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împreună cu tovarășa Elena Casca, pe continentul african s-a nichelat
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cu rezultate densebit de rodnice
Urarea fierbinte a întregului popor:

Bine v-ați întors 
pe pămîntul patriei 
din nobila misiune!VIZITA IN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN

a pus baze și mai puternice colaborării 
prietenești, multilaterale româno-sudaneze

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE
La Palatul Poporului clin Khartum 

a avut loc, miercuri 25 aprilie, cere
monia semnării de către președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mo
hammed El Nimeiri a Tratatului de 
prietenie și cooperare între Republi

ca Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan.

Cei prezenfi la solemnitate intîm- 
pină cu vii aplauze sosirea președin
ților Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed EI Nimeiri, a tovarășei

Elena Ceaușescu și a doamnei Bu- 
seina Nimeiri.

Erau de față tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Virgil Caza

cii, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Exprimind sentimentele de profundă mindrie și satisfacție 
ale națiunii noastre socialiste pentru bilanțul rodnic 
al vizitelor in cele opt țări prietene, mii de bucureșteni 
au făcut o primire entuziustă, plină de dragoste 
tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu
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au făcut o vizită de prietenie în Republica Arabă Egipt
Importantă contribuție la dezvoltarea bunelor relații româno-egiptene

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au e- 
fectuat. în cursul zilei de miercuri, 
25 aprilie 1979. o vizită de prietenie 
in Egipt, la invitația președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar Jil 
Sudat, și a soției sale, Jihan El Sa
dat.

In această vizită, președintele

Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constantin

Niță, ministru secretar de stat în Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
Marin Enache, șeful Cancelariei C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, consilier 
al pr<*edintelui  Republicii, Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

La sosire, pe aeroportul militar

Abbu Soweir din apropierea orașu
lui Ismailia, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu căldură și prie
tenie de președintele Anwar El Sa
dat șl doamna Jihan El Sadat.

La scara avionului, cei doi șefi de 
stat s-au îmbrățișat, exprimindu-și

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, s-au înapoiat, 
miercuri seara, în Capitală din vizi
tele oficiale de prietenie întreprinse 
în Jamahiria Arabă Libiana Popu
lară Socialistă, Republica Gaboneză, 
Republica Populară Angola, Republi
ca Zambia, Republica Populară Mo- 
zambic, Republica Burundi, Republi
ca Democratică Sudan și din vizita 
de prietenie în Republica Arabă E- 
gipt.

Șeful statului român a fost însoțit 
în aceste vizite de tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului. Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane o- 
ficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați la sosire de tovarășii llie Ver- 
deț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgânescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru

Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Ugiar, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Mihai 
Dalea. Miu Dobrescu, Ludovic Faze- 
kas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu. Richard Winter, Dumitru Po
pa, llie Rădulescu, Marin Vasile. To
varășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale, generali.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt, Abdel Aal Na- 
yel, însărcinații cu afaceri ad-interim 
ai Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, Said S. Tarmissi, Republi
cii Gaboneze. Simon Ngambiga Re
publicii Burundi. Mpimbankomeye 
Leopold, și Republicii Democratice 
Sudan, Salih Abdu Mashamoun.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni împodobit cu 
drapelele partidului și statului, care 
încadrau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mii de cetățeni ai Capitalei, oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții. prezenți aici, au salutat cu mul
tă căldură și însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu la sosirea din aceas
tă nouă și importantă solie de pace

și prieteniei In aclamațiile entuziaste 
ale mulțimii și-au găsit o vibrantă 
expresie sentimentele de fierbinte 
dragoste, de profundă stimă și înaltă 
apreciere nutrite de întreaga noastră 
națiune față de conducătorul iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită consacrată înfloririi conti
nue a patriei, creșterii prestigiului și 
contribuției României socialiste pe a- 
rena mondială. Totodată, au. fost ma
nifestate cu vigoare satisfacția și a- 
probarea deplină față de rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitelor în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în cele opt țări de pe con
tinentul african, pe care le apreciază 
ca o remarcabilă contribuție la dez
voltarea relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare ale României 
cu aceste state, cu popoarele Africii, 
la triumful idealurilor nobile de li
bertate, independență și progres, de 
pace și colaborare ale lumii contem
porane.

Un grup de pionieri, tinere și tineri 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie călduroasei și entuzias
tei manifestații de bun venit făcute 
de cetățenii Capitalei.

La plecare, pe aeroportul Abbu Soweir

TRATAT
i!e prietenie și cooperare între Republica Socialistă 

România și Republica Democratică Sudan
Republică Socialistă România și Republica 

Democratică Sudan,
DORNICE să dezvolte în continuare relațiile 

de stimă reciprocă, de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre cele două țări și popoare, în
temeiate pe încredere și înțelegere mutuală și 
pe aspirațiile comune de pace, colaborare și 
dreptate pe plan internațional,

DlND EXPRESIE dorinței lor de a promova 
colaborarea cu celelalte state care au pășit pe 
calea dezvoltării eeonomico-sociale independen
te, cu toate țările care doresc să coopereze pe 
baza principiilor dreptății și echității interna
ționale,

SUBLINIIND necesitatea participării tot mai 
active la viata internațională a tuturor țărilor 
care sint interesate in soluționarea democratică, 
pe cale pașnică, a tuturor problemelor dintre 
state, in asigurarea independenței și dezvoltării 
lor libere,

FERM HO'f ARÎTE să contribuie activ la pro
movarea pe plan internațional a unei politici noi 
de colaborare între state, întemeiată pe prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, respectării 
independenței și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, cooperării și avan
tajului reciproc, nelolosirii forței sau amenință
rii cu forța,

CONS1DERIND că este necesar să fie inten
sificate eforturile îndreptate spre asigurarea 
progresului mai rapid al țărilor în curs de dez
voltare, pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale,

CONVINSE de necesitatea de a se adopta 
măsuri ferme de dezarmare generală, și în pri
mul rind de dezarmare nucleară,

APRECIIND în mod deosebit contribuția re
marcabilă a popoarelor și statelor africane, a 
Organizației Unității Africane la lupta împotriva

imperialismului, colonialismului și ncocolonia- 
lismului, pentru eliberarea totală a Africii de 
sub dominație și asuprire străină,

REAFIRMlND solidaritatea lor militantă și 
sprijinul activ față de mișcările de eliberare 
națională, pentru lichidarea definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului, a politicii de 
apartheid și discriminare rasială,

RELIEFlND necesitatea adoptării de măsuri 
care să conducă la creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in viața contemporană,

AU I1OTARIT să încheie prezentul tratat și 
în acest scop au convenit asupra celor ce 
urmează :

Articolul I
înaltele Părți Contractante proclamă solemn 

hotărirea lor de a dezvolta și aprofunda relațiile

(Continuare în pag. a II-a)

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Pentru Republica Democratică Sudan

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii
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Ceremonia semnării

(Urmare din pag. I)
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, celelalte persoane oficiale române 
care au participat la convorbirile 
oficiale dintre cei doi șefi de stat.

Din partea sudaneză se aflau El 
Rashid El Taher Bakr, vicepre
ședinte al Republicii și ministru de 
externe, prof. Mohammed Hashim 
Awad, asistent al secretarului gene
ral al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
ministrul cooperării, comerțului și 
aprovizionării, Nasr El Din Mustafa, 
ministrul planificării naționale, prof. 
Abdalla Ahmed Abdalla, ministrul 
agriculturii, alimentației și resurselor 
naturale, Osman Hashim Abdel Sa
lam, ministrul finanțelor și economiei 
naționale, Abu Bakr Osman Moha
med Saleh, ministrul cabinetului, dr. 
Sherif El Tuhami, ministrul energiei 
și minelor, dr. Fatima Abdel Moha
moud, secretara Comitetului de 
femei al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Florian Stoica, 
ambasadorul României la Khartum, 
și Mohamed Osman Mohamed El 
Awad, ambasadorul Sudanului 
București.

Ora 8,30. Președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiri, semnează Tra
tatul de prietenie și cooperare din
tre cele două state.

După semnare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed El 
Nimeiri s-au felicitat cu căldură,' 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
satisfacția pentru momentul istoric 
pe care il reprezintă încheierea Tra
tatului de prietenie și cooperare, 
alocuțiunile rostite cu acest prilej 
fiind urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de participan- 
ții la solemnitate. La plecare, pe aeroportul din Khartum

Cuvintul președintelui
Gaafar Mohammed El Nimeiri

Acesta este un moment istoric, 
deoarece prin semnarea Tratatului 
de prietenie și cooperare am căzut 
de acord și am aprobat principiile 
de bază ale relațiilor noastre, princi
pii care reprezintă libertatea indivi
dului, 
ral, a 
sigur 
aceste 
viață, 
derea, 
instaura în toate regiunile lumii.

Deși țările noastre sînt țări mici, 
prin posibilitățile și numărul popu
lației lor, sîntem insă deosebit de

libertatea cetățenilor in gene- 
popoarelor, a țărilor. Eu sînt 
că, dacă statele vor urma 

principii și le vor aplica în 
omenirea va cunoaște destin- 
pacea și egalitatea se vor

bogați prin drepturile omului, prin 
drepturile întregii civilizații pe care 
o făurim. De aceea, noi sugerăm ca 
acesta să constituie un exemplu și 
pentru alții, ca și pentru noi.

Reafirm fratelui meu, președintele 
Nicolae Ceaușescu, delegației priete
ne române, că noi vom aplica acest 
tratat cu credință și cu foarte multă 
sinceritate.

Urez ca să continuăm cu succes 
legăturile permanente dintre noi, în 
vederea dezvoltării schimbului de 
păreri și a consultărilor reciproce.

Cu cele mai bune urări! (Aplauze).

PLECAREA DIN KHARTUM
Penultima etapă a misiunii de pace, 

solidaritate și colaborare întreprinsă 
de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu în Africa 
— vizita oficială în Republica Demo
cratică Sudan, efectuată la invitația 
președintelui Gaafar Mohammed El 
Nimeiri — a luat sfîrșit miercuri 25 
aprilie.

Vizita în Sudan, ca și in celelalte 
state cuprinse în itinerarul călătoriei, 
a confirmat trăinicia relațiilor de 
prietenie și colaborare în diverse do
menii de activitate dintre România și 
aceste state, de conlucrare activă pe 
plan internațional în vederea înfăp
tuirii obiectivelor de dreptate și echi
tate în raporturile dintre state, de 
sprijinire a mișcărilor de eliberare 
națională, promovare a cauzei păcii și 
progresului în lume.

Pe întreg parcursul călătoriei, solii 
poporului român s-au bucurat de o 
primire deosebit de caldă, materiali
zată în ample manifestări cu caracter 
de masă, de aleasă prețuire față de 
poporul român și președintele 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția inesti
mabilă adusă la lupta pentru trium
ful ideilor libertății, independenței 
naționale, progresului social, demo
crației, păcii și înțelegerii interna
ționale.

După ceremonia semnării do
cumentelor oficiale, oaspeții ro
mâni, însoțiți de președintele Suda
nului și de soția sa, de alte persoane 
oficiale sudaneze, părăsesc Palatul 
Poporului, reședința ce le-a fost re
zervată pe durata vizitei. Pe dru
mul parcurs pînă la aeroport, ca și 
aici, la aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați cu căldură de numeroși 
locuitori ai capitalei sudaneze.

Pe aeroport sint arborate drapelele 
de stat ale României și Sudanului, 
care încadrează portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed El Nimeiri.

Au venit pentru a-și lua rămas 
bun de la oaspeții români El Rashid 
El Taher Bakr, vicepreședinte al re
publicii și ministru de externe, prof. 
Mohammed Hashim Awad, asistent al 
secretarului general al Uniunii Socia
liste Sudaneze, ministrul cooperării, 
comerțului și aprovizionării, Nasr 
El Din Mustafa, ministrul planifi
cării naționale, prof. Abdalla Ahmed 
Abdalla, ministrul agriculturii, ali
mentației și resurselor naturale, 
Osman Hashim Abdel Salam, minis
trul finanțelor și economiei naționale, 
Abu Bakr Osman Mohamed Saleh, 
ministrul cabinetului, dr. Sherif El 
Tuhami, ministrul energiei și mine
lor, dr. Fatima Abdel Mohamoud, 
secretara Comitetului de femei al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, membri 
ai Biroului Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze, ai guvernului, alte 
oficialități, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Khartum.

Erau prezenți tovarășii Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale române.

Sint de față, de asemenea, amba
sadorul român la Khartum, Florian 
Stoica, și ambasadorul sudanez la

București, Mohamed Osman Mo
hamed El Awad.

Garda militară prezintă 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
președintelui Gaafar Mohammed 
Nimeiri.

Cei doi șefi de stat urcă apoi 
podiumul de onoare. Sînt intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii De
mocratice Sudan. Răsună 21 salve 
de artilerie.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun cu 
deosebită cordialitate de la președin
tele Gaafar Mohammed El Nimeiri 
și de la doamna Buseina Nimeiri. 
Cei doi șefi de stat se îmbrățișează 
cu prietenie.

La ora 9,10, avionul prezidențial 
a decolat.

onorul 
Și 
El

pe

COMUNICAT COMUN

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

încheiem vizita noastră în Sudan 
cu rezultate deosebit de bune. Con
vorbirile pe care le-am avut cu prie
tenul și fratele meu, președintele 
Nimeiri, precum și convorbirile din
tre membrii delegațiilor celor două 
țări s-au desfășurat cu rezultate 
foarte bune. Ele sînt concretizate in 
documentele cu privire la colabo
rarea economică, tehnico-științifică și 
culturală. Se poate spune că ele des
chid o perspectivă nouă, de extindere 
a colaborării și cooperării în toate 
domeniile.

în mod deosebit, aș dori să men
ționez și eu semnarea Tratatului de 
prietenie și cooperare, care constituie 
un eveniment istoric în relațiile din
tre România și Sudan. Prin preve
derile sale, tratatul așază pe o bază 
trainică raporturile dintre țările 
noastre. El afirmă hotărîrea celor 
două țări și popoare, a guvernelor și 
șefilor de stat de a milita cu toată 
fermitatea pentru realizarea unor 
relații noi între toate statele lumii. 
Ne angajăm de a aplica neabătut 
principiile egalității în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne. Desigur, aplicarea 
acestor principii este în interesul fie
cărui popor și asigură condiții pen
tru dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni. Ele pornesc, desigur, de la in
teresele generale și personale ale 
fiecărei națiuni, ale fiecărui cetățean 
ai țării respective. Prin realizarea 
lor se poate asigura 
problemelor complexe

soluționarea 
ale lumii de

astăzi, în interesul destinderii, al 
colaborării și păcii în lume.

într-adevăr, noi dorim ca relațiile 
dintre România și Sudan — consem
nate și în Tratatul de prietenie și 
cooperare — să constituie un îndemn 
pentru o politică de destindere, de 
colaborare și pace în întreaga lume. 
Popoarele noastre sînt vital intere
sate în dezvoltarea lor economico- 
socială și de aceea doresc pacea, do
resc să dezvolte relații bune 
laborare cu vecinii, cu toate 
lumii.

Iată de ce se poate spune 
lațiile dintre România și Sudan ser
vesc nu numai intereselor celor două 
popoare, ci și cauzei generale a pro
gresului, colaborării, destinderii și 
păcii.

Puteți fi siguri, dragă prietene pre
ședinte al Sudanului, dragi prieteni 
sudanezi, că vom face totul pentru 
realizarea în viață a angajamentelor 
asumate prin tratat, a înțelegerilor 
și acordurilor semnate cu acest 
prilej.

Doresc să exprim încă o dată mul
țumirile noastre pentru primirea și 
ospitalitatea de care ne-am bucurat 
în timpul vizitei noastre în Sudan.

Folosesc acest prilej pentru a re
peta invitația adresată dumneavoas
tră și doamnei, de a face o vizită în 
România, într-un viitor cit mai apro
piat.

în încheiere, doresc să urez po
porului sudanez prieten multă pros
peritate, bunăstare și pace.

O bună colaborare între 
și Sudan ! (Aplauze).

de co- 
statele

câ re-

România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Democratică Sudan, la invi
tația președintelui Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Moham
med El Nimeiri, și a doamnei Nime
iri, de la 23 la 25 aprilie 1979.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și persoanele oficiale care 
i-au însoțit, au vizitat unele obiec
tive cu caracter economic, social și 
cultural, bucurîndu-se pretutindeni de 
o primire entuziastă și deosebit de 
ospitalieră, mărturie a înaltei stime și 
a respectului pe care poporul sudanez 
le nutrește față de poporul român.

Cei doi președinți au purtat con
vorbiri oficiale, intr-o atmosferă cor
dială și de respect reciproc, în cadrul 
cărora s-au informat despre preocu
pările actuale ale țărilor lor in do
meniul construcției economice și .so
ciale, au procedat la o analiză apro
fundată a evoluției relațiilor bilate
rale și au efectuat un schimb de pă
reri asupra problemelor internațio
nale de interes comun.

La convorbiri au participat to
varășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și tovărășii : Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe ; Constantin Niță, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale ; Marin E- 
nache, șeful Cancelariei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ; Constantin Mitea, consilier al 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintelui Repu
blicii Socialiste România ; Ion M- Ni
colae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale; Florian Stoica, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Democratică 
Sudan ; Ion Popescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei ; Ludovic Păun, adjunct al mi
nistrului sănătății ; Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor ; Constantin Boștină, secre
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor ; Petre Tănăsie, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea sudaneză, Ia convorbiri 
au fost prezenți : El Rashid El Taher 
Bakr, vicepreședintele republicii, mi
nistrul afacerilor externe ; prof. Mo
hammed Hashim Awad, asistent al 
secretarului general al Uniunii Socia
liste Sudaneze, ministrul cooperării, 
comerțului și aprovizionării ; Nasr El 
Din Mustafa, ministrul planificării 
naționale ; prof. Abdalla Ahmed Ab
dalla, ministrul agriculturii, alimen
tației și resurselor naturale.; Osman 
Hashim Abdel Salam, ministrul fi
nanțelor și economiei naționale ; Abu 
Bakr Osman Mohamed Saleh, minis
trul cabinetului ; dr. Sherif El Tu- 
hami, ministrul energiei și minelor ; 
dr. Fatima Abdel Mohamoud, secre
tara Comitetului Femeilor din 
cadrul Uniunii Socialiste Sudaneze; 
Mohamed Osman El Awad, ambasa
dorul R.D. Sudan la București ; Salah 
Ahmed Mohamed Saleh, director al 
Departamentului politic din Ministe
rul Afacerilor Externe ; Tag El Sir 
Mohamed Abbas, director al Depar
tamentului est-european din Ministe
rul Afacerilor Externe ; Mustafa Aii 
Arbab, director al Departamentului 
politic și relații externe din cadrul 
președinției republicii.

Cei doi președinți au scos în evi
dență importanța continuării dialogu
lui la cel mai înalt nivel pentru dez
voltarea tot mai accentuată a rapor
turilor de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele lor. în acest 
context, a fost subliniată importanța 
și permanenta actualitate a Declara
ției Solemne Comune a Republicii

TR AA Hi afeî tJk T A T
de prietenie si cooperare intre Republica Socialistă România

și Republica Democratică Sudan
(Urmare din pag. I)
de prietenie, solidaritate și colaborare între cele 
două țări, în toate domeniile de interes reciproc.

Articolul II
înaltele Părți Contractante vor intensifica șl 

extinde pe baze reciproc avantajoase schimbu
rile comerciale, precum și cooperarea economi
că, industrială, tehnică, științifică și în alte do
menii, în vederea folosirii pe deplin a resurselor 
lor naturale.

Articolul III
înaltele Părți Contractante vor promova în 

continuare cooperarea dintre ele pe plan cultu
ral, prin intensificarea contactelor directe și a 
schimburilor de experiență, în scopul realizării 
unei mai bune cunoașteri reciproce a tradițiilor 
vieții și rezultatelor obținute de cele două po
poare, a apropierii dintre ele.

Articolul IV
înaltele Părți Contractante își bazează rela

țiile lor bilaterale, precum și raporturile inter
naționale, pe următoarele principii :

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

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

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor sta
telor

4. Dreptul fiecărui popor Ia dezvoltare și pro
gres, la exercitarea suveranității 
resurselor sale naturale.

5. Neintervenția — directă sau 
treburile interne sau externe ale

6. Respectarea inviolabilității frontierelor de 
stat și a integrității teritoriale a fiecărui stat.

7. Abținerea de la utilizarea forței sau a ame
nințării cu forța în relațiile internaționale.

depline asupra

indirectă — in 
altor state.

8. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a se 
apăra cu toate mijloacele împotriva oricărui 
atentat la adresa suveranității și independenței 
sale

9. 
prin

10. 
diții 
luționarea problemelor internaționale de interes 
comun.

11. Dreptul statelor de a coopera între ele, pe 
baza avantajului reciproc, în toate domeniile, în 
scopul menținerii păcii și securității in lume, al 
promovării unei largi cooperări internaționale.

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces 
la cuceririle științei și tehnicii.

Articolul V
înaltele Părți Contractante vor coopera în 

scopul promovării păcii, înțelegerii și dreptății 
in Europa, Africa și în întreaga lume, pentru 
eliminarea surselor de neîncredere, de tensiune 
și conflicte intre state.

Articolul VI
înaltele Părți Contractante vor colabora pen

tru sprijinirea luptei popoarelor impotriva im
perialismului, colonialismului, neocolonialismului, 
rasismului și apartheidului.

Ele vor acționa pentru aplicarea integrală a 
Declarației Națiunilor Unite privind acordarea 
independenței țărilor și popoarelor de sub do
minația colonială.

Articolul VII
înaltele Părți Contractante se angajează să 

acționeze cu toată hotărîrea și să colaboreze pe 
plan internațional pentru instaurarea unei noi 
ordini economice in lume, mai bună și mai 
echitabilă, care să asigure lichidarea stării de 
subdezvoltare, progresul și bunăstarea tuturor 
popoarelor. în acest scop, ele vor depune toate 
eforturile pentru continua întărire a solidari
tății și unității de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare.

naționale.
Reglementarea diferendelor internaționale 
mijloace pașnice.
Dreptul fiecărui stat de a participa, in con- 
de deplină egalitate, la examinarea și so-

Articolul VIII
înaltele Părți Contractante vor coopera în 

cadrul forurilor internaționale în scopul opririi 
cursei înarmărilor, pentru convenirea și realiza
rea unor măsuri concrete care să ducă la înfăp
tuirea dezarmării generale, și in primul rind a 
dezarmării nucleare.

Articolul IX
înaltele Părți Contractante' vor coopera la a- 

doptarea unor măsuri corespunzătoare pentru 
creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite 
în rezolvarea 
interesul păcii, 
umanități.

problemelor internaționale, in 
progresului și bunăstării întregii

Articolul X
în scopul înfăptuirii prevederilor prezentului 

tratat, înaltele Părți Contractante se vor con
sulta și se vor informa în mod periodic, la 
diferite niveluri, inclusiv la cel mai înalt nivel.

Articolul XI
înaltele Părți Contractante sînt de acord că 

obligațiile prevăzute în prezentul tratat nu 
contravin și nu afectează obligațiile care decurg 
pentru fiecare dintre ele din alte tratate sau 
acorduri la care sînt părți sau din normele 
dreptului internațional.

Articolul XII
Acest tratat va fi supus ratificării, în confor

mitate cu procedurile legale din fiecare țară, 
va intra în vigoare la data schimbului instru
mentelor de ratificare, care va avea loc la 
București, și va rămine în vigoare potrivit vo
inței înaltelor Părți Contractante.

întocmit la Khartum, la 25 aprilie 1979, in 
două exemplare originale, fiecare în limbile 
română, arabă și engleză, toate textele aviud 
aceeași valabilitate. în caz de diferențe de in
terpretare, versiunea în limba engleză va fi 
textul de referință.

Socialiste România și Republicii De
mocratice Sudan semnată de cei doi 
șefi de stat la 2 aprilie 1973, la Bucu
rești. Ambii președinți și-au expri
mat satisfacția față de evoluția re
lațiilor dintre România și Sudan, față 
de cooperarea fructuoasă existentă 
între cele două state în toate dome
niile de interes comun.

Președinții celor două state au a- 
preciat că înțelegerile și hotărîrile la 
care s-a ajuns cu prilejul sesiunii Co
misiei mixte româno-sudaneze de la 
București (decembrie 1978) au consti
tuit o nouă și importantă contribu
ție la amplificarea conlucrării pe plan 
politic și economic dintre partidele 
și guvernele țărilor lor.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele Uniu
nii Socialiste Sudaneze, subliniind re
zultatele rodnice ale colaborării pe 
plan politic între cele două partide, 
au hotărît să extindă și să intensifice 
legăturile dintre acestea, pornind de 
la programele concrete de lucru con
venite de comun acord.

Președinții celor două 
în evidență rezultatele 
cooperarea economică 
lor. în acest context, 
ciat că clădirea Parlamentului * din 
Khartum, rod al eforturilor comune 
ale muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor români și sudanezi, va rămîne 
in permanență ca un simbol al prie
teniei dintre cele două țări și po
poare, Șefii celor două state au re
afirmat hotărîrea lor de a se acționa 
cu fermitate și în viitor pentru adîn- 
cirea și intensificarea cooperării in 
industrie, agricultură,, transporturi și 
în alte domenii de interes comun. S-a 
convenit ca organismele de resort din 
România și Sudan să depună eforturi 
sporite pentru realizarea obiectivelor 
convenite de comun acord. în această 
direcție, cei doi președinți au stabilit 
programe concrete de măsuri pentru 
executarea acestor obiective.

Pornind de la dorința de a conferi 
noi și profunde dimensiuni dezvol
tării permanente a raporturilor din
tre cele două țări și popoare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Gaafar Mohammed El Ni
meiri au semnat Tratatul de priete
nie și cooperare ‘ ' 
Socialistă România 
mocratică Sudan.

Cu ocazia vizitei 
mâniei în Sudan 
Programul privind dezvoltarea coope
rării economice și industriale și a 

, schimburilor comerciale între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan, Convenția între 
guvernele român și sudanez privind 
evitarea dublei impuneri și preveni
rea evaziunii fiscale și Acordul între 
Agenția română de presă — Agerpres 
și Agenția sudaneză de știri — SUNA.

Cei doi președinți, examinînd pro
bleme ale vieții internaționale, au 
subliniat afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a se dezvolta 
libere, deplin stăpîne pe bogățiile lor 
naționale, pe propriile lor destine, 
de a-și făuri viitorul așa cum îl 
doresc, fără, nici un fel de interven
ție din exterior, de a colabora pe 
baze de deplină egalitate, într-un cli
mat de securitate și pace. în același 
timp, ei și-au exprimat profunda lor 
îngrijorare în legătură cu agravarea 
climatului politic mondial, ca rezultat 
al ascuțirii contradicțiilor dintre state 
sau grupări de state, al perpetuării 
conflictelor in diferite părți ale lumii, 
generate de politica imperialistă, co
lonialistă și neOcolonialistă de forță și 
dictat, de reîmpărțire a lumii în sfere 
de influențe și dominație.

Cei doi președinți au relevat nece
sitatea de a se intensifica eforturile 
îndreptate spre lichidarea subdezvol
tării, ca una din problemele funda
mentale din viața contemporană, de 
care depind pacea și securitatea in 
lume. Ei au reafirmat dorința lor 
puternică de a acționa ferm în direc
ția instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, de natură să con
ducă la o cooperare echitabilă între 
toate statele, la progresul mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare, la 
accesul lor liber la cuceririle științei 
și tehnicii moderne. A fost subliniată 
necesitatea realizării unei puternice 
solidarități și a unei mai largi coo
perări între țările în curs de dezvol
tare în eforturile pentru reducerea 
decalajelor economice dintre state, în 
scopul asigurării încheierii cu succes 
a celei de-a V-a Conferințe 
U.N.C.T.A.D. de la Manila și a Se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., din 1980, în acest domeniu.

Președinții celor două state au 
subliniat că în scopul asigurării păcii, 
progresului și prosperității tuturor 
națiunilor, raporturile dintre state 
trebuie să fie fundamentate pe prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neintervenției în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. Ei au reafirmat, toto
dată, necesitatea reglementării tutu
ror disputelor dintre state prin 
mijloace pașnice. Cei doi președinți 
au scos în relief necesitatea de a se 
depune toate eforturile pentru garan
tarea dezvoltării libere și indepen
dente a fiecărui popor, în conformi
tate cu propria voință și cu aspira
țiile sale legitime, într-o lume bazată 
pe egalitate și dreptate.

Cei doi șefi de stat, examinînd pe 
larg situația din Africa, s-au pronun
țat ferm pentru lichidarea completă a 
dominației coloniale, a neocolonialis- 
mului, a practicilor rasiale și a apart
heidului. Ei au reafirmat sprijinul 
politic, diplomatic, moral și material 
pe care țările lor îl acordă popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia, în lupta lor 
justă pentru independență națională. 
Cei doi președinți au atras atenția a- 
supra încercărilor de a se impune so
luții neocolonialiste care merg împo
triva , aspirațiilor, acestor popoare. Ei 
au subliniat că popoarele din Zimbab
we și Namibia au dreptul legitim de a 
folosi toate mijloacele pe care le au la 
dispoziție în lupta lor pentru libertate 
și realizarea independenței naționale.

țări au scos 
obținute în 

dintre țările 
ei au apre-

între Republica 
și Republica De-

președintelui Ro- 
au fost semnate

Cei doi președinți au condamnat 
politics» și practicile de discriminare 
rasială și de apartheid urmate de că
tre regimurile rasiste din Africa aus
trală. Ei au apreciat că aceste prac
tici constituie o violare brutală a nor
melor fundamentale ale drepturilor 
omului, precum și un pericol pentru 
pacea și securitatea în Africa și în 
lumea întreagă.

Au fost, totodată, condamnate acți
unile militare agresive lansate de aces
te regimuri rasiste impotriva unor state 
africane independente și suverane.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu apariția 
în Africa a unor zone de conflict și 
de tensiune. Ei au subliniat importan
ța reglementării tuturor problemelor 
controversate prin negocieri, pe cale 
politică, între statele africane impli
cate. A fost subliniată importanța în
tăririi unității de acțiune și a solida
rității tuturor statelor africane inde
pendente și suverane în lupta lor co
mună pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru concentra
rea eforturilor asupra dezvoltării 
lor economice și sociale. în acest 
context, a fost apreciat rolul im
portant care revine Organizați
ei Unității Africane în promovarea 
unor soluții politice problemelor în dis
pută pe continent, în instaurarea unui 
climat de pace, de bună vecinătate și de 
cooperare între toate statele africane.

Președintele Republicii 
România și președintele 
Democratice Sudan au 
realizarea unei reale securități în 
Europa și dezvoltarea cooperării in 
această parte a lumii necesită „adop
tarea unor măsuri ferme de dezanga
jare militară și de dezarmare, de na
tură să conducă la extinderea colabo
rării economice, tehnologice, științifi
ce, culturale și în alte domenii între 
toate statele continentului. Ei au ex
primat părerea că întărirea securității 
și cooperării în Europa va avea o in
fluență pozitivă asupra consolidării 
păcii și securității în întreaga lume.

Președinții celor două state au re
afirmat convingerea lor că în con
dițiile actuale este necesar să se ac
ționeze cu toată fermitatea spre rea
lizarea unei soluționări globale a 
problemelor din Orientul Mijlociu. Ei 
au scos în evidență că o pace justă 
și durabilă în această regiune se 
poate realiza pe baza retragerii Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și a reglementării 
problemei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la formarea 
unui stat propriu, independent.

Cei doi președinți au reliefat marea 
importanță pe care o prezintă soli
daritatea tuturor țărilor arabe, tn 
eforturile lor comune de a se ajunge 
la o reglementare atotcuprinzătoare, 
dreaptă și trainică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, în interesul păcii, 
securității și al dezvoltării economice 
și sociale a popoarelor din această 
zonă, al cauzei. păcii, înțelegerii și 
stabilității în întreaga lume.

Apreciind că recenta Sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
a creat un cadru mai democratic ne
gocierilor pentru dezarmare, identi- 
ficind unele inițiative valoroase care 
pot fi avute în vedere în acest do
meniu, președinții României și Su
danului s-au pronunțat ferm pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la măsuri reale de dezarma
re, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru reducerea bugetelor 
militare. Totodată, ei s-au pronunțat 
pentru ca o parte din resursele eli
berate prin măsurile de dezarmare să 
fie puse la dispoziția omenirii, pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a tuturor statelor, și îndeosebi a țâ
rilor în curs de dezvoltare.

Șefii de stat ai României și Suda
nului au scos în evidență necesitatea 
participării active la viața internațio
nală a tuturor statelor, în condiții de 
deplină egalitate, T în interesul regle
mentării durabile a problemelor com
plexe ale lumii contemporane. Ei 
s-au pronunțat pentru creșterea ro
lului O.N.U., a contribuției sale la 
menținerea și consolidarea păcii și 
securității mondiale, la dezvoltarea 
cooperării între toate statele, la de
mocratizarea relațiilor internaționale.

Cei doi președinți au relevat rolul 
important pe care îl joacă țările 
nealiniate în viața contemporană, în 
afirmarea respectului deplin al inde
pendenței naționale a tuturor statelor.

Exprimîndu-și satisfacția față de ra
porturile de cooperare existente între 
România și Sudan pe arena internațio
nală, ambii președinți au convenit să 
dezvolte conlucrarea dintre țările lor în 
probleme de interes comun, in toate or
ganizațiile și reuniunile internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Democratice Sudan și-au , ' 
satisfacția față de rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Sudan, apre
ciind că întîlnirile și convorbiri
le avute, ca și înțelegerile la care s-a 
ajuns, reprezintă o contribuție remar
cabilă la dezvoltarea în viitor a ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare, în 
interesul acestora, al cauzei păcii și 
colaborării în întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat din partea sa, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a persoanelor ofi
ciale care l-au însoțit în timpul vizitei, 
cordiale mulțumiri președintelui Ga
afar Mohammed El Nimeiri și doamnei 
Nimeiri pentru căldura și ospitalita
tea cu care au fost primiți în Sudan.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au trans
mis președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed El 
Nimeiri și doamnei Nimeiri invitația 
de a efectua o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi stabi
lită pe cale diplomatică.

Khartum, 25 aprilie 1979

Socialiste 
Republicii 

relevat ca

exprimat

SEMNAREA UNOR ACORDURI ROMÂNO-SUDANEZE
în cadrul vizitei oficiale de prie

tenie în Sudan a președintelui Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
Khartum, a 
importante 
daneze.

Tovarășul 
ministru al guvernului, și Nasr El Din 
Mustafa, ministrul planificării națio
nale, au semnat Programul privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
industriale și a schimburilor comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Sudan.

și a tovarășei Elena 
miercuri dimineață, la 
avut loc semnarea unor 
documente româno-su-

Virgil Trofin, viceprim-

Ministrul afacerilor externe al țării 
noastre, tovarășul Ștefan Andrei, și 
Osman Hashim Abdel Salam, minis
trul finanțelor și economiei naționa
le, au semnat Convenția între guver
nele român și sudanez privind evi
tarea dublei impuneri și prevenirea 
evaziunii fiscale.

Au participat tovarășul Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
celelalte persoane oficiale care îl În
soțesc în vizita sa pe șeful statului 
român.

Erau de față membrii delegației su
daneze la convorbirile oficiale dintre 
președinții celor două țări.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUDLICA ARABĂ EGIPT

Convorbiri între președintele
Nicolae Ceaușescu

și președintele Anwar El Sadat

COMUNICAT COMUN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, s-au intîlnit 
miercuri, 25 aprilie 1979.

în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de colaborare și

înlîlnire între tovarășa Elena Ceaușescu
și doamna Jihan El Sadat

; Miercuri după-amiază, la reședința 
din Izmailia — palatul El Nakhell — 
s-a desfășurat întîlnirea dintre tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Jihan El Sadat, care, într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și cordialitate, 
s-au întreținut asupra unor probleme 
de interes comun ale celor două po
poare, ale organizațiilor de masă și 
obștești, în avantajul cunoașterii și 
apropierii reciproce. Apoi, la invita
ția doamnei Jihan El Sadat, tovarășa 
Elena Ceaușescu 
unui iaht special, 
Canalului Suez.

împreună cu
Ceaușescu și doamna Jihan El Sadat, 
la bordul iahtului s-au aflat minis
trul prevederilor sociale, Amal Os
man, doamna 

făcut, la bordul 
plimbare pe apele

a 
o

tovarășa Elena

Boutros Ghali, soția

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

cooperare dintre România și Egipt în 
diferite domenii de interes comun.

De asemenea, a avut loc un larg 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme ale vieții internaționale ac
tuale și, îndeosebi, în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și respect reciproc.

ministrului de stat egiptean pentru 
afacerile externe, alte reprezentante 
ale vieții politico-economice din R.A. 
Egipt.

Exprimîndu-și deosebita satisfacție 
față de această nouă întîlnire cu to
varășa Elena Ceaușescu, doamna 
Jihan El Sadat a adresat distinsei 
oaspete cele mai calde urări de sănă
tate și succes în activitatea de răs
pundere pe care o desfășoară pentru 
propășirea României socialiste, pen
tru dezvoltarea științei și culturii din 
patria noastră.

Mulțumind pentru caldele și elo
gioasele aprecieri, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat doamnei Jihan 
El Sadat urări de sănătate și ferici
re, de progres și pace pentru poporul 
egiptean prieten.

Importantă contribuție 
la dezvoltarea bunelor relații 

româno-egiptene
(Urmare din pag. I)
satisfacția pentru această nouă întil- 
nire.
în întîmpinarea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu se aflau Mustafa Khalil, 
prim-ministru al guvernului, Fikri 
Makram Ebeid, viceprim-ministru, 
Boutros Ghali, ministru de stat pen
tru afacerile externe, membri ai gu
vernului, alte oficialități, reprezen
tanți ai guvernoratului Ismailia.

Erau prezenți Ion Iosefide, amba
sadorul României în Egipt, și mem
bri ai ambasadei.

înalții oaspeți români au fost în- 
tîmpinați cu onoruri militare.

Pe aeroport erau arborate drapelele 
României și Egiptului.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de președintele 
Anwar El Sadat, a trecut îii revista 
garda militară, care a prezentat 
onorul.

Un grup de copii egipteni și români 
au oferit flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

După ceremonia sosirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Anwar El Sadat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Jihan El Sadat, 
persoanele oficiale române și egip
tene care îi însoțesc s-au deplasat 
spre Ismailia, îa bordul elicopterelor.

De la aeroportul Galaa și pînă la 
reședința rezervată înalților oaspeți 
români, populația din Ismailia a făcut 
o caldă manifestare de simpatie, a 
aclamat pentru prietenia româno- 
egipteană.

La amiază, președintele Anwar El 

Sadat și doamna Jihan EI Sadat au 
oferit, la reședința lor din Ismailia 
— palatul El Nakhell — un dejun 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Dejunul, care a reunit persoanele 
oficiale române care îl însoțesc pe 
șeful statului nostru, pe primul mi
nistru și alte înalte oficialități egip
tene, s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

Cei doi șefi de stat s-au întreținut 
cordial.

Dialogul Ia nivel înalt a continuat 
apoi în cadrul întîlnirii dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
El Sadat.

în acest timp, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut o întrevedere cu 
doamna Jihan El Sadat.

în cadrul vizitei de prietenie a șe
fului statului român au avut loc, tot
odată, o serie de întîlniri de lucru.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, a purtat 
discuții cu Fikri Makram Ebeid, 
viceprim-ministru, fiind abordate 
probleme economice de interes co
mun, în prezența tovarășilor Constan
tin Niță, ministru secretar de stat, și 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut o în
trevedere cu Fikri Makram Ebeid, 
secretar general al Partidului Națio
nal Democrat, consacrată unor aspec
te ale conlucrării dintre aceste par
tide.

La rîndul său, tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, a 
avut un schimb de opinii în proble
me internaționale de interes comun 
cu Boutros Ghali, ministru de stat 
pentru afacerile externe.

După încheierea convorbirilor ro
mâno-egiptene la nivel înalt, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
El Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Jihan El Sadat, persoanele 
oficiale române și egiptene au pă
răsit Ismailia la bordul elicopterelor.

Ceremonia plecării oficiale a înal- 
ților oaspeți români s-a desfășurat pe 
aeroportul militar Abbu Soweir.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un cordial rămas bun de la președin
tele Anwar El Sadat și doamna Jihan 
El Sadat. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat s-au 
îmbrățișat cu prietenie, exprimîn- 
du-și convingerea că se vor reîntîlni 
din nou, de' data aceasta în România.

La ora 17,15, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Bucu
rești.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în drum spre patrie, au efectuat, la 
invitația președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat, și a doamnei Jihan El Sadat, 
o vizită de prietenie în Republica 
Arabă Egip’t în ziua de 25 aprilie 1979.

Cei doi șefi de stat au purtat con
vorbiri într-o atmosferă cordială, de 
sinceră prietenie și respect reciproc, 
și au procedat la o analiză a stadiu
lui actual al relațiilor bilaterale și a 
perspectivelor lor de dezvoltare, efec- 
tuînd, în același timp, un larg schimb 
de vederi referitor la problemele in
ternaționale de interes major, îndeo
sebi cu privire la situația actuală din 
Orientul Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au evidențiat și cu această 
ocazie importanța deosebită a întîl- 
nirilor la nivel înalt pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
conlucrare rodnică dintre cele două 
țări și popoare. Cei doi președinți 
și-au exprimat deplina lor satisfacție 
față de evoluția pozitivă a relațiilor 
de strînsă prietenie și cooperară sta
tornicite între cele două țări și po
poare, față de conlucrarea rodnică pe 
plan internațional, bazată pe princi
piile și obiectivele cuprinse în De
clarația Solemnă din 30 iunie 1974.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au reafirmat hotărîrea lor de 
a dezvolta și adinei, în continuare, 
cooperarea economică și tehnică și 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări. Ei au exprimat voința lor 
fermă de a se depune toate eforturile 
în vederea intensificării cooperării 
economice multilaterale, evidențiind 
existența unor noi domenii de acți
une comună, de natură să valorifice 
la un nivel și mai înalt posibilitățile 
economice ale celor două țări. Cei 
doi președinți au subliniat faptul că 
dezvoltarea cooperării în producție 
și a schimburilor economice conferă 
durabilitate și perspective sporite ra
porturilor de strînsă prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

în acest context, ei au subliniat 
rolul important care revine viitoaiei 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
egiptene de cooperare economică și 
tehnico-științifică (București, iunie 
1979), dînd indicații organismelor de 
resort din țările lor să ia măsuri ur
gente pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii.

în cursul discuțiilor asupra situației 
internaționale actuale, cei doi pre
ședinți au constatat cu satisfacție că 
punctele de vedere ale celor două 
țări asupra diferitelor probleme exa
minate .sînt identice sau apropiate. 
Ei au subliniat necesitatea imperioasă 
a lichidării subdezvoltării și împărți
rii lumii în țări sărace și țări bogate, 
a făuririi unei noi ordini economice 
internaționale, de care depind vii
torul umanității, pacea și securitatea 
în lume.

Cei doi șefi de stat au reliefat că 
trebuie luate măsuri urgente și ho- 
tărîte pentru a se pune capăt neîntîr- 
ziat cursei înarmărilor, pentru reali
zarea dezarmării generale, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare.

în legătură cu situația din Africa, 
cei doi președinți și-au exprimat po
ziția fermă pentru abolirea definiti
vă a rămășițelor colonialismului și 
neocolonialismului, afirmînd solidari
tatea militantă și sprijinul luptei de 
eliberare națională a popoarelor din 
Namibia și Zimbabwe, pentru obți
nerea independenței lor naționale, și 
au exprimat solidaritatea cu lupta 
populației majoritare din Africa de 
Sud pentru lichidarea politicii de 
discriminare rasială și apartheid. Ei 
s-au pronunțat pentru participarea 
sporită a statelor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate la soluționarea 
problemelor internaționale complexe, 
pentru creșterea rolului șl eficienței 
Organizației Națiunilor Unite și a al
tor organisme internaționale în viața 
contemporană. Cei doi șefi de stat 
au reliefat legătura strînsă existentă 
între securitatea europeană și secu
ritatea din regiunea Mediteranei și 
din Orientul Mijlociu și au fost de 
acord că se impune sporirea efortu- 

■ rilor pentru eliminarea oricăror sur
se de încordare și conflict din aceste 
regiuni.

în legătură cu situația din Euro
pa, cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor în 
vederea aplicării în viață a docu
mentelor Conferinței de la Helsinki, 
a bunei pregătiri a viitoarei reuniuni 
din 1980 de la Madrid, astfel ca a- 
ceasta să marcheze un serios pas 
înainte pe calea dezvoltării colaboră
rii general-europene și trecerii la de
zangajare și dezarmare militară, a 
întăririi securității și păcii pe conti
nent și în întreaga lume.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au subliniat marile transfor
mări revoluționare petrecute în ra
portul mondial de forțe, ca rezultat 
al afirmării tot mai hotărîte a voin
ței popoarelor de a se dezvolta în 
mod liber și independent, deplin stu
pine pe bogățiile lor naționale și pe 
destinele proprii. Ei au exprimat, tot
odată, preocuparea lor profundă față 
de evoluția climatului politic în lume, 
de ascuțirea contradicțiilor pe plan 
internațional și a tendințelor de re
împărțire a lumii în sfere de in
fluență și dominație, precum și față 
de existența în diferite regiuni ale 
lumii a unor focare de încordare și 
conflict, care periclitează pacea și 
securitatea popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au evidențiat -că interesele ma
jore ale păcii în lume reclamă solu
ționarea tuturor diferendelor inter
naționale, a oricăror litigii dintre sta
te, exclusiv pe calea politică, prin 
tratative directe între părțile intere
sate, pentru a se ajunge la re

glementări durabile și a se con
tribui astfel la procesul destinde
rii, la promovarea principiilor co
existenței pașnice, la succesul luptei 
popoarelor pentru independență na
țională, pace, democrație și progres 
social. Ei au reafirmat necesitatea ca 
relațiile dintre toate statele să fie ba
zate pe principiile nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, de
plinei egalități în' drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

în cadrul unui schimb detaliat și 
aprofundat de păreri privind situația 
din Orientul Mijlociu, președintele 
Anwar El Sadat l-a informat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu despre 
desfășurarea și rezultatele negocieri
lor egipteano-israeliene și a expus 
preocupările Republicii Arabe Egipt 
pentru reglementarea justă și trai
nică a situației de ansamblu din 
Orientul Mijlociu după semnarea 
Tratatului de pace dintre Republica 
Arabă Egipt și Israel și după in
trarea lui în vigoare.

Pornind de la preocuparea lor con
secventă de a se ajunge cit mai re
pede lă lichidarea pe cale politică, 
prin negocieri, a conflictului din 
Orientul Mijlociu, cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor în vederea realizării unei 
păci globale, juste și durabile, care 
presupune retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, soluțio
narea problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului la autode
terminare — inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, independent — 
asigurarea independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
regiune.

în acest spirit, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a -subliniat im
portanța deosebită pentru înfăptuirea 
unei păci globale în Orientul Mijlo
ciu a convocării conferinței interna
ționale de la Geneva — sub auspiciile 
sau cu participarea activă a O.N.U. 
— la care să ia parte toate părțile 
interesate, inclusiv reprezentanții 
poporului palestinian și cei doi co
președinți. Președintele Republicii 
Arabe Egipt va studia cu atenție 
aceste propuneri.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au mulțumit cordial pre
ședintelui Republicii ’ Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat, și 
doamnei Jihan El Sadat, pentru pri
mirea călduroasă și ospitalitatea de
osebită de care s-au bucurat în 
cursul scurtei vizite de prietenie în 
această țară și le-au adresat invita
ția de a efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, urmînd ca data vizitei să 
se stabilească ulterior, pe cale di
plomatică.

Ismailia, 25 aprilie 1979

Excelenței Sale Domnului
GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

KHARTUM
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă 

adresez încă o dată dumneavoastră și doamnei Buseina 
Nimeiri, întregului popor sudanez, în numele meu și al 
soției mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
cordială și ospitalitatea ce ne-au fost rezervate pe timpul 
vizitei noastre in Republica Democratică Sudan.

Exprimîndu-mi și pe această cale satisfacția pentru 
rezultatele vizitei, sînt încredințat că Tratatul de prietenie 
și cooperare pe care l-am semnat împreună, celelalte 
documente și înțelegeri la care am ajuns vor marca un 
moment istoric în dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-sudaneze, în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră 
și întregului popor sudanez prieten urările noastre de 
sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Părăsind teritoriul Republicii Arabe Egipt, îmi face o 

deosebită plăcere să vă adresez cele mai cordiale 
mulțumiri pentru ospitalitatea și calda prietenie de care 
ne-am bucurat în timpul scurtei noastre vizite în țara 
dumneavoastră, împreună cu cele mai bune urări de 
săAătate și fericire, de succes deplin în realizarea 
aspirațiilor de progres, pace și prosperitate ale poporului 
egiptean prieten.

Sînt convins că noua noastră întîlnire, convorbirile și 
schimbul de păreri pe care le-am realizat cu acest prilej 
se vor înscrie ca un nou și important moment în 
dezvoltarea relațiilor româno-egiptene, în folosul deplin 
al celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în 
Europa, în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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35 DE ANI DE LA CREAREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESC

PAS DECISIV SPRE FĂURIREA 
UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR 

in lupta pentru victoria insurecției naționale armate 
din august 1944, pentru construirea socialismului

ÎNSĂMÎNȚĂRILE LA ZI

Făurirea Frontului Unic Muncitoresc a sporit capacitatea de acți
une și forța de organizare a clasei muncitoare, deschizînd perspecti
va realizării unității sale politico-organizatorice, a exercitat o puterni
că influență asupra unirii celorlalte forțe patriotice, antihitleriste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Experiența de multe decenii a miș

cării noastre muncitorești a pus in 
evidență strînsa intercondiționare 
dintre întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare și creșterea in 
amploare și intensitate a luptei pen
tru transformarea revoluționară a 
societății. Prin unitatea de ac
țiune a proletariatului, înfăptuită 
în condițiile îmbinării acțiunilor re
vendicative economice cu lupta dîr- 
ză împotriva tendințelor tot mai vă
dite de fascizare a țării, au putut fi 
asigurate: desfășurarea cu succes a 
eroicelor bătălii revoluționare din 
perioada 1929—1933; realizarea în 
1935 a acordului de front popular 
dintre Blocul Democratic, Frontul 
Plugarilor, Partidul Socialist, la care 
„avea să adere ulterior MADOSZ-ul ; 
victoria candidaților comuni ai for
țelor democratice în alegerile par
țiale din 1936 ; puternicele manifesta
ții antifasciste din 31 mai 1936.

In pragul declanșării celui de-al 
doilea război mondial, în condițiile 
dictaturii regale, acțiunea unitară a 
clasei muncitoare în lupta împotriva 
fascismului și a războiului pregătit 
de Germania nazistă a chezășuit 
forța și amploarea marii demonstra
ții antifasciste de la 1 mai 1939 din 
București, în' a cărei organizare un 
rol important a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

0 concepție de largă per
spectivă privind unitatea 
muncitorimii. învățămintele des
prinse de clasa muncitoare din pe
rioada antebelică au fost din plin va
lorificate în anii întunecați ai dicta
turii fasciste, cînd s-a pus la ordi
nea zilei problema organizării luptei 
în vederea răsturnării acestei dicta
turi, a scoaterii țării din războiul 
antisovietic și alăturării ei la coali
ția antihitleristă. Evident, o sarcină 
de asemenea amploare și complexi
tate putea fi înfăptuită numai prin 
acțiunea unită, coordonată, a tutu
ror forțelor patriotice, practic a în
tregii națiuni. Or, realizarea unei 
asemenea coaliții presupunea, îna
inte de toate, închegarea unității de 
acțiune a muncitorimii.

în perspectivă istorică apare lim
pede meritul Partidului Comunist 
Român de a fi situat în centrul în
tregii sale activități — ca o compo
nentă cu vechi tradiții a strategiei 
sale generale — făurirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare, 
concepută nu numai ca sursă ine
puizabilă a forței și combativității 
revoluționare a acesteia, ci, totodată, 
ca factor esențial al polarizării in 
jurul muncitorimii a tuturor forțe
lor politice și sociale progresiste.

încă din primele zile ale răz
boiului, P.C.R. avea să întreprindă 
eforturi stăruitoare în acest sens. 
Astfel, în circulara din iulie 1941 
a C.C. al P.C.R., iar apoi în 
Platforma-program din septembrie 
1941 se sublinia „importanța reali
zării unității de luptă și a frontului 
unic al clasei muncitoare, ca bază a 
Frontului unic național împotriva 
fascismului cotropitor". Propuneri 
concrete în acest sens au fost adre
sate de P.C.R. în repetate rinduri 
conducerii P.S.D. în condițiile agra
vării crizei regimului fascist, efortu
rile perseverente ale P.C.R., conju
gate cu sprijinul acordat de mili- 
tanți de stingă ai P.S.D. care se 
pronunțau pentru unitate de acțiune,

Elevii construiesc pentru... elevi
ÎNSEMNĂRI DE PE ȘANTIERELE GRUPULUI ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII DIN SLATINA

Pe tinărul din imaginea alăturată 
îl cheamă Victor Topală. Este elev 
la Liceul industrial nr. 2 din cadrul 
Grupului școlar de construcții Slatina, 
grup care mai cuprinde o școală pro
fesională și una de maiștri. L-am 
întrebat :

— Este adevărat că ești cel mai 
bun dulgher din școală, așa cum ni 
s-a spus ?

— Nu, nu este adevărat — a inter
venit. în locul său, maistrul instruc
tor Nicolae Fulga. El este cel mai 
bun dulgher nu numai din școala 
noastră. Este unul din cîștigătorii 
concursului interjudețean pe meserii 
și se pregătește acum pentru faza fi
nală pe țară.

— Și cum te pregătești, Victor 
Topală ?

— După cum vedeți : pe șantier. 
De dimineața pînă seara. Trebuie să 
capăt mai multă îndemînare și vi
teză în execuție. Concursul e foarte 
greu și proba practică va trebui rea
lizată în timpul cel mai scurt și la 
calitatea cea mai bună. De altfel, în 
acest spirit am fost crescuți în școală 
și așa am înțeles noi că trebuie să 
fie un adevărat constructor.

Observați că elevul Victor Topală, 
fecior de țăran cooperator din Ne- 
greni — Olt, a spus limpede : „un 
adevărat constructor", iar nu „un vi
itor constructor". Și pe bună dreptate. 
El și colegii săi din anul IV, ca și 
toți ceilalți elevi ai grupului școlar, 
au primit „botezul schelelor" odată 
cu intrarea în școală și cu repartiza
rea lor — potrivit dorințelor și apti
tudinilor fiecăruia — pe meserii : zi
dari, fierar-betoniști, zugravi, insta
latori, mozaicari, dulgheri, tîmplari...

— Chiar dacă ne-am ales cite o 
meserie de bază — ne-a spus Viorica 
Năstase, șefa clasei din care face 
parte și Topală — asta nu înseamnă 
că nu putem să executăm și alte lu
crări la fel de bine.

— Dumneata, Viorica Năstase, ce 
meserie de bază țl-ai ales ? 

au fost încununate de succes, prin 
încheierea, la mijlocul lunii aprilie 
1944, a acordului de Front Unic Mun
citoresc între cele două partide.

Platforma comună de acțiune a 
P.C.R. și P.S.D. în acea perioadă, în 
care lupta de eliberare națională in
tra într-o fază decisivă, a fost con
cretizată în primul manifest al 
F.U.M., difuzat la 1 mai 1944 : „Mun
citorimea organizată, unită, de la 
comuniști pînă la social-democrați, 
cheamă... întregul popor român... la 
luptă hotărită pentru: Pace ime
diată ! Răsturnarea guvernului An
tonescu I Formarea unui guvern na
țional din reprezentanții tuturor for

Expresie a voinței de unitate a muncitorimii — lozinca „Trâiascâ Frontul 
Unic Muncitoresc!", înscrisă pe pancartele a numeroase demonstrații 

muncitorești

țelor antihitleriste t Izgonirea arma
telor hitleriste, sabotarea și distru
gerea mașinii de război germane...".

Axul coalizării celor mai 
largi forțe populare în lupta 
de eliberare. Făurirea FUM- a 
avut profunde urmări asupra evolu
ției ulterioare a procesului revolu
ționar în țara noastră, asupra creș
terii rolului clasei muncitoare ca 
forța cea mai înaintată și mai dina
mică a luptei de eliberare națională 
și socială.

Crearea F.U.M. a exercitat, tot
odată, o puternică înriurire asupra 
finalizării celorlalte alianțe preco
nizate de comuniști, impulsionînd 
ralierea in jurul P.C.R. a tuturor for
țelor și grupărilor interesate, din- 
tr-un motiv sau altul, in răsturnarea 
dictaturii fasciste. Frontul Unic 
Muncitoresc a devenit de fapt co
loana vertebrală a frontului unic 
național antihitlerist, înglobînd, ală
turi de forțele patriotice populare, 
partidele politice burgheze, aTmata,

— Zidăria, care-mi este foarte dra
gă. Dar mă pricep și la cofraje, și la 
turnat betoane, și la zugrăvit-vopsit, 
și la tencuieli... Șantierele tot mai 
complexe de astăzi reclamă policalifi
carea ca o condiție esențială a reuși
tei oricărui constructor care se res
pectă.

Nici șefa clasei nu a folosit expre
sia „viitor constructor". Zidarul Vio
rica Năstase, dulgherul Victor To
pală, instalatorii Mocanu Lucia și 
Smarandache Ion, apoi Tudor Dumi
tru, Joița Maria, Ivan Ilie și toți cei
lalți colegi din anul IV — și nu nu
mai din anul IV — se consideră con
structori. Expresia „se consideră" 
este însă improprie. Ei sint de pe 
acum constructori. Dovadă : planul 
de producție din anul trecut (da, 

Elevii-constructori lucrează de zor la fundația noii școli generale din 
Slatina, unde la 15 septembrie va suna pentru prima dată clopoțelul...

Foto : N. Ciorei

precum și monarhia, front prin a că
rui acțiune a fost asigurată victoria 
insurecției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste din au
gust 1944.

După eliberare, prin structurile 
sale organizatorice proprii, F.U.M. a 
reprezentat principala formă de co
laborare a celor două partide mun
citorești, pilonul în jurul căruia s-au 
raliat toate forțele progresiste in lup
ta pentru transformarea revoluționa
ră a societății românești. Astfel, cla
sa muncitoare unită (a cărei forță 
s-a întărit considerabil prin realiza
rea unității sindicale) s-a aflat în 
primele rinduri ale marilor bătălii 

pentru realizarea revoluționară a re
formei agrare, refacerea economică 
a țării, instaurarea la 6 martie a pri
mului guvern democratic din istoria 
țării și, ulterior, cucerirea întregii 
puteri politice și economice.

în condițiile specifice României, 
odată cu trecerea la construcția so
cialistă, a devenit imperios necesară 
ridicarea pe o treaptă .calitativ su
perioară a unității clasei muncitoa
re, ca o condiție esențială a îndepli
nirii rolului ei istoric de clasă con
ducătoare in opera de edificare a noii 
orinduiri. Acestei cerințe i-a răspuns 
făurirea partidului muncitoresc unic, 
revoluționar, pe baza concepției ma
terialismului dialectic și istoric, prin 
unificarea la Congresul din fe
bruarie 1948 a P.C.R. și P.S.D., 
pe baza acordului lor comun. Crearea 
partidului unic muncitoresc, punînd 
capăt pentru totdeauna sciziunii din 
cadrul mișcării noastre muncitorești, 
a constituit o strălucită victorie a 
forțelor revoluționare din România, 
le-a asigurat statul major capabil să 
Ie conducă in construcția socialistă.

Prin originalitatea căii pe care s-a 

elevii grupului școlar de construcții 
au un astfel de plan de producție, cu 
obiective precise și termene de exe
cutat) a fost nu numai îndeplinit, ci 
și depășit, realizîndu-se beneficii im
portante. Iată și cîteva din lucrările 
executate anul trecut : confecții me
talice și panouri prefabricate pentru 
construcția de locuințe ; construcții 
de boxe și instalații de apă la co
operativa agricolă din Doba ; lu
crări de zidărie la liceul „Radu 
Greceanu" din Slatina ; lucrări de 
tîmplărie la grădinița de copii din 
Brebeni ; amenajarea laboratorului 
școlii generale nr. 3 din Slatina și 
multe altele. Să mai notăm și faptul 
că atît anul trecut, cit mai ales în 
1979, mulți din cei 1 000 de elevi de 
la cursurile de zi ale grupului șco

produs, presupunînd dezvoltarea unei 
strînse colaborări de la nivelul con
ducerilor celor două partide pînă jos, 
la nivelul organizațiilor de bază, sta
tornicirea unui climat de încredere 
tovărășească reciprocă între militan- 
ții P.C.R. și P.S.D., făurirea partidu
lui revoluționar unic din Româ
nia a avut, totodată, o profundă 
semnificație pe plan internațional, 
constituind un aport al mișcării noas
tre muncitorești la patrimoniul co
mun al teoriei și practicii mișcării 
revoluționare mondiale. Istoria miș
cării noastre revoluționare a de
monstrat că realizarea unității clasei 
muncitoare — in forme și modalități 
corespunzătoare particularităților na
ționale — constituie un factor esen
țial, decisiv, al victoriei revoluției și 
construcției socialiste.

Factor esențial de întări
re a coeziunii poporului în 
jurul partidului. Astăzi- clasa 
muncitoare, în frunte cu partidul ei re
voluționar, pășește în primele rinduri 
ale poporului în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și creare a condițiilor pentru 
trecerea treptată la comunism. Ca
racteristic pentru actuala etapă a e- 
voluției României este continua creș
tere a rolului clasei muncitoare de 
clasă conducătoare. Semnificativă în 
acest sens este, înainte de toate, con
tinua întărire a rolului îndeplinit în 
societatea noastră de Partidul Co
munist Român, ca forță politică con
ducătoare, partid al cărui caracter 
muncitoresc se reflectă atît în ideolo
gia și politica sa, cit și în prepon
derența muncitorilor în ansamblul 
membrilor de partid, ca și în organis
mele sale de conducere la toate ni
velurile. Tocmai aceasta chezășuieș- 
te slujirea neabătută de către partid a 
intereselor vitale și idealurilor clasei 
muncitoare, cultivarea în rîndurile 
întregului popor a spiritului revolu
ționar, abnegației și combativității 
comuniste, proprii celei mai înainta
te clase a societății.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, întărirea ro
lului conducător al clasei muncitoare 
se îngemănează cu adincirea demo
crației socialiste, constituind compo
nente organice ale unui proces uni
tar. Coordonate de bază ale politicii 
partidului, adincirea democrației, 
permanenta perfecționare a sistemu
lui de organizare și conducere a so
cietății și-au găsit reflectare în crea
rea unui cadru instituțional original, 
unic in felul său, de noi forme și 
structuri democratice, menite să asi
gure participarea nemijlocită a mun
citorilor, a maselor largi, la condu
cerea statului, în promovarea largă a 
autoconducerii muncitorești.

întărirea rolului conducător al cla
sei muncitoare nu numai că nu dimi
nuează rolul celorlalte categorii so
ciale, ci se împletește intr-un proces 
dialectic cu sporirea răspunderii so
ciale a acestora, contribuie la întări
rea conlucrării frățești și unității cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate în e- 
forturile creatoare pentru înflorirea 
patriei socialiste. Această unitate 
constituie izvorul trăiniciei de ne
zdruncinat a orinduirii noastre, o u- 
riașă forță motrice a progresului 
multilateral al României socialiste.

Trup din trupul popofttlui, indiso
lubil legat de masele populare, Parti
dul Comunist Român este făuritorul 
și, totodată, nucleul coeziunii societă
ții noastre. în aceste condiții, princi
pala îndatorire a fiecărui om al mun
cii este de a acționa fără preget pen
tru înfăptuirea politicii partidului — 
condiție esențială a continuei conso
lidări a unității socialiste a poporului.

Tudor OLARU

lar au dat și dau o mină de ajutor 
calificată „colegilor" mai mari — con
structorii de pe șantierele Slatinei.

— încurajați de realizările din anul 
trecut și în urma unei mai judi
cioase valorificări a tuturor posibili
tăților reale și a resurselor pe care 
le avem — ne spune directorul ad
junct al grupului școlar, inginerul 
Matei Dumitru — planul de produc
ție pentru 1979 este mult mai mare. 
Cu toată vitregia vremii din iarna a- 
ceasta, în primul trimestru al anului 
am realizat mai bine de un sfert din 
prevederile de plan. între lucră
rile prevăzute în planul pe acest 
an figurează executarea de mobilier 
pentru școlile din județ, în valoare 
de 300 000 lei, lucrări de confecții 
metalice în valoare de 300 000 lei. 
Dar obiectivul nr. 1 al planului de 
producție pe acest an și mîndria tu
turor elevilor-constructori îl consti
tuie, fără îndoială, noua școală gene
rală din cartierul „Crișan 11“ din Sla
tina. O școală cu 16 săli de clasă, cu 
4 laboratoare, cu bibliotecă, mobilier 
și toate dotările necesare. O școală 
pe care ei, elevii, s-au apucat s-o 
construiască în întregime, de la fun
dație pînă la finisaj.

Observați că nici noi n-am mai 
folosit expresia „viitori constructori". 
Și veți înțelege mai bine de ce dacă 
priviți imaginea alăturată, care pre
zintă pe șefa clasei, zidarul Viorica 
Năstase, pe dulgherul Victor Topală, 
„premiantul cu mîini de aur", pe cei
lalți colegi ai lor, zorind acum, în 
cinstea zilei de 1 Mai, la fundația 
noii școli, care se ridică sub ochii 
lor, prin munca lor.

— Și cînd va fi gata școala ?
— Cum cînd ? — se miră maistrul 

instructor Marin Mehedințu, aflat 
acum pe post de șef de echipă. Dacă 
treceți pe aici în dimineața zilei de 
15 septembrie, veți auzi sunînd clo
poțelul.

Petre POPA 
Emilian ROUĂ

Pînă ieri, 25 aprilie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare au fost însămînțate 2 072 150 hectare cu porumb 
— 78 la sută din suprafața prevăzută. Unitățile agricole de stat și co
operatiste din 11 județe au încheiat, această lucrare. Așa cum rezultă 
din harta alăturată, care reprezintă, în procente, suprafețele însămîn
țate cu porumb, lucrările sînt întîrziate în |udețele Teleorman și Ilfov 
din zona întîi; Argeș, lași, Vaslui, Botoșani — din zona a doua, precum 
și în mai multe județe din zona a treia, unde această lucrare a început 
mai tîrziu. Trebuie acționat ferm în vederea încheierii grabnice a însă- 
mînțărilor pe toate suprafețele planificate.

JUDEȚUL SIBIU

S-a încheiat plantarea cartofilor
Acționînd cu hotărîre și spirit de 

răspundere, mobilizîndu-și toate for
țele mecanice și manuale pentru de
pășirea unor situații deosebit de gre
le, determinate de excesul de umi
ditate din sol, consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste din 
județul Sibiu au incheiat (marți 24 
aprilie) plantarea cartofilor pe cele 
3 200 hectare planificate. S-a muncit

ÎN CÎMPIA TELEORMANULUI

0 amplă mobilizare pentru recuperarea 
restanțelor la semănatul porumbului

Rezultatul: ÎN TREI ZILE, CÎT ÎNTR-O SĂPTĂMÎNĂ, DAR SÎNT

ÎNCĂ MARI REZERVE DE CREȘTERE A RITMULUI DE LUCRU 
—•

1 u <« -« țț''
Una dintre măsurile luate de co

mandamentul județean pentru agri
cultură în vederea accelerării puter
nice a ritmului la semănat o consti
tuie generalizarea schimburilor pre
lungite și de noapte. în acest scop 
s-a Stabilit ca la pregătirea terenului 
schimburile de noapte să fie spriji
nite cu 1 100 de mecanici și moto- 
pompiști, care ar putea discui cel 
puțin 9 000 hectare. întrucît viteza 
semănatului nu poate crește decît 
prin mărirea timpului de lucru în 
brazdă, programul de muncă pentru 
mecanizatorii de la aceste utilaje a 
fost stabilit la cel puțin 12—13 ore 
pe zi.

...Ora 4 și 45 de minute. Intrăm în 
întinsa cîmpie a Teleormanului pen
tru a vedea cum sînt aplicate aceste 
prime două măsuri în vederea recu
perării grabnice a restanțelor la se
mănat. Forfota din cîmp, dar mai 
ales numeroasele fîșii de pămînt 
proaspăt brăzdate dovedesc că, în 
noaptea care trecea, cîmpia n-a mai 
cunoscut liniștea multor nopți din 
cursul acestei luni. în numeroase 
unități, schimbul doi de mecanizatori 
a lucrat în răstimpul de lumină după 
un program normal, adică de 12 ore 
— răstimp în care, după cum ni s-a 
relatat mai tîrziu la direcția agri
colă, au fost pregătite pentru semă
nat aproape 6 000 hectare. Este unul 
din exemplele bune menite să dea o 
altă față actualei campanii agricole 
în unitățile de aici. Dar revirimen
tul — de mult așteptat — s-a înre
gistrat la semănatul porumbului, 
unde în ultimele trei zile au fost 
însămînțate 34 000 hectare, cit s-a se
mănat în întreaga săptămînă trecu
tă I Viteza realizată marți și miercuri 
este de două ori mai mare decît me
dia zilnică a săptămînii trecute. Da
torită ritmului înalt atins în ultimele 
trei zile, semănatul porumbului s-a 

Semănătorile defecte... la cîmp, 
cele bune... la sediu

Deși timpul a devenit foarte bun iar în cîmp este încă 
mult de semănat, marți, 24 aprilie, trei semănători de la 
cooperativa agricolă Ștorobăneasa nu au lucrat deloc : 
două, pentru că erau defecte în cîmp. iar a treia — cea 
din imagine — deși era bună, nu avea asigurat front 

de lucru

repede și bine îndeosebi în coope
rativele agricole Racovița, Cîrțișoara, 
Avrig, Cîrța, Porumbacu de Jos, care 
sînt și cele mai mari unități pro
ducătoare de cartofi din județ. In a- 
ceste zile, toate forțele sint concen
trate la semănatul porumbului și 
erbicidarea culturilor păioase de 
toamnă. (Nicolae Brujan).

terminat în 30 de cooperative agri
cole din consiliile agroindustriale 
Fîntînele, Conțești, Zimnicea, Slobo
zia Mîndra și Salcia. Există condiții 
ca pînă vineri seara această lucrare 
să se încheie în toate unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Lunca, Bujoru, Salcia, Furculești, 
Rădoești și Nanov.

Pe ansamblul județului Teleorman 
au mai rămas însă de însămințat 
47 000 hectare cu porumb și 7 000 hec
tare cu soia — ceea ce, ținînd seama 
de perioada înaintată în care ne 
aflăm, înseamnă foarte mult. Restan
țe mari la semănat există în unită
țile din consiliile agroindustriale si
tuate în nordul județului — Blejești, 
Botoroaga, Ciolănești, Dobrotești, Vi
dele, Gălăteni, Tătărăști, Virtoape 
și Siliștea.

întîrzierea însămînțării porumbu
lui în județul Teleorman nu poate fi 
explicată doar prin starea de umidi
tate a terenului din zona de nord. 
De multe zile, în restul consiliilor 
agroindustriale s-a lucrat în condiții 
normale. Mai mult, cu forța meca
nică concentrată aici și din unitățile 
agricole din zona de nord se puteau 
pregăti și însămînța zilnic cel puțin 
13 000—14 000 hectare, ceea ce ar fi 
permis ca în această parte a jude
țului semănatul să fie acum termi
nat. Dar în multe zile ale săptămînii 
trecute s-a lucrat doar cu jumă
tate din utilaje. Pentru a se ajunge 
Ia o viteză normală la semănat a 
fost nevoie de intervenția comanda
mentului județean care, la ultima sa 
întîlnire — duminică seara — cu con
ducătorii unităților și activul de par
tid repartizat să lucreze în agricul
tură, a pus la punct sistemul organi
zatoric necesar aplicării în practică 
a unor măsuri ce trebuiau de mult 
materializate. Intr-adevăr, pînă a- 
tunci, cei din comandament privi

Noi județe 
au terminat 
însămințatul 
porumbului
Pe adresa Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu au sosit 
telegrame prin care se anunță că 
alte județe au terminat semănatul 
porumbului. Miercuri, 25 aprilie, oa
menii muncii de pe ogoarele jude
țului Constanța au încheiat această 
lucrare pe cele 176 150 hectare plani
ficate, iar cei din județul Dolj — pe 
cele 150 450 hectare. Același succes a 
fost anunțat și de mecanizatorii, lu
crătorii din I.A.S. și cooperatorii din 
județele Ialomița, Mehedinți și 
Vrancea,

Informînd despre aceste importante 
succese, comitetele județene de partid 
subliniază că, în prezent, lucrătorii 
ogoarelor și-au mobilizat toate forțele 
pentru efectuarea la timp șl la înalt 
nivel calitativ a celorlalte lucrări de 
sezon în vederea obținerii în acest an 
a unor producții sporite, a creșterii 
contribuției agriculturii la dezvoltarea 
economiei și ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Folosind marile 
avantaje pe care le oferă noul cadru 
organizatoric și de conducere a agri
culturii — se subliniază în telegrame 
— oamenii muncii de pe ogoare se 
angajează să înfăptuiască neabătut 
importantele sarcini ce le-au fost 
trasate de conducerea partidului, să 
întîmpine cu realizări tot mai însem
nate marile evenimente pe care le 
sărbătorește în acest an întregul nos
tru popor — cea de-a XXXV-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea al partidului.

seră destul timp liniștiți rezultatele 
nesatisfăcătoare. Situația s-a schim
bat în bine chiar din prima zi. Dar 
numeroasele utilaje pe care le-am 
întîlnit în raidul nostru stînd nefolo
site, unele fiind defecte, constituie o 
dovadă a irosirii forțelor, indisciplinei 
și muncii neorganizate.

întrucît în unitățile agricole din 
zona de nord s-a lucrat mai greu, din 
cauza terenului moale, comandamen
tul județean pentru agricultură a im
pulsionat concentrarea mijloacelor 
mecanice în consiliile agroindustriale 
din sudul județului, îndeosebi în cele 
rămase în urmă : Putineiu, Bujoru, 
Traian, Conțești, Smîrdioasa și Pia
tra. întrucît multe unități din aceas
tă zonă sînt pe punctul de a încheia 
semănatul, în zilele următoare vor 
acorda sprijin stațiunilor de mecani
zare care le-au venit in ajutor. Dar 
această mișcare de forțe nu trebuie 
să perturbe ritmul normal de lucru. 
Subliniem aceasta întrucît, în raidul 
nostru, am întîlnit cazuri în care se 
pierdeau ore bune de lucru în acțiu
nile de întrajutorare chiar în cadrul 
aceluiași consiliu agroindustrial. Un 
exemplu este cel de la cooperativa 
agricolă din Ștorobăneasa, unde.. 
tractoarele venite de la Țigănești au 
intrat în brazdă foarte tîrziu, la 4 
ore după răsăritul soarelui 1 Alte 
tractoare, la Smîrdioasa, „disculau" 
în plină amiază- asfaltul prin centrul 
comunei. Concentrarea forțelor în 
nordul județului trebuie să se efec
tueze însă mult mai rapid și, de a- 
ceea, este necesar ca întreaga acțiune 
să se desfășoare ireproșabil. Oare nu 
atrag atenția organelor agricole situa
ții ca cele de la cooperativele din 
Videle și Moșteni, unde nu sînt fo
losite nici măcar puținele tractoare, 
și semănători care au mai rămas' 
aici ?

Iosif POP
Ion TOADER

Discuiau... asfaltul la Smîrdioasa

Din cauza unor deficiențe de organizare, unele utilaje 
sînt plimbate fără rost, pierzîndu-se multe ore de lucru. 
Un exemplu îl constituie această coloană de tractoare 
care „discuiau" în plină amiază asfaltul din centrul 

comunei Smîrdioasa
Foto : E. Dichiseauu
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SĂRBĂTOAREA MUNCII 

cinstită prin remarcabile 
succese în muncă

La Craiova, L.D.E. de 
3000 C.P. La întreprinderea 
„Electroputere“-Craiova a început 
fabricarea locomotivei diesel elec
trice de 3 000 C.P. In cinstea zilei 
de 1 Mai, oamenii muncii de la 
fabrica de profil au finalizat lucră
rile, inclusiv probele de stand, la 
primele două locomotive asimilate 
in producție. Noul tip de locomo
tivă — cel de-al 6-lea — conceput 
și realizat de specialiștii și munci
torii de pe platforma „Electropu- 
tere“, prezintă o serie de perfor
manțe tehnico-economice superioa

In probe tehnologice, la Pitești

Un important obiectiv al chimiei
Complexul pentru producerea de normal-parafine

Pe platforma petrochimică Pitești 
a intrat în probe tehnologice un 
obiectiv economic de seamă, o 
premieră pentru industria noas
tră chimică : complexul de insta
lații pentru producerea de 
normal-parafine, materia primă 
de bază pentru fabricarea droj
diei furajere. Cele 5 instalații 
productive ale complexului sînt în
zestrate cu utilaje de înaltă tehni
citate, unele construite în țară, în 
care se vor produce anual 100 000 
de tone de normal-parafine. Pro
iectul obiectivului este realizat de 
specialiști de la Institutul de cer
cetare și inginerie tehnologică pen
tru petrochimie și rafinărie Plo
iești și construit de lucrătorii 
Trustului de construcții Industriale 
Pitești și ai Trustului de montaj și 
utilaj chimic București.

Despre importanța construcției 
primim detalii de la tovarășul 
Gheorghe Florea, inginer-șef la 
Uzina de petrol nr. 2 din com
binat.

— Caracteristica de bază a com
plexului este aceea că în cadrul său 
au loc procese de prelucrare și de 
rafinare dintre cele mai moderne, 
fapt ce va duce la obținerea de 
normal-parafine cu cheltuieli de 
investiții de cîteva ori mai mici și cu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea
Ieri, in divizia A la fotbal

L------------------------------------------------- ....... . ................................ ............. ————------------

Beneficiarele celor două egalități 
ale etapei de ieri (a 27-a) din cam
pionatul divizionar A de fotbal sint 
fosta lideră (F.C. Argeș, care, cum 
era de așteptat, a reușit 1—1 la Hu
nedoara), împreună cu fosta și actua
la „lanternă roșie" (F.C. Bihor, care, 
continuînd să joace alert și bine ori
entat tactic, n-a putut fi învinsă la 
Satu Mare 1—1). Ambele formații au 
și condus pe tabela de marcaj, fiind 
egalate intr-un tîrziu, Bihorul prin 
penalti. Dar a mai existat și a treia 
beneficiară : Dinamo București, care 
— fructificîndu-și cu 5—1 șansele 
mari ce le avea în fața Jiului — a 
trecut din nou în fruntea clasamen
tului.

Celelalte șase partide ale etapei 
s-au încheiat toate la un gol dife
rență : cu 1—0 Poli Timișoara — 
U.T.A., Sportul studențesc — S.C. Ba
cău, Gloria Buzău — Politehnica Iași, 
Chimia Rm. Vîlcea — Steaua și Uni-

în cîteva rinduri
• Amatorii de handbal din Capi

tală vor putea urmări astăzi in sala 
sporturilor de la Floreasca meciul 
derbi al campionatului național, în 
care se întîlnesc echipele masculine 
Dinamo și H.C. Minaur din Baia 
Mare. Partida începe la ora 18,15. In 
deschidere, de la ora 17, se vor în- 
tilni în cadrul aceleiași competiții, 
echipele Universitatea București și 
Știința Bacău.

• Campionatele internaționale de 
box ale Franței au continuat în ora
șul Caen cu meciurile din cadrul 
sferturilor de finală. La categoria 
pană Florian Țîrcomnicu (România) 
l-a învins la puncte pe bulgarul 

re față de L.D.E. de 2 100 C.P. Bu
năoară, greutatea specifică pe cal 
putere este redusă la jumătate, iar 
viteza de rulaj este de 120—140 km 
pe oră. Noul tip de locomotivă poa
te tracta trenuri de marfă, în con
dițiile vitezelor de regim, de 3 000 
tone în palier. (Nicolae Băbălău).

Produse noi, performan
țe superioare. De la încep«tul 
acestui an, la întreprinderea „Elec- 
trobanat" din Timișoara au fost in
troduse în fabricație mai multe 
produse noi sau modernizate, ale 

parametri superiori de calitate, în 
comparație cu procedee similare 
existente în alte țări. In cadrul 
obiectivului urmează să se realizeze 
normal-parafine pentru fabricarea 
de drojdie furajeră. Totodată, prin 
separarea de noul produs, motorina 
ajunge la un punct de congelare de 
minus 40 de grade C și in această 
stare devine un component excelent 
în combustibilul pentru motoarele 
diesel. Utilajele, o parte premiere 
pentru furnizori, însumează peste 
6 000 de tone. Pâmîntul dislocat se 
ridică și el la cantități de ordinul 
a mii și mii de metri cubi.

„Probele decurg normal — spune 
maistrul Florin Mărmureanu. Furni
zorii de utilaje și montorii și-au 
făcut pe deplin datoria. Ne vom 
strădui să menținem complexul la 
parametri optimi de exploatare 
pentru a obține produse de cea mai 
bună calitate". Este de menționat 
că la înălțarea acestui obiectiv 
și-au adus o prețioasă contribuție 
constructori, montori și instalatori 
din formațiile conduse de Marin 
Catalina, Gheorghe Sandu, Ion Vă- 
cărescu, echipele de mecanici ale 
beneficiarului, conduse de Petre 
Catalina și Eugen Mihăilescu.

Gh. CtRSTEA
corespondentul „Scînteii"

versitatea Craiova — F.C. Baia Mare, 
cu 2—1 C.S., Tîrgoviște — A.S.A.

în urma acestor rezultate, clasa
mentul arată astfel : 1. Dinamo (34 de 
puncte, golaveraj +20), 2. F. -C. Ar
geș (34, +17), 3. Steaua (32), 4. C.S. 
Tîrgoviște (31), 5. Univ. Craiova (30), 
6. S.C. Bacău (28), 7. Sportul studen
țesc (28), 8. F.C. Baia Mare (28), 9. 
Poli Timisoara (26), 10. Jiul (26), 11. 
Poli Iași (25). 12. A.S.A. (25), 13.
Gloria Buzău (25), 14. Olimpia (25), 
15. Corvinul Hunedoara (24), 16. Chi
mia Rm. Vîlcea (23), 17. U.T.A. (22), 
F.C. Bihor (20).

Următoarea etapă — duminică, 29 
aprilie, cînd Dinamo joacă la Timi
șoara, F.C. Argeș și Steaua pe teren 
propriu (cu Jiul și, respectiv, Univ. 
Craiova), iar ultimele trei clasate sînt 
toate gazde : Chimia — Gloria, U.T.A. 
— Sportul studențesc și F.C. Bihor — 
S.C. Bacău. în rest : Poli Iași — C.S. 
Tîrgoviște. F.C. Baia Mare — Olim
pia și A.S.A. — Corvinul.

Stoianov, iar la categoria semimij- 
locje Arik (Maroc) a obținut verdic
tul la puncte în fața lui Florian Popa 
(România).
• Ieri, s-a jucat manșa a doua din 

semifinalele cupelor europene la fot
bal. In Cupa campionilor : F.C. Kdln 
— Nottingham Forest 0—1 (3—3) ;
Malmo F.F. — Austria Viena 1—0 
(0—0). In Cupa cupelor : Banik Os
trava — Fortuna Diisseldorf 2—1 
(1—3) ; S.K. Beveren — C.F. Barce
lona 0—1 (0—1). în Cupa U.E.F.A. : 
Hertha Berlin — Steaua Roșie Bel
grad 2—1 (0—1) ; Borussia Monchen- 
gladbach — M.S.V. Duisburg 4—1 
(2—2). în paranteză sînt trecute re
zultatele din prima manșă ; echipele 
subliniate s-au calificat în finalele 
respective. 

căror performanțe constructive și 
funcționale asigură reducerea sim
țitoare a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale. între 
acestea se numără farul proiector 
de 500 și 1 000 W, destinat ilumi
nării incintelor de șantier, lampa 
pentru autoturismele ARO—240, 
produs aflat și pe lista de export, 
capacul etanș de 60 W și lanterna 
antiexplozivă și bateriile R 20 — 
metal, a căror durată de funcțio
nalitate a fost dublată.

înalt ritm de moderniza
re a producției. In cele 
aproape patru luni care au 
trecut din acest an, marile în
treprinderi constructoare de ma
șini au asimilat în fabricația de se
rie peste 200 de produse noi sau 
reproiectate : mașini, utilaje și in
stalații industriale, aparate și echi
pamente de tehnică de calcul și de 
automatizare, precum și componen
te ale acestora. între noile produse 
se remarcă buldozerul pe roți 
cu transmisie hidraulică de 360 
C.P. ; presa de debavurare de 
250 tone forță pentru forjă, in
stalația frigorifică pentru navele 
maritime, alcătuită din două echipa
mente, fiecare dezvoltind cîte 8 000 
kcal, mașină orizontală de alezat 
și frezat, acționată de motoare de 
curent continuu, mașina de injectat 
materiale termorigide pentru indus
tria maselor plastice, produse cu 
parametri tehnico-economici ridi
cați, care au la bază, în mare mă
sură, concepția tehnică și științi
fică românească.

Livrări în avans la ex- 
pOrf Tînăra întreprindere de con

fecții din Baia Mare — care, la pri
ma ei participare la contractări, a 
prezentat o colecție de peste 400 
de creații noi — a obținut un im
portant succes, consacrat sărbătorii 
de la 1 Mai. Zilele trecute, de aici 
au fost expediate, pe adresa unor 
beneficiari externi, 20 000 confecții, 
iar alte 10 000 vor fi trimise în zi
lele următoare. Colectivul între
prinderii își realizează, astfel, cu 
două luni mai devreme sarcinile 
de export pe primul semestru al 
anului. (Gheorghe Susa).

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 aprilie. In țară : Vreme In ge
neral caldă. Ceru! va fi variabil, mal 
mult noros. Temperatura va înregistra 
o ușoară scădere la sfîrșltul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele 
Intre 15 și 25 de grade, mai ridicate la 
începutul intervalului. Ceață slabă. In 
București : Vreme în general caldă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

LISTA
libretelor de economii pentru * * con- 
struirea de locuințe ieșite câștigă
toare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul 1/1979

• 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.

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștigului

1. 861-208-993 35 000

2. 816-1-1 780 15 000
3. 809-202-44 15 000
4. 839-1-199 15 000
5. 841-201-82 15 000

5 cîștiguri în valoare
totală de lei 95 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștigului

1. 910-418-327 15 000

2. 938-256-185 5 000
3. 923-209-72 5 000
4. 909-213-108 5 000
5. 951-207-268 5 000
6. 904-423-131 5 000
7. 909-510-63 5 000

7 cîștiguri în valoare
totală de lei 45 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE IN ȚARA NOASTRĂ
La invitația tovarășului Ștefan An

drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Frigyes Puja, ministrul afaceri

Cronica
Vizita președintelui Adu

nării Naționale a Republicii 
Bangladesh. Tovară?ul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut miercuri diminea
ță o întrevedere cu Mirza Golam 
Hafiz, președintele Adunării Națio
nale a Republicii Populare Bangla
desh.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, au fost evidențiate cu 
satisfacție bunele relații care s-au 
statornicit și se dezvoltă între Româ
nia și Bangladesh, relații puternic 
stimulate de întîlnirile și convorbi
rile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ziaur Rahman. Totoda
tă, întrevederea a prilejuit un schimb 
de vederi referitoare la activitatea 
parlamentelor din cele două țări, ex- 
primîndu-se dorința reciprocă de a 
amplifica în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Marea 
Adunare Națională a Republicii So
cialiste România și Adunarea Națio
nală a Republicii Populare Ban
gladesh, în interesul celor două po
poare, al cauzei generale a destinde
rii, cooperării și păcii.

La întrevedere au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, loan Ceterchi, 
președintele Grupului român al. U- 
niunii Interparlamentare, Iuliu Fejes, 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică inter
națională a M.A.N., deputați, precum 
și A. W. Shams-ul Alam, ambasa
dorul R.P. Bangladesh la București.

Tot în cursul dimineții, președin
tele Adunării Naționale a Republicii 
Populare Bangladesh, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc în vizita 
în țara noastră s-au întîlnit cu to
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

în cadrul discuțiilor au fost exa
minate probleme ale dezvoltării re- 
lațiiloi- economice bilaterale, sporirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale, adîncirea cooperării în diferite 
domenii, care să contribuie la progre
sul economic și social al ambelor 
popoare.

La convorbire au participat Marin 
Țrăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

După-amiază, parlamentarii din 
Bangladesh au făcut o vizită la Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești, unde au avut o întrevedere cu 
tovarășul Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei.

Cu acest prilej au fost prezentate 
oaspeților aspecte ale activității des
fășurate pentru coordonarea vieții 
economice, sociale și culturale a Ca
pitalei. Au fost înfățișate, de ase
menea, succesele obținute în ultimii 
ani în dezvoltarea și modernizarea 
Bucureștiului, preocupările de per
spectivă în acest domeniu.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
oferit un dineu în onoarea președin
telui Adunării Naționale a Republicii 
Populare Bangladesh, Mîrza Golam 
Hafiz.

In timpul dineului care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească 
s-a toastat în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman, 
pentru prietenia și colaborarea din
tre cele două popoare, pentru pace 
și securitate în întreaga lume.

Oaspeții din Bangladesh au vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

La întîlniri și dineu a fost prezent 
ambasadorul R.P. Bangladesh la 
București.

Primire la Consiliul de 
Stat. Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședmte al Consiliului de 
Stat, a primit, miercuri dimineață, 
pe Mathilda H. M. F. Gardeniers- 
Berendsen, ministrul afacerilor cultu
rale, recreării și acțiunii sociale din 
Olanda, care face o vizită în țara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
colaborare existente între România și 
Olanda, perspectivele favorabile ale 
amplificării acestora ca urmare a vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Olanda și a Maiestății Sale Iu- 
liana, regina Țărilor de Jos, în Româ
nia.

LISTA
libretelor de economii cu ciștiguri in 
materiale de construcție ieșite cîști- 
gătoare ia tragerea la sorți pentru 

trimestrul 1/1979

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materiale
lor de construcție. 

lor externe al Republicii Populare 
Ungare, va efectua o vizită oficială 
de prietenie în România, în zilele de 
26 și 27 aprilie a.c.

zilei
Au fost subliniate, de asemenea, 

cu satisfacție, cursul ascendent al ra
porturilor culturale româno-olan- 
deze, precum și posibilitățile pentru 
dezvoltarea acestora în viitor. Tot
odată, a fost exprimată convingerea 
că relațiile româno-olandeze se vor 
amplifica, în continuare, în interesul 
ambelor țări, al colaborării și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

A fost de față Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București.

Plecarea președintelui 
Adunării Naționale Interi
mare din Fiiipine. Miercuri di
mineața a părăsit Capitala Querube 
Makalintal, fruntaș al grupării poli
tice „Mișcarea noii societăți", pre
ședintele Adunării Naționale Interi
mare din Fiiipine, care, împreună cu 
soția, a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, de alți reprezentanți ai Fron
tului Unității Socialiste.

Au fost prezenți Delfin R. Garcia, 
ambasadorul Republicii Fiiipine la 
București, membri ai ambasadei.

Sosirea delegației Consi
liului Mare și General din 
Republica San Marino. La 
invitația Marii Adunări Naționale, 
miercuri seara a sosit în Capitală 
delegația Consiliului Mare și Gene
ral din Republica San Marino. Din 
delegație fac parte deputății : Giuse
ppe Amici, președintele Grupului co
munist din Consiliul Mare și General, 
membru al-Direcțiunii Partidului Co
munist Sanmarinez, Pietro Chiaruzzi, 
președintele Grupului socialist, vice- 
secretar al Partidului Socialist, Car
lo Franciosi, președintele Grupului 
democrat creștin, membru al Direc
țiunii Partidului Democrat Creștin, 
Gian Carlo Berardi, președintele 
Grupului socialist unitar, membru al 
Direcțiunii Partidului Socialist Uni
tar, Pietro Giancechi, președintele 
Grupului democrația socialistă, Me- 
netto Bonelli, reprezentantul Consi
liului pentru Apărarea Republicii în 
Consiliul Mare și General, și Gian 
Franco Terenzi, deputat democrat 
creștin.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intîmpinați de Virgil Teodores
cu, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Margareta Hauser, secre
tar al M.A.N., deputați.

A fost prezent, de asemenea, Pom- 
piliu Celan, consulul general al ță
rii noastre în Republica San Marino.

Vizita delegației parla
mentare mexicane. Delegația 
parlamentară din Statele Uhite Me
xicane, condusă de Pastor Murquia 
Gonzalez, deputat federal din partea 
Partidului Revoluționar Instituțional, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră, a fost marți și miercuri 
oaspetele județului Brăila. Cu acest 
prilej, oaspeții au fost primiți de Ion 
Catrinescu, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, președinte al Comisiei pen
tru agricultură, silvicultură și gos
podărirea apelor a M.A.N., care le-a 
înfățișat pe larg importantele reali
zări obținute de poporul român în 
cei 35 de ani care au trecut de la 
eliberarea patriei.

în perioada șederii în județul Brăi
la, delegația parlamentară mexicană 
a vizitat numeroase unități econo
mice. în onoarea oaspeților, gazdele 
au oferit un dineu, în cadrul căruia 
președintele consiliului popular ju
dețean și conducătorul delegației 
parlamentare mexicane au toastat în 
cinstea președinților Nicolae Ceaușescu 
și Jose Lopez Portillo, pentru con
tinua întărire a prieteniei și colabo
rării româno-mexicane.

Miercuri seara, ambasadorul Mexi
cului la București, Emilio Calderdn 
Puig, a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
parlamentare din Statele Unite Me
xicane, condusă de Pastor Murquia 
Gonzalez, deputat federal din partea 
Partidului Revoluționar Instituțional.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Carol Dina, secretar al 
M.A.N., Iulian Drăcea, secretar al 
Comisiei pentru agricultură, silvicul
tură și gospodărirea apelor a M.A.N., 
deputați, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Gală de filme la Amba
sada R.P.D. Coreene. Cu oca- 
zia celei de-a 47-a aniversări a în
temeierii Armatei populare coreene, 
atașatul militar aero și naval al 
R.P.D. Coreene la București, loco- 
tenent-colonelul Pak Zi Săk, a oferit, 
miercuri seara, la sediul ambasadei, 
o gală de filme urmată de un cocteil.

Au luat parte general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori. Au fost, 
de asemenea, prezenți atașați mili
tari acreditați în țara noastră.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 25 APRILIE 1979

Extragerea I : 6 22 40 7 21 1. 
Extragerea a Il-a : 15 4 37 12 34 3.

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluției — Chama Cha Mapinduzi, 

Președintele Republicii Unite Tanzania
DAR ES SALAAM

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Unite 
Tanzania îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire per
sonală, de progres și prosperitate pentru poporul tanzanian prieten.

Nutresc convingerea că raporturile prietenești de strînsă colaborare 
statornicite între partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda 
continuu, spre binele popoarelor român și tanzanian, al cauzei păcii, libertății 
și independenței naționale, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La 26 aprilie se împlinesc 15 ani 
de la crearea Republicii Unite Tan
zania. Exprimind năzuințele ma
selor largi din Tanganica și Zan
zibar, organele supreme ale celor 
două țări au ratificat, în aprilie 
1964, acordul privind unirea lor 
într-un singur stat — act istoric ce 
a permis poporului din Tanzania 
să-și intensifice eforturile în vede
rea lichidării urmărilor îndelunga
tei dominații coloniale.

In deceniul și jumătate care â 
trecut de la apariția, pe harta Afri
cii, a noului stat independent, pe 
meleagurile tanzaniene s-au făcut 
pași însemnați pe calea consolidă
rii independenței, a progresului e- 
conomic și social. In această di
recție s-au obținut rezultate re
marcabile, în special după ce sta
tul a preluat în mîinile sale pîr- 
ghiile de importanță majoră ale 
vieții economice. Sînt de mențio
nat o serie de progrese, realizate atît 
în agricultură, cit și în industrie, pen
tru valorificarea, în interesul pro
priu, a bogățiilor țării, pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
populației. în fața poporului tan
zanian, ca și a celorlalte popoare 
africane, stau în continuare sar
cini uriașe pentru depășirea sub
dezvoltării și lichidarea decalajelor, 
pentru accelerarea mersului îna
inte al societății. Faptul că ele 
acționează în condiții grele, cînd, 
pe continentul african, colonialis
mul și neocolonialismul încă n-au 
fost definitiv înfrînte, cînd în Afri
ca australă se perpetuează politica 
rasistă și de apartheid, face mai ne
cesară ca oricînd întărirea solidari
tății și unității lor în lupta pentru

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex.
17,06 Teleșcoală
17.35 Curs de limba rusă.
17,55 Gala antenelor : Maramureș (II)
18.35 Film serial pentru copil : „Poves

tiri din pădurea verde"
19,00 Telejurnal. 1 Mai — Fapte din În

trecerea socialistă
19,25 Ora tineretului

LISTA
libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 1/1979

Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(în ordinea valorii lor) Valoarea ciștigulul

1. 454-1-102
EXCURSII ORGANIZATE

U.R.S.S. — Finlanda i 10 700
2. 462-207-575 10 7003 435-1-97 »» 10 700
4. 426-1-46 ,, 10 700
5. 462-210-351 10 700
6. 444-203-48 >> 10 700
7. 466-1-780 10 700
8. 460-201-311 10 700

9.
10.

452-202-64 
442-1-124

Turul capitalelor unor 
țări socialiste (cu avionul) 6 900

6 900
11. 419-1-343 »» 6 900
12. 466-201-72 6 900
13. 416-1-294 99 6 900
14. 445-1-143 6 900
15. 413-194-123 6 900
16. 431-111-616 », 6 900

17. 409-1-125 R. P. Bulgaria —
R.S.F. Iugoslavia 6 500

18. 410-260-12 6 500
19. 416-209-51 ** 6 500
20. 428-1-156 6 500
21. 434-103-1701 6 500
22. 459-207-40 6 500
23. 450-211-118 6 500
24. 466-1-1181

99 6 500

25. 440-1-253 R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară 6 200

26. 462-210-401 6 200
27. 417-171-77 6 200
28. 408-1-451 6 200
29. 409-1-1206 6 200
30. 436-208-155 6 200
31. 452-1-914 6 200
32. 459-1-1334 6 200
33. 462-201-869 » 6 200

34. 401-135-22
EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală 6 000
35. 432-1-635 6 000
36. 408-204-76 6 000
37. 416-1-926 6 000
38. 430-206-4 6 000
39. 458-253-3 6 000
40. 436-208-104 6 000
41. 455-1-31 6 000
42. 423-211-46 6 000
43. 461-208-1344 6 000
44. 462-201-95 6 000
45. 434-139-328 6 000
46. 459-1-3285 6 000
47. 459-207-379 6 000
48. 460-201-512 99 6 000

TOTAL 48 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 338 600

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursi
ilor individuale cîștigate doresc 
excursii organizate au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursa
lele și filialele C.E.C. pentru a li se 
elibera adeverința necesară înde

realizarea idealurilor de indepen
dență și progres.

România socialistă, prietenă sin
ceră a popoarelor africane — fapt 
confirmat o dată mai mult de re
centul itinerar al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Africa — a 
stabilit și dezvoltă strînse relații de 
colaborare și cooperare cu Repu
blica Unită Tanzania, relații bazate 
pe stimă și respect reciproc. Mo
mente de cea mai mare însemnă
tate în evoluția raporturilor dintre 
cele două țări și popoare le-au con
stituit întîlnirile și convorbirile de 
la București și Dar Es Salaam din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Julius Nyerere, do
cumentele semnate cu aceste pri
lejuri punînd pregnant în evidență 
voința celor două popoare de a da 
noi impulsuri colaborării româno- 
tanzaniene, de a folosi noi căi și 
mijloace pentru lărgirea și diversi
ficarea ei. în telegrama de survol 
adresată cu doar cîteva zile în 
urmă de șeful statului român pre
ședintelui tanzanian se exprima 
convingerea că bunele raporturi 
dintre țările noastre se vor dez
volta continuu și în viitor, în fo
losul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale. Fără în
doială, extinderea și adîncirea în 
continuare pe multiple planuri a 
acestor relații, corespunzînd inte
reselor celor două țări și popoare, 
se înscriu, totodată, ca o contribu
ție importantă la procesul institui
rii unei colaborări noi între state, 
bazată pe echitate, egalitate și 
avantaj reciproc, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

29.10 Melodii populare
20.25 Teatrul scurt : „Noapte cu lună 

plină" de Alexandru Dan Gomo- 
escu. Premieră pe țară.

21,15 Podiumul laureațllor. Dirijorul Ho- 
ria Andreescu

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.25 Planeta inocenței
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil
21.10 Telex. z
21,15 Moștenire pentru viitor: George 

Călinescu

plinirii formalităților în legătură 
cu efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale, cîștigurile 
se plătesc în numerar.

teatre
• Teatrul Național București 
(sa:a mică) : Căsătoria — 16; 20; 
(sala Atelier) : Aventură în banal 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* 4 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Ervin Acel. Solist : 
Ștefan Thomasz. își dă concursul 
corul „Madrigal". Dirijor : Marin 
Constantin — 20.
• Radioteleviziunea Română (str. 

Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : EDUARDO RAHN (Vene
zuela) —- 20.
• Opera Română : Răpirea din 
serai — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
— 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.

• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea — 
19,30, (sala Majestic) : Da sau nu 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil ? — 10, Ochiul — 
16.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9,30.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 16; 19,30.

• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Bulîciov și alții — 19,30.

cinema

• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 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, Rockj'
— 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. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15,
• Clipă: ARTA — 15,30; 19, BU
ȘEȘTI — 15,30; 19, COTROCENI
— 15.30: 19.
• Police Python 357 : DACIA —
15; 17,30; 20,15, GIULEȘTI — 15;
17,30; 20.
• Cocoșatul de la Notre Dame —
11,45, Răpirea fecioarelor — 14;
16.15, Anna Karenina — 18,30,

Notre Dame de Paris — 20,30 :
CINEMATECA.
• împușcături în stepă : LIRA — 
15; 17,30; 20.
• în viitoare : FLACĂRA — 16;
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.
• Inspectorul Harry : MELODIA

— 15,15; 17,30; 20, MODERN —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
MODERN — 9; 11; 13.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA
— 8,30; 10,30; 12.30; 14,30; 16.30;
18,30; 20,30.
• Cuibul iluziilor : FERENTARI
— 15,30; 19.
• Călcîiul 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.
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Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar
AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

Semnarea protocolului sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale româno-libiene 

de cooperare economică și tehnico-științifică

0 contribuție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor multilaterale prietenești 

româno-sudaneze

TRIPOLI 25 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc ceremonia semnării 
protocolului celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-libiene de cooperare econo
mică și tehnico-științifică.

Documentul a fost semnat de to
varășul Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al Guver

nului Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în comi
sia mixtă, și de Omar Al-Mansur, se
cretar al industriei grele, președin
tele părții libiene în comisia mixtă.

Totodată, a avut loc ceremonia 
schimbului instrumentelor de ratifi
care a acordului semnat în 1977 între 
România și Libia în domeniul asi
gurărilor sociale.

iugoslavia: Solidaritatea întregii țări 
cu populația din zona calamitată 

Ședința Adunării R.S.F.l.

în dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare activă dintre Româ
nia socialistă și Republica Democra
tică Sudan, vizita efectuată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu pe meleagurile țării 
de la confluența celor două Niluri, la 
invitația președintelui Gaafar Mo
hammed El Nimeiri. și a doamnei 
Buseina Nimeiri, a deschis o ' nouă 
etapă, a constituit, prin conținutul 
rodnic, prin rezultatele sale pozitive, 
un moment politic de o importanță 
deosebită.

Se poate spune că, spre satisfacția 
celor două popoare, cronica relațiilor 
româno-sudaneze s-a îmbogățit cu 
noi și valoroase elemente, de natură 
să propulseze spre cote tot mai 
înalte prietenia și conlucrarea dintre 
cele două țări. întreaga vizită a de
curs sub semnul sentimentelor de 
profundă stimă și prețuire de care 
sînt animate reciproc popoarele ro
mân și sudanez, al năzuințelor lor 
comune de a se cunoaște mai bine, 
de a dezvolta colaborarea în folosul 
fiecăreia dintre ele, al cauzei gene
rale a libertății, independenței și 
păcii. Expresie a acestor sentimente 
a fost primirea deosebit de călduroasă 
rezervată pretutindeni înalților oas
peți români. Așa cum au scris ziarele 
din Khartum, cum au ținut să arate 
personalități politice și reprezentanți 
ai opiniei publice sudaneze, în aceste 
manifestări s-au împletit sentimentele 
de prietenie față de România, admira
ția față de realizările obținute de po
porul român, dorința de a stringe și 
adinei legăturile dintre țările noastre, 
calda prețuire față de efortul per
manent al partidului și statului nos
tru în slujba idealurilor de pace, in
dependență națională și progres ale 
tuturor popoarelor. S-au exteriorizat, 
de asemenea, în aceste gesturi și 
gînduri prietenești, înaltul respect și 
considerația deosebită față de perso
nalitatea șefului statului român — 
numit cu stimă și dragoste „prieten 
drag al poporului sudanez, al națiunii 
sudaneze" — a cărui activitate este 
cunoscută și prețuită în Sudan, ca și 
în toate țările din Africa și de pe 
alte continente.

încă o dată s-a văzut că distanța 
geografică nu constituie un impedi
ment. în stabilirea punților de le
gătură între popoare cînd există do
rința sinceră de apropiere și colabo
rare, în spiritul egalității în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale. neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. Odată mai mult s-a dovedit 
cit de fructuoase sînt convorbirile la 
nivel înalt — se știe că președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mo
hammed El Nimeiri s-au mai întîlnit 
la Khartum, în 1972, și la București, 
în 1973, fiecare din aceste întîlniri 
mareînd momente esențiale în dez
voltarea continuă a relațiilor româ
no-sudaneze, în cele mai variate do
menii dă activitate — ce valoare 
deosebită au relațiile prietenești 
între factorii învestiți cu cea mai 
înaltă răspundere pentru mai buna 
cunoaștere și dezvoltarea continuă a 
relațiilor de cooperare între țări și 
popoare.

Vorbind la dineul oficial, oferit în 
cinstea înalților oaspeți români la 
Palatul Adunării Poporului din 
Khartum — edificiu care reprezintă 
o realizare remarcabilă a cooperării 
româno-sudaneze — președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„întîlnirile pe care le-am avut îm
preună, dragă prietene, au contribuit 
la o mai bună cunoaștere și la ci
mentarea colaborării și prieteniei 
dintre popoarele noastre. în cadrul 
colaborării noastre am realizat o se

rie de obiective printre care și 
acest edificiu in care ne aflăm 
— și care poate simboliza în mod 
minunat dorința de colaborare și 
prietenie dintre cele două țări și po
poare".

Subliniind, la rîndul său, impor
tanța contactelor la nivel înalt româno- 
sudaneze, evidențiind personalitatea 
șefului statului român, președintele 
GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI 
spunea : „De cînd l-am cunoscut — și 
această cunoaștere s-a realizat în 
timpul vizitei pe care a făcut-o în 
țara noastră în 1972 — a apărut in 
fața noastră ca un conducător încer
cat. un luptător intransigent, ca un 
prieten și frate drag, care-și ține în
totdeauna cuvîntul și nu cedează de 
la afirmațiile sale atunci cînd crede 
în acestea. Am învățat de la el și 
de la (ara sa foarte multe lucruri ; 
am luat de la dînsul simbolurile ex
perienței țării sale. Iată de ce cre
dem că prietenia dintre cele două 
țări ale noastre, ea și prietenia din
tre cele două popoare — român și 
sudanez — constituie un cîștig de
osebit de prețios".

Stimulate de asemenea premise 
favorabile, convorbirile oficiale s-au 
concretizat în semnarea unor do
cumente bilaterale de o importanță 
hotărîtoare pentru relațiile dintre 
cele două țări, pentru cauza păcii, 
destinderii și progresului în Africa 
și in lume.

Izvorît din voința politică a celor 
două țări și popoare de a lărgi și 
adinei raporturile pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral, de a conlucra in direcția promo
vării țelurilor păcii, securității și în
țelegerii internaționale, Tratatul de 
prietenie și cooperare intre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocratică Sudan proclamă in mod 
solemn principiile noi. de egalitate 
deplină și respect reciproc pe care 
ele înțeleg să-și fundamenteze rela
țiile reciproce, ca și relațiile cu alte 
state, principii chemate să asigure 
afirmarea deplină, de sine stătătoare, 
a fiecărei națiuni, o largă și fruc
tuoasă colaborare internațională. 
Documentul semnat acum la Khar
tum, care se adaugă Declarației 
solemne comune semnate în 1973 la 
București, tratatelor încheiate de țara 
noastră cu țări din Europa, Africa, 
Asia, America Latină, se înscrie ca o 
nouă și prețioasă verigă în lupta 
pentru afirmarea principiilor noi de 
relații, a unei politici noi de conlu
crare egală in drepturi intre toate 
națiunile.

Voința și hotărirea celor două țări 
și popoare de a da noi dimensiuni 
relațiilor ce le unesc, animate de 
convingerea că un asemenea curs 
corespunde pe deplin intereselor 
reciproce, și-au găsit o concludentă 
expresie și în Comunicatul comun 
care stabilește un șir de măsuri con
crete în acest sens. O materializare 
nemijlocită a celor stabilite o repre
zintă documentele de lucru încheiate 
în timpul vizitei, documente ce 
conturează un amplu program me
nit să situeze colaborarea bilaterală 
pe o linie mereu ascendentă.

în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt consacrate situației internațio
nale a fost evidențiată afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor de 
a se dezvolta liber, stăpîne pe bo
gățiile naționale, pe propriile des
tine. O atenție specială a fost acor
dată necesității de a se lichida deca
lajul dintre țările în curs de dezvol
tare și cele avansate din punct de 
vedere economic, problemă cardinală 
a lumii de azi, de care depind pacea 
și (securitatea internațională. O im
portanță deosebită prezintă, desigur, 
sublinierea ideii de bază privind în
tărirea solidarității dintre țările în

curs de dezvoltare, ca o condiție 
esențială a succesului eforturilor de 
edificare a noii ordini economice in
ternaționale, și în perspectiva apro
piatei sesiuni U.N.C.T.A.D. și a reu
niunii speciale de anul viitor a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Ca și în celelalte etape ale itinera
rului african, un loc important in ca
drul convorbirilor româno-sudaneze 
l-a ocupat examinarea situației din 
Africa australă. Condamnînd energic 
actele agresive ale regimurilor rasiste 
de la Pretoria și Salisbury, manevrele 
neocolonialiste ale acestora, România 
și Sudanul și-au reafirmat sprijinul 
și solidaritatea militantă cu popoare
le din Namibia și Zimbabwe, cu 
populația majoritară din Africa de 
Sud, cu lupta tuturor popoarelor îm
potriva dominației coloniale, a neo- 
colonialismului și rasismului.

în cursul schimbului de păreri asu
pra evenimentelor de pe continentul 
african a fost exprimată îngrijorarea 
României și Sudanului în legătură cu 
apariția în această regiune a lumii a 
unor zone de conflict și de ten
siune. Este convingerea ambelor țări 
că toate problemele controversate pot 
și trebuie să fie soluționate prin ne
gocieri, pe calea tratativelor directe, 
între statele implicate. A fost reafir
mată în acest context importanța în
tăririi unității de acțiune și a solida
rității tuturor statelor africane inde
pendente în lupta pentru promovarea 
țelurilor dezvoltării și progresului 
economico-social.

în mod firesc, în cadrul dialogului 
la nivel înalt au fost abordate proble
mele Orientului Mijlociu, reafirmîn- 
du-se convingerea ambelor țări că în 
condițiile actuale este necesar să se 
acționeze în direcția realizării unei 
soluții globale a situației din regiune, 
aceasta impunînd retragerea Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocupate 
în 1967, reglementarea problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv la formarea unui stat 
propriu, independent, asigurarea in
dependenței și integrității tuturor 
statelor din regiune. In Comunicatul 
comun se relevă în acest sens în
semnătatea pe care o prezintă solida
ritatea tuturor țărilor arabe în efor
turile lor de a se ajunge la o re
glementare atotcuprinzătoare, justă și 
durabilă, a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Dialogul la nivel înalt româno- 
sudanez a evidențiat o serie de con
cluzii comune și in cursul examinării 
altor aspecte vitale ale contempora
neității : înfăptuirea dezarmării ge
nerale și în primul rînd a celei nu
cleare ; edificarea securității și întă
rirea cooperării in Europa ; creșterea 
rolului O.N.U. în viața politică și 
economică mondială ; participarea 
activă a tuturor statelor — cu precă
dere a celor mici și mijlocii, a țărilor 
în curs de dezvoltare, a statelor nea
liniate — la soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea.

Poporul român salută cu deosebită 
căldură și satisfacție rezultatele rod
nice ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica De
mocratică Sudan, cu convingerea că 
aceasta va contribui la adîncirea rela
țiilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-sudaneze. Cores- 
punzînd întru totul intereselor re
ciproce, vizita în Sudan se înscrie, 
totodată — ca și întreaga desfășurare 
a noului itinerar pe pămîntul Africii 
— ca o acțiune politică de cea mai 
mare importanță, ca un aport mar
cant la afirmarea cauzei generale a 
păcii, independenței și progresului.

Nicolae PLOPEANU

Necesitatea transferării puterii către reprezentanții 
legitimi ai popoarelor din Namibia și Zimbabwe 
— subliniată la sesiunea Comitetului special al O.N.U. pentru 

decolonizare
BELGRAD 25 (Agerpres). — în ca

drul sesiunii plenare a Comitetului 
special O.N.U. pentru decolonizare, 
ale cărei lucrări se desfășoară la Bel
grad, participanții au subliniat că 
trebuie accelerat procesul dobîndirii 
independenței în Zimbabwe și Nami
bia. De asemenea, a fost din nou 
afirmată necesitatea aplicării inte
grale și constante a tuturor rezolu
țiilor O.N.U. votate pînă acum și a 
respectării embargoului economic im
pus regimurilor rasiste din sudul 
Africii. Pentru o reglementare justă 
și rapidă a situației din Namibia și 
Zimbabwe — au relevat vorbitorii — 
trebuie să se realizeze transferul pu
terii către reprezentanții legitimi ai 
acestor popoare — Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest

(S.W.A.P.O.) și, respectiv. Frontul Pa
triotic.

PRETORIA 25 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută în cursul dezbateri
lor parlamentare pe marginea buge
tului militar al Republicii Sud-Africa- 
ne, Pieter Botha, premier și ministru 
al apărării, a ținut să evidențieze in
tensificarea înarmării acestei țări și a 
activității industriei de război sud- 
africane. în acest sens, el a enumerat 
o serie de tipuri moderne de arma
ment intrate în ultima vreme în do
tarea forțelor terestre, aeriene și na
vale ale R.S.A. Totodată, Pieter 
Botha a rostit amenințări la adresa 
statelor africane care sprijină lupta 
dreaptă pentru independență a po
porului din Namibia.

BELGRAD 25. — (De la trimisul 
special Agerpres, Simion Morco- 
vescu). Adunarea R. S. F. Iugo
slavia s-a întrunit miercuri pentru 
a examina situația din Muntenegru 
după cutremurul catastrofal de la 
15 aprilie. In calitate de președinte 
al Organului de coordonare al Con
siliului Executiv Federal pentru în
lăturarea urmărilor cutremurului, 
Dragoliub Stavrev, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, a 
informat pe delegații în forul su
prem al țării despre măsurile luate 
sau care urmează să fie luate în 
vederea atenuării consecințelor in 
zona calamitată. El a relevat că, in 
urma seismului, 94 de persoane 
și-au pierdut viața și peste 1 000 au 
fost rănite, dintre care 159 se află 
în stare gravă. Cea mai mare parte 
a fondului locativ a fost distrusă 
sau nu mai poate fi folosită, iar 
obiectivele economice au fost grav 
avariate.

In hotărirea adoptată de Aduna
rea R. S. F. Iugoslavia se spune, 
printre altele, că organul suprem 
al țării sprijină intru totul acțiunile 
și măsurile întreprinse de Consiliul 
Executiv Federal și de organele și

organizațiile federale in vederea 
acordării primului ajutor pentru 
zOna lovită de seism. Adunarea a 
cerut să se treacă de urgență la gă
sirea de soluții care să fie adoptate 
în perioada următoare.

S-a constatat că in aceste clipe 
grele s-au manifestat stăpînirea de 
sine, curajul și spiritul de sacrifi
ciu, precum și solidaritatea reci
procă în cele mai dificile momente 
ale stihiei. Totodată, s-a constatat 
că și de această dată au existat 
mărturii grăitoare despre solidari
tatea oamenilor muncii și a cetă
țenilor, a tuturor popoarelor și na
ționalităților Iugoslaviei socialiste.

Adunarea R.S.F.l. a apreciat că 
pagubele imense provocate de seism 
nu pot fi înlăturate doar prin efor
turile oamenilor muncii din Munte
negru, ci numai cu eforturile în
tregii țări.

In cursul aceleiași ședințe, dele
gații au ascultat expunerea prezen
tată de Branislav Ikonici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, în legătură cu colaborarea cu 
țările în curs de dezvoltare și tra
ducerea în viață a hotărifilor pe 
plan economic adoptate la Colombo.

agențiile de presă transmit:
Schimbul instrumentelor 

de ratificare 3 Conventiei din- 
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și . Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind protecția, 
întreținerea și reconstituirea liniei 
de frontieră și a semnelor de fron
tieră în sectorul de uscat al fron
tierei de stat România — Bulgaria, 
semnată la București, la 27 mai 1978, 
a avut loc la Sofia. Schimbul a fost 
efectuat de Petre Duminică, amba
sadorul României la Sofia, și Mari' 
Ivanov, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Bulgaria.

Comunicatul privind în
deplinirea planului unic al 
R. P. Bulgaria pe p,imul tri' 
mestru al anului, difuzat miercuri de 
agenția B.T.A., arată că, în inter
valul menționat, economia bulgară a 
continuat să se dezvolte într-un ritm 
înalt și stabil. Complexele economi
ce, ministerele și departamentele au 
depășit cu 1,8 la sută sarcinile de 
plan privind producția netă.

Program de dezvoltare.
Consiliul național pentru economie 
din Bangladesh a adoptat planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada anului financiar 1979—1980. 
Potrivit prevederilor planului, inves
tițiile în domeniul economiei vor a- 
tinge 20,7 miliarde taka (moneda na
țională, circa un miliard dolari). A- 
tenția principală va fi acordată dez
voltării agriculturii, industriei ener
getice și transporturilor în vederea 
asigurării unei creșteri mai ac
celerate a ritmului activității econo
mice de ansamblu.

întrevedere cehoslovaco- 
Ungară. Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Cehoslova
ce, l-a primit pe Puja Frigyes, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Un
gare. S-a constatat, cu acest prilej, 
că există toate premisele pentru ex
tinderea și adîncirea colaborării bi
laterale, relatează agenția C.T.K., 
menționînd că au fost abordate și 
probleme ale actualității internațio
nale.

Convorbiri sovieto-ame- 
ricanO La Geneva aU continuat 
convorbirile sovieto-americane pri
vind interzicerea unor noi tipuri și 
sisteme de arme de distrugere în 
masă și, in acest context, interzi
cerea armei radiologice. Agenția 
T.A.S.S menționează că părțile au 
progresat în punerea de acord a u- 
nor prevederi ale unei posibile con
venții privind interzicerea armelor 
radiologice și au hotărît să continue 
convorbirile.

Cooperarea franco—me
xicană Președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, l-a primit 
pe ministrul mexican al patrimoniu
lui național și al dezvoltării indus
triale. Jose Andres Oteyza, aflat la 
Paris într-o vizită oficială. Au fost 
abordate problematica energetică ac
tuală și perspectivele dezvoltării coo
perării industriale și tehnologice 
franco-mexicane.

Primul ministru al Iranu
lui, Mehdi Bazargan, l-a numit pe 
Hossin Bani Assadi în funcția de 
viceprim-ministru al guvernului în
sărcinat cu problemele cooperării 
dintre guvern și public.

Primire la Varșovia. Ed- 
ward Gierek, prim-secretar al C.C 
al P.M.U.P., l-a primit, la Varșovia, 
pe Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. Au fost discutate probleme 
ale adîncirii în continuare a colabo
rării dintre cele două state.

------------- ' -------------

Biblioteca română din Roma, 
în colaborare cu Academia in
ternațională de propagandă cul
turală din capitala Italiei, a or
ganizat un concert de muzică 
de cameră.

Au fost executate, in interpre
tarea formației „Duo pianistico 
di Roma“, lucrări de compozi
tori români și italieni. Cu acest 
prilej, Salvatore Allegra a făcut 
o amplă și interesantă prezen
tare a compozitorilor români.

Ajutor poporului pales
tinian. C>rganizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) a hotărît să acorde asis
tență tehnică poporului palestinian 
prin colaborare cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), anunță 
un comunicat al O.N.U.D.I.

Turneul secretarului ge
neral al O.N.U. AfIat în vizită 
la Kuala Lumpur, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a confe
rit cu ministrul de externe al Ma- 
layeziei, Tengku Ahmad Rithaud- 
deen. Secretarul general al O.N.U. 
a relevat că în actuala vizită l-au 
impresionat eforturile făcute pentru

Pentru interzicerea armelor nucleare 
în America Latină

Deschiderea Conferinței
QUITO 25 (Agerpres). — La Quito 

a fost inaugurată cea de-a Vl-a se
siune a Conferinței generale a Or
ganismului pentru interzicerea ar
melor nucleare în America Latină 
(O.P.A.N.A.L.). La lucrări participă 
delegații din 20 de țări latino-ame
ricane, observatori dintr-o serie de 
state din alte zone ale lumii, experți 
ai O.N.U. și ai Agenției Internațio
nale pentru Energia' Atomică 
(A.I.E.A.). Pe ordinea de zi a reu
niunii figurează probleme referitoa-

nternaționale de la Quito
re la extinderea numărului partici- 
panților la Tratatul de la Tlalelolco 
privind interzicerea armelor nuclea
re în America Latină, la încheierea 
unor acorduri cu A.I.E.A. și la fo
losirea ■ energiei atomice în scopuri 
pașnice.

în ședința de deschidere, ministrul 
de externe al țării-gazdă, Jose Ayala 
Lasso,- a adresat un apel în favoarea 
găsirii mijloacelor susceptibile să îm
piedice utilizarea energiei nucleare 
în scopuri nepașnice.

Cu prilejul aniversării eliberării Italiei 

de sub ocupația hitleristă

Mitinguri de masă împotriva acțiunilor 
teroriste ale elementelor fasciste

ROMA 25 (Agerpres). — Poporul 
italian a marcat, la 25 aprilie, a 34-a 
aniversare a eliberării Italiei de sub 
ocupația hitleristă și de sub tirania 
fascistă. In numeroase localități au 
avut loc demonstrații și mitinguri de 
masă în cadrul cărora vorbitorii au 
evocat evenimentele petrecute in 
urmă cu 34 de ani, activitatea Rezis
tenței italiene, au exprimat dorința 
de a apăra cuceririle democratice și 
de a combate neofascismul.

Mii de locuitori ai orașului Torino 
au organizat o demonstrație în cen
trul localității. Primarul orașului, D. 
Novelli, i-a chemat pe oamenii mun
cii să dea o ripostă fermă uneltirilor 
elementelor fasciste.

La Catanzaro a avut loc o manifes
tație a veteranilor Rezistenței, iar la 
Montfalcone — ceremonia dezvelirii

monumentului închinat eroilor Rezis
tenței. La această manifestare a luat 
parte și președintele Camerei depu- 
taților a parlamentului italian, Pie
tro Ingrao.

Pe de altă parte, agenția ANSA 
transmite că gruparea teroristă auto
intitulată „Brigăzile Roșii" a reven
dicat atentatul care a costat, marți, 
viața lui Giancarlo Dagnino, directo
rul administrativ al organizației din 
Genova a Partidului Democrat-Creș- 
tin Italian.

Aceeași grupare teroristă a reven
dicat atentatul împotriva lui Franco 
Piccinelli, șeful redacției municipale 
a radioteleviziunii italiene din Tori
no, grav rănit marți cu focuri de 
armă de către un grup de teroriști.

Premierul britanic avertizează asupra 
primejdiei doctrinelor neonaziste

LONDRA 25 (Agerpres). — în legă
tură cu -incidentele care s-.au produs 
luni seara în cartierul londonez 
Southall între militanți ai grupului 
neonazist „Frontul Național" și lo
cuitori ai capitalei britanice care 
condamnă activitatea elementelor 
neonaziste, a fost dat publicității un 
bilanț potrivit căruia o persoană și-a

pierdut viața, 40 au fost rănite, iar 
alte 300 arestate.

în cadrul unei conferințe de presă, 
premierul James Callaghan a atras 
atenția că extremiștii încearcă să pro
voace dezordine. „Doctrinele Frontu
lui Național sînt primejdioase, provo
catoare și aduc aminte prea mult de 
naziști pentru a se potrivi cu țara 
noastră", a subliniat Callaghan.

■ ■■■■■■■■■■■■
dezvoltarea economică a acestei țări 
șl, în primul rînd, pentru dezvolta
rea agriculturii.

Arestarea unor lideri sin
dicali în Argentina. Autorită
țile militare de la Buenos Aires au 
arestat 24 de lideri sindicali ai „Co
misiei celor 25“ — una dintre prin
cipalele organizații sindicale din Ar
gentina. Comisia a lansat o chema
re la grevă generală pentru vineri, 
in semn de protest față de deterio
rarea situației social-economice a 
oamenilor muncii. Activitatea orga
nizațiilor sindicale 'a fost suspendată 
în Argentina in 1976.

Parlamentul norvegian a 
aprobat acordulrealizat recent 
de guvernele Norvegiei și Marii Bri
tanii asupra delimitării zonelor na
ționale ale platoului lor continental 
la nord de paralela 62. La Oslo 
s-a anunțat că în sectorul nor
vegian, dincolo de limita amintită, 
urmează să înceapă în curînd foraje, 
experții apreciind că există posibili
tatea descoperirii unor importante 
zăcăminte de petrol și gaze natu
rale.

Canalul Panama. La 10 mai 
urmează să aibă loc, la Washington, 
convorbiri între președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și președintele Repu
blicii Panama, Aristides Royo. După 
cum remarcă observatorii politici, a- 
nunțarea viitoarelor convorbiri ame- 
ricano-panameze a survenit în con
textul in care Congresul S.U.A. n-a 
votat încă legislația menită să per
mită aplicarea noilor statute privi
toare la zona Canalului Panama.

Numărul șomerilor din 
țările membre ale C.E.E. 3 
fost, în luna martie, de 6,15 milioane, 
ceea ce reprezintă 5,7 la sută din în
treaga forță de muncă a „celor nouă", 
s-a anunțat oficial la Bruxelles. Șo
majul afectează mai ales femeile și 
tineretul.

Proiect de amnistie în 
Portugalia. Adunarea Republicii 
a Portugaliei (parlamentul) a adoptat 
marți un proiect de lege prezentat de 
Partidul socialist, care prevede amnis
tierea tuturor deținuților condamnați 
pentru delicte politice și militare co
mise în perioada posterioară revolu
ției de la 25 aprilie 1974, informează 
agenția France Presse. înainte de a 
intra în vigoare, această lege trebuie 
să fie aprobată de șeful statului por
tughez, generalul Antonio Ramalho 
Eanes.

Premierul Suediei la Ma
drid. Primul ministru al Suediei, 
Ola Ullsten, aflat în vizită oficială 
la Madrid, a avut, miercuri, convor
biri oficiale cu prițnul ministru spa
niol, Adolfo Suarez, și cu ministrul 
de externe, Marcelino Oreja. Au fost 
examinate aspecte privind reuniunea 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, programată la Madrid, anul 
viitor, precum și relațiile economice 
și comerciale dintre Suedia și Spania.

ORIENTUL MIJLOCIU
0 Noi bombardamente israeliene în sudul Libanului • Repre
zentantul libanez la O.NU. a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate ® Convorbiri între miniștrii apărării din Egipt și Israel 

O Contacte diplomatice
BEIRUT 25 (Agerpres). — Avioane 

militare israeliene au survolat 
miercuri de două ori capitala liba
neză. Potrivit unui comunicat al 
O.E.P. — transmis de agenția WAFA 
și reluat de agențiile France Presse, 
Reuter și A.P. — forțele palestiniene 
de apărare antiaeriană amplasate la 
periferia vestică a Beirutului au des
chis focul asupra aparatelor israelie
ne.

Marți și miercuri, aviația și marina 
militară israeliănă au bombardat de 
citeva ori consecutiv taberele pales
tiniene din sudul Libanului, localită
țile Sarafand. Insariyeh. Balbieh, 
Rachidieh și Al Bass, precum și re
giunea cuprinsă între porturile liba
neze Sidon și Tyr. în cursul bombar
damentelor asupra a 12 tabere au fost 
ucise 10 persoane și rănite 15.

Bombardamentele israeliene conti
nuau miercuri cu intermitențe și in 
alte sectoare ale frontierei.

Pe de altă parte, se menționează 
că nava libaneză „Ninive", care 
transporta alimente, a fost distrusă 
de israelieni marți, la nord de portul 
Saida. Potrivit unui purtător de cu- 
vint militar palestinian, acțiunea ar 
fi fost efectuată de un grup de co
mando israelian.

TEL AVIV — Anunțând că forțe is
raeliene au bombardat, marți și 
miercuri, poziții palestinietfe din su
dul Libanului, un purtător de cuvînt 
militar israelian a menționat, potrivit 
agenției U.P.I.. că aceste acțiuni au 
fost inițiate după ce forțe palesti
niene amplasate în zona respectivă 
au lansat mai multe rachete asupra 
localității Kiryat Shemona.

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul Libanului la Națiunile Unite, 
Ghassan Tueni, a cerut, miercuri, în 
numele guvernului său, convocarea 
Consiliului de Securitate.

într-o scrisoare adresată președin
telui pe luna in curs a consiliului, 
ambasadorul .Ole Agard (Norvegia), 
reprezentantul Libanului atr.age aten
ția asupra „gravei situații care re
zultă din opoziția Israelului" față de 
aplicarea programului de restabilire 
a suveranității statului libanez asu
pra întregului său teritoriu, aplicare 
prevăzută in Rezoluția nr. 444 a con
siliului.

Reprezentantul Libanului a preci
zat, în același document, că „își re
zervă dreptul de a cere consiliului 
examinarea mijloacelor practice care 
să asigure aplicarea integrală a Re

zoluției nr. 425 a Consiliului de Secu
ritate".

CAIRO. — Ministrul israelian al 
apărării, generalul Ezer Weizman, a 
sosit miercuri la Cairo intr-o vizită 
oficială — informează agenția M.E.N. 
El a avut primele convorbiri cu mi
nistrul egiptean al apărării, generalul 
Kamal Hassan Aii. Au fost abordate, 
cu acest prilej, menționează agenția 
M.E.N., probleme privind modalitățile 
de retragere a forțelor israeliene din 
Sinai și instaurarea administrației 
egiptene în localitatea El Arich.

OM KHOSHEIB. — La Om Kho- 
sheib, in Sinai, a avut loc. miercuri, 
schimbul instrumentelor de ratifica
re a Tratatului de pace egipteano- 
israelian, semnat la Washington, la 
26 martie 1979, și a documentelor- 
anexă privind autonomia Gâzei și a 
Cisiordaniei, cu interpretările afe
rente — informează agenția M.E.N.

Delegația egipteană a fost condu
să de Saad Afra, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, iar 
cea israeliană — de Eliyanu Ben 
Elissar, director general la Președin
ția Consiliului de Miniștri.

RIAD. — M'Hamed Boucetta, mi
nistrul marocan al afacerilor ex
terne, și-a încheiat vizita între
prinsă in Arabia Saudită. El s-a 
întîlnit cu înalte oficialități sau- 
dite, cu care a examinat probleme 
referitoare la relațiile bilaterale, pre
cum și la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu. Totodată, aceste 
consultări se înscriu în cadrul acțiu.- 
nilor pregătitoare în vederea viitoarei 
conferințe a țărilor islamice, pare va 
avea loc la începutul lunii mai, la 
Fes (Maroc).

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, a anunțat nu
mirea lui Robert Strauss ca amba
sador itinerant însărcinat să asiste 
la convorbirile de pace egipteano- 
israeliene. Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, și primul ministru 
al Israelului, Menahem Begin, au 
răspuns pozitiv la această hotărîre, 
care le-a fost comunicată telefonic 
— a precizat șeful executivului 
american.

BAGDAD. — Irakul a hotărît să 
rupă relațiile cu Sudanul — anunța 
agenția irakiană de informații I.N.A., 
reluată de agenția France Presse. 
Această măsură — arată I.N.A. - 
a fost luată „ca urmare a atitudt 
adoptate de regimul sudanez în ra
porturile sale cu Irakul".

FRANȚA

PARIS 25 (Agerpres). — Tntr-o 
scrisoare adresată primului ministru 
al Franței, Raymond Barre, președin
tele grupului deputaților comuniști 
in Adunarea Națională. Robert Bal
langer. apreciază că hotărirea guver
nului francez de a transfera 20 la sută 
din rezervele naționale de aur și de
vize către Fondul vest-europeăn de 
cooperare reprezintă „o violare gravă 
a Constituției și a drepturilor parla
mentului". Același document arată 
că Sistemul monetar (vest-) european 
— S.M.E. — se află în centrul poli
ticii de integrare europeană dusă de 
guvern. „Amintita decizie ridică pro
blema abandonării principalelor ori
entări ale politicii noastre economice, 
sociale și monetare, în favoarea unui 
organism supranational" — subliniază 
scrisoarea citată

Agenția France Presse»- care trans
mite această informație, reamintește 
că, în urmă cu -o săfitămînă, mal 
mulți deputați ai majorității guver 
namentale, între care Foștii prim-

miniștri Maurice Couve de Murville 
și Michel Debre au criticat, de ase
menea, această transferare în străi
nătate a unei cincimi din rezervele 
valutare și de aur ale Franței? C.

NICARAGUA: Ample

manifestații de protest
față de politica

Un raport al C. E. P. A. L. relevă

Declinul ritmului de creștere economică 

în țările latino-americane
CARACAS 25 (Agerpres). — Experți 

ai Comisiei Economice O.N.U. pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.) au 
întocmit un raport referitor la si
tuația economică a continentului la- 
tino-american pe anul trecut. Potri
vit acestor date, 1978 a fost al pa
trulea an consecutiv în care crește
rea economică a țărilor din această 
regiune 
tivității 
la sută, 
trecut.

Deși țările Americii Latine au cu
noscut o creștere sensibilă a expor-

a fost în declin, ritmul ac- 
productive scăzind de la 4,5 
în 1977, la 4,1 la sută anul

turilor (de la 50.725 miliarde 
în 1977, ‘ ‘
importurile
pînă la 52.991 miliarde dolari (față 
de 48 miliarde in 1977). Dezechili
brul balanței comerciale a fost în
soțit de o rată ridicată a șomaju
lui și de accentuarea sărăciei in rin- 
durile unor pături largi ale popu
lațiilor latino-americane. Fenomenul 
sărăciei — precizează studiul 
C.E.P.A.L. — este determinat de 
„distribuirea inechitabilă a venitu
rilor", care frustrează îndeosebi oa
menii muncii Iațjno-americani.

dolari, 
la 52.893 miliarde în 1978), 

au sporit, la rîndul lor,

regimului dictatorial
MANAGUA 25 

politică pe care 
luni Nicaragua 
ternică recrudescență după 
ofensivă lansată recent în nordul 
țării de Frontul Sandinist de Elibe
rare Națională (F.S.L.N.). După cum 
relevă observatorii politici, principa
lele localități ale țării cunosc in 
prezent un adevărat val de manifes
tații organizate de masele largi 
populare în semn de protest față de 
majorarea cu 40 la sută, la începutul 
acestei săptămîni, a prețurilor la 
produsele de primă necesitate. Majo
rarea, adoptată la puțin timp după 
devalorizarea cu 70 la sută a mone
dei naționale, afectează puternic pă
turile cele mai sărace ale populației.

între demonstranți și Garda Națio
nală au fost înregistrate o serie de 
ciocniri la Managua și in alte orașe.

Pe plan politic. în Nicaragua au 
fost făcuți importanți pași spre uni
ficarea forțelor de opoziție. Astfel, 
Frontul Patriotic Național (F.P.N.), 
care regrupează elementele opozițio
niste cele mai radicale, a angajat 
negocieri cu opoziția tradițională re
prezentată de Frontul Amplu Onozi- 
ționist (F.A.O.), în scopul constitui
rii unui front jomun de luptă pen
tru „răsturnarea dictaturii lui Anas- 
tasio Somoza".

(Agerpres). — Criza 
o traversează de 18 
înregistrează o pu- 

recrudescență 
lansată recent

noua
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