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Cu un bilanț bogat, cu rezultate rodnice, 
într-o ambiantă de caldă prietenie

S-fl ÎNCHEIAT VIZITA IN GRECIA 
A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

PREȘEDINTELE NICOLAE CEALȘESCU 
A SOSIT IERI ÎN KUWEIT

La sosire, pe aeroportul din capitala Kuweitului

Vizita oficială a început sub semnul manifestărilor de stimă și cordialitate, 
al dorinței comune de adîncire a colaborării pe multiple planuri. Oficialitățile 
și populația kuweitiană au făcut înalților oaspeți români o primire prietenească, 
expresie a prețuirii pentru politica României de solidaritate activă cu popoarele 
arabe, de promovare a înțelegerii și cooperării internaționale.

Ziua de 29 martie 1976 consemnea
ză in cronica relațiilor tradiționale de 
prietenie româno-arabe un nou eve
niment de importanță istorică, înce
putul vizitei oficiale pe care pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
tovarășa Elena Ceaușescu o între
prind în Kuweit, la invitația emirului 
statului kuweitian, șeic Sabah Al- 
Salem Al-Sabah, și a doamnei 
Norryyah Al-Sabah.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Kuweit — prima pe 
care o efectuează un șef de stat ro
mân în această țară — este o eloc
ventă mărturie a bunelor relații exis
tente între cele două state și popoare, 
a voinței lor de a adînci legăturile 
de prietenie și colaborare.

...După decolarea de pe aeroportul 
din Atena, avionul la bordul căruia se 
află președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu survo
lează apele de smarald ale Meditera- 
nei, apoi teritoriile Turciei, Siriei și 
Irakului.

De la bordul aeronavei, președin
tele României socialiste adresează 
telegrame de survol președintelui Re
publicii Turcia, Fahri S. Koriitiirk, 
președintelui Republicii Arabe Sirie- 
he. Hafez El-Assad, și președintelui 
Republicii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr, în care șînt exprimate cordiale 
salutări, precum și urări de prospe
ritate și pace popoarelor acestor 
țări.

Ceremonia sosirii are loc pe aero
portul internațional al capitalei ku- 
weitiene. în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost arborate 
drapelele de stat ale României și 
Kuweitului.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
căldură de Alteța Sa emirul Kuwei
tului, șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah'.

în semn de salut, se trag 21 de salva 
de tun.

Cei doi șefi de stat își string cu 
cordialitate mîinile. Un grup de copii 
kuweitieni oferă președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu pre
zintă emirului persoanele oficiale 
române : George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae Doi- 
caru și Constantin Mitea, consilieri 
al președintelui republicii, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la
(Continuare in pag. a II-a)

în timpul ceremoniei sosirii în Kuweit

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
oferit de emirul Kuweitului,
seicul Sabah Al-Salem Al-Sabah

în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, emirul Kuweitu
lui, șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah, 
a oferit un dineu oficial care a reu
nit, în Marea sală de ceremonii a 
Palatului Messilah, înalte personali

tăți ale vieții politice, economice și 
culturale ale țării.

Au luat parte șeic Jaber Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, prințul moșteni
tor și prim-ministru al Kuweitului, 
Khalid Saleh Al-Ghunaim,, președin
tele Adunării Naționale, Jaber Al-

Abdula. consilierul special al emirului, 
șeic Jaber Al-Ali Al-Salim Al-Sabah, 
viceprim-ministru și ministru al in
formațiilor, șeic Sabah Al-Ahmed 
Al-Jaber, ministrul afacerilor ex-
(Continuare în pag. a II-a)

Concluziile dialogului la nivel înalt, documentele semnate, 
înțelegerile convenite deschid noi și ample perspective 
dezvoltării la un nivel superior a tradiționalelor relații 
de conlucrare româno-elene, în interesul ambelor popoare, 
al destinderii și păcii in Balcani și pe întregul continent

Ceremonia semnării documentelor româno-elene
în cursul dimineții de luni, la se

diul Ministerului Afacerilor Externe 
din Atena, intr-un cadru solemn, a 
avut loc ceremonia oficială în cursul 
careia președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin Kara
manlis au semnat „Acordul pe ter
men lung de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnică in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Elenă".

A fost adoptat, de asemenea. 
Comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială a președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Elenă.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Karamanlis s-au felicitat re
ciproc, și-au strîns mîinile și s-au 
îmbrățișat cu căldură.

La ceremonia semnării au fost

prezenți Panayotis Papaligouras, mi
nistrul coordonării și planului, Di
mitrios Bitsios, ministrul afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
diferite ministere grecești.

Au luat, de asemenea, parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 
va face o vizită nficială in România

La invitația președintelui Republi- Luis Cabrai, va face o vizită oficială
cii Socialiste România Nicolae in România ln prima decadâ a iunii
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bissau, aprilie 1976.

Aniversarea Institutului de studii 
istorice și social-politice 

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

DECRETUL PREZIDENȚIAL 
_______________________  IN PAGINA A V-A ____________

Cuvintul
primului ministru 

Constantin Karamanlis
Domnule președinte,
Documentele pe care le-am semnat reconfirmă dorința 

popoarelor noastre de a dezvolta în continuare coope
rarea dintre țările noastre. Ele reconfirmă, de asemenea, 
dorința lor de a dezvolta pe mai departe și a face mai 
solidă prietenia dintre ele și — pe baza acestei prietenii 
— de a coopera strîns pentru securitate și pace în Bal
cani și in lume.

în cursul convorbirilor pe care le-am avut în aceste 
zile, domnule președinte, am constatat progresele mari 
care s-au realizat în diferite domenii de cooperare intre 
țările noastre. Am constatat, de asemenea, domnule 'pre
ședinte. că ideea cooperării balcanice a devenit o reali
tate care prezintă multe speranțe noi. iar aceste con
statări justifică optimismul pentru viitor.

Vizita dumneavoastră, domnule președinte, care se 
încheie astăzi, va constitui o nouă etapă în dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre țările noastre, va da un 
pou avînt acestor relații.

Doresc să vă asigur, domnule președinte, că poporul 
grec va păstra amintirea cea mai plăcută și cea mai 
vie a vizitei dumneavoastră aici. Vă rog să transmiteți 
poporului român dragostea și aprecierea poporului grec. 
(Aplauze).

COMUNICATUL COMUN
ÎN PAGINA A III-A

Cuvintul
președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule prim-ministru,
într-adevăr, am semnat astăzi documente importan

te cu privire la colaborarea economică, comercială, in
dustrială și tehnico-științifică. Aceasta așază pe o bază 
juridică stabilă relațiile de colaborare româno-greacă, 
care, în ultimul timp, au cunoscut un progres continuu. 
Ținînd seama de toate acestea, consider că avem toate 
condițiile pentru a realiza în viitor un progres tot mai 
puternic în toate domeniile — economic, tehnico-ștlin- 
țific și cultural.

Convorbirile pe care le-am avut au demonstrat voința 
comună de a face totul pentru extinderea acestei co
laborări. în același timp, ele au evidențiat începuturile 
bune care există pentru a extinde cooperarea în Bal
cani, țările noastre fiind hotărîte de a acționa și în 
viitor in această direcție. Iată de ce, ca și dumnea
voastră, apreciem că vizita, convorbirile pe care le-am 
avut vor reprezenta un nou moment important în dez
voltarea conlucrării dintre țările noastre, in întărirea 
colaborării în Balcani și, în general, în colaborarea 
noastră pentru securitate în Europa și în lume.

Am simțit în'- aceste zile sentimentele de prietenie 
ale poporului grec, sentimente care sînt împărtășite 
deopotrivă de poporul român. Noi, în România — și 
poporul român — ne amintim cu multă plăcere de vi
zita dumneavoastră care, realmente, a deschis, as pu
tea spune, o cale nouă in relațiile dintre țările noastre.

Vă rog. domnule prim-ministru, să transmiteți po
porului grec, din partea mea, a poporului român, sen
timentele noastre cele mai bune, precum și urări da 
prosperitate și bunăstare. (Aplauze).

Plecarea din Atena

La plecare, pe aeroportul din Atena

Ultimele momente ale vizitei ofi
ciale. deosebit de fructuoase, a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu in Repu
blica Elenă...

La Palatul prezidențial din centrul 
Atenei — care a fost reședința iluș

trilor soli ai poporului român — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
președintele Constantin Tsatsos și de 
doamna Ioanna Tsatsos. iau loc în 
automobile. Cortegiul oficial se în
dreaptă spre aeroport.

Marile artere ale orașului, pe care 
le străbate convoiul, sint împodobi
te cu drapelele de stat ale Româ
niei și Greciei. Numeroși cetățeni ai 
Atenei s-au adunat în grupuri mari
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Kuweit
Ceremonia conferirii 
unor înalte distincții

românești și kuweitiene

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
oferit de emirul Kuweitului,
seicul Sabah Al-Salem Al-Sabah

caldă cordia- 
prețuire reci- 
stat s-au re-

Prima zi a prezenței președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Kuweit a mar
cat un nou și semnificativ moment 
pentru auspiciile deosebit de favora
bile sub care a început și se desfă
șoară vizita oficială de prietenie a 
șefului statului român.

într-o atmosferă de 
litate, de respect și 
nrocă. cei doi șefi de
întilnit in cadrul festiv al vizitelor 
protocolare si al schimbului de de
corații.

Este ora 19.00. Președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
prinț moștenitor și prim-ministru al 
guvernului, sosește la Palatul Messi
lah, reședința emirului Kuweitului.

Palatul și grădinile ce-1 înconjoară 
sint luminate feeric în cinstea înal
tului oaspete, creind ambianța de 
mare sărbătoare caracteristică eveni-*  
mentelor deosebite. •

Salutat cu onoruri militare, șeful 
ftațului român este condus cu tra-

întllnirea tovarășei Elena Ceaușescu

diționalul ceremonial rezervat iluș
trilor oaspeți spre salonul arab.

Venind in intîmpinarea președinte
lui Românieț. emirul Sabah Al-Salem 
Al-Sabah a urat un cald bun venit.

în cadrul întrevederii, care a avut 
loc intre cei doi șefi de stat, desfă
șurată intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, emirul Kuwei
tului, șeicul Sabah Al-Salem Al-Sa
bah, a conferit președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ordinul „Colanul 
Moubarak cel Mare", cea mai înaltă 
distincție kuweitiană, care poartă nu
mele unuia dintre făuritorii inde
pendenței țării.

Emirul Kuweitului 
încearcă o deosebită 
rind acest 
României, a 
bucură de cea

Mulțumind,
Ceaușescu a subliniat că vede în a- 
cordarea celei mai înalte distincții 
kuweitiene expresia prieteniei dintre 
Cele două țări, a dorinței de a dez-

a subliniat că 
plăcere confe- 
conducătorului 
activitate se

ordin
cărui

mai mare prețuire, 
președintele Nicolae

volta colaborarea dintre România și 
Kuweit.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a înmi- 
nat emirului Kuweitului, șeicul Sa
bah Al-Salem Al-Sabah. 
„Steaua Republicii Socialiste 
nia“ clasa I

Exprimînd sentimentele pe 
încearcă in acest moment. 
Kuweitului a apreciat că acordarea 
celui mai înalt ordin al României 
constituie un 
tenie și l-a 
tului nostru 
a dezvolta 
România.

în cadrul 
președintele Nicolae Ceaușescu a in- 
mînat prințului moștenitor și prim- 
ministru al guvernului, șeic Jaber 
Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. or
dinul „23 August" clasa I.

La solemnitatea conferirii înaltelor 
distincții kuweitiene și române au 
luat parte George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, alte persoane 
oficiale române și kuweitiene.

(Urmare din pag. I)

ordinul 
Româ-

care le 
emirul

gest de profundă prie- 
asigurat pe șeful sfa

de dorința țării sale de 
bunele raporturi cu
aceleiași solemnități.

terne, șeic Saad Al-Abdullah Al-Sa
lem Al-Sabah, ministrul de interne și 
al apărării, Abdullah Youssef Al 
Ghanem. ministrul electricității și a- 
pelor, șeful misiunii de onoare con
stituite cu prilejul vizitei inalților 
soli ai poporului român, alți membri 
ai guvernului, deputați în Adunarea 
Națională, numeroase alte persona
lități civile și militare.

Au participat, de asemenea. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru și Constan
tin Mitea, consilieri ai președintelui 
republicii, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion M. Nico
lae, adjunct al ministrului industriei 
chimice, Marin Trăistaru, adjunct al

ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Kuweit.

înaintea dineului, președintele 
României și emirul Kuweitului au 
primit omagiul personalităților par
ticipante.

în cursul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, cei doi șefi de stat s-au 
Întreținut prietenește.

Continuind acest dialog marcat de 
stimă și prețuire reciprocă, cei doi 
șefi de stat au avut apoi, după în
cheierea dineului, o convorbire con
sacrată unor probleme de interes co
mun.

în cadrul schimbului de opinii, 
emirul Kuweitului a apreciat că vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
constituie o nouă dovadă a bunelor 
raporturi dintre cele două țări, sub-

liniind că vede in aceasta expresia 
prieteniei statornicite între ambele 
popoare, a relațiilor existente între 
șefii de stat ai României și Kuwei
tului. '

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat la rindul său profunda sa
tisfacție pentru caracterul prietenesc 
și fructuos al relațiilor dintre Româ
nia și Kuweit și a apreciat că schim
bul de vizite la nivel 
natură să consolideze 
aceste bune raporturi 
rele și țările noastre.

Pornind de la relațiile de prietenie 
și înțelegere dintre poporul român 
și poporul kuweitian, președintele 
Nicolae Ceaușescu și emirul Kuwei
tului, șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah, 
au relevat in deplin consens că exis
tă reale perspective de extindere și 
dezvoltare pe multiple planuri a co
laborării dintre ambele țări.

inalt este de 
și mai mult 
dintre popoa-

cu doamna Norryyah Al-Sabah
în cursul aceleiași zile, 

Messilah, tovarășa Elena 
s-a întilnit cu doamna 
Al-Sabah, soția emirului 
Lui.

Cu acest prilej a avut 
vorbire care s-a desfășurat 
atmosferă de caldă prietenie.

în semn de adîncă stimă și con
siderație, ca un simbol al prieteniei, 
doamna Norryyah Al-Sabah a înmî-

la Palatul 
Ceaușescu 
Norryyah 
Kuweitu-

loc o con- 
într-o

nat tovarășei Elena Ceaușescu, in 
cadrul unei ceremonii. „Ordinul Ku
weitului" clasa specială.

Mulțumind, tovarășa 
Ceaușescu a arătat că are 
misiune de a înmina, din 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, doamnei Norryyah 
Al-Sabah. ordinul „23 August" clasa 
I. ca o expresie a prieteniei dintre 
cele două popoare.

Elena 
plăcuta 
partea

După ceremonia schimbului de de
corații. doamna Norryyah Al-Sabah 
a oferit in cinstea tovarășei Elena 
Ceaușescu un dineu, care s-a des
fășurat intr-o ambianță deosebit de 
cordială.

La dineu au luat parte reprezen
tante ale familiei emirului Kuweitu
lui, soțiile viceprim-ministrului, al
tor membri ai guvernului, ale unor 
inalți demnitari. *

căldura

moștenitor, primul ministru al guvernului,
șeic Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah

Ceremonia 
sosirii

(Urmare din pag. I)

„Salutăm cu toată
pe președintele României"

Aprecieri ale unor personalități politice 
și ale presei kuweitiene

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Kuweit este salutată cu 
vie satisfacție de cercurile politice, 
de întreaga opinie publică din aceas
tă țară. Reflectînd marele interes 
stirnit de convorbirile româno-kuwei- 
tiene la nivelul cel mai înalt ce vor 
avea loc in aceste zile, o serie de 
personalități politice de frunte au ți
nut să exprime satisfacția pentru pri
lejul pe care îl are țara lor de a 
găzdui pe distinșii oaspeți.

ȘEÎCUL ABDULLAH AL-JABER 
AL-SABAH, consilier special al 
emirului : „Divanul emirului il 
primește cu toată căldura pe pre
ședintele României. Convorbirile ce 
vor avea loc vor intări cu siguranță 
climatul de prietenie intre cele două 
țări".

KHALID SALEH’AL-GHUNAIM, 
președintele Adunării Naționale a 
Kuweitului : „Voi face totul ca să re
prezint pe colegii mei deputați și să 
redau căldura cu care parlamentarii 
il intlmpină pe inaltul oaspete".

ABDUL MOUTTALEB ABDEL 
HUSSEIN AL-KAZIMI, ministrul pe
trolului : „Este pentru prima oară 
cind conducerea de stat a Ku
weitului are prilejul să-și manifeste 
nemijlocit cea mai plenară ati
tudine de prietenie față de Româ
nia, primind ca oaspeți pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și doamna 
Elena Ceaușescu".

ABDULAZIZ MAHMOUD, adjunct 
al ministrului muncii și problemelor 
sociale : „Sint foarte fericit că pre
ședintele României, Nicolae Ceaușescu, 
vizitează Kuweitul și imi exprim 
speranța că această vizită va duce 
la consolidarea in continuare a rela
țiilor dintre cele două țări. Sper că 
această vizită va fi încununată de 
succes și că se va încheia cu rezul
tate rodnice".

în același timp, toate ziarele inse
rează materiale ilustrate cu fotografii 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. subli
niind că pentru Kuweit constituie o 
Onoare să găzduiască pe inalții oas
peți din România.

Sub titlul „Președintele României 
sosește astăzi", ziarul „DAILY NEWS" 
relevă căldura sentimentelor cu care 
sint întimpinați solii poporului ro
mân. El inserează declarația mlnis-

problemele Pre- 
Abdel Aziz Hus-

trului de stat pentru 
ședinției Consiliului, 
sein, purtătorul de cuvint al emirqlui, 
care, salutind vizita șefului statului 
român, și-a exprimat certitudinea că 
dialogul româno-kuweitian la nivelul 
cel mai înalt va duce la intărirea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări.

Același ziar publică un amplu ar
ticol consacrat realizărilor României. 
România — scrie ziarul — a înfăptuit 
de-a lungul a 30 de ani de la elibe
rare un vast program de construcție 
în vederea creării bazei tehnico-ma- 
teriale a noii societăți, ca si pentru 
creșterea generală a bunăstării, ma
teriale și spirituale a poporului ro
mân. Subliniind marile realizări ale

căromân, ziarul relevă 
este astăzi exemplul unui 

inalt ritm de progres.
poporului 
România 
Stat cu un 
avind o economie dinamică și înflo
ritoare.

Ziarul ..AL QABAS" inserează un 
amplu documentar despre țara noas
tră. Ziarele ..AL RAI AL AAM" și 
„AL S1YASSAH" subliniază ’ 
tanța vizitei, arătînd că in 
convorbirilor celor doi șefi 
se vor afla probleme privind 
tarea relațiilor bilaterale.

Duminică și luni, toate posturile 
de televiziune și radio din Kuweit au 
transmis informații și comentarii pri
vind' vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în această țară.

impor- 
centrul 
de stat 
dezvol-

TELEGRAME DE LA BORDUL

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, vă exprim, in numele meu și 
al soției, cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea 
de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei noastre in Republica Elenă.

Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am purtat cu 
dumneavoastră,, cu domnul prim-ministru, cu reprezentanți ai vieții politice 
și economice elene vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a tradi
ționalelor legături dintre țările noastre în folosul deplin al celor două po
poare, al cauzei destinderii, colaborării și păcii în Balcani, în Europa și 
în lume.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, și cu acest prilej, dumnea
voastră și stimatei doamne Tsatsos, precum și întregului popor elen prieten 
urările noastre cele mai cordiale de sănătate și fericire, de progres, prospe
ritate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KOROTURK
Președintele Republicii Turcia

Survolînd teritoriul Republicii Turcia, am deosebita plăcere de a vă 
transmite un cordial ftiesaj de salut, călduroase urări de fericire personală, 
de pace și progres pentru poporul turc prieten.

Nutresc convingerea că relațiile de colaborare româno-turce se vor dez
volta în continuare, in interesul celor două țări, al cauzei păcii și colaborării 
în Balcani și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

o*
■ ■

La scurt timp de la sosirea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu in Ku
weit. șeful statului român a primit, 
La Palatul Dasman. pe prințul moște

nitor și primul ministru .al guvernu
lui, șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah. în vizită protocolară.

Au luat parte George MacoveScu, 
ministrul afacerilor externe. Nicolae 
Doicaru. consilier al președintelui

AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale Domnului HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Survolarea teritoriului Republicii Arabe Siriene îmi Oferă prilejul deose
bit de plăcut de a vă adresa un călduros salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și de noi 
succese pe calea făuririi unei vieți libere și prospere poporului sirian 
prieten.

Doresc să exprim și cu acest prilej via satisfacție pentru cursul ascen
dent al relațiilor de colaborare prietenească dintre popoarele și țările 
noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc Să adresez Excelenței 

Voastre un călduros salut. împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul irakian prieten.

îmi exprim și cu acest prilej încrederea că relațiile de colaborare ro- 
mâno-irakiene se vor dezvolta in continuare in folosul țărilor și popoarelor 
noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

republicii. Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful Statului român în vizita sa.

A fost de fată Constantin Căruntu, 
ambasadorul țării noastre în Kuweit.

Au participat, de asemenea, mem
brii misiunii de onoare atașați pe 
lingă distinșii oaspeți români — 
Abdullah Youssef Al Ghanem. minis
trul electricității și apelor. Aii Zaka- 
ria .Al-Ansari. ambasadorul Kuwei
tului la București, alte persoane ofi
ciale kuweitiene.

Cu acest prilej, intre președintele 
României și prințul moștenitor al 
Kuweitului a avut loc o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

Prințul moștenitor și-a exprimat 
deosebita satisfacție pentru faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu face 
această vizită la invitația emirului 
Kuweitului si a subliniat că personal 
o apreciază ca un moment de mare 
importanță pentru dezvoltarea bune
lor relații dintre cele două țări. '

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat că efectuează 
vizita cu deosebită plăcere și șî-â 
manifestat convingerea că aceasta va 
prilejui convorbiri fructuoase privind 
extinderea relațiilor dintre cele două 
țări.

în acest context a avut loc un 
schimb de opinii cu privire la preo
cupările celor două țări, subliniira- 
du-se că există reale posibilități de 
promovare pe multiple planuri a ra
porturilor dintre România si Kuweit.

Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion M. Nicolae. adjunct ai ministru
lui industriei chimice. Marin Trăista
ru, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

La rindul său, emirul prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu personalitățile 
kuweitiene venite în intîmpinarea 
inalților oaspeți : șeic Jaber Al-Ah
med Al-Jaber Al-Sabah. prințul 
moștenitor și prim-ministru al Ku
weitului, Khalid Saleh Al-Ghunaim, 
președintele Adunării Naționale, Ja
ber Al-Abdula, consilierul special al 
emirului, șeic Jaber Al-Ali Al-Salim 
Al-Sabah. viceprim-ministru și mi
nistru al informațiilor, șeic Sabah Al- 
Ahmed Al-Jaber. ministrul afacerilor 
externe, șeic Saad Al-Abdullah Al- 
Salem Al-Sabah, ministru de interne 
și al apărării, Abdullah Youssef AI 
Ghanem. ministrul electricității șl 
apelor, șeful misiunii de onoare con
stituite cu prilejul vizitei inalților soli 
ai poporului român, a) ți membri ai 
guvernului, deputați in Adunarea Na
țională, numeroase alte personalități 
civile și militare.

Pe aeroport erau prezenți Constan
tin Căruntu. ambasadorul tării noas
tre în Kuweit, și membri ai amba
sadei.

De-a lungul unui covor roșu, șefii 
celor două state se îndreaptă spre 
podiumul de onoare. Garda militară 
prezintă onorul. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale României și 
Kuweitului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
emirul Kuweitului trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe aeroport. 
Președintelui României îi sint pre
zentați apoi șefii misiunilor diploma
tice din capitala țării-gazdâ.

Un grup de copii oferă oaspeților 
buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
emirul Kuweitului, șeic Sabah Al-Sa
lem Al-Sabah, se îndreaptă spre șab
lonul oficial al aeroportului, unde se 
întrețin cordial citeva minute.

Șeful statului român și emirul Ku
weitului, tovarășa Elena Ceaușescu 
iau apoi loc în mașinile oficiale, 
escortate de motocicliști, și se în
dreaptă spre Palatul Dasman. reșe
dința rezervată inalților oaspeți ro
mâni.

Părăsind incinta aeroportului, co
loana oficială trece pe sub un arc 
de triumf impodobit cu portretele ce
lor doi șefi de stat, avind înscrisă 
urarea ce exprimă sentimentele de 
care este animat în aceste zile po
porul kuweitian : „Bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu !“.

Pe distanța dintre aeroport si oraș, 
mașinile străbat panglicile din beton 
ale unor șosele moderne, durate, 
printr-o muncă îndirjită peste nisipu
rile deșertului. Edificiile moderne ce 
flanchează aceste largi artere de co- 
.municație sint o imagine vie a vic
toriei poporului kuweitian asupra 
unor condiții naturale din cele mai 
vitrege.

Peste tot de-a lungul traseului sînt 
arborate tricolorul românesc și dra
pelul kuweitian. „Kuweitul saluta pe 
distinșii oaspeți", „Trăiască prietenia 
româno-arabă 1" — sint cuvinte în
scrise pe frontispiciile arcurilor de 
triumf ridicate in onoarea inalților 
soli ai poporului roman, ca expresie 
a stimei pe care o nutresc locuitorii 
acestor meleaguri tațâ de România 
și poporul român.

Grupuri de oameni aflați pe traseu 
aplaudă cu căldură in momentul tre
cerii mașinilor oficiale pe arterele 
capitalei — adevărată bijuterie arhi
tecturală. construită in ultimele de
cenii pe locul unei mici așezări pes
cărești. Metamorfoza acestei locali
tăți — astăzi important centru eco
nomic al Orientului Apropiat — ca 
de altfel întreaga dezvoltare a emi
ratului după cucerirea independen
ței de stat, in urmă cu 15 ani — este 
o dovadă elocventă a valorificării în 
interesul național a bogățiilor petro
liere ale țarii, Kuweitul fiind astăzi 
unul dintre marii producători de pe
trol din Iunie. Kuweitului zilelor 
noastre ii sint caracteristice atribu
tele civilizației moderne/ atit prin 
arhitectura și confortul construcții
lor cu care este dotat, cit și prin 
modul de viată al cetățenilor, sau 
prin transformările impuse naturii. 
La baza acestor realizări a stat 
munca omului, a acestui popor în
zestrat, care a reușit ca, intr-un timp 
scurt, să transforme infățișarea ge
nerală a emiratului.

De fapt, istoria modernă a țării 
înceoe in 19-16. cind au fost captate 
crimele cantități de petrol din pu
țurile Burganului. De atunci, pro
ducția de aur negru a emiratului a 
crescut permanent, ceea ce a dus la 
o accelerată dezvoltare economică și 
socială. Conștiente de însemnătatea 
acestei bogății pentru progresul tă
rii, autoritățile kuweitiene au preluat 
treptat în proprietatea statului con
cesiunile acordate unor societăți 
străine, adoptind o politică nouă, de 
valorificare în interesul propriu a 
resurselor naturale, de exploatare ra
țională a acestora. In plus, acest lu
cru a permis să se întreprindă e- 
forturi pe calea diversificării econo
miei, prin crearea unei industrii 
proprii. în prezent. în Kuweit exis
tă o industrie prelucrătoare, repre
zentată de sectoarele legate de pe
trol. precum și de ramurile materia
lelor de construcții, energiei și a 
producerii, prin desalinizare, a apei 
necesare existentei populației.

Pină la reședința oficială sînt 
străbătute largile bulevarde străjui
te de blocuri moderne cu mai multe 
etaje, de amenajări comerciale și in
stituții culturale.

în apropierea Palatului DaSmân, 
coloana oficială trece pe sub un arc 
de triumf pe care, alături de portre
tele celor doi șefi de stat, sînt înscrise 
în limbile arabă și română cuvinte
le : „Emirul Kuweitului salută pe dis
tinsul său oaspete, președintele 
Nicolae Ceaușescu !".

Sosind Ia reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de emirul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, se îndreaptă 
spre marele salon al palatului, unde 
are loc o scurtă întrevedere.

De la trimișii speciali
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN GRECIA

în timpul conferinței de presd

Ceremonia semnării 
documentelor româno-elene
(Urmare din pag. I)
România, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion M. Nico
lae, adjunct al ministrului industriei 
chimice, Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării' economice internaționale.

Erau de față Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, și Dirtiitti 
Papadakis, ambasadorul Greciei la 
București.

Primul ministru Constantin Kara
manlis și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit scurte alocuțiuni, 
urmărite cu deosebit interes și sa
tisfacție de toți cei prezenți.

După rostirea alocuțiunilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Constantin Karamanlis

își string din nou mîinile cu cordia
litate.

în cadrul aceleiași ceremonii, mi
niștrii de externe ai României și 
Greciei, George Macovescu și Dimi
trios Bitsios, au semnat Acordul co
mercial pe termen lung și Acordul 
de plăți între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

★
După Încheierea ceremoniei, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Constantin Karamanlis 
s-au reîntâlnit în cadrul unei între
vederi, la sediul M.A.E. elen, desfă
șurată sub semnul satisfacției depli
ne pentru rezultatele fructuoase ale 
vizitei, într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Concomitent, miniștrii de externe 
român și elen au avut o convorbire 
de lucru.

Conferință de presa COMUNICAT COMUN
La încheierea vizitei oficiale în 

Republica Elenă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit cu 
reprezentanții presei și Radiotelevi
ziunii grecești, precum și cu cores
pondenții și trimișii speciali ai ma
rilor cotidiane 
nale acreditați

Președintele 
fost salutat cu 
vii aplauze, de 
riști participanți la" conferința 
presă care, prin întreaga desfășura
re, a reliefat pregnant ecoul deose
bit al vizitei șefului statului român, 
marele interes manifestat de opinia 
publică față de activitatea sa, față 
de politica României, consacrată pă- 
«ii și înțelegerii internaționale.

Conferința de presă a fost deschi
să de 
cretar 
nistru, 
presei.

Personalitatea domnului președin
te Ceaușescu — a subliniat subse
cretarul de stat — este cunoscută 
pe plan internațional și este o mare 
bucurie să-l putem primi aici — 
după vizita pe care a făcut-o dom
nul Karamanlis în România — la 
încheierea vizitei sale în Grecia, vi
zită care se înscrie în spiritul prie
teniei ce caracterizează relațiile din
tre țările noastre.

La începutul conferinței de presă, 
răspunzînd rugăminții 
prezenți, președintele 
CEAUȘESCU a făcut o 
elarație :

„Aș dori să menționez 
satisfacție că vizita pe care am efec
tuat-o în Grecia se încheie cu re
zultate foarte bune. Am semnat, cu 
puțin timp înainte, o serie de docu
mente cu privire la colaborarea de 
lungă durată — economică, științifi
că și comercială. Putem spune, deci, 
că am adoptat de comun acord do
cumente importante care așazâ pe o 
bază trainică, de lungă durată, co
laborarea multilaterală româno-greacă.

Am discutat, fără îndoială, o serie 
de probleme politice, între care, în 
primul rînd, problemele colaborării 
în Balcani. Trebuie să declar că am 
ajuns la concluzii comune cu privi
re la necesitatea intensificării efor
turilor pentru extinderea colaborării 
în Balcani între toate statele. Am 
pus, desigur, accentul pe colabora
rea bilaterală, ca o formă importan
tă pentru 
rale.

Aș dori 
declarație 
în aceste 
văd o colaborare rodnică și foarte 
activă între România și Grecia, 
ceasta fiind în interesul celor două 
popoare, al colaborării în Balcani, 
•1 păcii în general".

în continuarea conferinței de pre
să, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a răspuns la întrebările ziariștilor.

Ioanis Kartalis („To Vima“) 1 
Vă rog să ne spuneți, domnule 
președinte, dacă ați discutat cu 
domnul Karamanlis problema 
cipriotă. Care este poziția 
României in această problemă ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am discutat, in
tr-adevăr, și problema cipriotă și am 
reafirmat poziția dintotdeauna a 
României privind soluționarea. _ pe 
calea înțelegerii dintre cele două co
munități, a tuturor problemelor care 
Că ducă la asigurarea independenței, 
Integrității și suveranității Ciprului. 
Aceasta trebuie să asigure o convie
țuire pașnică, prietenească între cele 
două comunități, ca o condiție pen-; 
tru independența, suveranitatea Și 
integritatea teritorială a Ciprului.

Efthimios ' Papaghiorghiou 
(„Akropolis") ? Aș vrea sa vă 
întreb, domnule președinte, in 
ce măsură prevedeți să aibă loc 
o a doua intilnire balcanică, fie 
in forma care a avut loc recent, 
fie in altă formă ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Consider cp va 
trebui să punem accentul pe colabo
rarea bilaterală, în .primul rînd. Rea
lizarea unei noi reuniuni balcanice 
trebuie să ducă la unele acțiuni con
crete în domeniile care s-au discutat 
deja la prima reuniune de Ia Atena. 
Pentru a obține rezultate este nece
sar, deci, ca în prealabil să găsim 
căile înțelegerii și să pregătim te
meinic soluționarea acestor proble
me. Sigur, în această privință, cred 
că presa are un rol important și că 
va- acționa în direcția acestei colabo- 
rări în Balcani.

Vasilios Karalios („Ta Nea") > 
Cum vedeți, domnule președin
te, că se va materializa Acordul 
economic intre România și Gre
cia ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Avem de pe acum 
O serie de acțiuni comune privind 
colaborarea economică în domenii 
foarte importante. De asemenea, sînt 
în discuția*  între întreprinderile și 
firmele românești și cele grecești, o 
serie de acțiuni de cooperare în foar
te multe domenii de importanță deo
sebită pentru ambele țâri. Desigur, 
ele se referă atît la cooperarea în 
domeniul transporturilor, ai petro
lului, la realizarea unor întreprin
deri mixte, cît și la o serie de alte 
domenii de interes comun.

Neokosmos Tsalas („Renter") : 
In ce măsură credeți că aceas
tă colaborare și aceste intilniri 
interbalcanice cu caracter eco
nomic ar putea să se extindă și

și agenții internațio- 
la Atena.
Nicolae Ceaușescu a 
deosebită căldură, cu 
cei peste 200 de zia- 

de

Panayotis Lambrias, subse- 
de stat pe lîngă primul mi- 
însărcinat cu problemele

ziariștilor 
NICOLAE 

scurtă de-
cu multă

lărgirea colaborării gene-

să Închei această scurtă 
cu ceea ce am mai spus 
zile — și anume că pre-

a-

îri alte domenii, îndeosebi in 
domeniul politic ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: între țările din 
Balcani există de pe acum o colabo
rare și în alte domenii — științific, 
cultural și de altă natură. Noi consi
derăm că extinderea diferitelor for
me de cooperare, a diferitelor orga
nisme comune, deschide calea unei 
colaborări mai largi, a realizării îri 
Balcani a unui climat de înțelegere 
politică, de prietenie și pace între 
toate popoarele din această regiune.

Pavlos Kambitsis („Akropo- 
lis“) : O agenție străină a trans
mis o informație cu privire la 
faptul că veți propune, in cursul 
acestei vizite, realizarea unei 
intilniri la nivel inalt. Este a- 
devărat acest lucru ?

Președinte le NICOLAE 
CEAUȘESCU: Nu am avut 
niciodată în vedere, în etapa actuală, 
o asemenea propunere. Trebuie depu
se încă multe eforturi, îmbunătățite 
mult relațiile dintre țările din Bal
cani pentru a se putea pune 
problemă în viitor.

Spyros Chrisostomidis 
ghi") : Avind in vedere 
cunoaștem conținutul Comuni
catului comun, ar fi posibil, 
domnule președinte, să ne spu
neți ceva mai mult decit in co
municat despre 
mâno-greacă in 
lului ?

Președinte le 
CEAUȘESCU: Urmează ca 
specialiștii și ministerele de resort 
din România și Grecia să definitiveze 
și să concretizeze această colaborare. 
Noi nu am abordat-o decît în prin
cipiu.

Pavlos Manopoulos (..Frank
furter Rundschau") : Dacă vreți 
să reveniți puțin la problema 
lărgirii colaborării balcanice și 
in ce privește posibilitatea par
ticipării Albaniei la această co
laborare.

Președinte le NICOLAE 
CEAUȘESCU: Am vorbit deja 
despre faptul că sînt posibilități largi 
de cooperare in domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural. Practic, nu 
există nici un domeniu în care țările 
din Balcani să nu poată colabora 
împreună.

în ce privește Albania, ca țară bal
canică, ea își are un loc permanent 
în această colaborare și, desigur, ho- 
tărîrea privind forma sa de partici
pare la colaborarea interbalcanică 
aparține guvernului albanez.

Kostas Kanghelaris („Apo- 
ghevmatini") : Ca urmare a dis
cuțiilor pe care le-ați purtat 
aici, ce impresie v-ati format 
despre relațiile greco-turce ?

Președinte le NICOLAE 
CEAUȘESCU: Consider că sînt 
necesare eforturi pentru a se soluțio
na problemele existente între Grecia 
și Turcia pe calea înțelegerii, în ve
derea unei colaborări amicale în toa-

această

(„Av- 
că nu

colaborarea ro- 
domeniul petro-

NICOLAE
Urmează

te domeniile și în spiritul colaborării ■ 
și păcii in Balcani.

Kostas Tsatsaronis („Der Spie
gel") : Simbătă seara, răspunzind 
toastului domnului Karamanlis, 
ați afirmat că statele balcanice 
trebuie să înceteze să depindă 
de interesele altor state. Cum 
credeți că se 
acest lucru ?

Președintele 
CEAUȘESCU: 
fiecare stat să ducă o politică co
respunzătoare intereselor propriului 
popor, respectiv intereselor colabo
rării între țările din Balcani, ale 
securității și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

S. Lappas (A.F.P.) : Ați vor
bit despre eforturi serioase in 
ce privește raporturile greco- 
turce. România este dispusă să 
facă ceva in direcția aceasta ?

Președintele 
CEAUȘESCU: 
eforturi trebuie să facă cele 
state și guverne. Fără nici o îndo
ială că și România este interesată 
în soluționarea pașnică a acestor 
probleme. Ea a acționat și va ac
ționa și în viitor. în limita posibi
lităților sale, în această direcție.

Mario Modiano („Times") ; 
Dacă apreciați, domnule pre
ședinte, că țările balcanice ar 
trebui să aibă consultări intre 
ele in ceea ce privește stabili
rea unor reacții comune in 
cazul in care ar exista o încer
care de intervenție a unei terțe 
puteri in afacerile lor interne 1 

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Noi ne pronun
țării ferm pentru respectarea inde- 

' pendenței și suv'eranitătii ' tuturor 
statelor, pentru neamestec'îri. trebu
rile interne. Cred că problema unor 
forme de consfătuiri asupra diferi
telor probleme trebuie văzută în ra
port cu statele care doresc acest 
lucru. Am impresia că dacă vom' ex
tinde colaborarea și vom soluționa, 
problemele pe cale pașnică în Bal
cani, vom evita și intervenția din 
afară, vom servi, astfel, interesele 
tuturor popoarelor, ale colaborării 
în Balcani și ale păcii în Europa și 
în lume.

In această direcție, consider că 
presa, mijloacele de informare, ra
dioul, televiziunea pot să aibă un 
rol important în evitarea încordării 
și în crearea unui climat de colabo
rare și înțelegere.

Panayotis Lambrias : Cred că 
exprim gîndurile tuturor dacă 
mulțumesc domnului președinte, 
care, înainte de plecarea din țara 
noastră, ne-a acordat din timpul 
său pentru a răspunde întrebă
rilor noastre. (Aplauze).

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Vă rog să trans
miteți cititorilor dumneavoastră, po
porului grec, cele mai bune urări ! 
(Aplauze).

poate realiza

NICOLAE
Prin aceea ca

NICOLAE 
în primul rînd, 

două

cu privire la vizita oficială a președintelui
Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, în Republica Elenă
La invitația președintelui Republi

cii Elene, Constantin Tsatsos, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în Gre
cia. in perioada 26—29 martie 1976.

Președintelui Republicii Socialiste 
România și tovarășei Elena Ceaușescu 
li s-a rezervat pretutindeni o primire 
deosebit de călduroasă, expresie a re
lațiilor tradiționale de prietenie și a 
sentimentelor de stimă și respect re
ciproc statornicite între cele două 
popoare.

în cursul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a avut un schimb de ve
deri cu președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos. căruia i-a con
ferit Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

Președintele , Republicii Socialiste 
România, Nicolae CeaușesCu, a. avut 
cu primul ministru al Republicii Ele
ne. Constantin Karamanlis, convor
biri oficiale, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate reciprocă.

La convorbirile oficiale au parti
cipat, de asemenea :

Din partea română : George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România; Nico
lae Doicaru, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România ; Ion 
Brad, ambasadorul' Republicii Socia
liste România la Atena.

Din partea greacă: Dimitrios Bitsios, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Elene ; Dimitri Papadakis, am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești ; Petros Molyviatis, director ge
neral al cabinetului primului minis
tru al Republicii Elene.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți au analizat stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării 
bilaterale și au 
schimb de vederi 
lor internaționale

Cele două părți 
tisfacția față de dezvoltarea favora
bilă a relațiilor lor bilaterale, care 
se întemeiază pe principiile funda
mentale ale dreptului internațional, 
pe scopurile și principiile cartei Na
țiunilor Unite și pe Declarația ' so
lemnă comună, semnată la București 
de președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și de 
primul ministru al Greciei, Constan
tin Karamanlis, cu ocazia vizitei sale 
oficiale în România în 1975.

relațiilor
făcut un amplu 
asupra probleme- 

actuale.
și-au exprimat sa-

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit pe reprezentantele

este inacceptabilă în relațiile inter» 
naționale, cele două părți au reafir
mat necesitatea evacuării teritoriilor 
arabe ocupate în iunie 1967 și a unei 
asemenea soluții care să respecte 
drepturile legitime ale poporului 
palestinean, inclusiv identitatea sa 
națională, precum și independența 
tuturor statelor din regiune.

Cele două părți consideră că una 
din problemele fundamentale ale 
epocii contemporane care intere
sează toate statele este lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Considerînd că perpetuarea stării de 
subdezvoltare și de inegalitate îm
piedică progresul economic general, 
părțile consideră necesar să se sta
bilească relații noi, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi a tutu
ror statelor, pe respectarea dreptului 
fiecărei țări de a fi pe deplin stă- 
pînă pe bogățiile sale naționale și de 
a alege liber calea dezvoltării sale 
economice. în acest scop, ele au sub
liniat importanța deosebită a rezolu
țiilor adoptate de cea de-a .VII-» 
Sesiune specială a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la noua ordine economică 
internațională și au convenit să spri
jine inițiativele menite să asigure 
realizarea obiectivelor stabilite.

Cele două părți și-au reafirmat spri
jinul deplin față de scopurile și prin
cipiile Națiunilor Unite și au subliniat 
necesitatea ca Organizația Națiunilor 
Unite să devină un instrument mai 
eficace pentru menținerea păcii și 
întărirea securității internaționale, 
pentru rezolvarea problemelor inter
naționale și promovarea înțelegerii și 
cooperării între toate statele. în a- 
cest scop, ele consideră că toate sta
tele trebuie să depună eforturi pen
tru întărirea rolului organizației, fi
nind seama de realitățile lumii con
temporane.

Cele două părți au apreciat impor
tanța conferinței Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării și au expri
mat voința lor de a-și aduce contri
buția activă în vederea elaborării de 
norme ale dreptului internațional 
stabile și general acceptabile.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru buna cooperare între delega
țiile celor două țări, atît la Organiza
ția Națiunilor Unite, cit și în cadrul 
altor organisme și conferințe interna
ționale. și au convenit să intensifice 
această cooperare.

Cele două părți au apreciat că vi
zita oficială a președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Grecia constituie un 
eveniment deosebit de important în 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
româno-elene, in interesul prieteniei 
tradiționale între cele două popoare, 
precum și al păcii și cooperării re
gionale și internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a adre
sat președintelui Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos. invitația de a 
face o vizită oficială în România.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a adre
sat. de asemenea, primului ministru 
al Republicii Elene. Constantin Ka
ramanlis, invitația de a face o vizită 
oficială în România.

Invitațiile au fost acceptate eu 
plăcere. Datele vizitelor vor fi fixa
te. ulterior, pe cale diplomatică.

asupra necesității de a continua 
eforturile în vederea aplicării inte
grale a Actului final de către fiecare 
stat participant in relațiile sale cu 
toate celelalte state semnatare, în 
scopul întăririi securității fiecărui 
stat participant și al dezvoltării coo
perării între ele. Cele două părți au 
subliniat importanța reuniunii de la 
Belgrad din 1977 în cadrul continuă
rii procesului multilateral început de 
conferință. It) acest context, ele con
sideră că această reuniune trebuie să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții și trebuie să fie bine pregătită, 
pentru a răspunde obiectivelor sale.

Cele două părți au subliniat că în
făptuirea unei securități reale și a 
unei păci durabile pe continentul 
european este legată de adoptarea 
de măsuri efective de dezangajare 
militară și de dezarmare. Cele două 
părți s-au pronunțat hotărît pentru 
oprirea cursei înarmărilor și pentru 
dezarmarea generală și completă sub 
un control internațional strict și 
eficace și au reafirmat voința lor co
mună de a contribui la realizarea a- 
cestor obiective. Ele au relevat ne
cesitatea imperioasă de a se da o 
nouă perspectivă negocierilor îndrep
tate spre dezarmare generală, inclu
siv dezarmarea nucleară.

Cele două părți au relevat nece
sitatea dezvoltării unui climat de 
cooperare, de înțelegere, de bună ve
cinătate și de pace în regiunea Bal
canilor. în acest context, ele au sub
liniat însemnătatea deosebită a re
uniunii de experți guvernamentali 
privind.cooperarea multilaterală eco
nomică și tehnică între țări balca
nice, care a avut loc la Atena, între 
26 ianuarie și 5 februarie 1976, la in
vitația primului ministru al Republi
cii Elene, Constantin Karamanlis. 
Subliniind succesul acestei reuniuni, 
care constituie o primă inițiativă im
portantă îndreptată spre punerea în 
aplicare a Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa pe plan regional, ele și-au 
exprimat convingerea că cooperarea 
multilaterală interbalcanică în dome
niile de interes comun stabilite se va 
dovedi fructuoasă pentru toate po
poarele balcanice. în interesul păcii 
și al cooperării în Balcani și în Eu
ropa. în acest scop, ele consideră ne
cesar ca țările balcanice să-și con
juge eforturile pentru adoptarea și 
punerea în aplicare 
lateral a proiectelor 
interes comun.

Cele două părți 
preocuparea față de 
pru, stat suveran și
țiunilor Unite. Ele s-au 
pentru continuarea negocierilor in- 
tercomunitare pe o bază constructi
vă, sub auspiciile secretarului gene
ral al Națiunilor Unite, în scopul de 
a găsi în cel mai scurt timp o solu
ție pașnică de ansamblu care să asi
gure independența, integritatea teri
torială, suveranitatea și nealihierea 
Republicii Cipru, conform rezoluții
lor Națiunilor Unite. Ele și-au ex
primat dorința ca aceste negocieri să 
continue și să fie eficiente.

Cele două părți și-au exprimat ne
liniștea față de situația din Orientul 
Apropiat și s-au declarat pentru o 
pace justă și durabilă, pe baza rezo
luțiilor Națiunilor Unite. Pornind de 
la principiul dreptului popoarelor de 
a dispune de ele însele și subliniind 
că dobîndirea de teritorii prin forță

Reafirmindu-și voința de a pune 
In practică Declarația solemnă co
mună și de a ' 
de prietenie 
avantajoasă în 
două părți au 
contactelor realizate la nivelul gu
vernelor și al parlamentelor la întă
rirea legăturilor între cele două țări, 
precum și utilitatea consultărilor pe
riodice intre Ministerele Afacerilor 
Externe, si au hotărît să continue și 
să încurajeze aceste contacte și con
sultări.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția fată de progresul realizat în 
domeniile schimburilor comerciale și 
cooperării economice între cele două 
țări și au apreciat rezultatele celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare între 
Republica Socialistă România și Re
publica Elenă, care a ,avut loc la 
Atena. în luna februarie a.c.

Ele și-au reafirmat voința de a 
depune toate eforturile în vederea 
dublării volumului schimburilor co
merciale bilaterale și a diversificării 

. lor în cursul următorilor cinci ani, 
față de cei cinci ani anteriori.

Părțile și-au exprimat, de aseme
nea, hotărîrea de a lărgi, prin reali
zarea de proiecte comune, în condiții 
reciproc avantajoase, cooperarea e- 
conomică, industrială, tehnică și ști
ințifică, precum și în sectoarele tu
rismului, transporturilor și comuni
cațiilor între cele două țări, ca și în 
tranzit.

în acest scop, cele două părți au 
convenit să faciliteze, prin mijloacele 
de care dispun, eforturile întreprin
derilor și organismelor celor două 
țări pentru punerea în aplicare a 
proiectelor aflate în curs de nego
ciere, precum și pentru promovarea 
de noi proiecte de cooperare de in
teres reciproc, cum sint în sectoarele 
petrolier, minier, al construcțiilor me
canice, electrotehnicii, industriei 
soare.

Cele două părți și-au exprimat 
tisfacția față de colaborarea în 
meniile științei, culturii, artei, turis
mului. radioteleviziunii și au apre
ciat că există posibilități pentru ex
tinderea acesteia, avînd în vedere le
găturile comune de cultură și de civi
lizație care există între popoarele 
român și grec și dorința lor de a 
aprofunda și mai mult cunoașterea 
lor reciprocă.

în vederea consolidării și extinde
rii relațiilor între cele două țări, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, au semnat Acor
dul pe termen lung de colaborare 
economică, și cooperare industrială 
și tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă. De ase
menea. miniștrii afacerilor externe 
ai Republicii Socialiste România și 
Republicii Elene au semnat Acordul 
comercial pe termen lung și Acordul 
de 'plăți.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de încheierea cu suc
ces’ a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, care creează 
condiții favorabile pentru ameliora
rea securității și pentru dezvoltarea 
cooperării în Europa. Ele și-au re
afirmat hotărîrea de a pune în apli
care în întregime, în relațiile lor re
ciproce, dispozițiile Actului final al 
conferinței. Ele au căzut de acord

dezvolta relațiile lor 
și cooperare reciproc 
toate domeniile, cele 
evidențiat contribuția

u-

sa- 
do-

pe plan multi
de cooperare de

și-au exprimat 
situația din Ci- 
membru al Na- 

pronunțat

(Urmare din pag. I)

Luni dimineața, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
a primit, la Atena, pe reprezentan
tele Asociației femeilor de știință 
din Grecia, Amalia Fleming, medic, 
președinta asociației, soția descope
ritorului penicilinei, cunoscută mili
tantă a vieții sociale elene, și Vana 
Hadjimihali, vicepreședintă a asocia
ției, care au înmînat un mesaj de 
salut prietenesc din 
ției lor.

Exprimînd bucuria 
ța distinșilor oaspeți 
cia, satisfacția pentru prilejul oferit 
de a se întilni cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezentantele Asociației 
femeilor de știință au adresat felici-

partea
pentru 
români

asocia-
prezen- 
în Gre-

țări pentru alegerea sa ca membru 
corespondent al Academiei din Ate
na. Președinta și vicepreședinta Aso
ciației femeilor de știință au dat ex
presie aprecierii lor deosebite pentru 
dezvoltarea științei românești și, tot
odată, dorinței de a dezvolta co
laborarea cu femeile din România 
care lucrează în diferite domenii de 
activitate științifică.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru mesajul ce i-a fost a- 
dresat, pentru aprecierile aduse ac
tivității sale și succeselor științei ro
mânești, subliniind satisfacția oame
nilor de știință din România, a fe
meilor care lucrează în acest dome
niu, pentru dezvoltarea raporturilor

de colaborare cu savanții și cercetă
torii din Grecia în spiritul relațiilor 
de prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă dintre cele două 
poare.

împărtășind impresiile 
cute din timpul vizitei 
tovarășa Elena Ceaușescu 
convingerea că legăturile 
româno-elene, permanenta lor extin
dere și aprofundare vor avea, în 
continuare, în știință unul dintre do
meniile în care se vor înregistra noi 
și însemnate succese, în spiritul im
portantelor înțelegeri convenite prin 
dialogul la nivel înalt și înțelegerile 
la care s-a ajuns atît la București, 
cit și la Atena.

țări și po-
foarte plă- 
în Grecia, 
a exprimat 
tradiționale

de-a lungul traseului pentru a-i sa
luta pe oaspeții dragi din România. 
La trecerea automobilului preziden
țial. ropote de aplauze și îndelungi 
ovații pornite din inimă dau din nou 
expresie sentimentelor de prietenie, 
profundă admirație și stimă cu care 
întregul popor grec a înconjurat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
parcursul celor patru zile de ședere 
în însorita și ospitaliera Eladă. Sînt 
sentimentele nobile care stau la te
melia prieteniei multiseculare dintre 
români și greci, cărora poporul ro
mân le răspunde cu aceeași, intensi
tate și căldură.

împodobit sărbătorește, cu drape
lele de stat ale României și Greciei, 
aeroportul Olympic primește pe dis
tinșii oaspeți.

La coborîrea din automobil, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întâmpi
nați cu multă cordialitate de primul 
ministru Constantin Karamanlis.

Erau prezenți Constantin Papacon- 
ștantinou, președintele Parlamentului

elenilor, Panayotis Papaligouras, mi
nistrul coordonării și planului, Dimi
trios Bitsios, ministrul afacerilor ex
terne, Evanghelos Averof-Tositsa, 
ministrul apărării. Constantin Trypa- 
nis, ministrul culturii și științelor, 
Evanghelos Devletoglu, ministrul fi
nanțelor. Constantin Konofagos. mi
nistrul industriei. Ioannis Varvitsio- 
tis. ministrul comerțului, generalul 
Dionysos Arbouzis. comandantul 
telor armate, comandanții celor 
arme, funcționari superiori.

Erau prezenți. de asemenea. __
Brad, ambasadorul României la A- 
tena. și Dimitri Papadakis. amba
sadorul Greciei la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la membrii guvernu
lui și de la celelalte oficialități 
grecești prezente pe aeroport, pre
cum și de la membrii ambasadei ro
mâne din Atena.

Un grup de fetițe îmbrăcate în fru
moase costume naționale românești 
oferă buchete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintelui Constantin 
Tsatsos și doamnei Ioanna Tsatsos,

for- 
trei
Ion

primului ministru Constantin Kara
manlis.

Președintele Nicolae Ceaușescu. în
soțit de președintele Constantin 
Tsatsos și primul ministru Constan
tin Karamanlis, se îndreaptă spre 
drapelul gărzii de onoare, gardă for
mată din ostași în tradiționale cos
tume de evzoni, aliniată pe aeroport. 
Șeful statului român salută drapelul. 
Fanfara intonează imnurile de stat 
ale României și Greciei. Este trecută 
apoi în revistă garda de onoare.

La scara avionului, oaspeți și gazde 
își iau rămas bun cu căldură. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se îm
brățișează cu președintele Constantin 
Tsatsos și cu primul ministru Con
stantin Karamanlis. De asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu își ia un 
călduros rămas bun de la doamna 
Ioanna Tsatsos. Ospitalierele gazde 
urează drum bun iluștrilor oaspeți. 
De pe scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu salută încă o dată înaltele 
personalități elene.

...Ora 11.00. Aeronava prezidenția
lă decolează îndreptîndu-se spra 
Kuweit.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI .NICOLA]LCEAUSESCU IN GRECIA
Din programul zilei de duminică Interviu acordat Televiziunii grecești

Duminică, 
Ceaușescu 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Constantin Tsatsos și doamna Ioan
na Tsatsos au făcut cunoștință cu 
unul din centrele cele măi renumite 
ale lumii elene antice, Delfi. Elicop
terul la bordul căruia au luat loc 
șefii celor două state, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos 
survolează regiunea Attica, puternic 
industrializată, lanțul pitoresc al 
Munților Parnas, pentru a ajunge' 
apoi deasupra ; 
Golfului Corintic, 
diata vecinătate 
Delfi, situat lingă 
tuar.

în tntîmpinarea 
au venit primarul orașului, dr. Ioan
nis Kolomvotsos, membrii Consiliu
lui municipal, numeroși locuitori ai 
municipiului Delfi, elevi și cadre 
didactice de la școlile din localitate. 
Un grup de copii, îmbrăcați in pito
rești costume populare, oferă buche
te de flori. Sosirea la sanctuarul de 
la Delfi prilejuiește o nouă și pu
ternică manifestare a sentimentelor 
călduroase și prietenești care leagă 
popoarele grec și român.

Ministrul grec al culturii și știin
țelor, Constantin Trypanis, dă înal- 
ților oaspeți explicații asupra legen
delor și istoriei legate de acest com
plex arheologic, unde veneau pentru 
a consulta celebrul oracol pelerini 
din întreaga lume elenă și din re
giunile înconjurătoare. Este vizitat 
apoi Muzeul din Delfi, aflat în veci
nătatea ruinelor.

Președintele Constantin Tsatsos o- 
feră președintelui Nicolae Ceaușescu, 
drept amintire, o monografie a sanc
tuarului și orașului Delfi. Populația 
și vizitatorii salută din nou, prin 
ovații, pe distinșii oaspeți. Se aud în 
limba greacă urările rostite cu însu
flețire „Trăiască România !“, „Tră
iască prietenia greco-română !“.

La restaurantul hotelului „Ama
lia" are loc, în continuare, o masă. 
Cu acest prilej, primarul Ioannis 
Kolomvotsos înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Medalia de aur a 
orașului Delfi, conferită de consi
liul municipal, ca ilustrare a senti
mentelor .de inaltă prețuire față de 
personalitatea șefului statului român,

președintele Nicolae 
și tovarășa Elena

apelor liniștite ale 
aterizînd în ime- 
a actualului ora? 

i străvechiul sanc-
lnalților oaspeți

față de contribuția sa la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între cele 
două țări și popoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mulțumește, sub
liniind că vede in acest gest o ex
presie a prieteniei trainice între 
România și Grecia.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Constantin Tsatsos și 
doamna Ioanna Tsatsos, s-au îmbar
cat apoi la bordul elicopterului, cu 
care au revenit in capitală,

♦
Tot In cursul zilei 

președintele Nicolae 
primit reprezentanți 
români de la muntele __ ~
ținut să aducă omagiul lor șefului 
statului român și să-i mulțumească 
pentru eforturile pe care le depune, 
împreună cu conducerea Republicii 
Elene, pentru dezvoltarea, pe mai 
departe, a relațiilor tradiționale 
dintre cele două țări, pentru promo
varea spiritului păcii in Balcani și 
în lumea întreagă.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a urat multă sănătate 
și a dat o apreciere deosebită fap
tului că. trăind în Grecia, ei aduc 6 
contribuție la prietenia dintre cele 
două popoare și, împreună cu con
frații lor greci și întreaga comuni
tate, continuă să păstreze tradițiile 
și valorile culturale și spirituale de 
la muntele Athos.

★
întreaga presă elenă, ca și postu

rile de televiziune au continuat, du
minică, să reflecte pe larg, în ample 
reportaje. însoțite de fotografii, vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu.

în comentariul
ten", „TO VIMA" apreciază că 
firească cordialitatea 
porul grec, guvernul, 
partidele l-au primit 
României. In primul 
sînt vechi relațiile 
două țări ale noastre, după cum co
mune au fost și luptele popoarelor 
noastre pentru libertatea si afirma
rea lor națională. Dar, continuă zia
rul, căldura cu care este primit in 
țara noastră președintele Ceaușescu 
eate și o manifestare a convingerii 
noastre, a tuturor, că țările balca-

de duminică, 
Ceaușescu a 
ai călugărilor 

Athos, care au

„Vizita unui prie- 
„este 

cu care po- 
ca și toate 

pe președintele 
rînd pentru că 
care leagă cele

nice, dincnlo de regimurile lor po
litice si sociale diferite, au datoria 
și interesul să dezvolte cit mai mult 
posibil colaborarea dintre ele în di
verse domenii de activitate. Și, in 
acest fel, să facă din acest mic sec
tor al Europei o adevărată zonă > 
păcii".

La rîndul său, „KIRIAKATIKI 
ELEFTHEROTYPIA" apreciază că 
„prezența la Atena a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in afară de im
portanța pe care o are pentru co
laborarea balcanică, capătă și o pon
dere specială pentru că șeful statu
lui român s-a impus în viața inter
națională ca un exponent al luptei

popoarelor mici pentru dreptul la 
autodeterminare, pentru dreptul de 
a-și stabili singure viitorul ; de 
asemenea pentru că președintele 
Ceaușescu luptă pentru transforma
rea Peninsulei Balcanice și a Me- 
diteranei intr-o zonă extinsă a păcii, 
fără baze străine și arme nucleare. 
România a fost, totodată, in fruntea 
luptei pentru succesul Conferinței 
la nivel înalt pentru securitate și 
cooperare în Europa, precum și pen
tru convocarea conferinței interbal- 
eanice de la Atena. Iată de ce vizita 
președintelui Ceaușescu la Atena 
prezintă, pentru cercurile politice, 
un interes specific deosebit".

de tovarășa Elena Ceaușescu
în timpul vizitei la Delfi, tova

rășa Elena Ceaușescu a acordat, la 
cererea reprezentantului Programu
lui 2 al Televiziunii elene, un scurt 
interviu.

ÎNTREBARE : Care sint im
presiile dumneavoastră cu oca
zia vizitei pe care o întreprin
deți în Grecia ?

RĂSPUNS : Am impresii deosebit 
de plăcute despre ceea ce am văzut 
cu ocazia vizitei pe care o efectuăm 
în frumoasa dumneavoastră țară.

bucuroasă că am putut

în timpul vizitei la Muzeul din Delfi

Sînt foarte 
cunoaște din valorile de artă pe care 
le are poporul grec. Ele de
monstrează geniul și cultura poporu
lui dumneavoastră. Cred că și astăzi 
tot ceea ce se construiește și se rea
lizează în țara dumneavoastră nu 
servește decit intereselor poporului, 
binelui poporului și 
popor.

ÎNTREBARE: 
despre mișcarea 
rarea femeii ? Și-a atins obiec
tivele sau mai avem încă mult 
de făcut ?

RĂSPUNS : Cred 
general nu se poate 
contribuția femeilor, 
lor la dezvoltarea societății noastre 

■ de astăzi. De altfel și în trecut 
Grecia a avut ca simbol o femeie 
— zeița Atena. Desigur, astăzi fe
meile au un rol foarte important in

este pentru

Ce credeți 
pentru elibe-

eă poporul în 
realiza fără 
fără aportul

in
în timpul vizitei oficiale în Repu

blica Elenă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, ministrul afaceri
lor 
avut 
trios 
grec.

Au 
întîlniri 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, s-a întîl- 
nit cu Panayotis Papaligouras, minis
trul coordonării și planului, Constan
tin Konofagos, ministrul industriei, 
Ghiorghios Voyatsis, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, pre
cum și cu guvernatorul întreprinderii 
publice a telecomunicațiilor ;

Ion M. Nicolae, adjunct al minis
trului industriei chimice, s-a întîlnit

externe, George Macovescu, a 
o convorbire de lucru cu Dimi- 
Bitsios, ministrul de externa

avut loc, de asemenea, șl alte 
de lucru : Nicolae lonescu,

ele tșl aduc 
de construcție 
culturii, la tot

dezvoltarea societății, 
contribuția la munca 
a țării, la dezvoltarea 
ceea ce se făurește ca bunuri ma
teriale și spirituale pentru popor.

Este de înțeles că pentru aceasta, 
în fiecare țară, femeile trebuie să 
depună eforturi și să lupte pentru 
a obține și drepturi politice.

Aș vrea să subliniez încă o dată 
că vizita pe care am făcut-o și în- 
tîlnirile pe care le-am avut cu 
populația țării dumneavoastră m-au 
impresionat foarte plăcut 
am constatat sentimentele 
tenie care unesc cele două 
ale noastre. Sînt convinsă 
viitor relațiile dintre 
Grecia se vor dezvolta continuu, în 
interesul și spre binele popoarelor 
noastre, 
ceste sentimente de 
tenie, și de aceea 
foarte bucuroasă.

deoarece 
de prie- 
popoare 

că și In 
România și

Pretutindeni am simțit a- 
caldă prie- 

sînt foarte,

cu Constantin Konofagos, ministrul 
industriei, M. Machairas, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, cu re
prezentanți ai întreprinderii 
„Elpex" și ai unor firme de 
exterior grecești ;

Marin Trăistaru, adjunct 
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, s-a 
întîlnit cu Ioannis Varvitsiotis, minis
trul comerțului, cu guvernatorul or
ganismului public al căilor ferate și 
cu reprezentanți ai 
cești

în cadrul acestor 
au fost abordate 
privind transpunerea în viață a înțe
legerilor convenite în timpul convor
birilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis
tru Constantin Karamanlis.

mixte 
comerț

al mî-

unor firme gre-

întîlniri de lucru 
aspecte concrete

LUCRĂRILE AGRICOLE 
AU CARACTER DE URGENȚĂ Din plin, cu toate forțele la semănat!

Lucrările agricole de primăvară au fost intensificate în majoritatea 
județelor. Pe primul plan se înscrie Încheierea în citeva zile a insă- 
mințărilor din prima urgență — mazăre, borceag, in pentru ulei, plante 
furajere și sfeclă de zahăr. Aceasta se impune cu atît mai mult cu 
cit, față de aceeași perioadă a anului trecut, lucrările de semănat sint 
intîrziate. Specialiștii din cercetarea agricolă apreciază că, în cea mai 
mare parte a țării, sînt întrunite toate condițiile pentru a se lucra cu 
toate forțele la semănat.

Terminarea însămintării culturilor din prima urgentă si. îndeosebi 
a sfeclei de zahăr, cere comandamentelor comunale ale consiliilor popu
lare să acționeze energic pentru buna organizare a muncii, pentru 
utilizarea la Întreaga capacitate a mijloacelor tehnice. Timpul este 
Înaintat, nu se mai pot amina aceste lucrări și. de aceea, fiecare zi, 
fiecare ceas de lucru trebuie să fie folosite din plin pentru intensi
ficarea ritmului însămîntărilor. pentru încheierea lor grabnică în toate 
unitățile agricole.

Unii au lucrat intens, alții 
n-au ieșit la cimp

Secvențe dintr-un raid în județele 
Ilfov, Buzău și Brăila

Pe un traseu de cîteva sute de ki
lometri străbătuți duminică prin ju
dețele Ilfov, Buzău și Brăila aveam 
să consemnăm numeroase fapte vred
nice de laudă la executarea lucrări
lor agricole. Spunem vrednice de 
laudă deoarece, în această zi, timpul 
nu a fost prea favorabil lucrărilor în 
cîmp.

Dis-de-dimineață, în comuna Afu
mați, zeci de tractoare ne ies în în- 
tîmpinare. Se lucrează în livadă Ia 
discuirea terenului, la aratul cape-' 
telor de parcele de-a lungul șoselei 
si drumurilor, la pregătirea tere
nului pentru floarea-soarelui. O ac
tivitate intensă se desfășoară și în 
comuna Movilița. „Consiliul popular 
a mobilizat sute de locuitori ai co
munei, tineri și vîrstnici, la acțiunile 
de amenajare a spațiilor verzi și 
plantare a pomilor" — ne spune Ni
colae Radu, vicepreședintele consiliu
lui popular comunal. Pe cîmp se lu
cra la pregătirea terenului și însă- 
mințarea sfeclei de zahăr. Lingă cele 
două semănători SPC-8, îl întîlnim 
pe Nicolae lorga, inginerul șef al 
cooperativei. „Deși vremea nu e prea 
bună — ne spune inginerul șef — 
am hotărît să lucrăm și azi cu toate 
forțele. O zi cîștigată înseamnă foar
te mult, acum cînd unele lucrări sînt 
Intîrziate din cauza timpului nefavo
rabil".

La intrarea în comuna Ciocîrlia 
vedem de departe pe cîmp mai mulți 
oameni, înșiruiți de-a lungul unui ca
nal. Printre ei se afla președintele 
cooperativei agricole. Vasile Lixan- 
dru. „Pentru azi am stabilit să de- 
colmatăm și să adincim canalele de 
desecare pe terenurile mai joase" — 
ne spune președintele. Iată încă • 
dovadă a spiritului gospodăresc.

Cum intrăm în județul Buzău, pe 
terenurile cooperativei agricole Pitu
licea vedem mai multe grupe de 
tractoare. Tovarășul Ion Dulgherii, 
șeful secției de mecanizare, ne in
formează că toate cele 18 tractoare 
sînt la lucru: trei la semănat sfeclă, 
șase la pregătit terenul pentru floa
rea-soarelui, trei la modelatul și ni- 
velatul solului in grădina de legume, 
două la semănat lucernă etc. Și in

^Mehedinți:

De ce nu urmați exemplul 
vecinilor, tovarășe primar?

Pentru mulți lucrători de pe ogoa
rele mehedințene, duminică a fost o 
zi de muncă spornieă. La cooperativa 
agricolă din Jiana, mecanizatorii și 
cooperatorii își propuseseră să reali
zeze în această zi cea mal ridicată 

alte cooperative agricole — Glodeanu 
Sărat, Movila Banului, Costești, Spă- 
taru. fermele Vadu Pașii și Frasinu 
de la I.A.S. Buzău — mecanizatorii 
au ieșit la executarea lucrărilor, în- 
fruntind timpul nefavorabil.

întrucît timpul este foarte înaintat, 
se cere ca fiecare zi, fiecare ceas să 
fie folosite din plin la semănat. Cu 
atiț mai nefirești ne-au apărut upele 
situații pe care le-am constatat în cî
teva unități agricole. La cooperativa 
agricolă din Sinești — Ilfov am ajuns 
pe la ora 8,30. în fața sediului coo
perativei îl întîlnim pe tov. Vasile 
Anghel. primarul comunei. „Astăzi 
am organizat . acțiuni de masă la 
plantarea pomilor și amenajarea spa
țiilor verzi" — ne informează pri
marul. Dar la cimp? — insistăm. 
„Să-l întrebăm pe inginerul șef". îi 
spunem că nu l-am găsit la coope
rativă. „Nu-i nimic, îl căutăm la te
lefon". Auzind despre ce este vorba, 
inginerul șef se „îmbolnăvește" subit 
și răspunde că nu poate ieși din casă. 
Lucrurile sînt clare. Primarul nu cu
noaște programul de lucru, inginerul 
șef nu a venit la cooperativă. E fi
resc atunci ca tractoarele — 39 la nu
măr — să se „odihnească" în curte*  
secției de mecanizare. Si la coope
rativa agricolă din Limpeziș. jude
țul Buzău, găsim o situație simi
lară. Deși era ora 11, toate cele 19 
tractoare se aflau în curtea secției de 
mecanizare. Și aici nu erau de găsit 
specialiștii. La cooperativele vecine, 
cum este aceea din Movila Banului, 
se lucra însă cu toate forțele.

Insistăm asupra acestei chestiuni 
deoarece și în alte unități agricole 
unde am fost — și unde nu se lucra 
— au lipsit specialiștii. Bunăoară, la 
cooperativele agricole Găiseanca și 
Dedulești din județul Brăila, deși s-a 
stabilit să se lucreze la semănatul 
lucernei și al sfeclei de zahăr, specia
liștii din aceste unități nu au fost 
prezenti la datorie. Activitatea spe
cialiștilor din unitățile agricole nu se 
poate limita doar la stabilirea pro
gramului ; ei au obligația să asigure 
conducerea si executarea < lucrărilor.

Aurel PAPADIUC

viteză de lucru. „încă de la orele 6 
am început din plin activitatea pe 
cîmp — ne spunea Ion Smeu, pre
ședintele unității. în cel mult două 
zile vom încheia semănatul culturi
lor din prima urgență". Mecaniza

torii Ion Oprican, Nicolae Râgman, 
Gheorghe Stoica și Dumitru Păun 
au pregătit fiecare, pînă seara, cîte 
18—19 ha de teren. Pe o altă parcelă, 
se pregătea terenul și se semăna 
floarea-soarelui. Peste 150 de coope
ratori lucrau la plantarea .cartofilor 
timpurii pe ultimele 10 ha și a legu
melor. Aceeași bună organizare a 
muncii am remarcat și la cooperativa 
agricolă din Dănceu, precum și în 
alte unități.

La cooperativa agricolă din Cioro- 
boreni se lucra intens, dar n-am in- 
tilnit nici un specialist in cimp. In
ginerul șef, Maria Ștroe, plecase de 
sîmbătă seara la Drobeta Turnu-Se- 
verin. Aflăm, de altfel, că asemenea 
situații se repetă și in alte zile. A- 
sistența tehnică a lucrărilor este, 
așadar, lăsată la voia întimplării. La 
Vjnjuleț, vrem să schimbăm ■ cîteva 
vorbe cu primarul comunei. Nu-1 
găsim pe cimp și ne îndreptăm spre

Vrancea :

Bunii gospodari acționează energic 
și bine organizat

împreună cu ing. Gheorghe Jelea, 
președintele consiliului intercoope- 
ratisț Suraia, am mers duminică pe 
ogoarele cooperativelor agricole Vul- 
turu, Suraia și Hîngulești. Deși tim
pul era rece și cădeau stropi de 
ploaie, mecanizatorii și cooperatorii 
lucrau intens. La Vulturu, de exem
plu, au fost însămînțate 20 ha. cu 
sfeclă, s-au pregătit 60 ha și au fost 
plantate cu ceapă 5 ha. Inginerul șef 
al cooperativei agricole Suraia, Tu
dor Bădilă. și șeful de fermă ing. 
Georgică Vultureanu supravegheau 
ca la semănatul mazării să se facă 
lucrări de cea mai bună calitate. Du
minică, la Suraia, la realizările an
terioare s-au mai adăugat 20 ha în- 
sămințate cu sfeclă de zahăr. 20 ha 
cu coriandru, s-âu plantat cartofi pe 
6 ha, iar 60 ha au fost pregătite pen
tru semănatul ovăzului. Și la Hîngu
lești s-a lucrat cu spor : au fost pre
gătite 10 ha pentru semănatul sfe
clei, Iar 5 ha au fost plantate cu car
tofi și ceapă.

Duminică s-a muncit în multe uni
tăți, peste tot unde terenul a permis. 
Bunii gospodari ai pămîntului au gă
sit locurile potrivite, și au trecut la 
„lucrul pe parcele". Ei sînt conștienți 
că timpul este înaintat și nu mai 
permite nici o amînare a lucrărilor. 
După cum ne-a informat ing. Nico
lae Balosin, directorul direcției agri
cole județene, s-a lucrat intens și pe 
ogoarele cooperativelor agricole din 
Făurei. Mârășești, Ciorăști, Mihăl- 
ceni, Balotești și altele. 

Pe terenurile cooperativei agricole Pitulicea, județul Buzâu, se lucreazâ din 
plin, in fotografie : Ion Dulgheru. șeful secției de mecanizare, mecanizatorul 
Gheorghe Duțâ și cooperatorul Ion Bobleacâ pregătesc semânâtoarea

înainte de a intra in brazdă Foto : S. Cristian

sediul consiliului popular., „Vine 
imediat" — ne spune unul din an
gajați, care se grăbește să-1 anunțe 
pe primar că este căutat. Pe cimp 
am văzut puțini cooperatori. In 
schimb, la bufetul din centrul comu
nei se aflau peste 30 de oameni. Ște
fan Dîgâ. primarul comunei, își face 
apariția ieșind și el din bufet. „Nu 
prea lucrăm azi — ne spune prima
rul. Terenul este umed". Nu starea 
terenului era de vină, ci lipsa de or
ganizare. Se putea lucra la cîmp și, 
ca dovadă, pe ogoarele vecinilor, la 
Rogova, se însămința de zor. Aici, 
mecanizatorii și cooperatorii din eo- 
mună se aflau pe cîmp. Iată de ce 
se impune că. în lumina sarcinilor 
ce le-au fost atribuite prin lege, con
siliile populare să se ocupe cu răs
pundere de coordonarea lucrărilor în 
campania de primăvară. (Virgil Tă
tarul.

Din păcate, tot în cursul zilei de 
duminică am întîlnit și unele ex
cepții de la nota generală. La Nă
nești, de exemplu, în incinta secției 
de mecanizare nr. 1 am găsit 15 
tractoare aliniate frumos, iar al 
16-lea staționa la poartă. Paznicul 
ne-a informat că „aseară s-a făcut 
tîrziu planificarea și nu s-a mai dat 
de urma tractoriștilor". La 300 de 
metri de secția de mecanizare, la 
consiliul popular al comunei Nănești, 
l-am găsit în birou pe primar, tov. 
Vasile Mihalcea. „Știți, la noi nă- 
mintul este moale" — afirma dînsul. 
Am mers și la sediul consiliului in- 
tercooperatist Nănești. Inginerul șef 
al consiliului, loan Dumitru, era la 
post, dar juca... table. Ne-a infor
mat despre unele lucrări care se fac 
la cooperativele agricole din Nănești, 
Rimniceni și Măicănești. „Cred că 
astăzi — susținea el — nu ne lasă 
terenul. Mașinile sînt pregătite, în 
trei zile terminăm toate culturile din 
prima urgență".

Organizarea muncii este acum ho- 
tărîtoare pentru a se lucra intens, pe 
cîmp și orice porțiune care se zvîntă 
trebuie însămînțată imediat. Iată de 
ce luni dimineață, în urma unei a- 
nalize operative a stadiului lucrări
lor din campania de primăvară, la 
indicația comitetului județean de 
partid au fost luate măsuri operative 
ca in toate unitățile ritmul semăna
tului să cunoască in această «ăptă- 
mină o intensitate maximă. (Dan 
Drăgulescu).

Ialomița : S-a terminat semănatul tv
culturilor

în cursul zilei de 
ieri (29 martie) unită
țile agricole de stat și 
cooperatiste din jude
țul Ialomița au inche- , 
iat semănatul culturi
lor din prima urgență 
pe întreaga suprafață 
planificată de peste

Industria județului Hunedoara a îndeplinit 
planul trimestrial

întrecerea ce se des
fășoară în unități
le economice din ju
dețul Hunedoara in 
întîmpinarea aniver
sării partidului si a 
zilei de 1 Mai con
semnează un presti
gios succes : îndepli
nirea cu două zile 
înainte de termen a 
planului producției in
dustriale pe primul tri
mestru al acestui an.

din prima
30 000 hectare. Mijloa
cele mecanice din do
tarea S.M.A. și I.A.S. 
sint concentrate în a- 
ceste Zile la pregăti
rea patului germinativ, 
in vederea insâmință- 
rii flori|rsoâ£Ftui.jW 
rumbului, șt soiei. Un

Edificator este faptul 
că producția indus
trială ce se realizează 
în acest prim trimes
tru este mai mare față 
de perioada corespun
zătoare a anului tre
cut cu circa 415 mili
oane lei.

Luîndu-se în calcul 
avansul de timp eîști- 
gat de către oamenii 
muncii din județul 
Hunedoara, se esti
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CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
FOTBAL

In divizia A, etapa a XXI-a (eta
pa gazdelor...) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Steaua — A.S.A. 
2—0, Dinamo — F.C. Olimpia 2—0, 
Politehnica Timișoara — Universita
tea Cluj-Napoca 2—0, Politehnica 
Iași — F.C.M. Reșița 5—0, F.C. Bi
hor — F.C. Argeș 1—1, Jiul — S.C. 
Bacău 2—0, U.T.A. — F.C. Constanța 
1—0, Universitatea Craiova — Spor
tul studențesc 1—1, C.F.R. — Rapid 
1—0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 21 14 4 3 47—17 32
2. Dinamo 21 13 2 6 45—23 28
3. Poli-Tim. 21 10 4 7 32—29 21
4. Poli-Iași 21 9 4 8 33—28 22
5. F.C. Bihor 21 9 4 8 25—24 22
6. S.C, Bacău 21 10 2 s 22—25 22
7. F.C. Argeș 21 8 6 7 23—27 22
8. F.C.M. Reșița 21 10 2 9 24—32 22
9. Jiul 21 9 3 9 32—32 21

10. Sportul stud. 21 9 3 9 25—29 21
11. A.S.A. 21 9 2 10 28—30 20
12. U.T.A. 21 9 2 io 25—32 20
13. Univ. Cr. 21 7 5 9 27—23 19
14. Rapid 21 8 3 10 23—28 19
15. F.C. Const. 21 8 2 11 24—24 18
16. F.C. Olimpia 21 6 5 10 18—34 17
17. C.F.R. 21 5 6 10 17—29 16
18. U. CIuj-N. 21 5 3 13 23—27 13

Etapa viitoarei — miine, 31 martie
— programează partidele : Rapid —
U.T.A., Sportul studențesc — Poli-
tehnica Timișoara, F. C • Argeș —
Steaua, Jiul — Dinamo, 1F.C. Olim-
pia — Universitatea Craiova, F.C.
Constanța — F.C.M. Reșița, Univer-
sitatea Cluj-Napoca - Politehnica
Iași. S.C. Bacău — F.C. Bihor, A.S.A.
- C.F.R.

★
La Pitești, îp preliminariile Tur

neului U.E.F.A. pentru juniori, in 
meci-tur România — Cehoslovacia 
1—1 (0—0). Returul va avea loc la 14 
aprilie, in Cehoslovacia.

★
în divizia B, rezultate tehnice: Se

ria I : F. C. Petrolul — F. C. Brăiia 
0—1. F.C.M. Galați — Celuloza 4—1, 
C.S. Botoșani — C.S.U. Galați 0—0, 
C.S.M. Borzești — Viitorul Vaslui 
3—0, S.C. Tulcea — Prahova 2—0, 
Unirea Focșani — Gloria Buzău 2—1, 
Ceahlăul — C.F.R. Pașcani 2—2. Ci
mentul — Metalul Plopeni 0—0, 
C.S.M. Suceava — Victoria Tecuci 

3—1. Clasament : F.C.M. Galați 30 p;

urgență
accent deosebit se 
pune pe lucrările care 
au ca scop reținerea 
apei in sol. Pînă în 
prezent au fost grăpa- 
te, aproximativ 200 000 

. de, hectare. (Aurei
David).

mează că se vor rea
liza, printre altele,1 
peste prevederile pla
nului trimestrial, mai 
mult de 28 milioane 
kWh energie electrică, 
peste 35 000 tone căr
bune, 21 000 tone fontă. 
18 000 tone oțel, 7 000 
tone laminate, 1500 
mc prefabricate din 
beton și peste 6 000 hl 
lapte pentru consum. 
(Sabin lonescu).

F.C. Brăila 28 p; C.F.R. 25 p (gola
veraj : 37—20) ; F.C. Petrolul 25 p 
(36—23) ; C.S.M. Borzești 25 p (25— 
16); C.S.U. Galați 25 p (20—16): Pra
hova 23 pt C.S.M. Suceava 21 p ; 
Gloria Buzău 20 p (27—26) ; Celulo
za 20 p (26—41) ; Victoria Tecuci 19 p 
(17—22) ; Ceahlăul 19 p (16—25); U- 
nirea 18 p (18—26): C.S. Botoșani 18 p 
(13—26); Metalul Plopeni 17 p: Ci
mentul 16 p ; Viitorul 15 p; S. C. 
Tulcea 14 p.

Seria a Il-a : Progresul București 
— Chimia Tr. Măgurele 1—0, Meta
lul Mija — C.S. Tirgoviște 1—0, Di
namo Slatina — Unirea Alexandria 
3—0, Voința București — Tractorul 
3—2, F.C.M. Giurgiu — Metalul 
București 3—0, Steagul roșu — Elee- 
troputere 1—0. S.N. Oltenița — Mi
nerul Motru 0—0, Metrom — Auto
buzul 0—1. Chimia Rm. Vîlcea — Ni- 
tramonia 3—0. Clasament : Progresul 
29 p ; C.S. Tirgoviște 28 p; Dinamo 
27 p (38—16); Steagul roșu 27 p 
(28—18); Electroputere 25 p ; Chimia 
Rm. Vilcea 23 p; Chimia Tr. Măgu
rele 21 p; Unirea Alexandria 20 p 
(15—18); Metalul București 20 p 
(22—26) ; S.N. Oltenița 20 p (23—30); 
Voința 19 p (26—30) ; Metalul Mija 
19 p (25—31) ; Tractorul 19 p (21— 
29) ; F.C.M. Giurgiu 19 p (20—35) ; 
Nitramonia 18 p ; Minerul Motru 15 p 
(18—27) ; Autobuzul 15 p (15—30) ; 
Metrom 14 p.

Seria a III-a : Minerul Moldova 
Nouă — F.C. Corvinul 0—2. Metalur
gistul Cugir — F.C. Șoimii 0—1, Sti
cla — Victoria Cărei 1—0, U.M. Ti
mișoara — Dacia 2—0, Rapid — 
C.F.R. 1—0. Mureșul Deva — Indus
tria Sîrmei 1—0, Victoria Călan — 
Unirea Tomnatic 4—0. Gaz metan — 
Gloria Bistrița 3—0, C.I.L. Sighet — 
F.C. Baia Mare 2—0. Clasament : 
Corvinul 33 p ; F.C. Șoimii 28 p ; 
F.C. Baia Mare 26 p ; Gloria Bistrița 
23 p ; Victoria Călan 22 p ; Gaz me
tan 21 p (37—25) ; C.F.R. T.im. 21 p 
(29—27) ; U.M. Tim. 21 p (25—26) ; 
Sticla 21 p (18—20) ; Metalurgistul 
21 p (22—27) ; Industria Sîrmei 20 
p (31—28) ; C.I.L. 20 p (28—30) ; Mi
nerul Moldova Nouă 20 p (32—35) ; 
Mureșul 19 p (29—32) ; Rapid 19 p 
(18—34) ; Dacia 17 p ; Victoria Cărei 
14 p ; Unirea 12 p.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Teleobiectiv.
10.15 Film artistic : „Cercurile dra

gostei" — o producție a studiouri
lor bulgare.

11.25 Bujor roșu din fereastră — mu
zică populară.

11.50 Culorile pămîntului românesc — 
emisiune de versuri.

Î2T.05 Telex.
12.10 închiderea programului.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17.00 Telex.
17.05 ..Jocul" — film de scurt metraj.
17.20 Scena — emisiune de actualitate 

teatrală.
17.40 Tragerea de amortizare ADAS.
17.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18.15 Vatră folclorică. Mărginimea Si

biului.
18.40 Teleglob. Manila.
19,00 Condiția unei literaturi și arte 

durabile pe măsura idealurilor 
noastre.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Viorile Dunării. Reportaj.
20.20 Seară de teatru. Premieră TV. 

„Nunta însîngerată" de Federico 
Garcia Lorca.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : ,,Cheiul". — Episo

dul IT.
20.50 Tezaur de cîntec românesc.
21.20 Telex.
21.25 Spectacolul lumii (X) : „Unde apa 

Savei întîlnește Dunărea". Film.
21.50 Portativ ’76.

NADIA COMANECI 
A CUCERIT 

„CUPA AMERICA”
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Peste 12 000 de spectatori au asistat 
duminică la „Madison Square Gar
den" din New York la întrecerile 
din ziua a doua a concursului inter
național de gimnastică pentru „Cupa 
America".

Primii șase clasați în întrecerea 
de sîmbătă au participat la un nou 
concurs dominat la feminin, așa cum 
era de așteptat, de campioana eu
ropeană Nadia Comăneci, care și-a 
etalat întreaga gamă a talentului 
său, obținind, la toate aparatele, cele 
mai bune note. Gimnasta româncă a 
entuziasmat publicul îndeosebi prin 
exercițiul la sol, unde a prezentat 
un număr de o- rară acurateță teh
nică și cu numeroase elemente artis
tice și acrobatice. Pentru evoluția 
sa. arbitrele i-au acordat nota 10.

La „individual compus", Nadia 
Comăneci obținuse 39,70 puncte, 
fiind urmată de Kathy Howard 
(S.U.A.) — 38,15 puncte, Elena Da
vidova (U.R.S.S.) — 36.85 puncte, 
Zsuzsa Nagy (Ungaria) și Reiko 
Yoshida (Japonia) — cîte 36,55 
puncte.

Clasată pe primul loc în ambele 
zile, Nadia Comăneci a primit trofeul 
„Cupa America".

In concursul masculin s-a afirmat 
tînărul gimnast american Bart Con
ner, care a obținut la cele șase apa
rate 56,45 puncte, fiind urmat de 
Dan Grecu (România) și Vladimir 
Markelov (U.R.S.S.) — ambii cu 56,35 
puncte, Mitsuo Tsukahara (Japo
nia) — 56,05 puncte.
A

In cîteva rînduri
LUPTE GRECO-ROMANE

La turneul internațional de la 
Aschaffenburg (R. F. Germania), ce 
a reunit sportivi din 15 țări, luptă
torii români au avut o comportare 
remarcabilă : două locuri 1. patru 
locuri 2 și un loc 3. Deosebit de va
loroase sînt succesele lui Constantin 
Alexandru și Nicu Gingă, clasați îna
intea unor sportivi de renume,

RUGBI
Echipa reprezentativă de rugbî a 

României a susținut la Hilversum 
cea de-a treia partidă din cadrul 
campionatului european F.I.R.A., în
tâlnind selecționata Olandei. Scor 
27—3 pentru rugbiștii roțnâni.
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MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Institutului de studii istorice și social-politice cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la înființare

Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
precum și al meu personal, să adresez tuturor 
lucrătorilor și colaboratorilor Institutului de studii 
istorice și social-politice călduroase felicitări și 
urări de noi succese cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea institutului.

Acționind sub directa îndrumare a, C.C. al 
P.C.R., institutul a desfășurat in decursul celor 
25 de ani de existență o activitate susținută pen
tru mai buna cunoaștere a mișcării revoluționare 
și democratice din țara noastră, a istoriei partidu
lui nostru comunist, a procesului evoluției econo
mice și sociale a României în epoca modernă și 
contemporană. Institutul a contribuit la punerea 
mai deplină în evidență a bogatei tradiții a miș
cării socialiste din România, a activității primu
lui partid al clasei noastre muncitoare creat cu 
peste opt decenii în urmă, a luptelor glorioase 
purtate in cei 55 de ani de existență de Partidul 
Comunist Român pentru răsturnarea vechii orin- 
duiri bazate pe asuprire și exploatare, pentru 
transformarea revoluționară a societății românești 
și construirea victorioasă a socialismului. Insti
tutul a contribuit, de asemenea, la relevarea, în 
acest cadru, a politicii juste, marxist-leniniste, 
promovate de partidul nostru pentru rezolvarea 
problemei naționale, atit în an-ii ilegalității, cit și 
in perioada edificării noii societăți, pentru întări
rea prieteniei și frăției oamenilor muncii români, 
'aghiari, germani și de alte naționalități, pe bază

■ deplină egalitate în drepturi, in lupta și munca 
;ntru înfăptuirea acelorași idealuri și năzuințe, 

pentru înflorirea patriei comune — Republica So
cialistă România. Prin activitatea desfășurată s-a 
scos mai puternic în relief politica internaționa- 
listă dintotdeauna a mișcării muncitorești, revolu
ționare din România, a partidului nostru, puter
nica solidaritate de clasă a proletarilor și comu
niștilor români cu lupta oamenilor muncii de 
pretutindeni pentru eliberarea de exploatare și 
asuprire, cu forțele democratice, avansate, pentru 
progres social și pace în lume.

Desigur, relevînd contribuția pozitivă a institu
tului la studierea și 'cunoașterea istoriei noastre 
revoluționare, nu putem trece cu vederea faptul 
că o serie de momente de importanță crucială ale 
trecutului poporului nostru, o serie de probleme 
legate de activitatea partidului, a mișcării mun
citorești și democratice nu au fost încă abordate 
și analizate pe deplin, pe baza documentelor, a 
faptelor, a realității, a adevărului obiectiv. La 
această lipsă se adaugă și faptul că nu a fost încă 
elaborat tratatul de istorie a partidului, menit să 
contribuie la elucidarea unor aspecte insuficient 
aprofundate, să dea răspunsuri clare unor proble
me legate de diferiții factori care au influențat 
cursul evenimentelor naționale, activitatea parti
dului nostru, să ofere concluzii limpezi, științific 
fundamentate, pentru noile generații interesate să 
cunoască trecutul eroic al comuniștilor din 
România.

Aniversarea Institutului de studii istorice și 
«ocial-politice are loc in perioada cînd întregul 
nostru popor este angajat cu toate forțele in în
făptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. Această vastă 
operă pune sarcini deosebit de însemnate și in 
fața institutului dumneavoastră, a întregii cerce

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea ordinului „23 August'1 clasa I 

Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Pentru merite deosebite în dezvoltarea științei istorice 
și social-politice din România și contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de edi
ficate a socialismului in patriâ noastră.

cu prilejul implinirii a 25 de ani de la înființare,

președintele Republicii Socialiste România decre
tează :

Articol unic. — Se conferă ordinul ..23 August" clasa I 
Institutului de ștudii istorice și social-politice de pe 
lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adunarea festiva

istorice 
și cul-
a fost 

directo-

Lunl în Capitală a avut loc Adu
narea festivă consacrată aniversării 
a 25 de ani de la înființarea Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

La festivitate au participat tovară
șii : Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R.. activiști de partid, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
"ara noastră, colaboratori ai institu- 
'ului, reprezentanți ai conducerii unor 
academii, ai unor institute 
din țară, oameni de știință 
tură.

Cuvintu! de deschidere 
rostit de Ion Popescu-Puțuri, 
rul Institutului de studii istorice și 
social-politice.
, Cu sentimente de bucurie, de cal
dă recunoștință, cei prezenți au pri
mit mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu colectivului de 
muncă al institutului, mesaj care a 
fost citit de tovarășul Cornel Burtică. 
Mesajul a fost subliniat in repetate 
rînduri cu vii și puternice aplauze.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voitec a înmînat ordinul „23 Au
gust" clasa I cu care a fost distins 
Institutul de studii istorice și social- 
politice.

Exprimind gratitudinea pentru me
sajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
cercetători 
tru înalta distincție acordată, Ion 
Popescu-Puțuri a spus : „Ziua de 
azi. în care am ascultat cu adîncă 
emoție înaltul mesaj al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat întregului

cadrelor de istorici și 
ai institutului. pen-

tări social-politice și istorice din țara noastră. în
treaga activitate a institutului, ca de altfel a tu
turor instituțiilor și organismelor ideologice, tre
buie să se inspire din directivele Comitetului 
Central, din hotărîrile Congresului al XI-lea și 
din Programul partidului — carta fundamentală 
politică și ideologică a societății noastre, expresia 
concretă a marxism-leninismului creator în Româ
nia. Activitatea institutului, a tuturor istoricilor 
trebuie concentrată spre evidențierea, în întreaga 
sa amploare, a marii epopei naționale a poporului 
nostru, a luptelor purtate și a jertfelor date, timp 
de secole, pentru libertate și neatîrnare, împotriva 
dominației și asupririi străine, a mărețelor bătălii 
sociale duse, în strînsă unitate cu oamenii muncii 
aparținînd naționalităților conlocuitoare, așezați 
de-a lungul istoriei pe aceste meleaguri, împo
triva exploatării, pentru progres și o viață mai 
bună. Cercetarea istorică trebuie să dezvăluie mai 
profund și mai documentat rădăcinile mișcării 
revoluționare socialiste din România, născută oda
tă cu dezvoltarea pe baze noi a forțelor de pro
ducție, cu formarea proletariatului, cu transfor
marea sa intr-o clasă conștientă, cu cunoașterea 
și însușirea, la scurt timp după apariție, a ideilor, 
socialismului științific. Este necesar să fie rele
vate mai pregnant condițiile social-istorice spe
cifice dezvoltării poporului nostru, efectele pro
fund nefaste pentru progresul multilateral al țării 
ale îndelungatei dominații străine, apoi ale dom
niei monopolurilor imperialiste în economia și în 
viața politică a societății românești. O importanță 
deosebită are relevarea luptei de secole pentru 
apărarea ființei naționale, 'pentru conservarea 
limbii și a civilizației spirituale proprii, pen
tru dezvoltarea națiunii noastre într-un stat 
unitar, a cărui creare a avut un rol hotărî tor în 
accelerarea progresului economic și social al ță
rii. în centrul atenției cercetării istorice trebuie să 
stea, de asemenea, studierea rolului conducător al 
partidului nostru comunist in întreaga transfor
mare revoluționară a societății, în unirea eforturi
lor poporului și conducerea conștientă a întregu
lui proces de perfecționare a vieții sociale, de 
dezvoltare a democrației socialiste, de soluționare 
justă a problemelor noii etape de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, aplicînd în 
mod creator principiile marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale României.

Pornind de la strînsa interdependență și unitate 
dialectică dintre politica internă și externă, dintre 
evenimentele internaționale și realitățile interne, 
cercetarea social-istorică trebuie să contribuie la 
înțelegerea profundă a inteăsei activități desfășu
rate pe plan extern de Partidul Comunist Român, 
de Republica Socialistă România. în acest sens, o 
importanță deosebită are relevarea politicii de în
tărire a prieteniei și colaborării României cu toate 
țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific și cultural, in 
scopul propășirii fiecărei țări în parte, al sporirii 
forței și prestigiului socialismului în lume. De 
asemenea, trebuie pusă in evidență solidaritatea 
activă a partidului nostru cu partidele comuniste 
și muncitorești, contribuția sa la eforturile pen
tru întărirea forței și coeziunii acestor partide, 
pentru realizarea unei unități noi în mișcarea co
munistă și muncitorească internațională, bazată pe 
egalitate și stimă reciprocă, pe dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătător linia poli
tică, strategia și tactica revoluționară, de a acționa, 
în concordanță cu condițiile istorice concrete, pen

colectiv de muncă al Institutului de 
studii istorice și social-politice cu 
prilejul jubileului de un sfert de se
col, va rămîne pentru totdeauna in 
conștiința noastră ca un moment de 
răscruce în existența institutului, ip- 
suflețitor și prețios îndreptar pentru 
activitatea noastră viitoare. Expri
măm profunda noastră recunoștință 
conducerii de partid, tovarășului 
secretar general pentru Înaltele a- 
precieri la adresa rezultatelor mun
cii noastre de pină acum, aprecieri 
pe care ne vom strădui să le îndrep
tățim și în viitor, punind întreaga 
noastră capacitate de muncă, abne
gație și devotament in îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin. Mesajul adre
sat institutului nostru de secretarul 
general al partidului -enunță pentru 
noi, pentru toți cercetătorii din do
meniul istoriei din țara noastră sar
cinile fundamentale cq ne revin in 
conformitate Cu programul adoptat 
la cel de-al XI-lea Congres al parti
dului în cadrul căruia cunoașterii 
istoriei poporului, a partidului i se 
atribuie un rol de seamă in educa
rea omului nou, constructor al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Exprimăm mulțumirile noastre 
călduroase președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care a decernat astăzi 
ordinul „23 August" clasa I institu
tului nostru".

Referindu-se la activitatea de vii
tor a institutului, vorbitorul a relevat 
că unul din principalele sale obiec
tive il constituie elaborarea Tratatu
lui de istorie a României in zece vo
lume, tratat care va trebui Să înfă
țișeze; în lumina concepției marxist- 
leniniste. problemele fundamentale 
ale istoriei naționale în toată com
plexitatea lor. va trebui să îmbine 
studiul istoriei naționale cu studiul 
istoriei universale.

în context, directorul Institutului a 
exprimat hbtărîrea tuturor celor an
trenați în valorificarea moștenirii 
istoriografiei române de a duce la 
îndeplinire importantele sarcini puse 
în fața lor la cel de-al XI-lea Con
gres al partidului : „Asigurăm con
ducerea de partid că elaborarea a- 
cestei lucrări constituie principalul și 
cel mai urgent obiectiv in activitatea 
noastră. Sîntem profund convinși că 
istoricii noștri vor ști să reevalueze 
de pe pozițiile partidului nostru, de 
pe pozițiile intereselor fundamentale 
ale poporului român, numeroasele 
probleme din trecutul mai apropiat 
sau mai îndepărtat, vor ști să promo
veze o atitudine militantă pentru 
combaterea falsificărilor și denatură
rilor cu privire la trecutul poporului 
român".

în continuare, membrii colectivului 
institutului au fost salutați cu prile
jul acestui jubileu de Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
științe sociale și politice. Ștefan 
Pascu, rectorul Universității Babeș- 
Bolyai. directorul Institutului de is
torie și arheologie din Cluj-Napoca, 
Ștefan , Ștefănescu, directorul Insti
tutului de istorie „Nicolae lorga". 
Mircea Petrescu-Dîmbovița, directo
rul Institutului de istorie „A. D. 
Xenopol" din Iași. S-a dat citire, de 
asemenea, scrisorii adresate de Pe
tre ConstantineScu-Iași, vechi mili
tant ăl partidului.

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți la festivitate au adoptat in 
încheiere textul unei telegrame a- 
dresate secretarului general al Par
tidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in care se spune, 
printre altele :

Adunarea dedicată aniversării unul 
sfert de secol de la înființarea Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

tru victoria revoluției socialiste și edificarea noii 
orînduiri. O importanță deosebită are, de aseme
nea, sublinierea relațiilor de strînsă colaborare și 
solidaritate ale partidului și poporului nostru cu 
forțele antiimperialiste, democratice și progresiste 
de pretutindeni, sprijinirea tuturor forțelor înain
tate ale epocii noastre, în vederea înfăptuirii 
aspirațiilor popoarelor de libertate șl indepen
dență națională, de progres și prosperitate, de 
prietenie și conlucrare pașnică, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Cercetarea istorică este chemată să contribuie 
la cunoașterea aprofundată de către întregul nos
tru popor a luptelor desfășurate de clasa munci
toare, de forțele progresiste din întreaga lume îm
potriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, a amplorii mișcării de eliberare națio
nală, a hotărîrii popoarelor de a-și decide singure 
destinele, fără nici un amestec din afară, de a 
instaura în lume relații noi, de deplină egalitate 
în drepturi, de respect al independenței și suvera
nității naționale, relații care să permită lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Acordînd toată atenția analizei și elucidării pro
blemelor istoriei dezvoltării patriei noastre, a miș
cării comuniste și muncitorești naționale și in
ternaționale, institutul, ca de altfel toți cercetăto
rii din acest domeniu, trebuie să-și concentreze în 
mai mare măsură forțele în direcția studierii pro
blemelor actuale, deosebit de complexe, ale edifi
cării societății socialiste multilateral dezvoltate, 
precum și a perspectivei evoluției viitoare a 
României, a rolului Conducător ce revine partidu
lui comunist în stimularea mersului nostru îna
inte, pe toate planurile, in înfăptuirea idealurilor 
comunismului. în acest spirit trebuie studiate si 
problemele internaționale ale lumii contemporane, 
marile mutații și transformări ce se produc in ra
portul de forțe mondial, problemele întăririi uni
tății și solidarității mișcării comuniste, a marelui 
front democratic antiimperialist. în întreagă 
această activitate trebuie să pornim de la prin
cipiul marxist-leninist că studierea istoriei trebuie 
să fie și un mijloc important de transformare re
voluționară a prezentului, precum și de înțelegere 
a cerințelor viitorului, a căilor progresului 
neîntrerupt al societății.

La baza tuturor cercetărilor și studiilor istorice 
trebuie să stea în permanență concepția științifică 
a partidului nostru, materialismul dialectic și is
toric, aprofundarea legilor obiective ale dezvoltă
rii societății, pornindu-se de la rolul fundamental 
pe care îl au masele populare în făurirea istoriei. 
Cercetătorii noștri trebuie să dovedească în 
întreaga lor activitate un inalt spirit revoluționar, 
combativ, militînd cu toată energia și forța împo
triva curentelor reacționare, a tendințelor de falsi
ficare și denaturare a adevărului istoric, a ma
nifestărilor de cosmopolitism și nihilism național, 
promovînd cu fermitate principiul științific, 
marxist-leninist, al respectării adevărului obiectiv 
al vieții, al istoriei.

îmi exprim convingerea că întregul colectiv al 
Institutului de studii istorice și social-politice, toți 
cercetătorii din acest important domeniu științific 
vor face totul pentru a răspunde cu cinste mari
lor sarcini încredințate de partid.

Cu prilejul acestei aniversări, urez tuturor lu
crătorilor institutului succese tot mai mari în 
activitatea viitoare, multă sănătate și fericire 1

constituie pentru colectivul de cerce
tători. pentru toți lucrătorii institu
tului un fericit prilej de a ne ex
prima incă o dată sentimentele de 
profundă gratitudine față de partid, 
față de dumneavoastră personal, de 
a ne reafirma deplina adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului nostru.

Dind o înaltă apreciere însuflețito- 
rului dumneavoastră mesaj și confe
ririi ordinului „23 August" clasa I 
institutului pentru activitatea desfă
șurată neîntrerupt sub conducerea 
partidului pe parcursul celor 25 de 
ani, vă rugăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, să primiți cele mai 
sincere și profunde mulțumiri pen
tru această nouă expresie a grijii 
permanente pe care partidul și dum
neavoastră personal o aveți față dc 
cercetarea istorică.

Suflul înnoitor imprimat în toate 
domeniile de activitate de documen
tele Congreselor IX, X și XI ale 
P.C.R., indicațiile prețioase din lu
crările dumneavoastră au avut o 
profundă înriurire în cercetarea tre
cutului poporului român. Incadrin- 
du-se in eforturile generale ale între
gului popor, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, de ridicare a tării pe 
noi trepte de civilizație, institutul 
nostru s-a străduit să răspundă sar
cinilor trasate frontului istoric pe 
linia evidențierii. în spiritul adevă
rului istoric și al concepției marxist- 
leniniste. a luptei purtate de masele 
muncitoare, indiferent de naționali
tate. pentru apărarea independenței 
și Suveranității naționale, a subli
nierii rolului clasei muncitoare și a 
partidului ei politic în fruntea în
tregului popor. în lupta împotriva 
regimului bazat pe exploatare și a- 
suprire. pentru înfăptuirea revolu
ției și construcției socialiste, pentru 
asigurarea unui viitor tot mai lumi
nos poporului român.

Astăzî. la a Î5-a aniversare a in
stitutului. ne angajăm, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca. imoreună cu celelalte institute de 
istorie, cu întregul front ideologic, 
să depunem toate eforturile pentru 
înfăptuirea Programului de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism, să contribuim mai 
eficient la înfăptuirea sarcinilor pe 
care conducerea partidului le trasea
ză pe Ijnia cercetării istoriei parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare si democratice, la elaborarea 
Tratatului de istorie a României, pe 
baza concepției materialist-dialectice. 
în spiritul Programului Partidului 
Comunist Român, ăl documentelor 
Congresului al XI-lea. la evidenție
rea experienței Partidului Comunist 
Român în opera de edificare a Româ
niei socialiste, lâ educarea oamenilor 
muncii in spiritul patriotismului so
cialist și internaționalismului prole
tar. al simțămintelor de dragoste si 
atașament față de trecutul glorios de 
luptă al proletariatului și poporului 
român, față de realizările prezentu
lui nostru socialist.

(Agerpres)

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, luni 
după-amiază, pe ministrul comerțu
lui din Republica Peru, general-lo- 
cotenent Luis Arias Graziani, condu
cătorul delegației peruane la lucră
rile celei de-a Il-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-peruane.

, Oaspetele a rugat pe primul mi
nistru să transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un călduros sa
lut. urări de sănătate și fericire din 
partea președintelui Republicii Peru, 
general de divizie Francisco Morales 
Bermudez. Mulțumind, tovarășul Ma
nea Mănescu a rugat pe oaspete 
să transmită, din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, un 
cordial salut și cele mai bune urări 
președintelui Republicii Peru și pros
peritate poporului peruan.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă 
mereu ascendentă a relațiilor româ
no-peruane, la baza căreia stau înțe
legerile și acordurile convenite cu 
prilejul vizitei in Peru a președin
telui Nicolae Ceaușescu. în acest ca
dru au fost relevate o serie de do
menii de activitate. în care coopera
rea economică, tehnico-științifică și 
culturală dintre România și Peru se 
desfășoară fructuos în folosul celor 
două țări și popoare. Totodată, s-au 
identificat noi posibilități de coope
rare in producția industrială, extrac
tivă. construcții dc mașini, comer
cială și în alte domenii, menite să 
ridice pe o treaptă superioară cola
borarea româno-peruană.

La întrevedere au luat parte to
varășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, precum și Ion Co- 
mănescu, ambasadorul României in 
Peru.

A participat, de asemenea. Enrique 
E. Laroza, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Lucrările sesiunii 
Comisiei mixte 
româno - peruane

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și general-lo- 
cotenent Luis Arias Graziani, minis
trul comerțului din Republica Peru, 
conducătorul delegației care a parti
cipat la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte româno-pe
ruane. au semnat luni după-amiază 
Actul final al lucrărilor sesiunii, des
fășurate la București între 25 și 29 
martie 1976.

în timpul lucrărilor sesiunii s-au 
definit noi obiective de cooperare, 
de, interes reciproc, în domeniile,, pe
trolului. chimiei, construcțiilor de 
mașini, construcțiilor industriale, a- 
griculturii. De asemenea, in ceea ce 
privește schimburile de mărfuri in 
următorii ani. s-a convenit lărgirea 
și diversificarea acestora. în condiții 
reciproc avantajoase.

Au fost semnate, totodată, con
tracte de colaborare și cooperare în
tre întreprinderi de comerț exterior 
din tara noastră și întreprinderi si
milare din Republica Peru.

în alocuțiunile rostite cu prilejul 
semnării, ion Pățan , și Luis Arias 
Graziani au relevat că documentele 
încheiate transpun in fapt înțelege
rile convenite intre cele două țări, 
cu prilejul vizitei efectuate de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
Peru. Vorbitorii au subliniat. în a- 
cest cadru, că aipplificarea conlucră
rii economice româno-peruane. pe 
multiple planuri, este în folosul și 
spre binele ambelor țări și popoare, 
în interesul instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

★
în cursul zilei de luni, ministrul 

peruan al comerțului a avut convor
biri cu Vasile Bumbăcea. ministrul 
construcțiilor industriale.

(Agerpres)

Sesiune științifică
Cu prilejul împlinirii a 125 de ani 

de la nașterea lui Spiru Haret. Aca
demia Republicii Socialiste România. 
Ministerul Educației șl învățămîntu- 
lui și Academia de științe sociale și 
politice au organizat luni. în Capi
tală. o sesiune științifică avmd ca 
temă „Tradițiile progresiste ale în- 
vătămîntului românesc".

Au luat cuvintul Paul Niculescu. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămintului, 
academicienii Caius Iacob. Ștefan 
Pascu și Șerban Țlțeica. profesorii 
Mircea Malița. Ștefan Bârsănescu și 
Stanciu Stoian. membri corespon
denți ai Academiei Republicii Socia
liste România. profesorii Traian 
Lungu și Radu Haret. Vorbitorii au 
evidențiat politica partidului in do
meniul dezvoltării invățămintului. 
educării și formării tinerei genera
ții. continuatoare a unor tradiții 
înaintate cultivate de numeroși oa
meni de seamă, printre care se nu
mără și Spiru Haret.

A fost relevată contribuția adusă 
de Spiru Haret. remarcabil slujitor 
al scolii, la modernizarea invățămin- 
tului românesc. Pe lingă preocu
pările din domeniul didactic, vorbi
torii au prezentat personalitatea lui 
Spiru Haret si din alte puncte de 
vedere : ca participant activ la viața 
social-politică a României de la sfîr- 
șitul secolului al XlX-lea și începu
tul secolului al XX-lea. ca om. de 
știință cu o gîndire originală, avind 
o finalitate practică, ca purtător al 
unor alese trăsături umane.

(Agerpres)

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Stimate tovarășe Jablonski,
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po

porului român și al meu personal,-/am plăcerea să vă transmit, cu ocazia 
realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, cele mai calde felicitări, împreună cu 
urări de sănătate și noi succese în activitatea de mare răspundere consacrata 
construirii societății socialiste dezvoltate în Polonia prietenă.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie tradi
ționale și colaborare pe multiple planuri dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, in interesul poporului român și al poporului polonez, 
al cauzei socialismului, păcii și securității in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în drum spre cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, 
survolind teritoriul Republicii Socialiste România. în numele delegației 'Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și al meu perso
nal. vă transmit salutări cordiale și cele mai bune urări dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și poporului român con
structor al socialismului.

JÂNOS KĂDĂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim dumneavoastră. Consiliului de Stat și Guvernului Repu

blicii Socialiste România sinceră recunoștință pentru condoleanțele transmise 
în legătură cu încetarea din viață a vicepreședintelui Consiliului Administra
tiv al Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Nam Ir.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări și de urări 
pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să ni-1 adreseze cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a urcării pe tron. Transmițînd Excelenței Voastre 
mulțumirile noastre sincere, ne este foarte plăcut să vă exprimăm urări de 
fericire și prosperitate atit dumneavoastră personal, cit și poporului român.

Vă rugăm să primiți inalta noastră considerație.
HASSAN al ll-lea

Regele Marocului

Tovarășului PIOTR JAROSIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone
Stimate tovarășe Jaroszewicz,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consi

liului de Miniștri al Republicii Populare Polone. îmi este plăcut să vă transmit, 
in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai sincere urări de noi succese în îndeplinirea 
înaltei misiuni ce v-a fost încredințată, spre binele Poloniei socialiste, pentru 
întărirea în continuare a prieteniei dintre țările și popoarele noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

întoarcerea de la Moscova 
a delegației Marii Adunări Naționale
Delegația Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care a întreprins o vizită oficială de 
prietenie în Uniunea Sovietică, s-a 
înapoiat, duminică, in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale. loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului Legislativ. loan 
Pop D. Popa, președintele Comisiei 
pentru sănătate, muncă, asigurări so
ciale și protecția mediului, Radu E- 
nache. secretar al M.A.N., de alte 
persoane oficiale.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Republicii 
Democratice Sudan

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Gaafar Aii Bakheit, membru al 
Biroului Politic al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, luni, la Ambasada Repu
blicii Democratice Sudan la Bucu
rești' au prezentat condoleanțe tova

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a adresat o telegra
mă de felicitare mareșalului Seimu
lui Republicii Populare Polone, Sta
nislaw Gucwa, cu prilejul realegerii 
sale in această funcție.

★
O delegație economică din Repu

blica Populară Bangladesh, condusă 
de Kafiluddin Mahmood, secretar la 
Ministerul Planificării, a sosit în Ca
pitală. Delegația va lua parte la lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte a celor două țări.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Theodor Dițulescu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Sin
gapore, cu reședința la Djakarta.

★
Luni a plecat la Helsinki o dele

gație a Asociației de prietenie 
româno-finlandeză. condusă de Cezar 
Lăzărescu. președintele asociației, 
care va participa la manifestările or
ganizate cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a înființării Asociației 
Finlanda—România.

★
La 29 martie a.c. a părăsit defi

nitiv țara noastră Jean Firmin 
N'Gondet, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Gabo- 
neze in Republica Socialistă România.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La' plecarea din Moscova, delegația 

a fost condusă de V. P. Ruben, pre
ședintele Sovietului naționalităților a) 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., F. T. 
Ermas, deputat, președintele Comi
tetului de stat pentru cinematografie 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
L. S. Bogatîriova. deputat, funcțio
nari superiori ai Prezidiului Sovie
tului Suprem și Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

rășii Paul Niculescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. George Ciucu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., rectorul 
Universității București.

Luni la amiază a avut loc la Bucu
rești semnarea înțelegerii de co
laborare intre Uniunea artiștilor 
plastici din Republica Socialistă 
România și Uniunea artiștilor plas
tici din R.P. Polonă pe anul 1976. 
înțelegerea prevede schimburi de 
materiale și informații privind cele 
mai reprezentative lucrări din dome
niul artelor plastice, de cărți, mo
nografii, reviste de specialitate, 
schimburi de delegații și artiști pen
tru a lucra în tabere și case de crea
ție, organizarea prin reciprocitate 
de expoziții și participarea la ma
nifestări artistice internaționale.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pacea, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici din țara noastră, șt 
de Janusz Kowalski, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici din R.P. 
Polonă.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Polone la București.

★
La întreprinderea „Electroputere" 

din Craiova a avut Ioc, luni, festivi
tatea predării primei locomotive die
sel electrice de 3 500 CP. destinată 
exportului în Anglia, produs realizat 
în colaborate cu firma „Brush" din 
această țară.

La realizarea locomotivei o contri
buție de seamă a avut colectivul 
întreprinderii constructoare de ma
șini Reșița. (Agerpres)

cinema
• Tom șl Jerry : CAPITOL — 
9.15; 11; 12,45; 14.45; 16,45; 18,30; 
20,15.
• Zgomotul motorului ; Muntele 
ascuns : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,45.
• Darling Lili : PATRIA - 9;
11,45: 14.30; 17.15; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12; 16,15; 19.30, MO
DERN — 9; 15; 16,15: 19.30.
• Mr. Majestyk : VICTORIA —
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 

FEROVIAR - 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,13; 20,30, AURORA - 9; 11,13; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL 
— 9: 11,15; 13.30: 16; 18,13; 20.30, 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, FESTIVAL - 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Prin cenușa imperiului : CEN
TRAL — 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11.15; 13.30: 
16; 18,15; 20,30, ARTA — 15.30; 17.45; 
20.
• Comoara rechinilor : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
534): 20.15 (seria de bilete 535), 
EXCELSIOR - 9: 11.15; 13.30; 16; 

18.15; 20,30), FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30: 15,13: 18: 20,15.
• Jurnalul Annei Frank ; Plăce
rea ; Shane : CINEMATECA (sala 
Union) — 14.15; 16,15; 10.30; 20.30. 
?Un țărăn pe bicicletă : COTRO- 

ENI — 10; 12.30: 15; 17,30; 20.
• ZOrro : GRIVIȚA - 9: 11,45;
14,15; 17; 19.45, MIORIȚA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30, TOMIS - 9: 
11,45: 14,30; 17,15; 20.
• Călina roșie : LUMINA — 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Arborele cu frunze roz : CASA 
FILMULUI - 10; 12; 14; 16; 18: 20. 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20.15,
BUZESTI - 9: 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,15.
• Cel trei mușchetari : DACIA — 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. PA
CEA — 15.45; 18; 20,15.
• Program de desene pentru 
copii : DOINA — 9,30; 11,15; 17.30.

8 Automobilul, vioara și cățelul :
OINĂ - 13; 15,15; 20.

• Eu șl dragiie mele mătuși : 
UNIREA - 16: 18; 20.
• Casa dc lâ miezul nopții : 
BUCEGI - 15,45; 18; 20, LIRA - 
15.30; 18; 20,15.
• cerul e cu HOI : GLORIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.13; 20,30.
« Dincolo de pod : DRUMUL 
SĂRII - 15.30; 18; 20,15.
• Un cintec pe Broadway : GIU- 
t.EȘTI - 15,30; 19.15.
• Cursa : FERENTARI - 15,30; 
18; 20 15.

• Patima : CRtNGAȘI - 17. FLA
CĂRA - 15,30: 18: 20. .
• Dragoste amară : VOLGA — 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Secretul ctfrului : MOȘILOR — 
15,30; 18: 20.15
• Mireasa lui Zandy : VIITORUL
- 13.30; 18; 20,15.
• încă nu e seară : MUNCA — 
13.45: 13; 20.
• inspectorul Brannigan : POPU
LAR — 13,30; 18; 20,15.
• Singurătatea florilor : COSMOS
- 15.30: 18; 20.15.
• Soacra : VITAN — 13.30; 18: 20.
• Alarmă tn Deltă : RAHOVA — 
16: 18: 20.
• Zile fierbinți : PROGRESUL — 
15,30; 17,30; 19.30.

teatre
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
• Teatrul de comedie : Nicnic —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureahu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina icoanei) : 
Noile suferințe ale tinărului „W“
- 19.30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul ,.C. I. Nottarâ" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19.30.

• Teatrul satirie-mutieal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30; (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19.30.
• Teatrul ,.I. Vasliescu- : O fată 
imposibilă — 19,30.
• Teatrul ,.i. Creangă- : Nota 
zero ia purtare — 9.30.
• Ansamblul ârtistie „Rapsodia 
română* *4: Pe-un picior de plai 
- 19.30.
• Circul București : Zoo Circus 
Fraga — 19,30; (la circul de pînză 
din cartierul Titan) : La start, ve
detele circului internațional — 1»;

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30; (sala mică) : Viața 
unei femei — 19.30,
• Filarmonica ..George Enescu- 
(Ateneul Român) : Anotimpuri, 
ritmuri. tonalități. Vara — Mi 
major și do diez minor. Audiție 
comentată de George Bălan — 19.
• Opera Română : Andrea Che
nier — 19. 19.30.

L
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Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

In atenție : urmările agresiunii Africii de Sud 
împotriva Republicii Populare Angola

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite au continuat, 
luni, dezbaterile Consiliului de Secu
ritate asupra situației create prin a- 
gresiunea militară a Africii de Sud 
Împotriva Republicii Populare An
gola. Reuniunea a fost convocată la 
cererea Organizației 
cane.

In alocuțiunea sa. 
Zambiei, ambasadorul 
mara. a subliniat că 
tervenției agresive nu ___ ____...
nată prin retragerea trupelor sud-a
fricane în Namibia. „Consiliul de 
Securitate — a spus el — trebuie 
să ia în considerare efectele agresiu
nii. cu alte cuvinte daunele cauzate 
Angolei pe plan atît uman, cit și 
material. întrucît acestea sînt imen
se. consiliul trebuie să condamne 
Africa de Sud cu toată fermitatea 
pentru agresiunea comisă și să re
clame respectarea deplină de către

Unității Afri-

reprezentantul 
Dunstan Ka- 
problema in- 

a fost solutio-

Conferința 0. N. U. asupra dreptului mării
NAȚIUNILE UNITE 29 - Cores

pondentul nostru transmite : La se
diul O.N.U. din New, York continuă 
lucrările Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării, a căror notă domi
nantă o constituie preocuparea ma
jorității statelor participante și în 
primul rind a țărilor in curs de dez
voltare de a se elabora reglementări 
în domeniul mărilor și oceanelor 
care să se circumscrie obiectivului 
edificării noii ordini economice in
ternaționale. cerinței statornicirii în
tre toate statele a unei colaborări 
fructuoase. O problemă de interes 
general, viu. dezbătută în aceste zile 
în cadrul sesiunii, o constituie cer
cetarea științifică cu privire la mări 
și oceane.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul tării noastre s-a 
pronunțat în favoarea acelor propu
neri care pot conduce la promovarea 
cercetărilor științifice și a cooperării 
Internationale în acest domeniu și 
care sînt în concordantă cu drepturile 
statelor riverane de a reglementa ac
tivitățile de cercetări oceanografice 
în zonele de jurisdicție națională.

La propunerea reprezentantului 
României și a delegaților altor țări

Colocviul internațional 
„Italia - de la eliberare 

la republică"
ROMA — Corespondentul Ager

pres transmite ; La Florența s-au 
Încheiat lucrările colocviului interna
țional „Italia — de la eliberare la 
republică". Colocviul, care se înca
drează în manifestările ce vor fi 
consacrate în acest an .împlinirii a 
30 de ani de la proclamarea Repu
blicii Italiene, a fost organizat de 
Institutul național pentru istoria 
mișcării de eliberare în Italia, pre
cum si de o serie de organizații lo
cale din Toscana și Florența. Au luat 
parte un mare număr de oameni po
litici. printre care Ferrucio Parri, 
președintele primului guvern demo
cratic. reprezentanți ai tuturor for
țelor politice din arcul, constituțional, 
istorici, oameni de știință din Italia 
ți din alte țări ale lumii, printre care 
ți România.

Timp de trei zile, pârtiei pantii au 
dezbătut, prin comunicări și discuții, 
probleme legate de evoluția situației 
italiene în perioada de la eliberare 
gi pînă la proclamarea republicii.

Eliberarea teritoriilor arabe ocupate, 
cerință fundamentală a instaurării unei păci 

trainice și juste în Orientul Mijlociu
♦

Anul acesta, ziua de 30 martie a 
fost stabilită ca Zi de sprijin al luptei 
poporului arab din teritoriile ocupate
— prilej de reafirmare a solidarității 
forțelor progresiste de pretutindeni 
cu cauza dreaptă a poporului palesti- 
nean, a tuturor popoarelor arabe, cu 
lupta lor pentru a obține eliberarea 
teritoriilor cucerite de Israel ca ur
mare a războiului din 1967.

Evoluția situației din Orientul 
Mijlociu este urmărită cu deosebită 
atenție de opinia publică internațio
nală, dornică să se asigure lichida-' 
rea stării de conflict care dăinuie de 
atîția ani in această parte a lumii, 
cu profunde implicații asupra cau
zei păcii și destinderii în lume. Eve
nimentele au demonstrat in mod 
elocvent că menținerea sub ocupație 
a teritoriilor arabe ocupate în 1967 
este principala sursă de alimentare 
a acestui focar de încordare care 
constituie un permanent pericol la 
adresa păcii.

De la început, încă de la izbucni
rea conflictului din Orientul Mijlo
ciu, România s-a pronunțat pentru 
solutionarea pe cale politică a situa
ției din această regiune, pentru 
crearea condițiilor în vederea instau
rării unei păci trainice și juste. 
Țara noastră a subliniat permanent 
necesitatea imperioasă a eliberării 
teritoriilor arabe ocupate de Israel în 
urma războiului din 1967, ca o ce
rință fundamentală a instaurării 
păcii. In afirmarea clară și consec
ventă a acestei poziții, țara noastră 
a pornit în primul rînd de la prin
cipiul inadmisibilității ocupării, sub 
nici o formă și sub nici un pretext, 
de teritorii aparținînd altor popoare
— acesta fiind un principiu vital, o 
cerință fundamentală a unor relații 
normale între state, a conviețuirii 
pașnice între popoare. In repetate 
rînduri, in documentele partidului și 
statului nostru, în comunicatele și 
declarațiile comune semnate cu alte 
state, în pozițiile exprimate la O.N.U. 
ți în alte organizații internaționale, 
s-a subliniat cu toată claritatea că 
fără eliberarea teritoriilor arabe ocu

aceasta a independentei, suveranită
ții si integrității teritoriale a Ango- 
lei“.

Ambasadorul Guineei. Jeanne Mar
tin Cisse, s-a pronunțat pentru in
stituirea unui embargo asupra livră
rilor de armament către Republica 
Sud-Africană. Evocînd și alte acte 
de agresiune comise de regimul de 
la Pretoria, vorbitoarea — care a luat 
cuvîntul ca președinte al Comitetu
lui . special al O.N.U. împotriva a- 
partheidului — a cerut consiliului să 
adopte măsurile necesare pentru pre
venirea unor noi acțiuni de această 
natură.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
Egiptului. Ahmed Esmat Abdel Me- 
guid. care a declarat că Angola este 
îndreptățită să primească compensa
ții pentru pagubele cauzate de in
tervenția trupelor sud-africane. El a 
cerut consiliului să reclame retra
gerea forțelor R.S.A. nu numai din 
Angola, ci si din Namibia.

în curs de dezvoltare, s-a înlăturat 
din textul de negociere orice preve
dere de natură să aducă atingere de
plinei suveranități a statelor riverane 
asupra apelor lor teritoriale, realizîn- 
du-se un consens potrivit căruia orice 
activități de cercetare științifică în 
marea teritorială se pot desfășura 
numai pe baza consimțămîntului 
preș și în condițiile stabilite de 
tul riveran respectiv.

ex- 
sta-

agențiile de presă transmit
Comunicatul privin<î «pn- 

vorbirile dintre președintele R.S.F, 
Iugoslavia, I. B. Tito, și președintele 
Consiliului Revoluționar Suprem al 
R.D. Somalia, Mohamed Siad Barre, 
relevă convingerea celor două părți 
că conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate va contribui la întărirea 
unității și solidarității acestor state 
în lupta pentru promovarea unor noi 
relații politice și economice interna
ționale, mai echitabile. Părțile au 
relevat că soluționarea situațiilor de 
criză din diferite domenii constituie 
o condiție pentru menținerea păcii, 
promovarea destinderii și consoli
darea securității internaționale.

Secretarul general al 
P.C.F., Georges Marchais, s-a pro
nunțat pentru o amplă acțiune uni
tară a partidelor de stingă în per
spectiva alegerilor municipale din 
1977 si a celor legislative din 1978. 
El a subliniat că P.C.F. a propus 
partenerilor săi din Uniunea Stîngii 
— Partidul Socialist și Mișcarea Ra
dicalilor de Stingă — constituirea 
unor liste unitare în toate orașele 
cu peste 30 000 locuitori.

Convorbiri. La Tokio au în* 
ceput convorbirile dintre delegația 
Partidului Comunist din Spania, con
dusă de Santiago Carrillo, secretar 
general al partidului, și delegația 
Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C.
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Demonstrație la Sevilla. 
Aproximativ 10 000 de persoane au 
participat la o demonstrație în orașul 
spaniol Sevilla, cerînd amnistierea 
deținuților politici și revenirea în 
țară a persoanelor exilate. Poliția a 
intervenit, utilizînd grenade lacrimo
gene și gloanțe de cauciuc. Aproxi
mativ 30 de persoane au fost aresta
te. Ampla demonstrație a avut loc 

pate prin forță de Israel nu poate fi 
concepută statornicirea păcii in 
această regiune. In acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
recent : „După părerea României, 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu trebuie să se acțio
neze in continuare, cit mai intens, 
pentru retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pentru rezolvarea 
problemei poporului palestinean in 
conformitate cu aspirațiile și intere
sele sale legitime — inclusiv de a-și 
constitui un stat propriu, indepen
dent — pentru respectarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă".

Justețea acestei poziții, necesitatea 
stringentă a eliberării teritoriilor a- 
rabe ocupate au fost puse din nou 
în lumină în timpul dezbateri
lor de săptămîna trecută din Con
siliul de Securitate asupra situației 
din aceste teritorii. Așa cum a reie
șit în cursul dezbaterilor, incidentele 
care s-au produs în ultimul timp la 
Ierusalim și în alte orașe de pe ma
lul vestic al Iordanului, care s-au 
soldat cu victime în rîndul populației 
pașnice și cu pagube materiale, sînt 
o consecință directă a menținerii sub 
ocupație de către Israel a teritoriilor 
arabe. Proiectul de rezoluție propus 
de țările nealiniate spre adoptare re
flectă îngrijorarea profundă față de 
situația gravă rezultată din perpe
tuarea ocupației, ca și din măsurile 
întreprinse de Israel pentru modifi
carea caracterului fizic, cultural, de
mografic și religios al teritoriilor 
arabe, subliniind totodată inadmisibi- 
litatea dobîndirii de teritorii prin for
ță. Așa cum s-a anunțat, proiectul 
de rezoluție a întrunit sprijinul a 14 
state din cele 15 state membre ale 
Consiliului de Securitate, dar. în mod 
regretabil, datorită veto-ului opus de 
Statele Unite, nu a putut fi adoptat.

în concordanță cu poziția sa prin
cipială față de situația din Orientul 
Mijlociu, România, ca tară membră a 
Consiliului de Securitate, și-a ex
primat în cursul dezbaterilor sprijinul 
față de documentul prezentat de ță
rile nealiniate. Țara noastră aprecia
ză că Israelul, forțele politice din 

După cum s-a anunțat la vremea 
respectivă, spre sfîrșitul lunii octom
brie a anului trecut. ambasadorul 
Turciei la Viena. Danis Tunaligil. a 
căzut victima unui atentat comis de 
un grup de teroriști. Știrea a fost 
primită cu sentimente de mihnire și 
puternică reprobare de către opinia 
publică din tara noastră, cunoscute 
fiind vechile relații de prietenie și 
bună vecinătate existente între po
poarele român și turc, ca si faptul 
că România a respins întotdeauna cu 
fermitate și a condamnat în modul 
cel mai energic practicile teroriste, 

acte criminale 
oricăror norme de 

mai elementare prin-
asasinatul politic 
care contravin 
justiție și celor 
cipii umanitare.

Cu atît mai 
neînțeles apare 
ziarele turcești s-au făcut ecoul unor 
speculații în sensul că asasinii am
basadorului turc ar fi... români sau.

surprinzător și de 
faptul că. recent.

Manifestări dedicate României
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc întrunirea 
anuală a membrilor Asociației de 
prietenie Suedia — România. A- 
dresîndu-se celor prezenți, pre-, 
ședințele asociației, scriitorul suedez 
H.P. Matthis. a vorbit despre reali
zările poporului român pe calea dez
voltării sale multilaterale, elogiind 
activitatea neobosită pe care preșe
dintele Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară în slujba păcii și a cooperării 
între națiuni, tn cuvîntul său, amba
sadorul Teodor Vasiliu, după ce s-a 
referit la principiile politicii externe 
românești, a relevat dezvoltarea con
tinuă a relațiilor româno-suedeze.

cu numai 24 de ore înaintea unei 
vizite în acest oraș a șefului statu
lui.

Convorbiri vest-germano- 
egiptene. Președintele R. A. E- 
gipt. Anwar El Sadat, a so
sit luni la Bonn într-o vizită oficială 
— prima efectuată în R. F. Germania 
de un șef de stat egiptean. Discuțiile 
se vor concentra asupra posibilităților 
de intensificare a colaborării bilate
rale, precum și a modalităților de 
sprijinire de către R. F. Germania a 
procesului în direcția păcii în Orien
tul Apropiat.

Primul ministru portu
ghez, Jose Pineiro de Azevedo, a 
avut luni întîlniri separate cu liderii 
unor partide politice, consacrate pre
gătirii alegerilor parlamentare de la 
25 aprilie. După întrevederi, premie
rul și-a exprimat speranța că discu
țiile vor fi urmate de contacte între 
conducătorii principalelor partide po
litice din țară, pentru a se asigura 
desfășurarea în bune condiții a ale
gerilor.

Intr-un interviu acordat s&p- 
tămînalului britanic ..The Observer", 
președintele Republicii Populare Mo- 
zambic. Samora Machel. și-a expri
mat convingerea că-populația de cu
loare. majoritară, din Rhodesia va 
reuși să iasă învingătoare în lupta 
pe care o duce cu forțele regimu
lui rasist Evocînd măsurile luate de 
tara sa împotriva Rhodesiei. Samora 
Machel a subliniat că acestea au fost 
determinate de „aroganta de care dă 
dovadă Ian Smith, de refuzul lide
rului regimului rasist de a negocia. 
Pentru Marea Britanie. a adăugat el, 
singura soluție posibilă este de a 
susține lupta populației de culoare".

Muncitorii feroviari ja
ponezi vor participa azi la o grevă

această țară trebuie să înțeleagă că 
atît timp cit teritoriile arabe vor con
tinua să fie menținute sub ocupație 
nu va fi posibilă instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu. Așa cum a arătat 
nu o dată experiența istorică, adevă
rata securitate constă nu în ocuparea 
de teritorii străine — sursă perma
nentă de neliniște și încordare — ci 
în statornicirea unor relații noi, de 
bună vecinătate, de conviețuire paș
nică și colaborare între state.

In același timp, România s-a pro
nunțat și se pronunță in mod ferm 
pentru reglementarea problemei po
porului palestinean potrivit năzuin
țelor sale fundamentale, inclusiv 
dreptul de constituire a unui stat 
propriu, independent — aceasta re- 
prezentînd o componentă esențială a 
soluționării ansamblului situației din 
Orientul Mijlociu. Pronunțîndu-se 
pentru recunoașterea O.E.P. ca re
prezentant unic al poporului palesti
nean, România dezvoltă legături de 
prietenie cu această. Intîlnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., au contribuit la 
dezvoltarea legăturilor reciproce, 
constituind totodată manifestări ale 
sprijinului acordat cauzei drepte a 
poporului palestinean.

Eliberarea teritoriilor arabe ocupa
te, reglementarea problemei po
porului palestinean, asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor sta
telor din regiune reprezintă cerințe 
imperioase, în realizarea cărora sînt 
interesate popoarele din Orientul 
Mijlociu, toate popoarele iubitoare de 
pace. Pentru atingerea acestor obiec
tive, pentru instaurarea unei păci 
juste și durabile, se impune intensi
ficarea eforturilor tuturor statelor și 
popoarelor, ale tuturor forțelor pro
gresiste. Reafirmîndu-și cu acest pri
lej solidaritatea cu cauza dreaptă a 
popoarelor arabe, România Socialistă 
este hotărîtă să militeze și pe viitor, 
cu aceeași consecventă, pentru înfăp
tuirea acestui deziderat major al 
actualității internaționale.

D. ȚINU 

în orice caz. s-ar afla in România. 
Produce o profundă mirare și nedu
merire cum asemenea știri răuvoi
toare si lipsite de orice temei au 
putut să dobîndească credit și să fie 
difuzate în paginile presei dintr-o 
tară prietenă. Apare limpede că a- 
cest lucru nu poate în nici un caz 
sluji dezvoltării prieteniei dintre 
România și Turcia, nu răspunde in
tereselor adîncirii relațiilor dintre 
popoarele celor două tari.

Opinia publică din tara noastră, 
manifestîndu-și încrederea că știrile 
amintite mai sus — totalmente 
nefondate și de natură să creeze con
fuzii — vor primi cuvenita dezmin
țire. iși exprimă convingerea că tra
diționalele legături româno-turce se 
vor dezvolta în continuare, in inte
resul celor două popoare, al cauzei 
păcii, prieteniei și colaborării în zona 
balcanică. în Europa și în întreaga 
lume.

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au deschis Zilele culturii 
românești. Această importantă mani
festare culturală, care va dura trei 
săptămîni, a fost inaugurată prin 
vernisajul unei expoziții de artă 
populară românească. Cu acest pri
lej au vorbit ministrul construcțiilor 
de locuințe. Olavi Hanninen. și am
basadorul tării noastre in Finlanda. 
Constantin Vlad.

Au fost prezenți șeful cancelariei 
prezidențiale. Kauko Sipponen. re
prezentanți ai corpului diplomatic, 
oameni de cultură și artă, membri 
ai Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie Finlanda — 
România, un numeros public.

de 24 de ore. Centrala sindicală 
SOHYO a apreciat că acțiunea va pa
raliza traficul feroviar pe întreg te
ritoriul tării, funcționarii publici și 
muncitorii din transporturile parti
culare urmînd a intra la rîndul lor 
în grevă, pe timp de 12 ore. Greviș
tii revendică ameliorarea condițiilor 
de viată.

Comitetul de coordonare 
în domeniul agricol31 Con_ 
siliului unității economice arabe s-a 
întrunit la Cairo pentru a lua în dis
cuție proiectele de dezvoltare a 
agriculturii țărilor arabe și de di
versificare a relațiilor de cooperare 
interarabă în acest domeniu. Vor fi 
luate în discuție, de asemenea, posi
bilitățile de instituire a unei fede
rații agricole arabe, care să aibă 
drept principală sarcină coordonarea 
proiectelor prioritare de dezvoltare 
a agriculturii.

0 reuniune a miniștrilor 
de externe din c°iumbia> costa 
Rica, Panama, Peru și Venezuela, 
care dezbate probleme legate de pre
gătirea Conferinței lațino-americane 
la nivel înalt, programată să aibă 
loc în luna iunie, s-a deschis la 
Ciudad de Panama.

Poliția italiană a arestat 
luni pe generalul Gianadelio Maletti 
și căpitanul Antonio La Bruna, care 
au lucrat în cadrul serviciilor secrete, 
acuzați de complicitate la actul tero
rist comis în 1969 de elemente de ex
tremă dreaptă, în cursul căruia și-au 
pierdut viața 16 persoane.

londra Azi, rezultatul 
celui de-al doilea tur

de scrutin pentru alegerea 
liderului partidului laburist

LONDRA 29 — Corespondentul
nostru transmite : La 30 martie ur
mează să se anunțe rezultatul votului 
în cel de-al doilea tur de scrutin pen
tru alegerea liderului partidului la
burist și, implicit, a primului minis
tru britanic. Acest eveniment este aș
teptat cu deosebit interes., cu atît mal 
mult cu cit țara se află în fața unor 
momente importante : conferința la 
nivel înalt a statelor membre ale Pie
ței comune (1—2 aprilie) și prezen
tarea bugetului în parlament (6 apri
lie), cînd urmează să se definească 
viitoarea strategie economică a gu
vernului.

Din cei șase candidați inițiali, în 
cursă au mai rămas doar trei : mi
nistrul de externe James Ca’laghan. 
ministrul muncii, Michael Foot, și 
ministrul finanțelor. Denis Healey. 
Publicațiile „Sunday Times" și 
„Weekend World" au organizat un 
amplu sondaj de opinie, potrivit că
ruia în cel de-al doilea tur de scrutin 
ar putea să se înregistreze următorul 
rezultat : James Callaghan — 138 vo
turi. Michael Foot — 135 și Denis 
Healey — 42. Dacă într-adevăr un 
asemenea pronostic se va confirma 
marți seara, rezultă că pentru ale
gerea noului lider va fi necesar un 
al treilea tur de scrutin, la care vor 
participa primii doi candidați în or
dinea numărului de voturi. Rezultatul 
ultimei consultări va fi cunoscut la 5 
aprilie. j

Evoluția situației din Liban
• Ciocniri violente pe întreg teritoriul țării • 15 200 de morți 

în 11 luni
BEIRUT 29 (Agerpres). — în cursul 

zilei de luni, luptele dintre părțile 
aflate in conflict au făcut ravagii în 
întregul Liban și războiul civil, care 
durează de 11 luni. împinge națiunea 
spre ruină — scrie agenția United 
Press International.

In centrul Beirutului s-au auzit din 
nou exploziile tirurilor de artilerie 
grea și mortierelor, făcînd ca stră
zile capitalei să rămînă pustii. Mai 
multe incendii au izbucnit în docu- 
rile1 portului Beirut, care au cauzat 
pierderi de peste 30 milioane de 
dolari. Clădirea postului de radio 
Beirut a fost atinsă de trei obuze. 
Localitatea Zghorta. din nordul Li
banului. a fost supusă unor puternice 
tiruri de artilerie grea și mortiere.

Rezervele de combustibili lichizi — 
informează agențiile de presă — s-au

Deschiderea celui de-al Xl-lea
Congres al

SOFIA 29 r- Corespondentul Ager- 
pres transmite : La 29 martie, în 
marea Sală a congreselor din Sofia, 
au început lucrările Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Bul
gar.

în prezidiu iau Ioc Todor Jivko", 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., cei
lalți conducători de partid și de stat 
bulgari, precum și șefii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale unor partide socialiste și mișcări 
de eliberare, invitate de C.C. al 
P.C.B. pentru a participa la lucră
rile congresului. Este prezent în pre
zidiu tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân. Din delegație fac parte tova
rășii Vasile Marin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, membru al Colegiului central 
de partid, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Trofin Simedrea, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

La congres participă peste 1 500 de 
delegați aleși în cadrul conferințelor 
județene de dare de seamă și alegeri. 
Sînt prezenți numeroși invitați — 
conducători de ministere și departa
mente, reprezentanți ai organizațiilor 
sociale și obștești, ai organizațiilor de 
tineret și femei, ai forțelor armate, 
fruntași în producție. în sală se află, 
de asemenea, membrii delegațiilor de 
peste hotare, alți invitați.

în deschiderea lucrărilor Congre
sului al Xl-lea al P.C. Bulgar, tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al

Secretarul general al P.C.I. despre schimbările 
politice intervenite in Italia

ROMA 29 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la Palermo. în cadrul unei 
conferințe regionale a Partidului Co
munist Italian. Enrico Berlinguer, se
cretar general al P.C.I.. a menționat 
că „rezultatele alegerilor administra
tive italiene desfășurate la 15 iunie 
1975 au determinat schimbări pro
funde pe plan national, antrenînd 
schimbări ale poziției partidelor de
mocrate". Consecințele alegerilor de 
la 15 iunie, a spus în continuare 
Berlinguer. au influențat puternic 
recentul congres democrat-creștin, 
unde „cei care voiau să determine 
evoluția unei linii conservatoare și

Programul P. C. din Belgia 
în domeniul politicii externe

BRUXELLES 29 (Agerpres). — în 
cadru! pregătirilor pentru Congresul 
al XXII-lea al P.C. din Belgia, care 
urmează să aibă loc în cursul lunii 
aprilie, a fost dat publicității la Bru
xelles programul partidului în do
meniul politicii externe.

Documentul relevă succesele re
purtate pe planul promovării destin
derii și progresului în lume, arătînd, 
totodată, că forțele imperialiste în
cearcă să frîneze aceste evoluții po
zitive si să împiedice creșterea in
fluentei pe care o exercită forțele 
democratice.

Politica externă a Belgiei — arată 
documentul — trebuie să corespun
dă intereselor fundamentale ale tării, 
să contribuie la realizarea dezarmă

0 declarație a C. C. al P. C. din Argentina 
în legătură cu situația din țară

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
într-o declarație a C.C. al P.C. din 
Argentina în legătură cu înlăturarea 
guvernului condus de Maria Este] a 
Martinez de Peron și preluarea pu
terii de către o juntă militară se evi
dențiază că „situația din țară ajun
sese la o limită extremă, care leza 
țara și compromitea viitorul națiu
nii". „Ceea ce se află în criză — se 
arată în declarația C.C. al P.C. din 
Argentina — este ceva mult mai 
profund decît fostul guvern instabil, 
incapabil și corupt ; este_ structura 
economică și socială a țării, bazată 
pe doi piloni anacronici : latifundiile 
și monopolurile transnaționale".

Subliniind că „Partidul comunist 
este convins de faptul că lovitura de 
stat de la 24 martie nu a fost metoda 
cea mai potrivită pentru soluționarea 
profundei crize politice și economice, 
culturale și morale din Argentina", 
documentul relevă necesitatea apre
cierii realiste a situației. „Ne aflăm 
în fața unei noi realități. Trebuie să 
judecăm lucrurile așa cum sînt, apre
ciind confruntarea dintre fapte, vorbe 
și promisiuni".

Referindu-se la obiectivele anun
țate în comunicatele oficiale ale jun
tei și arătînd că „deși nu împărtă
șește toate punctele de vedere ex
primate de juntă", declarația relevă 
că P.C.A. „nu ar putea să nu fie de 
acord cu asemenea obiective, întrucît 
ele coincid cu puncte din programul 
partidului în care se propune dez
voltarea și independența economică a 
țării, consolidarea capacității de 
decizie națională și a suveranității 
Argentinei". Declarația C.C. al P.C. 
din Argentina subliniază, în conti
nuare, necesitatea traducerii neîntir- 
ziate în viață a unuia din obiectivele 
expuse de juntă, și anume comba
terea corupției „care a pătruns destul 
de adine în anumite sectoare ale vie
ții social-politice și economice din 
țară". „Totodată, este necesară pe
depsirea cu maximă rigoare a bande
lor de criminali fasciști, împotriva 
cărora încă nu au fost luate măsuri".

în același context, declarația arată 
că Partidul Comunist din Argentina 

epuizat în întreaga tară, aprovizio
narea fiind îngreunată de incendiul 
care a izbucnit la principala rafină
rie din Tripoli.

Se anunță că Ambasada Danemar
cei la Beirut și-a retras luni perso
nalul diplomatic. Această hotărîre 
urmează celei a Ambasadei Austra
liei.

Bilanțul victimelor înregistrate în 
cursul zilei de luni, la Beirut și în 
celelalte localități ale tării, se ridică 
la 173 morți și 217 răniți. Cifrele 
— precizează agențiile de presă — 
sînt însă incomplete, deoarece poli
tia nu poate pătrunde în zonele în 
care se desfășoară luptele. Totalul 
victimelor înregistrate în cele 11 luni 
de război civil este de 15 200 morți 
și 32 300 răniți.

P.C. Bulgar
C.C. al P.C.B., a salutat cu căldură 
pe delegați, invitați și pe oaspeții de 
peste hotare.

în continuare, delegații au ales 
organele de lucru ale celui de-al 
Xl-lea Congres și au adoptat ordinea 
de zi a lucrărilor : Raportul C.C. al 
P.C. Bulgar privind rezultatele ob
ținute în perioada dintre Congresele 
al X-lea și al Xl-lea și sarcinile de 
viitor; Raportul Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a partidului; Apro
barea directivelor privind dezvolta
rea social-economică a R.P. Bulgaria 
în perioada celui de-al șaptelea cin
cinal — 1976—1980 ; Alegerea orga
nelor centrale conducătoare ale parti
dului.

La primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul tovarășul Todor 
Jivkov, care a prezentat raportul la 
congres, conținînd principalele as
pecte ale dezvoltării economico-so- 
ciale în anii cincinalului precedent, 
ale politicii externe a partidului și 
guvernului bulgar, trăsăturile esen
țiale ale celui de-al șaptelea plan 
cincinal, ale activității partidului in 
domeniul științei și culturii.

Raportul a fost subliniat in repe
tate rînduri cu aplauze.

în cursul ședinței de după-amiază 
a fost prezentat raportul Comisiei 
Centrale de Control și Revizie a par
tidului și au început dezbaterile pe 
marginea celor două documente.

în prima zi a lucrărilor, congresul 
a fost salutat, în numele C.C. al 
P.C.U.S., de F. Kulakov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Lucrările congresului continuă.

să apere propriul lor sistem de pu
tere. în opoziție cu partidul nostru, 
au suferit o înfrîngere și s-au aflat 
în minoritate".

Secretarul general al P.C.I. a ară
tat. în continuare, că importanta 
schimbării politice intervenite în 
Italia nu trebuie subapreciată. După 
ce a reamintit faptul că socialiștii 
„au spus deschis că epoca guvernelor 
bazate pe o politică anticomunistă a 
luat sfîrsit", Enrico Berlinguer a 
afirmat că întrevede „raporturi mai 
bune, mai strînse intre socialiști și 
comuniști".

rii si a securității în Europa, la pro
movarea unor relații multilaterale cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare. P.C. din Belgia se pro
nunță pentru o politică externă a 
tării care să asigure suveranitatea 
ei națională, să excludă subordona
rea fată de forțele imperialiste și 
monopoliste si să aibă în vedere ne
cesitatea reducerii cheltuielilor mili
tare. Abordind critic „Planul Tinde- 
maris" cu privire la evoluția Pieței 
comune, comuniștii belgieni aprecia
ză că el favorizează crearea condi
țiilor pentru o contraofensivă a for
țelor reacționare, urmărește contra
cararea influentei mișcării muncito
rești și democratice din Europa occi
dentală.

apreciază drept o gravă eroare 
suspendarea activității partidelor poli
tice. „Partidele politice democratice 
pot și trebuie, în această nouă si
tuație, să contribuie activ la găsirea 
celor mai bune soluții". „Lupta pen
tru crearea unei coaliții pluriparti- 
dare în Argentina a fost un mare 
aport la soluționarea problemelor tă
rii, fiind o dovadă a maturității for
țelor politice. Dacă acest front nu a 
putut să-și joace rolul este pentru că 
el a apărut abia la sfîrșit, pe margi
nea prăpastiei" — se arată în de
clarație. în document se afirmă, tot
odată, că „partidul comunist apre
ciază faptul că junta militară a 
respins o soluție pinochetistă. Este 
necesară însă păstrarea vigilentei. 
Dușmanul din interior și exterior stă 
la pîndă".

Arătînd că Argentina se află în- 
faza unor schimbări profunde și că 
nimeni și nimic nu va putea împie
dica înfăptuirea lor în practică, de
clarația subliniază că „clasa munci
toare reclamă normalizarea democra
tică și imediată a activității sin
dicale". Totodată, se relevă necesita
tea dezvoltării pieței interne și a des
chiderii spre toate orizonturile a pie
ței externe. „Se manifestă tot mai 
puternic necesitatea dezvoltării inde
pendente și suverane, ca bază a unei 
politici externe fără discriminări 
ideologice", se arată în declarație.

Arătînd, pe de altă parte, că forțele 
armate iși justifică acțiunea prin 
afirmarea „datoriei lor de a salva na
țiunea", documentul precizează că 
aceasta nu este numai sarcina mili
tarilor, ci a tuturor argentinenilor, 
civili și militari. „Gravitatea situa
ției nu va putea fi depășită de nici 
o forță politică, nici de vreun sector 
social sau de forțele armate, dacă ac
ționează separat". „Partidul comunist 
recunoaște rolul pe care îl joacă for
țele armate în viața țării. Dacă junta 
militară este o formă de trecere spre 
tipul de guvern de care are nevoie 
Argentina înseamnă că s-a făcut un 
pas înainte", se spune în încheierea 
declarației C.C. al P.C. din Argentina.

Reluarea acțiunilor 

speculative la bursele 

vest - europene
Reluarea în cursul dimineții de 

luni a tranzacțiilor monetare la 
bursele occidentale a reactivat pre
siunile asupra lirei italiene, care a 
pierdut teren în raport atît cu dola
rul, cit și cu o serie de devize con
siderate slabe, cum ar fi francul 
francez și lira sterlină. La Milano, 
dolarul a fost cotat la 855 lire, cu 
aproximativ 15 lire peste paritățile 
din ultimele zile ale săptămînii tre
cute, cînd moneda italiană marcase o 
anumită revenire.

In schimb, prețul aurului a fost în 
creștere, uncia valorînd aproximativ 
131 dolari pe cele două piețe prin
cipale — Londra și Ziirich.

(Agerpres)

• „ALARMĂ FALSĂ". 
Iminenta instaurare a unei e- 
poci glaciare pe Terra, ipoteză 
susținută de unii meteorologi, 
arte combătută de dr. B.j*.  Ma- 
sbn, directorul Centrului brita
nic de meteorologie. Scăderile 
de temperatură din ultimele 
trei decenii în emisfera nordică 
au generat această „alarmă fal
să", apreciază el ; e vorba, în
tr-adevăr, de un proces de ră
cire, care nu ar fi însă de na
tură să modifice decisiv clima 
terestră. El a recunoscut că s-au 
înregistrat, în secolul nostru, 
unele manifestări mai puțin 
normale de ordin climatic. Nu
mai că un „eșantion" de 30—50 
de ani nu poate fi reprezenta
tiv pentru formularea unor pre
viziuni categorice pe termen 
lung.

•COMERȚ COMPU
TERIZAT. Un magazin com
plet „automatizat" funcționează 
în mod experimental la Tokio. 
Locul vînzătorilor a fost luat de 
67 de automate, dintre care 
unele dotate cu instalații frigo
rifice. care desfac circa 3 000 de 
produse alimentare, de la supe 
pînă Ia preparate din alge. 
Clientul primește o cartelă mag
netică, o introduce în automat 
și apasă pe un selector. Coman
da este recepționată de automat, 
care o transmite unui „creier 
electronic" ; acesta deconectează 
clapele automatului, iar marfa 
comandată cade intr-un coș. 
Pentru achitarea ei. clientul in
troduce cartela într-un aparat 
conectat la același „creier elec
tronic". ce eliberează pe loc fac
tura, a cărei contravaloare este 
încasată de un funcționar. în 
următorii cîțiva ani, în Japonia 
se vor fabrica utilaje pentru do
tarea a încă o sută de magazine 
de acest fel, care vor fi ser
vite doar de cîte 5 salariat!.

• UN NOU VIRUS 
GRIPAL. Organizația Mondia
lă a Sănătății (O.M.S.) a con
vocat, la Geneva, pentru 8 a- 
prilie, o conferință internațio
nală în scopul studierii situației 
create de apariția în Statele 
Unite a unui virus gripal ase
mănător cu acela care se pre
supune că a declanșat epidemia 
mondială din 1918. Autoritățile 
americane au luat deja măsura 
de a vaccina întreaga populație 
a S.U.A., iar O.M.S. a alertat 
toate centrele din lume de su
praveghere a propagării gripei, 
pentru a semnala eventuala a- 
paritie a noului virus. Pînă 
acum s-au semnalat doar 12 
cazuri de îmbolnăviri, și numai 
in Statele Unite.

• PRIMUL TRONSON 
AL METROULUI DIN 
WASHINGTON a fost 
inaugurat în mod oficial, cu o 
întîrziere de cițiva ani față de 
termenul prevăzut. Construcția 
a început în 1969, patru ani după 
aprobarea proiectului de către 
Congres. Tronsonul, în lungime 
de 7 km, face parte dintr-o re
țea care în final va avea apro
ximativ 170 de km. Un al doi
lea tronson, lung de 20 de km, 
urmează să fie terminat în 1977, 
iar întregul sistem este prevă
zut să fie dat în exploatare în 
1982.
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• RELIEF SONOR. De 
curînd, un inginer de origine 
argentineană a pus la punct un 
difuzor, care, potrivit specialiș
tilor, va revoluționa domeniul 
acusticii. De o construcție pe cit 
de simplă, pe atît de ingenioasă, 
el se compune dintr-o diafrag
mă din poliester care vibrează 
ca membrana unei tobe sub ac
țiunea a două ciocane electro
magnetice, unul pentru sunetele 
înalte, celălalt pentru sunetele 
joase. Prin faptul că sunetele 
sînt emise în toate direcțiile cu 
aceeași intensitate, ca în cazul 
unei orchestre, noul difuzor are 
performanțe mult îmbunătățite 
față de difuzoarele clasice, creînd 
perfect impresia „reliefului" 
sonor.

• REPLICA LUI HITCH
COCK. „Pensionare ? Ce în
seamnă acest cuvînt ? !“ s-a a- 
rătat contrariat cunoscutul regi
zor Hitchcock, cu ocazia prezen
tării ultimei sale creații — „In
trigă de familie" — la o între
bare a ziariștilor despre even
tualitatea retragerii sale din ac
tivitate. Exclamație, de altfel, 
firească : reputatul maestru al 
suspensului dovedește aceeași 
nesecată vitalitate creatoare, 
aflîndu-se, la cei 76 de ani ai 
săi, la al 53-a film. Un prin
cipiu pe care l-a respectat 
cu sfințenie este acela că, spre 
deosebire de alți creatori ai pe
liculelor de „senzații tari", a e- 
.vitat întotdeauna etalarea exa
gerată pe ecran a victimelor di
verselor crime : „La ce bun ? 
întreba, mucalit, Hitchcock. 
Un corp neînsuflețit., nu mai 
joacă 1“

• MECI DE FOTBAL 
CU FINAL TRAGIC. La 
Currais Novos (Brazilia), doi 
spectatori ai unui meci de fot
bal au fost omorîți și un al trei
lea rănit de focurile de revolver 
trase de un suporter înfuriat de 
explozia de entuziasm a adep- 
ților echipei adverse, provocată 
de o lovitură reușită la poartă. 
Poliția a intervenit, dar prea 
tîrziu, intervenția ei fiind to
tuși salutară pentru asasin, pe 
care a reușit să-1 scape de la 
linșaj.


