori aflați pe șantier muncesc susținut, într-o strînsă corelare și succesiune, în două schimburi prelungite, practic la toate instalațiile componente ale rafinăriei. Toate deciziile luate, toate măsurile întreprinse sînt subordonate unui singur scop : asigurarea unei funcționări ireproșabile a fiecărei instalații, a fiecărui utilaj. In momentul de față, se fac ultimele finisaje in instalațiile propriu-zise, sint verificate cu atenție utilajele montate. aparatura de automatizare, lucrările de izolații, etapa premergătoare introducerii țițeiului și efectuării probelor tehnologice. De altfel, de citeva zile, în cele trei cuptoare focul arde neîntrerupt, acest eveniment marcînd începutul probelor mecanice, iar modul in care decurg acestea demonstrează că atît cei care au conceput instalațiile, cît și cei care le-au construit și montat și-au făcut pe deplin datoria.Dar activitatea normală a rafinăriei, primul obiectiv din cele 27 cîte va însuma combinatul și, in același timp, punctul de plecare în lungul drum al țițeiului pentru a se transforma în nenumărate sortimente de produse petrolifere și chimice, a fost nemijlocit condiționată de finalizarea altor instalații de primă necesitate — utilitățile. E vorba de vastul sistem de aducțiune a apei, de Ia o distanță de 21 de kilometri, din canalul 

Carasu. prin două fire de conducte cu diametrul de 1 000 mm. de instalațiile de tratare a apei, de uriașa stație de epurare in care, pentru o siguranță totală, procesele mecanice sint triplate de altele chimice și biologice, apoi, de uzina de azot și oxigen, de stațiile de alimentare și transformare a energiei electrice, de rezervoarele de materii prime și de produse finite, precum și de rețeaua de distribuție. Toate sc află acum in probe și sint preluate pe rind de către beneficiar. Este momentul cel mai încărcat de emoție pentru toți. Să notăm, deocamdată, părerea constructorilor despre propria lor realizare. Nicolae Ciupercă, șef de brigadă : „Lucrăm neintrerupt. cu forțe sporite, urmărim în permanență instalațiile aflate sub presiune, gata să intervenim in caz de nevoie". Mircea Iacob, maistru: „Am lucrat la docurile uscate ale șantierelor navale Constanța și Mangalia, iar acum sînt pe platforma petrochimică unde avem de trecut zilnic adevărate examene ale pregătirii profesionale". Ilie Lunganu, șef de brigadă : „Da, sînt convins că am făcut o treabă bună, că toate lucrările de izolații vor primi, la recepție, calificativul maxim din partea beneficiarului".— S-a demonstrat că printr-o organizare foarte bună a muncii șl printr-o urmărire riguroasă a indepli- nirii măsurilor stabilite cu prilejul ședințelor de comandament ce au avut loc pe această platformă, cu sprijinul primit pe multiple planuri, au putut fi atinse ritmuri record in desfășurarea lucrărilor de construcții și montaj tehnologic, ritmuri nerealizate pină acum pe alte șantiere — ne spune ing. Radu Suman, directorul Trustului de construcții chimice Midia-Năvodari. Trebuie să precizez un lucru foarte important : în permanență, conducerea trustului, organizația de partid de pe această mare platformă de investiții au urmărit. ca un obiectiv prioritar in activitatea lor, întărirea exigenței față de nivelul calitativ al fiecărei lucrări realizate, astfel îneît fiecare utilaj al noii instalații să funcționeze ireproșabil, in condiții de maximă siguranță.Despre munca desfășurată de constructori și montori pe acest mare 

șantier, ziarul nostru a mai scris In citeva rînduri. Indiferent de problemele analizate, am avut de fiecare dată prilejul să reliefăm, în mod constant, faptul că muncitorii, inginerii și tehnicienii, însuflețiți de organizația de partid, de exemplul mobilizator al comuniștilor, au muncit cu dirzenie și pasiune, intr-o atmosferă de ordine și disciplină in muncă, mtr-adevăr impresionante.La rindul lor. cei aproape 1 700 de petrochimiști. operatori, lăcătuși, mecanici, electricieni — o mare parte absolvenți ai liceului de specialitate din Năvodari, iar alții veniți din alte combinate petrochimice ale țării — după ce au dat o mină de ajutor la montajul instalațiilor, zilele trecute s-au aflat în fața comisiilor de examinare unde au dat probe scrise, orale și practice de atestare pe posturile în care urmează să lucreze ; acum sînt nerăbdători să-și înceapă activitatea.Tovarășul Constantin Roncea. directorul noului combinat petrochimic, ne spune la rindul său :— Pretutindeni, in instalațiile noii rafinării, se muncește cu multă energie, zi și noapte, fără întrerupere. Vorbind despre efortul constructorilor și montorilor, al lucrătorilor din celelalte unități de construcții de pe șantier, n-aș vrea să fie uitată niei o clipă contribuția hotăritoare la această reușită a industriei noastre constructoare de mașini. Copleșitoarea majoritate a utilajelor și Instalațiilor sint de fabricație românească, situ- îndu-se prin performanțe la nivelul celor mai inalte exigențe. Aș menționa, pentru spiritul de înaltă solicitudine. pentru promptitudinea cu care au răspuns apelurilor noastre, colectivele de oameni ai muncii de la uzinele „Grivița roșie", „23 August" și „Vulcan" din București, întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, întreprinderea „Independența" din Sibiu și multe altele. Tuturor, le mulțumim!...La cel mai important obiectiv al petrochimiei românești din acest cincinal, numărătoarea inversă a început. Vom reveni, peste puțin timp, pentru a marca momentul inaugural.
Cristian ANTONESCU 
George MIHAESCU

ÎNSĂMÎNȚĂRILE: PE PRIMUL PLAN PORUMBUL, 
dar să fie grăbite lucrările și la celelalte culturi
în toată țara timpul este frumos, ceea ce 

permite ca peste tot să se lucreze din plin la 
semănatul porumbului și al celorlalte culturi. 
Datele furnizate de Ministerul Agriculturii pun 
în evidență că, pină la 24 aprilie, s-au însă- 
mințat cu culturi de primăvară 3 435 820 hec
tare, ceea ce reprezintă 72 la sută din supra
fața planificată. Pe culturi, situația se prezintă 
astfel:

PORUMBUL a fost semănat pe 1 791 000 hec
tare (68 la sută din suprafața prevăzută). Mari 
suprafețe mai sint de însămînțat îndeosebi în 
județele Olt, Teleorman, Ilfov — din zona I ; Ar

geș, Bacău, Vaslui, Botoșani și Neamț — din 
zona a ll-a ; Satu Mare, Sălaj și Sibiu — din 
zona a lll-a.

CARTOFII DE TOAMNĂ au fost plantați pe 
82 760 hectare (76 la sută). Suprafețe mai im
portante sînt de plantat în județele Botoșani, 
Caraș-Severin, Covasna, Maramureș, Suceava.

Mai sînt de însămînțat suprafețe mai mari 
cu diferite alte culturi: sfeclă de zahăr — în 
județele Harghita, Covasna și Suceava; floa- 
rea-soarelui — în |udețele Argeș, lași, Neamț 
și Botoșani; in pentru fibră — în județele 
Neamț, Brașov, Harghita, Suceava și Mara

mureș. în actualitate este acum și însămîn- 
țarea soiei și fasolei, lucrările executindu-se 
pe 46 și, respectiv, 24 la sută din suprafețele 
stabilite.

Ținînd seama de volumul mare de lucrări ce 
mai este de executat, este necesar ca, in a- 
ceste zile, organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole județene, consiliile unice a- 
groindustriale să acționeze stăruitor pentru ca, 
pretutindeni, să se lucreze bine organizat, cu 
toate forțele mecanice și umane, spre a se 
încheia neîntîrziat semănatul tuturor culturilor 
de primăvară.

SUCEAVA

olt Ritmul trebuie mult accelerat
• Din cele 114 250 hectare cu porumb, prevăzute a se cultiva in județ, 

AU FOST ÎNSAMINȚATE 72 300 HECTARE :
• SEMĂNATUL PORUMBULUI S-A ÎNCHEIAT ÎN 35 COOPERATIVE

AGRICOLE din sudul județului ; .
• Viteza zilnică la semănat a crescut la 12 800 hectare, dar este infe-

rloară celei planificate ;
• Se apreciază că LA 27 APRILIE SE VA ÎNCHEIA SEMĂNATUL 

PORUMBULUI.Pină ieri, 24 aprilie. 35 de cooperative agricole situate in sudul județului au încheiat semănatul porumbului. Totuși, pe ansamblul județului, această lucrare s-a executat doar pe 63 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva în unitățile agricole de stat și cooperatiste. Pentru a se recupera această întirziere, mijloacele mecanice au fost dirijate operativ către celelalte unități din cadrul aceluiași consiliu agroindustrial sau in alte consilii. De la Slăveni, tractoarele cu discuri și semănătorile au fost trimise pe ogoarele cooperativelor agricole Gostavăț și Fărcașele : de la Jieni — la Scărișoara și Rusănești. de la Bucșa — la Mihăești etc. De asemenea, tractoare cu discuri și semănători ale secțiilor de mecanizare de la S.M.A. Corabia au fost dirijate in fermele de producție ale I.A.S. Corabia, care au terenuri situate în lunca Dunării. A început, totodată, întrajutorarea între consilii

le agroindustriale. De la Radomirești s-au trimis tractoare cu discuri și semănători la consiliul vecin Văleni. Asemenea forțe vor fi dirijate in următoarele zile și spre alte consilii agroindustriale rămase in urmă.De ce nu se realizează ritmul zilnic planificat 1 în ultimele zile, cind timpul a fost favorabil, viteza de lucru la semănat a sporit. De la 4 020 hectare, cit s-a înregistrat in ziua de 22 aprilie, s-a ajuns la 12 600 hectare și. respectiv. 12 800 hectare, în zilele de 23 și 24 aprilie a.c. Cu toate acestea. nu s-a atins incă viteza zilnică planificată de 13 600 hectare. Aceasta și datorită faptului că, pe alocuri, mai ales în unitățile din nordul județului, nu se acționează cu toată hotă- rirea pentru a se semăna parcelele unde solul este zvîntat.în vederea accelerării ritmului lucrărilor, comandamentul județean a luat măsuri pentru folosirea tractoa

relor în două schimburi la pregătirea terenului și în schimburi prelungite pe întreaga zi-iumină la semănat, pentru concentrarea mijloacelor mecanice in formații complexe pe suprafețele zvintate și în unitățile unde lucrările au rămas in urmă. Se 

Formații de mecanizatori Ia semănat pe terenurile 
cooperativei agricole Traian, județul Olt Foto : Nicu Ciorei Noaptea, la lumina farurilor, în numeroase coopera

tive agricole din județul Suceava se plantează cartofii 
Foto : D. Vințilă

apreciază că. prin depășirea ritmului zilnic planificat, la 27 aprilie se va încheia semănatul porumbului in unitățile agricole din județ.
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteil"

La plantarea cartofilor
se poate lucra și noaptea

• Pină la 24 aprilie S-AU PLANTAT CU CARTOFI 10 800 HEC
TARE, reprezentînd 58 la sută din suprafața destinată culturii res
pective in unitățile agricole cooperatiste și de stat ;

• Lucrările sint avansate in consiliile agroindustriale Verești, 
Cornu Luncii. Spătărești și Bosanci. Cu mult sub media pe județ sc 
situează unitățile din consiliile agroindustriale Todirești, llișești, laco- 
beni, Zvoriștea și Șiret ;

• Specialiștii apreciază că pină simbătă, 28 aprilie, intreaga su
prafață de 20 000 hectare poate fi plantată cu cartofi, dar pentru 
aceasta ritmul mediu zilnic trebuie să depășească 2 000 hectare.Punind în aplicare măsurile stabilite de comandamentul județean, consiliile agroindustriale au organizat cel de-al doilea schimb de muncă. în cursul zilei, pe tractoare lucrează mecanici din secțiile S.M.A.. conducători auto din cooperativele agricole, cooperatori care au absolvit cursurile de mecanizare și, alături de ei, elevi ai liceului agroindustrial aflați în perioada practicii de producție. Devenind disponibili, o bună parte din cei mai experimentați mecanizatori au fost repartizați să lucreze îndeosebi la insămințări in schimbul de noapte. Specialiștii afirmă că și pe timp de noapte o lucrare mai pretențioasă cum este plantatul cartofilor poate fi efectuată în condiții de bună calitate. La aceasta contribuie asigurarea asistenței tehnice de către specialiști, prezența pe teren a activiștilor de partid și de stat, a conducerilor cooperativelor agricole. Au fost introduse și unele perfecționări tehnice. Astfel, in majoritatea stațiunilor de mecanizare, pe tractoare au fost montate proiectoare puternice, au fost instalate becuri menite să înlesnească supravegherea funcționării mașinilor de plantat cartofi. în plus, un număr însemnat de mașini de plantat au fost modificate lucrlnd acum pe 6 rînduri, în loc de 4, ceea ce duce la creșterea vitezei de lucru pe schimb de 

la 4 la 6 hectare, la reducerea cu doi litri a consumului de motorină la hectar.Totuși. în desfășurarea lucrărilor se manifestă și unele neajunsuri. Bunăoară, asistența tehnică pentru înlăturarea, la fața locului, a defecțiunilor ce apar la mașini nu este bine organizată și în timpul nopții. De asemenea, în unele unități agricole nu se asigură alimentarea continuă a mașinilor cu cartofi de să- mință, iar echipele de servire formate din cooperatori nu ies la lucru la orele stabilite. Ca urmare, unele tractoare și mașini agricole lucrează sub randamentele planificate.în legătură cu acțiunile întreprinse pentru intensificarea lucrărilor, tovarășul Gheorghe Acatrinei, secretar al comitetului județean de partid, ne-a spus : „La ultima sa ședință, comandamentul pentru coordonarea lucrărilor agricole a adoptat noi măsuri pentru a fi impulsionate plantarea cartofilor și semănatul culturilor de primăvară. îndeplinirea lor este urmărită pe teren de membrii biroului județean de partid și cadrele de specialitate. Oamenii muncii din județul nostru și-au propus să obțină in acest an o producție totală de 900 000 tone cartofi, producție in care ponderea o deține sectorul socialist. De aceea, s-a stabilit ca sistemul întrajutorării cu mijloace mecanice să fie extins de la nivelul unităților din cadrul aceluiași consiliu agroindustrial, la nivelul consiliilor agroindustriale. Ca atare, pe măsura terminării, in următoarele 2—3 zile, a lucrărilor de plantat cartofi în zona de șes a județului, o bună parte din mașini vor fi deplasate in consiliile care din pricina vremii și a umidității solului au cele mai mari rămineri în urmă. Generalizarea schimbului doi, organizarea întrajutorării au drept obiectiv recuperarea restanțelor. încadrarea pe cit posibil și aici, in nordul țării, a lucrărilor agricole de primăvară in epoca optimă".
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj de felicitare transmis cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului și, la rîndul meu, doresc să vă exprim cele mai alese sentimente.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urările mele cele mai bune de viață îndelungată, sănătate și fericire, de noi succese ale poporului Republicii Socialiste România în eforturile sale pentru realizarea de progrese tot mai mari și prosperitate continuă.V6 rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Cronica zilei

tv
PROGRAMUL. 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Reportaj TV : Orșova milenară. 

Orșova contemporană
10.20 Muzică populară
10.45 Șoimii patriei
10,55 Emisiune literară
11,25 Telex
17,05 Teleșcoală
17.35 Tragerea Pronoexpres
17.45 Școala contemporană. (Corespon

dentă TVS)
18.05 Divertisment muzical
18.20 Telecronica pentru pionieri
18.35 Festivalul national „Cîntarea 

României
18,50 1001 de seri

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„DACIADA" 1N JUDEȚUL HUNEDOARA

Preocuparea nr. 1—selectarea 
și pregătirea tinerelor talenteIn județul Hunedoara activează peste 10 500 sportivi legitimați. Din- trei ei, 29 sînt maeștri emeriți și maeștri ai sportului. La dispoziția lor și a celorlalți cetățeni care doresc să practice o ramură sportivă (numai ia întrecerile care au inaugurat etapa de masă a competiției naționale „Da- ciada“ au fost înregistrați peste 50 000 de participanți), organele județene au pus o bază materială în continuă dezvoltare. Numai în ultima perioadă au fost date în folosință : sala polivalentă și moderna sală de gimnastică din Deva ; bazinul de înot și patinoarul artificial din Hunedoara. Au început lucrările la complexul sportiv, la o sală de sport din Petroșani și la stadionul din Călan, se amenajează in mai toate localitățile, prin muncă patriotică și cu resurse locale, terenuri simple pentru volei, handbal, tenis, fotbal, atletism.In paralel cu aceste dezvoltări și amenajări, organismele sportive și organizațiile de masă din județ acționează pentru cuprinderea tuturor tinerilor și a cit mai multor cetățeni in activitatea sportivă de masă, astfel incit minerii, siderurgiștii, constructorii, textiliștii, ceilalți oameni ai muncii să facă sport întru sănătatea lor, iar eșaloanele de performanță sâ fie mereu împrospătate cu elemente tinere, talentate. în acest din urmă scop au fost organizate în toate localitățile acțiuni de selecție cu caracter de masă, mai ales în rîndurile copiilor și elevilor. Foarte populare sînt

În cîteva rînduri• începind de astăzi, la Phenian se vor desfășura campionatele mondiale de tenis de masă, competiție reunind sportivi și sportive din peste 60 de țări de pe toate continentele. Echipele participante, printre care și cele ale României, au efectuat primele antrenamente la „Palatul sporturilor", locul de desfășurare a campionatelor, cu o capacitate de circa 20 000 de locuri.Din lotul României fac parte multipla campioană Maria Alexandru, Liana Mihuț, Eva Ferenczi, Șerban Doboși, Teodor Gheorghe, Zsolt Bohm și Simion Crișan.• La Roma se va desfășura astăzi cea de-a 34-a ediție a tradiționalei competiții internaționale cicliste „Marele premiu al eliberării", organizată de ziarul „L’Unită". Participă rutieri din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Iugoslavia, Olanda, Polonia, România, Spania, S.U.A., Italia și alte țări.In continuare, intre 26 aprilie și 1 mai, pe un traseu însumind circa 1 000 km, se va disputa cursa pe etape „Turul regiunilor".La aceste două competiții, România va participa cu lotul pentru „Cursa Păcii", din care fac parte V. Teodor, I. Cojocaru. Valentin Ilie, C. Cirjă, C. Bonciu și T. Drăgan.• în orașele Rouen și Honfleur s-au desfășurat primele două reuniuni ale campionatelor internaționale de box ale Franței. La categoria mijlocie, Petre Bornescu (România) l-a învins prin abandon în prima repriză pe danezul Ostergaard. In cadrul categoriei ușoară, Ruiz (Franța) a dispus la puncte de M. Niculescu (România). iar la categoria cocoș, Rahman (Republica Arabă Egipt) a ciștigat la puncte meciul cu Ion Pa- naite (România). în limitele categoriei semigrea, Radomir (Iugoslavia) a obținut victoria la puncte in partida cu Ion Dobre (România).• La Moscova, în campionatul mondial de hochei pe gheață (locurile 1—4), echipa Uniunii Sovietice a învins cu scorul de 11—3 selecționata Suediei. în clasament conduce echipa U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată de Cehoslovacia — 5 puncte, Suedia — 3 puncte și Canada — zero puncte.

19.00 Telejurnal
19,20 Incursiune în cotidian
19.30 Noi. femeile !
19,50 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". „Cîntec de 
dragoste". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane. In 
distribuție : Katharine Hepburn, 
Paul Henreid, Robert Walker. Ann 
Carter. Regia : Clarence Brown

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate : Gisca fermecată 

(episoadele 2 și 3)
20,10 Studio T ’79
20,40 Milioane de oameni, Inîrățiți-vă ! 

(Fantezie coregrafică pe muzică 
de Beethoven)

20.55 Telex
21,00 Treptele afirmării
21,35 Meridiane culturale

în județ concursurile ansamblurilor de gimnastică sportivă pentru preșcolari ; periodic se organizează concursul „Micului gimnast", cu participarea elevilor din clasele I—IV. Așa se face că, din cele peste 12 000 de micuțe gimnaste, preșcolare și eleve, care au fost testate in ultimul an, pentru practicarea gimnasticii de performanță au putut fi selecționate 300 talente de perspectivă. Deși timpul scurs e destul de scurt, se pot observa progrese vizibile ale noilor speranțe ale gimnasticii din Deva, care sînt Dana Silvaș, Luminița Cazan, Maria Zai și altele.Folosind din plin condițiile de pregătire oferite de noua piscină acoperită de la Hunedoara, numai în cursul anului trecut și in primele trei luni ale acestui an au trecut prin „miinile" antrenorilor și profesorilor de educație fizică ce se ocupă de inițierea și învățarea înotului peste 3 000 de copii ; aci se organizează concursuri cu copii și elevi, cei mai buni fiind reținuți pentru activitatea de performanță. Frații S. și C. Weber sau Adrian Burlacu, de exemplu, au cucerit titlul de campion național si vicecampion la categoria născuți in 1971. Ei constituie speranțe autentice pentru viitorul acestui sport.în atletism, pentru depistarea celor mai dotate elemente, periodic au loc crosuri de masă organizate pe întreprinderi și școli. La Combinatul siderurgic Hunedoara, întreprinderea electrocentrale Mintia, întreprinderea minieră Vulcan au avut loc crosuri cu o participare de masă a tinerilor muncitori. La Deva este organizată în fiecare an „Cupa cetății" — sistem divizie cu participarea tuturor școlilor din oraș, la 6 probe : sărituri in lungime,’ in înălțime, aruncări cu
Azi, în divizia A la fotbalAstăzi au loc meciurile celei de-a 27-a etape a campionatului diviziei A la fotbal.în Capitală, pe stadioane diferite, sint programate două întilniri : Sportul studențesc — S.C. Bacău (stadionul Steaua) și Dinamo. — Jiul Petroșani (stadionul Dinamo).Celelalte întilniri ale etapei : Poli-

c inema
• Vis de Ianuarie : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Viața merge înainte : BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 14; 16,15; 18.30;
20,30.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• Ciocolată, cu alune : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; ;8; 20, 
BUCEGI — 9.30: 11,45: 15 ;
17,30: 19.45, MIORIȚA — 9; 11;
13.15: 15,30; 17,45; 20.
• Prima iubire : TIMPURI NOI
— 15; 17.30; 20.
• Un om în loden : CAPITOL —
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. FE
ROVIAR — 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30. GLORIA — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20,15.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca — 9,15; 11; 12,45; 14: 15, Rocky
— 15.45; 18; 20 : DOINA.
• Omul cu masca de fier : PA
TRIA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Brațele Afroditei : CENTRAL
— 9: 11; 13; 15; 17.30: 20. FLO
REASCA — 9; 11; 13; 15; 17,30; 
20.
• Prinț și cerșetor : AURORA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20. GRT- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

Primire la Consiliul de 
Stat Tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, marți după-amiazâ, pe Querube Makalintal. președintele Adunării Naționale interimare din Filipine.Cu acest prilej, oaspetele filipinez a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut și cele mai bune urări din partea președintelui Republicii Filipine. Ferdinand Marcos.Mulțumind, in numele președintelui Republicii Socialiste România, pentru urările primite, tovarășul Gheorghe Radulescu a rugat să se transmită din partea președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Ferdinand Marcos.în cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, a fost e- vocată vizita efectuată in anul 1975 de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în Filipine, care a pus bazele relațiilor prietenești de colaborare româno-filipi- neze. Subliniindu-se cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor dintre România și Filipine, s-a exprimat dorința comună de a extinde și aprofunda aceste raporturi in fo

greutatea, sulița și discul, alergări de fond. Totodată, de 4 ori pe an se desfășoară întrecerile din divizia județeană de atletism, cu participarea elevilor de la licee și școli profesionale, după care se selecționează echipa ce participă la divizia interjudețeană. Din rindurile numeroșilor participanți la aceste activități sportive s-au remarcat Elena Aflorii, Mihai Niculescu, Marieta Ilcu, care au fost incluși în lotul olimpic de perspectivă, ca și Cleopatra Pălăceanu, o tînâră speranță descoperită la crosul deschiderii celei de-a doua ediții de vară a „Daciadei".Rezultate tot mai promițătoare se obțin și la schi — unde echipa clubului sportiv școlar a luat locul II pe echipe la campionatul național de copii din acest an, iar Ileana Vladislav și Claudiu Popa dovedesc reale calități pentru performanțe în această disciplină sportivă.Desigur că s-ar putea spune multe despre antrenarea maselor în sport și despre preocuparea — in acest cadru — pentru pregătirea „schimbului de miine" al echipelor de performanță hunedorene, fotbalul, tenisul, handbalul avind deopotrivă preocupări reale in acest sens. După cum s-ar putea vorbi și de unele „goluri" în organizarea competițiilor din „Dacia- dă“ și a acțiunilor de selecție în unele localități, cu deosebire din zonele de munte. Important este că organele locale cunosc aceste aspecte și acționează pentru remedierea lor, că grija pentru descoperirea și promovarea noilor talente este situată pe prim plan in tot mai multe locuri.
Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

tehnica Timișoara — U.T. Arad : O- limpia Satu Mare — F.C. Bihor ; Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș ; Gloria Buzău — Politehnica Iași ; Chimia Rm. Vilcea — Steaua : C.S. Tirgoviște — A.S.A. Tg. Mureș și Universitatea Craiova — F.C. Baia Mare.Toate meciurile încep la ora 16,30.
• Clipa : ARTA — 15.30; 19. BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19, COTROCENI
— 15.30; 19.
• Police Python 357 ; DACIA — 
15; 17,30; 20,15, GIULEȘTI — 15; 
17.30: 20.
• Dictatorul — 11.45, S-a întîm- 
plat mîine — 14, Anna Karenina
— 16,15, Dezonorata — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• împușcături în stepă : LIRA — 
15; 17,30; 20.
• în viitoare : FLACĂRA — 18;
19.
• Cadoul vrăjitorului negru : 
DRUMUL SĂRII — 9; 11; 15,30; 
18; 20.
• Expresul de Buftea : COSMOS
— 10; 12; 15; 17,30: 20.
• Lebedele sălbatice : FLAMURA
— 9: 11,15; 13.30.
• Napoli se revoltă : FLAMURA
— 15,45: 18: 20. TOMIS — 15; 17,30;
20.
• Optimiștii : MELODIA — 9; 11; 
13.
• Cele 12 munci ale Iul Asterix : 
MODERN — 9; 11; 13.
• Inspectorul Harry : MELODIA
— 15.15: 17.30: 20, MODERN 
14.30: 16.30; 18,30: 20.30.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA
— 8.30: 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30: 20.30.
• Cuibul iluziilor : FERENTARI 
15,30: 19.
• C'ălcîiul lui Achile : PACEA — 
15; 17,30; 20.
• Mizez pe 13 : POPULAR — 
15.45; 18; 20.15.
• Totul pentru fotbal : PROGRE
SUL — 14; 16: 18; 20.
• Speriați-1 pe compozitor : VII
TORUL — 15.30; 17,45; 20.
• Vlad Țepeș — 9; 12; Cobra — 
15,30; 18; 20,15 : VOLGA. 

losul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.La intrevedere a luat parte tovarășul Mihai Dalea, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste.A fost prezent Delfin R. Garcia, ambasadorul Republicii Filipine la București.După intrevedere, președintele Adunării Naționale Interimare din Filipine, Querube Makalintal, a declarat :Convorbirile pe care le-am avut in cursul vizitei au pus in evidență satisfacția comună față de stadiul relațiilor româno-filipineze. Vizita in Filipine din 1975 a președintelui Nicolae Ceaușescu și intîlnirile sale cu președintele Ferdinand Marcos au constituit un moment important pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Consider că există multiple posibilități pentru intensificarea colaborării româno-filipineze pe plan social, economic, comercial și în alte domenii de interes reciproc. In această privință sînt importante, de asemenea, contactele și dialogul direct, și acesta este unul din motivele pentru care am venit in țara dumneavoastră.împârtășindu-și unele impresii, oaspetele și-a exprimat gratitudinea pentru ospitalitatea și condițiile de care s-a bucurat în timpul vizitei sale in România.
★

Sosirea în Capitală a 
președintelui Adunării Na
ționale a Republicii Popu
lare Bangladesh. La invitația Marii Adunări Naționale, marți după- amiază a sosit in Capitală Mirza Golam Hafiz, președintele Adunării Naționale a Republicii Populare Bangladesh.Oaspetele este însoțit în vizita în țara noastră de Sheikh Razzaque Aii, membru al parlamentului, și M. Ba- diuzzaman, membru al Secretariatului parlamentului.Pe aeroportul Otopeni, parlamentarii din Bangladesh au fost salutați de tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., loan Ceterchi, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, de deputați.Au fost prezenți A. W. Shams-ul Alam, ambasadorul Republicii Populare Bangladesh la București, membri ai ambasadei.

★Aflată în țara noastră la invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Mathilda H. M. F. Gardeniers- Berendsen, ministrul afacerilor culturale, recreării și acțiunii sociale din Olanda, a fost în-cursul zilei de marți oaspete al meleagurilor sucevene.
BULETIN RUTIER

Informații de Ia Serviciul
Noi reglementări 

privind unele intersecții• în scopul descongestionării circulației in Piața Universității, s-a permis executarea virajului la stingă din bulevardul 1848 în strada Colței. în acest sens, se recomandă conducătorilor auto care se deplasează in zona strada Colței — Moșilor — Hris- to Botev să evite executarea virajului stinsa in Piața Universității și să execute acest virai în intersecția 1848 — Colței.• în intersecția Splaiul Independenței — strada Schitu Măgureanu au prioritate de trecere conducătorii auto care circulă pe direcția strada Schitu Măgureanu — Splaiul Independenței spre podul Mihai Vodă.• în intersecția strada Gara Herăstrău — șoseaua Fabrica de glucoza au prioritate de trecere conducătorii auto care circulă pe direcția strada Gara Herăstrău — șoseaua Fabrica de glucoză spre șoseaua Floreasca.• Pentru reducerea traficului rutier general din Piața Cosmonauților și pentru traversarea în siguranță de către pietoni) a străzii Cosmonauților, s-a interzis7 virajul la dreapta din bulevardul Magheru în strada Cosmonauților și strada Jules Michelet.
teatre

• Teatrul Național București 
(sala mică): Viața unei femei —
19.30, (sala Atelier) : Fanteziile lui 
Fariatiev — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică) : TRIO ILIESCU — 20.
• Opera Română : Cavalleria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
• Teatrul Mic: Nebuna din Chail
lot — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema
— 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala -Ma
gheru) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio): Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (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“ : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul ,.lon Creangă" : Ander
sen — 7 povești — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : O poves
te cu cîntec -—10.
• Circul București : Năzdrăvăniile 
urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
Vedere de pe pod — 19.30.

Cu acest prilej au fost vizitate monumente istorice și de artă, obiective social-culturale și turistice din nordul Moldovei.Ministrul olandez a fost însoțit de Alexandru Torha, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă Suceava.
★Noul ambasador la București al Statelor Unite Mexicane. Emilio Calderon Puig, a depus, marți dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Zilele acestea. 20 muncitori și tehnicieni de la uzina egipteană de tractoare „El Nasr automotive manufacturing company" din Heluan au sosit la Brașov in vederea specializării. După încheierea perioadei de perfecționare profesională se vor întoarce la uzina lor, construită pe baza cooperării româno-egiptene, unitate pe porțile căreia a ieșit recent cel de-al 8 500-lea tractor.Colaborarea româno-egipteană in acest domeniu se dovedește deosebit de fructuoasă. Astfel, firma „Diabco". reprezentant unic pentru „Universal- tractor" pe piața egipteană, care a importat pină acum 2 000 de tractoare românești, a contractat pentru acest an încă 1 200.
★Formația olandeză de muzică de cameră „Trio-ul baroc" din Amsterdam, care ne vizitează țara, a prezentat marți seara un concert in sala mică a Palatului Republicii Socialiste România. In program au figurat lucrări de Bach. Telemann, Corelli. Marais, Sweelinck. Ansamblul olandez va mai susține un concert la Cluj-Napoca.
★în cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO pentru anul 1979, la sala Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc. marți seara, o manifestare consacrată pictorului, graficianului și sculptorului francez Honore Daumier, de la a cărui moarte se împlinesc 100 de ani.La manifestare, organizată sub egida Comitetului Național pentru Apărarea Păcii și Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, au luat parte reprezentanți ai vieții noastre culturale și artistice, un numeros public.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Ion Friinzetti, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici.Despre personalitatea artistului francez și valoarea operei sale, care ii conferă un loc aparte în galeria marilor plasticieni ai lumii, a vorbit istoricul de artă Constantin Suter, membru al U.A.P. (Agerpres)

circulație al Miliției CapitaleiPentru a ajunge din bulevardul Magheru in Calea Dorobanților, conducătorii auto pot folosi traseul Piața Romană, strada M. Eminescu, Calea Dorobanților.• în intersecția strada Colței — bulevardul 1848 au fost instalate indicatoare de preselecție pe strada Colței. Se circulă pe două benzi către bulevardul 1848 — strada Doamnei și pe o singură bandă venind de pe bulevardul 1848 pe strada Colței.• S-a interzis virajul la dreapta din bulevardul Gh. Gheorghiu-Dej in Calea Victoriei spre Piața Națiunilor Unite.• S-a schimbat prioritatea în intersecția Calea Văcărești cu strada Goldfaden. Acum au prioritate conducătorii auto care circulă pe direcția strada Goldfaden. Calea Văcărești, strada Sf. Vineri.
Verificarea tehnică anualăDeși a fost anunțată din timp, verificarea tehnică anuală a autovehiculelor se desfășoară in ritm de melc. Așa se face că, pină la jumătatea lunii aprilie, numai 25 la sută din totalul parcului de autoturisme proprietate personală au fost verificate din punct de vedere tehnic. După cum se știe, această acțiune se va încheia la 31 mai. Pentru a se evita aglomerația din ultimele zile si riscul unor verificări superficiale, reamintim unitățile care au fost autorizate în executarea acestei operații. Unitățile CICLOP : bulevardul Magheru nr. 6—8 ; Parcaj Intercontinental ; șos. Giurgiului nr. 260 ; str. Buioreni nr. 3—5. Unitățile AUTOMECANICA: Băneasa, bd. Aerogării nr. 38 ; șos. Giurgiului nr. 178 : str. Nicolae Apostol nr. 2—4 ; str. Nicolae Sebe nr. 4 ; Calea Floreasca nr. 234 ; Calea Dorobanților nr. 85 ; str. Sirenelor nr. 85. Unitățile A.C.R. : str. Bega nr. 4 ; str. Soldat Răducanu nr. 3. Service „DACIA" șos. Pantelimon nr. 450, I.T.T.A. — Nord Hotel.De reținut că unitățile Automeca- nica. Dorobanți și Sirenelor execută verificări la motorete și motociclete.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 aprilie. In (ară : Vreme In ge
neral caldă. Cerul va fl variabil. Inno- 
rări mai pronunțate se vor produce in 
Banat, Crlșana, Transilvania. Maramu
reș și nordul Moldovei, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter de 
averse. In rest, ploi izolate. Vînt mode
rat. cu intensificări in vestul țării și 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 14 și 24 de grade, local 
mai ridicate. Ceață slabă. In București: 
Vreme caldă. Cerul va fi variabil. Vint 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă.

„ZIUA LIBERTĂȚII" PORTUGALIEI

F\-pp1piitpi Snip

Domnului ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii PortughezeCu prilejul aniversării la 25 aprilie a „Zilei libertății" vă adresez calde felicitări dumneavoastră, iar poporului prieten portughez urări de noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale.în spiritul înțelegerilor prilejuite de recenta dumneavoastră vizită in România, sint convins că relațiile româno-portugheze vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul portughez sărbătorește astăzi „Ziua libertății", evocate a memorabilului eveniment de acum cinci ani, cind, prin acțiunea revoluționară a militarilor patrioți, sprijiniți de masele populare, a fost răsturnat regimul de dictatură fascistă ce dăinuia de aproape o jumătate de secol.înscrisă in contextul marilor transformări politico-sociale ale contemporaneității, „revoluția garoafelor roșii", cum a fost supranumit actul insurecțional de la 25 aprilie 1974, a pus temelii in vederea făuririi unei vieți noi, libere pentru poporul portughez, grăbind, totodată, sîîrșitul ultimului și celui mai vechi imperiu colonial, succesul luptei de eliberare a popoarelor înrobite de colonialismul portughez în Africa.în jumătatea de deceniu care a trecut de atunci, Portugalia a străbătut un proces de schimbări progresiste de ordin politic, economic și social, marcat însă de elemente contradictorii, intrucit întreaga evoluție renovatoare s-a desfășurat in confruntare permanentă cu forțele reacționare, care au recurs la tot felul de manevre in încercarea de a-și restabili vechile poziții. Paralel cu reevaluările pe plan intern, Portugalia a promovat în ultimii ani o politică de extindere a legaturilor cu toate țările, indiferent de Orînduirea social-politică.După cum se știe, țara noastră a salutat răsturnarea regimului fascist portughez, a urmărit și urmărește cu interes și simpatie lupta forțelor înaintate din Portugalia pentru prefaceri progresiste. România s-a numărat printre primele state care au recunoscut noul regim democratic portughez, iar in perioada care a trecut de atunci, relațiile noastre, favorizate de afinitățile de obirșie. limbă și cultură, au cunoscut o considerabilă amplificare și diversificare.Acest curs a fost puternic stimulat de dialogul la cel mai înalt nivel, de acordurile și Înțelegerile stabilite intre președinții celor două țări, la București și Lisabona, care au creat un cadru deosebit de favo
PE „ȘOSEAUA LITORALULUI"

Popasuri turistice care pot deveni 
mai frumoase, mai ospitaliereîn curind, șoseaua București — Constanța. „șoseaua litoralului". va cunoaște un trafic din ce în ce mai intens. Și, firește — ca în fiecare an — la fel de solicitate vor fi locurile de popas. Cum arată ele in aceste zile dinaintea începerii fluxului turistic?Popasul Sinești — altădată atracția nr. 1 pe această șosea — este departe de a-și mai îndeplini în condițiile cunoscute rolul de gazdă ospitalieră. E bine, desigur, că aici a început construcția unui hotel-han. E bine că organizatorii s-au gîndit să suplinească lipsa fostului restaurant cu un bufet amenajat într-o baracă. E bine că s-a amenajat și un bufet mai mic amplasat chiar in a- propierea șoselei. Dar toate aceste amenajări — pentru care tot s-au cheltuit bani — au fost făcute intr-un mod atît de improvizat, incit sînt departe de ceea ce ar fi putut să fie. Cooperația de consum a județului Ilfov

are și timp și forțe să se prezinte in noul sezon cu amenajări capabile să îndeplinească în bune condiții cerințele primului loc de popas întilnit de turiști pe „șoseaua litoralului".Al doilea popas îl constituie orașul Ur- ziceni. Și aici, ca pretutindeni in țară, se construiește mult. Dar constructorii și edili) locali ar putea să fie mult mai atenți la „starea de șantier" a orașului. în dreptul stației „Peco" și in a- propierea complexului „Căminul" — ca să dăm numai două e- xemple — întilnești mormane de pămint și moloz care nu incintă deloc privirea. Și nu numai a turiștilor, ci și pe cea a localnicilor.Popasul turistic Malu, din județul Ialomița, este gata să primească turiștii „ca Ia mama acasă". Restaurantul. terasa, barul și căsuțele arată ca „primenite de sărbătoare", în plus, o aprovizio
DE LAPentru educarea tn spiritul prevederii a noii generații. Administrația Asigurărilor de Stat â introdus o asigurare pentru copii si tineretul studios denumită „asigurarea complexă a elevilor si studenților". Această formă de asigurare combinată cuprinde in același contract: cazurile de accidente ale elevului sau studentului, pentru sume asigurate de Dină la 18 000 de lei. diferențiate in funcție de urmările accidentelor, cazurile de răspundere civilă legală care decurg din deteriorarea sau distrugerea unor bunuri din vina elevului sau studentului, pentru pagube de peste 100 de lei pină la 2 000 de lei etc.Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri si sume 

rabil dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor româno-portugheze. S-au înregistrat, astfel, progrese însemnate in extinderea și adincirea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-știinlific. cultural și in alte domenii de activitate, in spiritul și pe baza Tratatului de prietenie și colaborare româno-portu- ghez. semnat in 1975, ale cărui principii și-au dovedit pe deplin însemnătatea.Continuare nemijlocită a dialogului la nivel inalt inițiat după revoluția de acum cinci ani, recentele in- tilniri și convorbiri de la București între președinții Nicolae Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes au adus o contribuție de cea mai mare însemnătate la ridicarea pe un plan superior a relațiilor reciproce, deschizindu-le noi și promițătoare perspective. înțelegerile convenite și' acordurile semnate prevăd o nouă impulsionare a raporturilor economice. Rafinarea petrolului și petrochimia. construcțiile de mașini, siderurgia. construcțiile navale, agricultura și zootehnia sint sectoarele in care acțiunilor de cooperare, inclusiv prin crearea de societăți mixte, li se va acorda o atenție specială, ca și cooperării pe terțe piețe. In același timp, vor cunoaște o nouă extindere schimburile în domeniile culturii, artei, științei și în- vățămintului, in vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor materiale și spirituale.Ca țări profund interesate in înfăptuirea securității și cooperării in Europa, România și Portugalia au conlucrat in cadrul Conferinței ge- neral-europene, manifestindu-și in continuare hotărirea de a contribui Ia transpunerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, la buna pregătire a reuniunii de la Madrid, din 1980.La sărbătorirea „Zilei libertății", poporul român își reafirmă sentimentele de sinceră prietenie față de poporul portughez, căruia ii urează din toată inima noi izbînzi în dezvoltarea democratică, prosperitate și pace.
V. OROS

nare în măsură să satisfacă toate gusturile.Și pentru că în Ialomița există preocupări meritorii in a- ceastă direcție, ar trebui revăzute posibilitățile ca și la „Terasa privighetorilor", unde se află in construcție un han, să se facă o amenajare simplă. De asemenea, la „Terasa-parc" și „Te- rasa-Strehaia", amenajările exterioare să semene mai mult atit a terase, cit și a grădini. Vopsea există, împrejmuiri cu gard viu se pot face. E nevoie doar să intervină mina de gospodar. Aceeași cerință e valabilă, in ce privește zona exterioară, și pentru „Hanul morilor" din județul Constanța. Pe „șoseaua litoralului" sint deci multe locuri de popas, ospitaliere. Altele iși ■ pot recăpăta acest a- tribut in timpul scurt care a mai rămas pină la începerea sezonului turistic de vară. (C. Priescu).
ADASasigurate ca urmare a evenimentelor neprevăzute produse in timpul valabilității contractului de asigurare. in orice loc si cu orice ocazie, inclusiv în timnul vacantelor. în cazurile de invaliditate permanentă parțială se plătește o parte din suma de 12 000 de lei prevăzută pentru cazurile de invaliditate permanentă totală, corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit. Durata asigurării este de 6 luni sau de 1 an. Costul asigurării este de 1 leu ne lună pentru toti elevii si studenții.Informații suplimentare si contractarea de asigurări, 1« responsabilii cu asigurările, agențiile si inspectorii de asigurare sau la oricare unitate ADAS.

• LIMITE ALE REZIS
TENȚEI UMANE. Testarea rezistenței organismului la temperaturi foarte ridicate a fost efectuată de oameni de știință din mai multe țări. Ei au ajuns Ia concluzia că omul poate suporta, intr-un mediu cu aer uscat, o temperatură de 71 grade C in decurs de o oră, 82 grade timp de 49 minute, 93 grade timp de 33 minute și 104 grade — 26 minute. Dar se cunosc și plafoane mai ridicate. în 1764 s-a anunțat într-o ședință a Academiei franceze de științe că o femeie a scăpat nevătămată după o ședere de 12 minute intr-un cuptor încins la temperatura de 132 grade. în 1828 a fost 

descris în literatură cazul unui bărbat care a rezistat 14 minute Ia o temperatură de 170 grade. Doi fizicieni englezi au stat, cu titlu experimental, într-un cuptor de brutărie încins la 160 grade. Cit privește rezistența la frig, aceasta depinde de gradul de călire a organismului.
• VIOLENȚA PE MI

CUL ECRAN. Violența este tot mai prezentă în emisiunile de sfirșit de săptămînă ale televiziunii americane, precum și în emisiunile pentru copii, atingind niveluri record — sînt concluziile la care ajunge un studiu publicat la Philadelphia și finanțat de Asociația medicală americană 

și de Institutul național de sănătate mintală. Studiul precizează că aproape 9 din 10 persoane ce apar în programele pentru copii difuzate de rețelele A.B.C. și C.B.S. sint implicate, sub o formă sau alta, în acte de violență. Totodată, autorii studiului arată că rata incidentelor violente în programele pentru copii a crescut de la 15,6 pe oră în toamna anului 1977 la nivelul record de 25 pe oră toamna trecută. Studiul subliniază că copiii și tinerii care urmăresc frecvent asemenea programe au în viață un comportament impregnat de teamă și manifestă o mare neîncredere față de cei din jur. Totodată, studiul constată existența unui raport direct in

tre comportamentul violent al unor tineri și violența de pe micile ecrane.
• DIN FONDUL DE 

AUR AL CINEMATO
GRAFIEI MONDIALE. După apariția la „Mica publicitate" a anunțului „Se înființează un muzeu al cinematografului : vă rugăm să trimiteți materiale pe adresa : Potsdam, Friedrich Ebert Strasse, 27", organizatorii au început să primească tot felul de colete literatură de specialitate, afișe și 

reclame de film, fotografii cu autografele unor vedete celebre, evocări de pe vremea filmului mut, vechi camere de luat vederi și aparate de proiecție, diapozitive și copii de filme etc. Și în timp ce muzeografii contactează diferite arhive și instituții, studiază și cataloghează viitoarele exponate, constructorii amenajează clădirea afectată noului muzeu. Este vorba de fostul manej, unul din cele mai interesante edificii arhitecturale din Potsdam; în acest muzeu va fi amenajată și o sală de proiecție cu 300 de locuri, unde publicul va putea viziona 

diferite pelicule din fondul de aur al cinematografiei mondiale.
• RAVAGIILE ERO

ZIUNII SOLULUI. Ecologii indieni sint foarte categorici: dacă exploatarea pădurilor va continua in ritmul de pină acum, India va cunoaște perioade de secetă și inundații tot mai distrugătoare. Potrivit datelor oficiale, 23 la sută din suprafața țării este acoperită cu păduri. Specialiștii au calculat că 140 milioane de hectare din teritoriul indian sînt supuse eroziunii solului sau amenințate de aceasta. Degradarea mediului înconjurător, poluarea cresclndă periclitează viața a 280 specii de mamifere, 350 specii de păsări și 20 000 specii vegetale din 

patrimoniul florei și faunei indiene.
• COPII - MARFĂ. „Firma noastră tratează in prezent cumpărarea unei «partide» de 50 de copii, urmind ca ulterior să ducă tratative pentru cumpărarea aceleiași cantități de «marfă» din Italia"... Aceste cinice declarații făcute presei italiene aparțin cetățeanului canadian Richard Wilson, reprezentantul unei firme care se ocupă cu „livrări" de copii unor familii din țările nord-americane. Ziariștii italieni au aflat de „a- facerile" lui Wilson datorită u- nui. anunț publicat în ziare care promitea o bună recompensă celui care ar prezenta un copil pentru înfiere. Cumpăra

rea și vinzarea copiilor, mai ales în acest an — „Anul internațional al copilului" — au provocat legitima indignare a opiniei publice italiene.
• RECORD DE PO

LUARE. Institutul norvegian de cercetări atmosferice, in urma unor repetate măsurători, a ajuns la concluzia că orașul Oslo este unul din cele mai poluate orașe din nordul Europei — concentrația de substanțe nocive fiind aproape de patru ori mai ridicată decît limitele de toleranță stabilite pe scară internațională. Pe mai multe străzi din centrul capitalei poluarea atmosferică este, potrivit specialiștilor. la fel de gravă ca la Los Angeles.
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Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar

AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

TRIPOLI

Convorbiri româno-libiene

Orizonturi largi colaborării
Caracterul deosebit de rodnic al noii solii de pace, prietenie și colaborare pe care secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde pe continentul african este puternic ilustrat și de rezultatele celei de-a șasea etape a acestui itinerar —- convorbirile de la Bujumbura cu președintele Republicii Burundi, colonel Jean Baptiste Bagaza. Prin rezultatele sale bogate, prin întreaga desfășurare, vizita în Burundi — prima efectuată de un șef de stat din Europa în această țară — a pus în evidență sentimentele de prietenie, de stimă și prețuire reciprocă ce leagă popoarele român și burun- dez, hotărirea comună de a ridica pe noi trepte relațiile bilaterale, în diverse domenii de activitate.Deși România și Burundi sînt situate pe continente diferite, la distanțe mari una de cealaltă, raporturile dintre cele două țări au cunoscut. îndeosebi în ultimii ani, un curs deosebit de favorabil. S-au extins, că precădere, acțiunile de colaborare e- conomică, un rol stimulativ avind in acest sens Acordul general de cooperare, semnat în 1977, ca și activitatea societăților mixte „Somiburom", în domeniul minier și industrial, și „Agriburom“, în domeniul agricol. O rodnică colaborare se desfășoară și în domeniul formării de cadre, numeroși tineri burundezi urmind cursuri de calificare in România.Desfășurîndu-se sub asemenea auspicii favorabile, dialogul la nivel înalt romăno-burundez constituie, fără îndoială, un moment de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor multilaterale dintre cele două țări. Chiar din prima clipă a prezenței lor pe pă- mintul Republicii Burundi, inalții soli ai poporului român s-au bucurat de o primire sărbătorească, expresie a prețuirii față de România socialistă și realizările ei, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate neobosită, pusă în slujba păcii, independenței popoarelor, a colaborării internaționale, se bucură in a- ceastă țară, ca în general in Africa și în lume, de o deosebită prețuire și considerație. „Ești fericit Bu

rundi /Ai un mare oaspete / Pe 
președintele României, cunoscut in 
lumea întreagă / Care iubește și pe 
care il iubesc* toate popoarele" — versurile unuia din cîntecele cu care au fost întimpinați oaspeții români la Teza —< ilustrează elocvent aceste sentimente, in semn de omagiu adus șefului statului român.Evidențiind perspectivele fructuoase de dezvoltare a conlucrării multilaterale intre cele două țări, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta in toastul rostit la banchetul oficial : „Am venit in Burundi animați de dorința de a dezvolta împreună o cooperare reciproc avantajoasă, bazată pe egalitate, pe respect reciproc, pe neamestecul în treburile interne. Dorim să facem totul pentru a asigura punerea in valoare a bogăției și a muncii poporului burundez, pentru ca, impreună, să asigurăm progresul

rapid al popoarelor noastre". în același spirit, președintele JEAN BAPTISTE BAGAZA a declarat: „Burundi iși exprimă satisfacția pentru dezvoltarea cooperării cu Republica Socialistă România in domeniile agricol, industrial, minier, al transporturilor, al educației, sănătății și informației, comerțului, creșterii animalelor. care se efectuează in interesul reciproc al popoarelor noastre. Avem certitudinea că prezenta vizită in Republica Burundi a Excelenței Voastre nu va face decit să întărească și să dezvolte și mai mult relațiile noastre".Dorința și voința comună de intensificare a colaborării și cooperării multilaterale dintre cele două țări și-au găsit expresie în semnarea unor importante documente bilaterale. Este vorba, in primul rind, de Tratatul de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Burundi, document de profundă semnificație nu numai pe plan bilateral, ci și internațional. Reflectind hotărirea celor două state de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie și colaborare dintre ele, de a pune la baza acestor relații, precum și a relațiilor cu celelalte state, principiile eticii și dreptului internațional, acest document, care se adaugă tratatelor similare semnate in etapele precedente ale actualului itinerar cu Gabonul, Angola, Zambia și Mozambicul, reprezintă un important aport la intronarea fermă și generalizarea acestor principii în viața internațională.In același timp. Comunicatul comun româno-burundez conturează un amplu program de acțiune pe linia a- dincirii și diversificării continue a colaborării dintre cele două țări, program care și-a găsit concretizarea în semnarea unor acorduri și înțelegeri privind dezvoltarea cooperării in domeniul industriei, participarea României la valorificarea zăcămîntului de nichel și metale asociate de la Mu- songati, dezvoltarea cooperării in domeniul transporturilor, cercetărilor geologice și miniere etc.în amplificarea continuă a colaborării româno-burundeze un rol de cea mai mare importanță revine, fără îndoială, partidelor de guvernă- mînt din cele două țări — acordul dintre Partidul Comunist Român și partidul Uniunea pentru Progres Național (UPRONA), incheiat cu prilejul vizitei, reprezentind tocmai o expresie a voinței de a realiza o dezvoltare și mai accentuată a acestor legături, odată cu extinderea cooperării dintre organizațiile sindicale, d<~ femei, tineret și pionieri.Convorbirile la nivel înalt româno- burundeze au pus, în același timp, în evidență convergența punctelor de vedere asupra marilor probleme ale vieții internaționale actuale. Ca și etapele precedente ale actualului itinerar african, dialogul româno-burundez a prilejuit o puternică reafirmare a solidarității militante a României socialiste cu lupta popoarelor din Africa australă, ca și din celelalte zone din lume aflate încă sub dominație străină, pentru libertate și

neatîrnare. pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului. Condamnind cu hotărire acțiunile militare agresive ale regimurilor rasiste împotriva statelor din prima linie și a celorlalte state africane independente și suverane, cei doi președinți au cerut să se pună capăt imediat tuturor încălcărilor suveranității și integrității teritoriale a acestor state. Ei s-au pronunțat pentru soluționarea problemelor litigioase apărute in Africa și, în general, a tuturor problemelor litigioasa, pe calea tratativelor politice, directe, au subliniat necesitatea . întăririi unității și solidarității tuturor statelor africane în lupta lor. comună pentru consolidarea independenței naționale.România și Burundi, țări în curs de dezvoltare, au reafirmat convingerea lor că instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. juste și echitabile, va permite -progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, ca și accesul mai larg la cuceririle științei și tehnicii, acestea reprezentind o condiție indispensabilă pentru întărirea păcii și securității în lume. în acest Sens, s-a subliniat importanța adoptării de măsuri concrete și angajante în domeniul comerțului și dezvoltării la apropiata sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Manila, precum și a pregătirii corespunzătoare a sesiunii speciale din 1980 a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale.Aceeași largă convergență de opinii s-a constatat și în alte importante probleme ale vieții internaționale, cum ar fi : intensificarea eforturilor pentru edificarea securității și dezvoltarea cooperării in Europa ; oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare ; realizarea unei păci globale, trainice și juste, în Orientul Mijlociu; întărirea rolului O.N.U. in,soluționarea problemelor complexe ale omenirii ; participarea activă la viața internațională, in condiții de deplină egalitate. a tuturor statelor, și indeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in curs de dezvoltare, a statelor nealiniate, care alcătuiesc marea majoritate a omenirii și- sint profund interesate in făurirea unei lumi noi a libertății, păcii și colaborării egale in drepturi.Rezultatele rodnice care au încununat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Burundi conferă acestui prim dialog la nivel înalt, care va fi continuat în viitor la București, semnificația unui eveniment de cea mai mare însemnătate in relațiile româno-burundeze. Sint rezultate pe care poporul român le salută cu vie satisfacție, avind deplina convingere că ele vor ridica pe o nouă treaptă conlucrarea prietenească dintre țările noastre, în interesul reciproc, al cauzei independenței, progresului și dezvoltării de sine stătătoare a tuturor națiunilor.
Radu BOGDAN

TRIPOLI 24 (Agerpres). — Tovarășul Ion Pățan, vicCprim-ministru al guvernului, care se află in Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, cU prilejul celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare economică și tehnico-științifică, a fost primit marți de Jadallah Azuz Al Talhi, secretar al Comitetului Popular General (prim-ministru).Tovarășul Ion Pățan a avut, de asemenea. convorbiri cu Omar Mustafa al Marisuf, secretar al industriei grele , și secretar ad-interim al petrolului, Bașir Jawdah,' secretar al Comitetului Popular General al îmbunătățirilor Funciare și Agriculturii. Abu Bakr al Șerif, secretar al Comitetului Popular General al Econo

miei. Muhamad al Manguș, secretar ăl Comitetului Popular General al Locuințelor, Juma Al Arbaș, secretar al Comitetului Popular General al Electricității, dr. Muftah Al Usta Omar, secretar al Comitetului Popular General al Sănătății, All-Abd Al- Salam Al-Treki. secretar de externe, în cadrul întilnirilor au fost discutate . aspecte privind perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale in lumina hotărîrildr adoptate cu prilejul convorbirilor ce au avut loc recent intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și colonelul Moammer el Geddafi, conducătorul marii revoluții de la 1 Septembrie.A . fost prezent Andrei Păcuraru, ambasadorul țării noastre la Tripoli.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Noi bombardamente israeliene asupra sudului Libanului
• Sesizarea Consiliului de Securitate • Proteste exprimate

de R. A. Egipt și O.E.P.BEIRUT 24 (Agerpres). — Vedete israeliene au bombardat, marți dimineața, litoralul sudic al Libanului, între Saida și Tyr — informează a- gențiile Reuter și France Presse.. Bombardamentul, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost concentrat asupra regiunilor Adloun și Mafrak al Nsar. Șase civili au fost uciși.în cursul aceleiași zile, artileria grea a forțelor conservatoare creștine din Liban a bombardat orașul Na- batieh, unde se află cartierul general al unităților libaneze progresiste și palestiniene din zona de sud a Libanului.în urma deteriorării continue a situației din Liban — scrie agenția M.E.N. — președintele Libanului, E- lias Sarkis, și premierul Selim Al Hoss au avut convorbiri cu lideri ai forțelor politice, precum și cu conducători ai armatei privind examinarea măsurilor ce se impun pentru normalizarea situației și asigurarea acțiunii de dislocare a unor unități ale armatei naționale în sudul Libanului — informează agenția M.E.N.BEIRUT 24 (Agerpres). — Reprezentantul Libanului la O.N.U. a primit misiunea de a cere organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate in legătură cu situația din a- ceastă țară — a declarat, potrivit a- genției France Presse, premierul libanez Selim Al Hoss.BEIRUT 24 (Agerpres). — Agenția Wafa, reluată de France Presse, re

latează că reprezentantul la O.N.U. al Organizației pentru Eliberarea Palestinei . a. remis o.plingere. secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, în care denunță agresiunile repetate ale forțelor navale israeliene împotriva taberelor de re- fugiați palestinieni de la Nahr El Bared (nordul Libanului) și Al Bass (sudul Libanului).CAIRO 24 (Agerpres). — Republica Arabă Egipt condamnă cu fermitate agresiunea întreprinsă de Israel împotriva teritoriului libanez și a taberelor de refugiați palestinieni — menționează un comunicat al Ministerului egiptean de Externe, transmis de agenția M.E.N. Aceste acte — arată comunicatul — contravin eforturilor depuse în prezent pentru instaurarea unei păci globale în Orientul Mijlociu și au repercusiuni negative asupra procesului de îndeplinire a prevederilor Tratatului de pace egip- teano-israelian. în acest sens se subliniază că Egiptul pune accentul „pe neintervenția Israelului în treburile interne ale Libanului", denunțînd, în consecință, „orice acțiune militară împotriva popoarelor libanez și palestinian". ■Pe de altă parte — arată agenția M.E.N. — comunicatul condamnă recenta hotărire a guvernului israelian privind crearea a două noi implantări israeliene in Cisiordania, men- ționind că aceste acțiuni contravin spiritului Tratatului de pace încheiat între Egipt și Israel.
în legătură cu ruperea relațiilor diplomatice 

dintre unele țări arabe

Forțele democratice condamnă 
provocările elementelor neofasciste

• Mari demonstrații în Anglia și ItaliaLONDRA 24 (Agerpres). — Incidente violente s-au produs luni seara în cartierul Southall, din vestul Londrei, intre aderenți ai grupului neonazist „Frontul Național" și locuitori ai capitalei britanice care condamnă activitatea elementelor neonaziste. Ciocnirile au izbucnit cînd un grup de tineri din Southall — unde trăiesc numeroși imigranți de culoare — a protestat împotriva hotărîrii autorităților de a admite ținerea unei reuniuni electorale a organizației extremiste .de dreapta „Frontul Național", care duce o politică rasistă. în cursul ciocnirilor a intervenit poliția. Un număr de 40 de persoane au fost rănite și internate de urgență în spital. în urma rănilor primite, tînărul neozeelandez Blair Peach, membru al Ligii anti- naziste, a decedat. Ministrul britanic de interne, Merlyn Rees, a dispus deschiderea unei anchete.
★După cum precizează agenția Reuter, Frontul Național de extremă dreapta prezintă 280 de candidați

în alegerile parlamentare de la 3 mai, iar principalul său obiectiv este expulzarea din Marea Britanie a tuturor persoanelor de culoare.ROMA 24 (Agerpres). — Mii de muncitori au participat la un miting de protest, impotriva acțiunilor teroriste. desfășurat la uzinele companiei italiene de automobile „Lancia" din apropiere de Torino. Participanții, între care reprezentanți ai partidelor politice democratice, ai marilor centrale sindicale, ai comitetelor de uzină, conducători ai Comitetului antifascist din Piemont, au condamnat cu fermitate activizarea grupărilor extremiste, care cu citeva zile in urmă au incendiat un depozit al companiei „Lancia".Luînd cuvîntul la miting, Giancarlo Pajetta. membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, a exprimat solidaritatea comuniștilor cu muncitorii' din Torino, subliniind că ' acțiunile teroriștilor, care sint dușmanii clasei muncitoare, urmăresc încordarea situației din Italia.
• Declarația prezidiului conducerii P.C.G.BONN 24 (Agerpres). — Prezidiul conducerii P.C. German a dat publicității o declarație de protest împotriva verdictelor de achitare pronunțate de tribunalul din Diisseldorf în procesul celor patru criminali din SS. care au acționat în „lagărul mor- ții" de la Maidanek. O asemenea ho- tărîre a tribunalului — se spune în declarație — constituie o provocare la adresa antifasciștilor din R.F.G. și a apărătorilor păcii. Nu este admisibil să scape de pedeapsă criminali naziști, iar neonaziștii să acționeze tot mai deschis și cu tot mai mult tupeu pe teritoriul R.F.G.Totodată, prezidiul a adresat tutu

ror forțelor democratice chemarea să lupte impotriva încercării de a se aplica prescripția la crimele fasciștilor, să ceară interzicerea — în conformitate cu Constituția țării — a tuturor uniunilor și organizațiilor neofasciste, ca și propaganda acestora.
★La Hamburg a avut loc un miting de protest impotriva verdictului de achitare pronunțat de un tribunal din Diisseldorf. Mitingul a fost consacrat, de asemenea, memoriei copiilor din Olanda, Franța, Polonia, Iugoslavia, exterminați in lagărele fasciste, a militarilor căzuți in lupta impotriva fascismului,

MEXICO

Festivalul 
sdptâmînalului 

„Oposicion"
Timp de trei zile, la Auditoriul Na

țional din parcul Nuevo Bosque del 
Chapultepec, din Ciudad de Mexico, 
s-a desfășurat cel de-al treilea festi
val popular al săptăminalului „Opo- 
sicion", organ central al Partidului 
Comunist Mexican. Zeci de mii de 
cetățeni din capitală și din numeroase 
localități mexicane, militanți ai 
P.C.M., ai altor partide din coaliția 
forțelor de stingă, oameni ai muncii 
au urmărit cu interes manifestările 
organizate cu acest prilej.

în cadrul festivalului, tovarășul 
Arnoldo Martinez Verdugo, secretar 
general al C.C. al P. C. Mexican, ă 
vorbit despre cele șase decenii de ac
tivitate a partidului și a înfățișat 
sarcinile actuale ale comuniștilor 
mexicani.

La festival au participat, cu stan
duri proprii, ziare centrale ale unor 
partide comuniste și muncitorești, 
precum și delegații reprezentind 
mișcări revoluționare și de eliberare 
națională.

Ziarul „Scînteia" a prezentat expo
ziția „România — 35 de ani de con
strucție a socialismului", precum și 
obiecte de artizanat, cărți etc. Stan
dul ziarului „Scinteid" s-a bucurat de 
un deosebit interes in rindul partiei- 
panților. Vizitind standul „Scinteii", 
impreună cu alți conducători ai 
P.C.M., tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo a mulțumit pentru partici
parea „Scinteii". apreciind-o ca o ex
presie a solidarității militante a 
P.C.R. cu lupta P. C. Mexican.

La manifestările desfășurate în 
aceste zile in capitala Mexicului a 
luat parte o delegație a P.C.R., con
dusă de tovarășul Vasale Potop, prim- 
secretar al Comitetului județean Bu
zău al P.C.R.

Valentin PAUNESCU

KUWEIT 24 (Agerpres). — Guvernul Kuweitului, reunit în ședință extraordinară, a hotărit să rupă relațiile diplomatice cu Egiptul — se arată intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Kuweit, reluat de agențiile France Presse și Associated Press. Această hotărire, precizează comunicatul, a fost adoptată in conformitate cu rezoluțiile adoptate de Conferința de la Bagdad a miniștrilor de externe și ai economiei din unele țări membre ale Ligii Arabe.RIAD 24 (Agerpres). — Arabia Saudită a hotărit să rupă, relațiile diplomatice și politice cu Republica Arabă Egipt — a anunțat luni seara agenția saudită de presă, citată' de agențiile Reuter și France Presse. Ministrul saudit al informațiilor, Muhammad Abdou Yamahi, a declarat că ruperea relațiilor cu ' Egiptul este determinată de faptul că această țară „se pregătește să stabilească relații diplomatice și a început să stabilească relații normale cu Israelul".CAIRO 24 (Agerpres). — Republica Arabă Egipt a hotărit să rupă relațiile diplomatice cu Kuweitul și Arabia Saudită ca urmare a unei decizii similare adoptate anterior de

Kuweit și Arabia Saudită — se arată intr-un comunicat oficial al Ministerului Afacerilor Externe alR. A.E., transmis de agenția M.E.N.După cum informează aceeași sursă, primul ministru și ministrul afacerilor externe al R. A. Egipt, Mustafa Khalil, a declarat că ruperea relațiilor diplomatice dintre Egipt, pe de o parte, și Arabia Saudită și Kuweit, pe de altă parte, nu va afecta relațiile dintre poporul egiptean și popoarele frățești din aceste țări.KHARTUM 24 (Agerpres). — A- genția sudaneză de presă S.U.N.A., reluată de agenția M.E.N., a difuzat o declarație a președintelui Gaafar El Nîmeiri în care se arată că Sudanul a rupt relațiile diplomatice cu Irakul. Totodată, arată agențiaS. U.N.A., președintele Sudanului a anunțat rechemarea imediată a personalului militar sudanez aflat la pregătire în Irak, închiderea centrului comercial irakian de la Khartum, sistarea curselor aeriene intre Khartum și Bagdad și rechemarea în țară a studenților sudanezi aflați la studii în Irak. Președintele Nimeiri a învinuit Irakul de încercarea de a subordona Sudanul prin sistarea livrărilor de petrol — relevă agenția citată.
Turneul secretarului general al O.N.U. 

în unele țări din AsiaKUALA LUMPUR 24 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, care a început, marți, un turneu in mai multe țări din Extremul Orient și Asia de sud-est, a avut convorbiri, la Kuala Lumpur, cu primul ministru al Malayeziei, Hussein Onn, privind unele probleme ale si
tuației actuale din zonă, precum și ale situației internaționale, informează agenția Associated Press.în continuarea turneului său, Kurt Waldheim va vizita R.S. Vietnam, R.P. Chineză, Filipine. Indonezia, Thailanda, Singapore. Japonia, R.P.D. Coreeană și Coreea de sud.

NICARAGUA » Apel la unitatea tuturor 
forțelor antidictatorialeMANAGUA 24 (Agerpres) — „Frontul Patriotic Național", care reunește — potrivit agenției France Presse — tendințele mai radicale ale opoziției nicaraguane, a lansat un apel la unitate tuturor forțelor antidictatoriale din țară. Unul din liderii frontului, Reinaldo Tefel, a anunțat că au fost inițiate la Managua negocieri cu „Frontul Amplu Opozițio- nist" în vederea realizării „unui plan de luptă comună pentru instaurarea unui guvern democratic în Nicaragua". „Frontul Patriotic Național — ■ declarat Tefel — nu va accepta

niciodată vreun compromis cu dictatorul Somoza". „Ne pronunțăm pentru includerea reprezentanților tuturor formațiunilor politice sau ideologice din țară in cadrul noului guvern" — a spus Elie Altamirano, membru al conducerii frontului.Frontul Patriotic Național, creat la începutul anului, cuprinde grupările „Los Doce", cele trei tendințe ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională, mișcarea de tineret din Nicaragua, partidele stingii radicale și moderate, precum .și majoritatea organizațiilor sindicale din țară.

INDIA
Măsuri de economisire 

a energieiGuvernul Indiei a anunțat introducerea unor restricții cu privire la consumul de motorină de către particulari și a cerut conducerilor locale ale statelor indiene să ia măsuri pentru economisirea petrolului și a produselor petroliere. într-o declarație făcută in parlament, ministrul petrolului și chimiei, H. N. Bahuguna, a relevat că va fi introdus un „sistem de supraveghere generală sau de raționalizare neoficială" care să permită economisirea de petrol, cea mai mare parte a consumului intern provenind din import.

„Accesul la resursele piscicole mondiale trebuie 
reglementat pe baze echitabile, nediscriminatorii"

Intervenția șefului delegației române la Conferința O.N.U. 
asupra dreptului mariiGENEVA 24 (Agerpres). — în cadrul lucț-ărilor Conferinței O.N.U.. a- supra dreptului mării â fost dezbătut raportul președintelui Grupului de negociere în problema 'accesului-altor state la resursele piscicole din zonele economice.Raportul conține unele propuneri prin care se recunoaște dreptul de acces al țărilor fără litoral și geografic dezavantajate la: resursele piscicole din zonele economice ale statelor riverane șituate in aceeași regiune sa.u subregiune.Luînd .cuvîntul în legătură cu a- ceastă problemă. Vasile . Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. șeful delegației române, a apreciat că propunerile președintelui Grupului de negociere conțin unele aspecte pozitive, dar că, in ansamblul lor. ele nu țin seamă corespunzător de interesele legitime ale tuturor țărilor. Vorbitorul a arătat că este necesar șă fie găsită o soluție satisfăcătoare în privința accesului la resursele. piscicole marine pentru toate țările și- să se evite orice situație care ar afecta interesele statelor in curs de dezvoltare dezavantajate geografic, riverane la spații maritime,, sărace. în resurse piscicole Ș* carp au făcut mari eforturi materiale pentru dezvoltarea flotelor lor de pescuit. oceanic. Batrivit unor propuneri prezentate în cadrul conferinței, aceste.țări.ar inceta să aibă acces la resursele piscicole din zonele economice ale altor state, in timp ce țări riveraneșlii spații maritime întinse și bogate în resurse piscicole ar obține avantaje disproporționate in acest

domeniu al economiei mondiale. A- preciind că o asemenea situație rtn este echitabilă, vorbitorul a subliniat că trebuie aplicate aceleași reguli și aceleași' raționamente juridice în toate problemele care fac obiectul conferinței. „Procedînd astfel, sîntem convinși că este posibil să se găsească o soluție satisfăcătoare și pentru țările situate în regiuni sau, zone sărace in resurse piscicole, în mod deosebit pentru țările in curs de dezvoltare".Șeful delegației române a menționat că țara noastră, împreună cți Iugoslavia, a prezeptat, in cadrul conferinței, o propunere vizînd recunoașterea Unui regim preferențial pentru toate țările in curs de dezvoltare în privința accesului la resursele piscicole din zonele economice. Este vorba — a subliniat el — de o problemă de principiu, care vizează evitarea discriminării țărilor in curs de dezvoltare in domeniul pescuitului oceanic. Acordarea unui regim preferențial acestor țări, în toate domeniile relațiilor economice internaționale, este un principiu general recunoscut de toate statele, și el trebuie să-și găsească aplicarea corespunzătoare și in cadrul resurselor biologice marine.Delegația română este gata să depună in continuare toate eforturile in vederea elaborării unor regJ« mentări general acceptabile, care sa asigure un acces echitabil al tuturor statelor, indeosebi al celor în cur» de dezvoltare, la resursele piscicola ale oceanului mondial.
Conferința ministerială a C.E.P.A.L.LA PAZ 24 (Agerpres). — în capitala Bolîviei, La Paz, au început lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni a Conferinței ministeriale a Comisiei Economice O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), la care iau parte delegați din regiune și reprezentanți ai unor organisme internaționale. r • .Actualele dezbateri au fost precedate de o reuniune la nivel de ex- perți, care a elaborat o serie de documente ce prezintă strategia globală a dezvoltării economice a Ameri- cii Latine pe perioada următorilor zece ani. Documentele cer instaura

rea de urgență a unei noi ordini e- conomice internaționale mai- juste șl mai echitabile, in vederea apărării intereselor economice vitale ale țărilor in curs de dezvoltare, din rin- durile cărora fac parte și țările de la sud de Rio Grande.Participanții la Conferința ministerială a C.E.P.A.L. sînt chemați să analizeze măsurile ce se impun pentru o dezvoltare accelerată și de sine stătătoare a economiilor naționale latino-americane și pentru Înlăturarea măsurilor discriminatorii care a- fectează produsele lor pe piețele statelor capitaliste dezvoltate.
Dezvăluirea ilegalităților comise

A ..in „alegerile"Desfășurarea „alegerilor generale" din Rhodesia a fost marcată de acte frauduloase și intimidări. După cum transmite agenția Reuter, reverendul Ndabaningi Sithole, conducătorul unei fracțiuni a negrilor care a semnat cu premierul Ian Smith așa-numitul „acord de reglementare internă", a făcut marți presei o declarație in care a arătat că „in timpul alegerilor au fost inregistrate nereguli scandaloase". De aceea, el a cerut instituirea unei comisii de anchetă menită să examineze toate cazurile in care autoritățile au recurs la intimidări pentru a-i determina pe alegători să-și dea votul în favoarea unor candidați preferați de regimul lui Ian Smith. Consider că, prin aceste încălcări, „rezultatul alegerilor nu reflectă in nici un caz verdictul poporului", a afirmat re

din Rhodesiaverendul Sithole. Farsa electorală de la Salisbury, rezultatele ei, obținute prin fraudă, confirmă aprecierile Frontului Patriotic Zimbabwe — reprezentantul autentic al poporului negru majoritar — că autoritățile de la Salisbury au inițiat scrutinul în vederea perpetuării actualelor . practici din Rhodesia,BELGRAD 24 (Agerpres). — în ziua a doua a lucrărilor sesiunii Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare, care se desfășoară la Belgrad, vorbitorii și-au exprimat hotărirea de a intensifica solidaritatea și de a spori sprijinul pentru mișcările de eliberare din sudul Africii și pentru țările expuse agresiunii rasiste. S-a subliniat, de asemenea, importanța transpunerii în viață a măsurilor adoptate de O.N.U.

Sub amenințarea baionetelor—așa s-au desfâșurat „alegerile" din Rhodesia

agențiile de presă transmit:
Protocol româno—chinez.Hu Yaobang, membru al Biroului Politic, șeful Secției de propagandă a C.C. al P.C. Chinez, a primit delegația Radioteleviziunii române, condusă de Valeriu Pop, director general, care se află într-o vizită de prietenie în R.P. Chineză. Cu prilejul vizitei, a fost semnat protocolul de lucru privind colaborarea in domeniul radiodifuziunii și televiziunii dintre Radioteleviziunea română și Direcția administrației radiodifuziunii R.P. Chineze pe anii 1979—1980.
Vizită Ia Varșovia. Pre?e- dintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, a sosit, marți, la Varșovia, pentru o întîlnire de lucru cu președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz. Cei doi șefi de guvern au avut convorbiri consacrate examinării stadiului actual și a perspectivelor colaborării dintre R.D.G. și R.P.P. in domeniile economiei, științei și tehnicii.
Direcția Centrală de Sta

tistică a U.R.S.S. a dat publicității un comunicat in care se arată că planul producției industriale pe primul trimesfru al anului 1979 a fost îndeplinit în proporție de 99,7 la șută., Au fost indeplinite sarcinile privind creșterea productivității muncii și planul fabricării majorității produselor. Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile din această iarnă, planurile pe lunile ianuarie și februarie

rlu au fost îndeplinite integral. Sporul producției industriale in primul trimestru al anului a fost de 3,1a sută, in comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar sporul productivității muncii a fost de 2 la sută.
Convorbiri iugoslavo—o- 

landOZO. Veșelin. Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, l-a primit marți pe Christoph van Der Klaauw, ministrul afacerilor externe al Olandei. Cu acest prilej s-a constatat că relațiile prietenești și cooperarea dintre cele două țări se dezvoltă favorabil în toate domeniile,. subliniin- du-se că există condiții și dorința reciprocă pentru lărgirea acestora. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale cooperării dintre Iugoslavia și Piața comună.
Program electoral. Gian* carlo Pajetta, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, și alți lideri comuniști și independenți de stingă, candidați pe listele P.C.I. pentru alegerile în Parlamentul vest-eu- ropean, organ consultativ al Pieței comune, au prezentat punctele principale ale programului P.C.I. in vederea acestor alegeri, prevăzute să se desfășoare la 10 iunie. După cum relevă agenția A.N.S.A., comuniștii se declară gata să încheie alianțe cu toate forțele din țările membre ale C.E.E. care militează în favoarea unei politici de progres, in interesul muncitorilor. Alte puncte ale programului

electoral al P.C.I. se referă Ia asigurarea locurilor de muncă, rezolvarea dezechilibrului regional, intensificarea și diversificarea relațiilor cu țările lumii a treia.
Noul ministru de externe 

al Iranului.Ibrahim vazdi, vice- prim-ministru pentru problemele revoluției, a preluat funcția de ministru de externe al Iranului după numirea sa in acest post, la 22 a- prilie, ca urmare a demisiei fostului ministru de externe, Karim San- jabi. El va cumula 'ambele fuiicții pină la numirea unui alt viceprim- ministru pentru problemele revoluției — s-a anunțat oficial la Teheran.
Tîrgul internațional in

dustrial de la Tokio,cara s a deschis marți, întrunește participarea a 2 190 de firme japoneze și numeroase firme din 61 de țări. Numărul participanților la Tirgul de la Tokio este de dbuă ori mai mare decit la ediția precedentă din 1977. Acest tirg se ține din doi în doi ani.
Inundații în Columbia. Mai multe regiuni din Columbia, mai ales din estul țării, suferă de pe urma gravelor inundații provocate de precipitațiile abundente din ultima vreme. La Bogota, citeva cartiere din partea mai joasă a capitalei sînt acoperite de apă. într-o serie de regiuni, mii de vite au pierit, iar culturile sînt compromise.

La Roma a avut loc ceremonia 
decernării premiului internațio
nal „Colosseum 1979“, acordat 
unor creatori din întreaga lume 
care s-au distins in domeniul ar
telor, literaturii și publicisticii. 
Această importantă distincție a 
fost conferită pictorilor români 
Dan Hatmanu, Nicolae Constan
tin și Gabriela Florescu.

In cadrul adunării generale a 
Asociației Danemarca-România, 
desfășurată la Copenhaga, Bent 
Romsdal-Knudsen a .fost reales 
președinte al asociației.

Cu concursul Direcției regio
nale de tineret și sport, s-a or
ganizat, pentru prima oară în 
Franța, un festival itinerant al 
filmului românesc de animație. 
Festivalul a cuprins principalele 
orașe din cele patru departa
mente ale. regiunii. Bretania.

La sfirșitul săptăminii trecute, 
la Colegiul Campbell, din Buies 
Creek (statul Carolina de Nord) 
a avut loc un simpozion de stu
dii românești. Cu același prilej 
a avut loc înființarea Asociației 
naționale pentru promovarea 
studiilor românești in Statele 
Unite.

Printre cele citeva sute de 
lucrări care vor figura in expo
ziția ce va fi organizată, zilele 
acestea, de Muzeul sticlei din 
New York, lucrări selecționate 
din aproape 9 000 de piese, se 
numără și unele creații ale ar
tiștilor noștri decoratori Dan 
Băncilă și Dionisie Popa.
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