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L7n moment de mare însemnătate 
în dezvoltarea conlucrării multilaterale, 

în întărirea relațiilor prietenești 
dintre popoarele român și elen

La plecare, pe aeroportul Otopeni

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN GRECIA

■nalților soli ai poporului român

LA SOSIREA ÎN ATENA
Inalții oaspeți români 

primiți sărbătorește, 
cu manifestări de caldă

și sinceră prețuire

Vizită la președintele 
Constantin Tsatsos

Convorbiri oficiale cu premierul 
v Constantin Karamanlis

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, a făcut, în cursul după-amiezii, o vizită președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a conferit președintelui Constantin Tsatsos ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa I. Ceremonia decorării a constituit un nou moment care a pus pregnant în lumină profunzimea și trăinicia sentimentelor de priete
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nie șl considerație dintre popoarele român și elen, legate prin afinități tradiționale și prin aspirații comune de pace și progres.Președintele Nicolae Ceaușescu, conferind înalta distincție, a spus : „Vă înmînez Steaua Republicii Socialiste România în semn de prietenie și ca o expresie a bunelor relații între România și Grecia".Răspunzind, președintele Constantin Tsatsos a declarat : „Mă simt deosebit de emoționat pentru această manifestare care 

constituie o reconfirmare a sirîn- selor legături ce există și au existat dintotdeauna și care se întăresc în continuare intre cele două popoare ale noastre.Exprim urarea ca vizita domnului președinte Nicolae Ceaușescu să constituie o nouă etapă în evoluția relațiilor deja bune dintre țările noastre".Cei doi, șefi de stat s-au îmbrățișat cu căldură, și-au strîns îndelung mîinile.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatsos s-au întreținut, apoi, cordial, într-o ambianță de stimă și înțelegere reciprocă, în spiritul bunelor relații care s-au statornicit și se dezvoltă între țările și popoarele noastre.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit, la 26 martie. cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Președintele Nicolae Ceausescu și primul ministru Constantin Karamanlis au avut un schimb de vederi în probleme de interes comun ale relațiilor româno- elene și vieții internaționale.Au participat — din partea română, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii, Ion Brad, ambasadorul României în Grecia ; din partea elenă, Dimitrios 

Bitsios, ministrul afacerilor externe. Dimitri Papadakis, ambasadorul Greciei in România, Petros Moliviatis, ambasador, directorul cabinetului politic al primului ministru.Convorbirile oficiale dintre șeful statului român și premierul elen, care au durat circa două ore, s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.La încheierea întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis, răspunzind rugăminții reprezentanților presei, au făcut scurte declarații.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicola« Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au început, în ziua de 26 martie, vizita oficială în Republica Elenă, la invitația președintelui Republicii, Constantin Tsatsos.Această vizită se impune în conștiința opiniei publice din cele două țări ca un moment de mare însemnătate și semnificație în dezvoltarea conlucrării multilaterale dintre România și Grecia, în întărirea relațiilor prietenești dintre popoarele român și elen, relații statornicite și adincite în decursul istoriei lor milenare în. aceeași regiune geografică și ridicate as-

Președintele Nicolae Ceaușescu a declarat :Am făcut un schimb de păreri cu privire la colaborarea cu rezultate bune dintre România și Grecia.Nc-am înțeles să dezvoltăm această colaborare în toate domeniile.La rîndul său, premierul Constantin Karamanlis a sub*- liniat :Am ajuns la concluzia că nu sînt probleme în relațiile dintre cele două țări. Sînt numai posibilități, nelimitate, pentru dezvoltarea unei colaborări cît mai strinse, și cele două guverne sînt doritoare să le pună in valoare.

tăzi, prin voința ambelor națiuni, pe o treaptă superioară, întilnirea româno-elenă la nivel înalt de la Atena are loc, la mai puțin de un an de la convorbirile rodnice purtate, la București, de șeful statului român și primul ministru grec, convorbiri încununate prin semnarea Declarației solemne comune și a altor documente importante, care asigură o bază trainică și durabilă raporturilor dintre țările și popoarele noastre. întemeiate pe principiile e- galității. respectului independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc. Acest dialog fertil își găsește acum continuarea firească prin vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Grecia, eveniment de seamă care reafirmă dorința Românieiși a Republicii Elene de a intensifica, pe viitor, cooperarea lor in toate domeniile, de a deschide o nouă etapă, mai activă și mai fructuoasă, a colaborării lor. Evoluția mereu ascendentă a relațiilor româno-elerie demonstrează, cu puterea faptelor, că deosebirile de orînduire socială nu constituie un impediment în calea stabilirii unor raporturi de încredere și stimă, atunci cind se iau în considerație interesele popoarelor și ale păcii.Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Grecia se desfășoară atit sub semnul acestor rezultate deosebite obținute în sfera relațiilor bilaterale, cît și în condițiile favorabile create de încheierea cu succeâ.a Conferinței general-europene. Se poate aprecia că întilnirea româno- elenă la nivel înalt de la Atena reflectă întru totul spiritul Actului final de la Helsinki, ea re- levînd, încă o dată, hotărirea României și a Greciei de a'traduce in viață angajamentele a- sumate prin semnarea lui, de

a-și spori eforturile în vederea edificării unei securități reale pe continentul nostru, a realizării unei colaborări strinse între toate popoarele Europei, de a da expresie practică ideii de cooperare interbalcanică, de a contribui efectiv La transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și destinderii.Toți acești factori așază sub cele mai bune auspicii vizita președintelui României în Grecia.Primul ministru Constantin Karamanlis sublinia. în interviul acordat presei române, in preajma vizitei șefului statului român, că „poporul grec va saluta cu bucurie vizita președintelui Nicolae Ceaușescu", fiindcă el știe că „președintelui României îi revine un rol deosebit îndezvoltarea relațiilor româno- elene".Sînt cuvinte care și-au găsit o deplină confirmare, încă din primele momente ale sosirii președintelui Nicolae Ceaușescu pe pămîntul Greciei prietene.... Aeroportul Olympic. moderna aerogara a capitalei elene, căreia îi revine cinstea de a găzdui festivitatea sosirii înalti- lor soli ai poporului român. în aceste momente sărbătorești, sînt arborate drapelele de stat ale celor două țări.La ora 12.00, avionul prezidențial românesc, escortat de reactoare ale aviației militare grecești, aterizează pe pista principală a aeroportului.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întim- pinați cu cordialitate de președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și de doamna Ioanna Tsatsos, de primul ministru Constantin Karamanlis.Este de față Dimitrios Bitsios,
(Continuare in pag. a Il-a)

Dineu oficial în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu, oferit de 

președintele Constantin Tsatsos 
și doamna Ioanna Tsatsos

• Toastul președintelui CONSTANTIN TSATSOS
• Toastul președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN PAGINA A 2-AConferirea titlului de membru corespondent al Academiei din Atena tovarășei Elena Ceaușescu
• Cuvintarea tovarășei ELENA CEAUȘESCU

Convorbire cordială între tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatso» In timpul întrevederii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis
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WlJII OASPEȚI ROMÂNI PRIMIȚI SĂRBĂTOREȘTE, 
CU MANIFESTĂRI DE CAEOA Șl SINCERA PREȚUIRE

(Urmare din pag. I) ministrul afacerilor externe al Greciei.Sîrit, de asemenea, prezenți ambasadorul României la Atena, Ion Brad, și ambasadorul Republicii Elene la București, Di- mitri Papadakis.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați cu deosebită cordialitate de președintele Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsa- tsos. Cei doi șefi de stat își exprimă satisfacția pentru această primă întilnire.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Kara- manlis se salută, de asemenea, cu căldură.Președintele României prezintă apoi președintelui Republicii Elene și primului ministru persoanele oficiale care 11 însoțesc.în continuare, președintele Constantin Tsatsos prezintă președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu personalitățile elene venite in intimpinare — președintele Parlamentului, Constantin Papa- constantinou, Panayotis Papali- gouras. ministrul coordonării și planului. Evanghelos Averof- Tositsa, ministrul apărării, Constantin Konofagos, ministrul industriei, Ioannis Varvitsiotis, ministrul comerțului. Evanghelos Devletoglou, miftistrul finanțelor, Constantin. Trypanis, ministrul culturii și științelor, alți membri ai guvernului, comandantul forțelor armate elene, generalul Dyonisos Arbouzis, prefectul Atticei, și înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.Răsună apoi acordurile imnurilor de stat ale celor două țări.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatsos trec in revistă garda de onoare.în pavilionul de onoare al aeroportului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. președintele Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatsos, împreună cu primul ministru, Constantin Kara-
Cuvintul de salut 

al primarului 

Papatheodorou
Excelentă, domnule președinte.Cu emoție si sentimente de sinceră prietenie si dragoste, primarul și Consiliul Municipal al Atenei, cit si toti locuitorii capitalei vă urează bun venit. Vă primim cu căldură la intrarea istorică a orașului nostru, pe dumneavoastră si ne distinsa dumneavoastră soție, doamna Elena Ceaușescu.Legăturile de prietenie si colaborare dintre popoarele român și grec sint îndelungate si indestructibile. Sint legături care s-au dezvoltat și consolidat in lupte, incercări si sacrificii comune, pentru independența națională a țărilor noastre si pentru fundamentarea păcii si înțelegerii între popoarele din spațiul balcanic.Poporul grec apreciază si admiră personalitatea si activitatea dumneavoastră creatoare în fruntea poporului român, deoarece cunoaște si vă urmărește eforturile pentru dezvoltarea și bunăstarea tării si a poporului dumneavoastră, pentru instaurarea cooperării pașnice intre toate popoarele, eforturi care v-au desemnat ca pe un conducător proeminent pe plan mondial.Poporul grec îsi amintește si urmărește cu recunoștință poziția dumneavoastră îndrăzneață, sprijinul dumneavoastră activ și al tării dumneavoastră față de marea noastră problemă națională.Vizita dumneavoastră oficială va întări, fără îndoială, prietenia strinsă. înțelegerea reciprocă si colaborarea în toate domeniile intre popoarele și țările noastre.Consiliul Municipal al Atenei, în cadrul ședinței sale din 12 martie 1978. a decis in mod unanim să vă confere, ou prilejul vizitei dumneavoastră oficiale, cea mai înaltă distincție onorifică. Medalia de aur a orașului Atena si. totodată, să vă proclame cetățean de onoare al orașului Atena, in semn de prețuire Si dragoste fată de marea dumneavoastră personalitate șl de poporul prieten român, pe care atit de strălucit tl reprezentațl.Excelentă. doamnă ElenaCeaușescu,Pentru a onora In mod deosebit in persoana dumneavoastră pe eminentul om de știință, cu activitatea sa multilaterală si fructuoasă, științifică, socială si politică, alături de soțul dumneavoastră. Excelenta sa domnul președinte al Republicii Socialiste România, cit si ne valoroasa reprezentantă a femeii de astăzi din România, Consiliul Municipal al Atenei, in cursul ședln- 

manlis, se întrețin cordial. în acest cadru, sint evocate cu deosebită plăcere bunele relații statornicite intre România și Grecia, dorința comună de a, promova și aprofunda raporturile de conlucrare dintre cele două țări.în această atmosferă, de caldă înțelegere și prietenie, se încheie ceremonia sosirii pe aeroport a inalților oaspeți români. De la aeroportul Olympic, coloana oficială de mașini, escortată de motocicliști, se îndreaptă spre Atena, ale cărei largi bulevarde sint împodobite, pretutindeni, cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Elene.Pe șoseaua ce flanchează Golful Faliron și, in continuare, de-a lungul marelui bulevard Singrou, care duce spre centrul capitalei, mii de oameni s-au adunat pentru a saluta pe solii poporului român. Ferestrele și balcoanele edificiilor sînt înțesate de oameni.„Trăiască prietenia eleno- română !“, este textul unei urări care, prin dimensiunile sale, formează un adevărat arc de triumf peste magistrală.La puțing minute după aceea, coloana oficială oprește în fața Porții lui Hadrian, ridicată de a- tenieni in secolul al Il-lea al erei noastre, pentru a exprima recunoștința lor împăratului roman, un admirator al culturii și artei elene, în spatele acestui monument istoric se profilează ruinele Templul lui Zeus Olimpianul. Acum, ca și cu milenii în urmă, celebra poartă marchează, simbolic, intrarea oficială in Atena.Aici, sub arcada anticei porii, decorată cu coloane corintice, am asistat la o manifestare , deplin revelatoare pentru calda ospitalitate și profunda stimă cu care populația Atenei i-a primit pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu.în numele membrilor Consiliului Municipal, al tuturor locuitorilor Atenei — foarte multi dintre ei veniti să asiste la a- ceastă solemnitate — ia cuvîn- tul primarul general Iannis Papatheodorou.

ței din 22 martie 1976, a hotărit in mod unanim să vă confere Medalia de aur de onoare a municipiului Atenei.Pentru a pune în aplicare a- ceste hotărîri ale Consiliului Municipal, vă rog să-mi permiteți să vă înminez :— Excelentei voastre, domnule președinte, Medalia de aur a o- rașului Atena, cit și Diploma de cetățean de onoare al orașului Atena ;— Excelentei voastre, doamnă Elena Ceaușescu, Medalia de aur de onoare a municipiului Atenei, împreună cu diploma respectivă.Si să vă exprim. încă o dată, sentimentele călduroase de prietenie și dragoste ale poporului atenian.
¥Alocuțiunea omagială a uririi arului Atenei a fost primită cu vie satisfacție de miile de locuitori aflati aici, care au făcut o caldă manifestație de stimă si simpatie președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Aceste calde sentimente si-.au găsit o pregnantă expresie pe parcursul întregii ceremonii care a reunit un mare număr de locuitori. în aplauzele îndelungi cu care atenienii aflati aici au subliniat alocuțiunea președintelui României.

Sub arcada Porții lui Hadrian, într-o atmosferă de caldă ospitalitate, tovarășei Elena Ceaușescu i $e 
inminează Medalia de aur de onoare a municipiului Atenei

Cuvintul președintelui

Nicolae Ceausescu
Domnule președinte,Doamnă Ioanna Tsatsos,Domnule prim-ministru, Domnule primar.Doamnelor și domnilor,Aș dori să încep prin a vă mulfumi dumneavoastră, populației străvechiului oraș Atena, pentru primirea prietenească cu care am fost întîmpinați.în această primire vedem o expresie a sentimentelor de prietenie ce s-au statornicit de vreme îndelungată intre poporul român și poporul grec.Așa cum pe drept cuvînt ați menționat, domnule primar, dc-a lungul secolelor, nu o dată, popoarele noastre au luptat împreună împotriva asupririi străine. pentru libertate națională „ș_i socială. Fără nici o îndoială că aceste minunate tradiții de luptă pentru independența națională, conlucrarea pentru dezvoltare economico-socială, pentru . bunăstarea celor două popoare au avut un rol însemnat în dezvoltarea unor relații deosebit de prietenești între cele două țări și popoare. Dar trăim acum în asemenea împrejurări internaționale. cînd au loc schimbări uriașe. Așa cum se pune pe plan internațional, se pune și în Balcani problema stabilirii unor relații noi, care să asigure dezvoltarea liberă, independentă, a fiecărei națiuni, Noi. oamenii politici, conducătorii de stat și de guvern avem răspunderea de a face totul pentru a veni in întimpinarea năzuințelor popoarelor spre o viată liberă, independentă, mai bună. (Aplauze).Vorbind de tradiții, trebuie să ne gindim însă la prezentul și la viitorul popoarelor noastre. Să facem în așa fel, incit trecutului să-i adăugăm noi și noi elemente ale conlucrării active intre popoarele noastre, in intere-

★ ★Cu aceste sentimente, atenienii i-au salutat din nou, la încheierea acestui moment deosebit de semnificativ, pe președintele Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu. care. împreună cu președintele Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatsos, cu premierul Constantin Ka- ramanlis, cu celelalte persoane oficiale române și elene s-au îndreptat spre centrul Atănei.Marele oraș se oferă privirii într-o încintătoare desfășurare panoramică. Se văd. în toată splendoarea lor. vestigiile nemuritoare ale Atenei, care. înfrun- tînd 25 do secole, aduc contem- poranei,tății mărturia grandori) și strălucirii civilizației antice grecești. Ochiul distinge fără dificultate templele Acropolei, „cel mai perfect poem pe care mina omului l-a dăltuit în piatră“. care. împreună cu Parthe- nonul și Erechteionul cu propi- leele sale formează cel mai complex și valoros ansamblu arhitectonic antic, care s-a păstrat pină în zilele noastre : Odeonul „Frodus Attikous“, unde astăzi, ca și odinioară, actorii declamă din Aristofan și Sofocle.Este Atena în care au trăit și creat scriitori, artiști și ginditori de geniu ca Homer. Aristotel. Fi- dias, Pitagora. Este orașul în care mileniile coexistă într-o armonie insolită. în care realizările remarcabile ale trecutului și prezentului se întregesc si' se constituie într-o imagine desă- virșită. Este Atena de astăzi, capitala Republicii Elene, vestit leagăn al culturii antice, modernă metropolă, puternic centru industrial, cultural și științific, in care regăsim eforturile si înfăptuirile harnicului și talentatului popor grec pe calea dezvoltării contemporane.Pe-ntreg traseul străbătut, domnește o atmosferă sărbătorească. Pe principalele artere ale Atenei, deasupra unor clă- 

sul lor, al cauzei păcii și colaborării in Balcani, in Europa și in lume.V-ați referit, domnule primar, la unele probleme din zona în care trăim împreună. într-ade- văr, România este deosebit de preocupată de soluționarea politică a situației din Cipru, de păstrarea independenței și suveranității Ciprului. (Aplauze puternice).Dorim ca popoarele din Balcani să trăiască în colaborare. De accca, sintem deosebit <le interesați ca și relațiile dintre Grecia și Turcia să se desfășoare în condiții cit mai bune. România este hotărită să acționeze, ca și pină acum, pentru o colaborare largă cu Grecia, cu toate popoarele din Balcani, consi- derind că aceasta corespunde pe deplin intereselor tuturor popoarelor și al păcii.Aș dori, domnule primar, să vă mulțumesc in numele meu, al soției mele, pentru acordarea acestor înalte distincții ale capitalei Greciei.Vă mulțumesc, de asemenea, pentru declararea mea ca cetățean de onoare al frumosului dumneavoastră oraș, Atena. Consider aceasta ca o mare cinste, ca pe o cinstire a României, a capitalei patriei mele, orașul București.Ca cetățean de onoare, deci, al Atenei, doresc să urez poporului grec și, în primul rînd, locuitorilor capitalei, multă prosperitate. multă fericire și bunăstare !Doresc Să urez o bună colaborare și frăție între cele două capitale ale patriilor noastre ! (Anlauze puternice).Și, desigur. în încheiere, vă urez dumneavoastră, conducătorilor acestui minunat oraș, succes în activitatea dumneavoastră. pentru a face viața locuitorilor cit mai plăcută, (Aplauze îndelungate).
★diri patinate de vreme. în balcoanele noilor clădiri — blocuri albe, tipic mediteraneene — flutură tricolorul românesc.Pe largile bulevarde, se află mii de Oameni ; este acea lume care animă străzile Atenei. Ei se opresc și aplaudă la trecerea coloanei oficiale, urind un cald si sincer „bun vepit“ președintelui României. în atitudinea cetățenilor orașului am deslușit expresii vii ale cordialității si considerației cu care poporul acestei țări întîmpină pe șeful statului român.De la intrarea în marea piață „Sintagma“, din fata edificiului Parlamentului Elenilor, si nînă la Palatul prezidențial, întreg traseul era flancat, de o parte si de alta, de ostași în ținută de paradă ai marinei, aviației și infanteriei grecești. într-o aliniere perfectă, care au prezentat o- norul.în această ambiantă profund semnificativă pentru bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă între popoarele noastre. coloana de mașini aiunge la reședința rezervată inalților soli ai poporului român — Palatul prezidențial, situat lingă Parcul Național din Atena si construit cu aproape un secol în urmă.încă din primele ore ale vizitei. ne-am convins că întreaga opinie publică din Grecia întîmpină acest remarcabil eveniment politic cu mare interes și deosebită satisfacție, văzînd în el o nouă și pregnantă expresie a dorinței țărilor si popoarelor noastre de a extinde și întări prietenia și colaborarea dintre ele, în folosul și spre binele lor. al cauzei păcii. înțelegerii si cooperării între națiuni.

Reportajul, vizitei a fost reali
zat de : ADRIAN IONESCU. 
ALEXANDRU CIMPEANU, ION 
BADEA.

Telefoto : ION DUMITRU

Conferirea titlului de membru
corespondent al Academiei din Atena 

tovarășei Elena Ceaușescuîn bogata succesiune a manifestărilor prilejuite de vizita inalților soli ai poporului nostru in Republica Elenă, după- amiaza de vineri a înscris un moment semnificativ pentru prețuirea și stima de care se bucură știința românească în Grecia prietenă — conferirea titlului de membru corespondent al Academiei din Atena tovarășei Elena Ceaușescu.Respectul și considerația de', care se bucură peste hotare personalitatea tovarășei academician Elena Ceaușescu și-au găsit expresia. în ultimii ani. în numeroasele titluri ce i-au fost acordate de prestigioase foruri științifice străine. Iată că acum o altă academie, binecunoscută, vine să omagieze, pe această cale, vasta și rodnica activitate pe care o desfășoară tovarășa Elena Ceaușescu pe tărîmul științei.Toate acestea au fost relevate pe larg cu ocazia ședinței publice extraordinare care s-a desfășurat la Academia din Atena.La intrarea impozantului edificiu din centrul capitalei elene, tovarășa Elena Ceaușescu. însoțită de doamna Ioanna Tsatsos și de Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor, a fost întimpinată de președintele Academiei. Nicolaos Louros, de membrii Senatului.Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos au fost invitate in sala de festivități a Academiei, unde au venit, pentru a participa la solemnitate Constantin Papaconstantinou, președintele Parlamentului, E- vanghelos Averof-Tositsa, ministrul apărării, Iannis Papatheodorou, primarul Atenei. Hara- lambos DracopouJos. secretar al C.C. al P. C. din Grecia (interior). Ițias Ilioii. președintele 'E.D.A.. A. Stassinopoulos, fost președinte al republicii, P. Ka- nellopoulos, fost prim-ministru, A. Novas, fost prim-ministru, doamna G. Mavros. soția președintelui Uniunii Centrului Democratic. Au participat depu- tați, academicieni, un mare număr de, profesori universitari, alți oameni de știință și cultură. Erau de față membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale. Au fost prezenți, de asemenea. Nikos Kranidiotis. ambasadorul Ciprului. decanul corpului diplomatic, alți șefi de misiuni diplomatice din capitala Greciei.La sosirea în sală, tovarășa. Elena Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos sînt salutate cu multă căldură.în deschiderea festivității a luat cuvintul președintele Academiei, Nicolaos Louros, care a spus :Academia din Atena se simte profund onorată de prezenta printre noi a soției marelui om al României, președintele Nicolae Ceaușescu. pe care Grecia are cinstea și bucuria să-i primească in acest moment pe pămîntul său. cu sentimentele cele mai fierbinți de prietenie tradițională.Această vizită de importantă națională pe care poporul grec o apreciază la justa sa valoare ne prilejuiește fericita ocazie de a mulțumi nu numai primei doamne a României, dar și eminentului academician, de a fi binevoit să aocepte să ne onoreze cu vizita sa, și, de asemenea, de a ne adresa cuvintul său pentru a lua și noi cunoștință de răsunătoarea dezvoltare tehnologică românească și, îndeosebi, de prestigioasele lucrări ale doamnei Elena Ceaușescu în domeniul chimiei.Vorbitorul a evidențiat, în continuare, personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu ca om de știință, contribuția Sa, in calitate de director general al Institutului central de cercetări chimice din București, la progresul cercetării în domeniul chimiei, la promovarea tehnologiei moderne în industria chimică, contribuție ce și-a găsit recunoașterea pe plan internațional prin titlurile decernate de mari institute din străinătate.Președintele Academiei a subliniat, totodată, că tovarășa Elena Ceaușescu, pe lingă cariera pe plan științific, joacă un rol activ in viața politică a țării sale.în încheiere, vorbitorul a spus: „Academia din Atena, apreciind rolul preponderent al doamnei Elena Ceaușescu în dezvoltarea activității științifice din România, ca și remarcabilele cercetări personale, profită de onoarea prezentei sale la Atena pentru a exprima speranța și dorința unei colaborări științifice mai strînse a celor două țări ale noastre, care nu poate viza altceva decît avantajul lor comun.Ca mărturie a stimei și admirației, Academia din Atena a ales-o pe doamna Ceaușescu membru corespondent“.în aplauzele îndelungate ale alesei asistente. președintele Nicolaos Louros inminează apoi tovarășei Elena Ceaușescu Diploma de membru corespondent al Academiei și, din însărcinarea prestigioasei instituții elene, o invită să ia cuvintul.

Cuvîntarea tovarășei Elena CeausescuStimată doamnă Tsatsos, Domnule președinte,Stimați membri ai Academiei,Vă mulțumesc călduros pentru hotărirea de a mă alege membru corespondent al Academiei din Atena, pentru cuvintele de apreciere la adresa mea. in care văd o prețuire a științei și culturii românești, o ilustrare a sentimentelor de prietenie și stimă ce și le nutresc reciproc popoarele noastre.Din cele mai vechi timpuri, popoarele noastre au avut legături strinse de prietenie și colaborare. Aflindu-se în aceeași regiune geografică, suferind timp îndelungat dominația străină — care le-a împiedicat, tn- tr-o anumită măsură, dezvoltarea economico-socială — popoarele noastre au purtat, dc-a lungul secolelor, lupte grele, cucerindu-și cu mari sacrificii libertatea și independența națională.Sintem bucuroși că vizita oficială in Republica Elenă ne dă posibilitatea să cunoaștem viața și preocupările poporului grec — popor cu o istorie de multe milenii și cu o străveche și strălucită tradiție științifică și culturală, al cărui geniu creator a făurit nepieritoare comori de artă ce au îmbogățit cu inestimabile valori tezaurul gîndirii și civilizației umane.Cred că sînt în asentimentul dumneavoastră, stimați colegi, afirmind că în epoca noastră de intensă dezvoltare a forțelor de producție, de amplificare continuă a cunoașterii umane, cresc iot mai puternic rolul și contribuția științei, al slujitorilor ei în asigurarea progresului material și spiritual al societății umane. în condițiile de astăzi, cînd revoluția tehnico-științi- fică cunoaște o amplă și puternică desfășurare, cînd numeroase probleme vitale care interesează nemijlocit soarta întregii omeniri își așteaptă soluționarea, este mai necesar ca oricînd să existe o conlucrare tot mai strinsă între oamenii de știință și cultură din toate țările, astfel ca toate popoarele să poată beneficia cit mai larg de cuceririle geniului uman.In țara noastră, la baza activității generale de dezvoltare cconomico-socială stau, în prezent, hotărîrile Congresuiui al Xl-lea al Partidului Comunist Român, care a stabilit căile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România, ale făuririi unei înalte civilizații materiale și spirituale, de tip socialist, de care să se bucure, pe bază de deplină egalitate, toți cetățenii patriei. Cucerindu-și, cu adevărat, libertatea la 23 August 1944. prin înlăturarea dictaturii militaro- fasciste și a dominației hitleriste, România a avut de lichidat moștenirea grea a trecutului, a trebuit să-și mobilizeze larg toate forțele și energiile pentru a păși cu succes pe calea industrializării, a asigurării progresului său economic și social. Noi pornim de la faptul că numai întemeindu-ne pe o industrie puternică, dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, putem asigura avansarea rapidă a tării pe calea bunăstării și civilizației. Urmărind această linie de dezvoltare, România s-a transformat in ultimii 25 de ani din- tr-o țară agrară, slab dezvoltată, intr-un stat industrial-agrar, cu o industrie dinamică și o agricultură in plin proces de modernizare. In decursul ultimului sfert de secol, producția industrială a României a crescut de peste 21 de ori, iar cea agricolă de aproape 3 ori. în anul 1975, venitul național al României a fost de 10.3 ori mai mare decît în 1950. iar veniturile reale pe locuitor au sporit de 3,0 ori. Toate acesle realizări au determinat schimbări fundamentale in structura socială a tării, au dus la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului ponor.Ca om de știință, nu pot să 

nu subliniez că in acest uriaș proces de dezvoltare dinamică a societății românești, slujitorii științei și tehnicii, întreaga intelectualitate din România s-au încadrat în modul ccl mai activ, participind cu toate forțele la soluționarea tuturor problemelor de care depinde mersul înainte ai țării. Astăzi, în cercetarea științifică și proiectare lucrează, in țara noastră, aproape 159 000 de cadre, față de 5 000 cit lucrau in 1938. S-a dezvoltat, totodată, baza materială a cercetării, astfel incit dispunem de condiții care permit soluționarea corespunzătoare a problemelor ce se ridică în fața activității științifice.Eforturile care se desfășoară în țara noastră pentru intensificarea și diversificarea cercetării științifice se călăuzesc după indicațiile și orientările stabilite de Programul partidului — de a pune la baza întregii activități de dezvoltare a societății românești, în prezent și in perspectivă, cele mai avansate cuceriri ale gîndirii științifice moderne. O caracteristică a dezvoltării științei românești, ca, dealtfel, a întregului proces de edificare a noii orinduiri, de perfecționare a vieții sociale, o constituie situarea fermă la baza acestei activități a principiilor umanismului nou, revoluționar, potrivit căruia tot ceea ce se înfăptuiește in patria noastră, toate roadele muncii și creației poporului — inclusiv în domeniul științei — trebuie să servească consecvent bunăstării și fericirii omului, afirmării plenare a personalității umane.Fiind organizată in strinsă concordanță cu cerințele producției materiale și activității sociale, cercetarea științifică din țara noastră este orientată atit spre domeniile cercetării aplicative, cit și spre cele ale cercetării fundamentale, de perspectivă. în acest context am stabilit ca actualul plan cincinal să devină cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științi- fice în România. Acționăm pentru legarea tot mai strinsă a activității științifice de producție, de nevoile practice ale construcției economice și sociale — ceea ce dă cercetătorilor și oamenilor de știință din tara noastră satisfacția dobîndirii unor rezultate concrete, Ie deschide un important orizont de aplicare a realizărilor obținute in cercetarea fundamentală. Acești doi factori: producția și cercetarea se întregesc cu o altă preocupare de bază a societății noastre — și anume, cu aceea a formării cadrelor, a educației și învăță- mîntului, concepute toate într-o strinsă unitate.Mă voi referi, în continuare, Ia unele orientări ale cercețării științifice chimice, domeniu în care îmi desfășor și eu activitatea. în țara noastră, industria chimică este una din ramurile economice care a cunoscut și cunoaște cele mai înalte ritmuri de dezvoltare. în ultimii zece ani, producția acestei ramuri a sporit de 5,5 ori, îndeosebi în petrochimie. S-a dezvoltat producția de fibre și fire sintetice, îngrășăminte, ș-au produs noi sortimente superioare în industria produselor macromolecula- re. în țara noastră, cercetarea științifică în domeniul chimiei este organizată în cadrul Institutului central de cercetări chimice, care reunește toate institutele de cercetare chimică din România.Cercetarea chimică își propune să sprijine eforturile industriei pentru valorificarea superioară a resurselor de materii prime din țară, in primul rînd a petrolului și gazului metan, a zăcămintelor de sare, a minereurilor și a materiilor vegetale, în domeniul noilor surse de energie, catalizatorilor, producerii de noi sortimente de cauciuc sintetic. fire și fibre, polimeri și co- polimeri, îngrășăminte complexe.în același timp, se acordă o atenție sporită elaborării de tehnologii pentru fabricarea de produse noi. în condiții economice, și pentru valorificarea la 

un nivel ridicat de prelucrare a produselor chimice primare.Acționînd în spiritul politicii generale a statului nostru, cercetătorii români dezvoltă numeroase relații de cooperare cu cercetătorii altor țări, dezbat împreună probleme importante pe care le ridică progresul științei, întreprind proiecte in comun, conlucrind pentru găsirea de soluții noi. Participind activ la opera de dezvoltare a propriei țări, conlucrind cu savanții șl cercetătorii din alte state, oamenii de știință români își a- duc. totodată, contribuția activă la activitatea de cunoaștere științifică desfășurată pe plan internațional, la cauza destinderii și întăririi încrederii între popoare. la eforturile generale pentru pace și colaborare. Ei sint puternic însuflețiți de adevărul demonstrat de viață că, indiferent de mărimea lui. orice popor poate contribui în mod substanțial atit Ia dezvoltarea patrimoniului cunoașterii universale, cit și ia lupta generală pentru progres și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Consider că toți oamenii de știință sînt vital interesați intr-o politică de pace și colaborare internațională, in promovarea unor relații de deplină egalitate între state, de respect al independenței și suveranității naționale. în lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale care să asigure accesul larg și neîngrădit ai tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, să favorizeze progresul armonios al tuturor țărilor pe calea propășirii economico-sociale. Slujitorii științei trebuie să se afirme ca o forță activă în lupta pentru progres și pace, consacrîndu-și eforturile servirii nobilelor idealuri umaniste, aspirațiilor popoarelor de libertate și independență, de făurire a linei vieți demne, civilizate. Numai astfel știința va putea servi cu adevărat omului, bunăstării și fericirii sale, își va putea realiza a- devărata sa menire.în ce privește oamenii de știință din România și Grecia, a- preciez că dezvoltarea unei largi colaborări între ei este facilitată — cum am mai arătat — atit de o tradiție indelungată de conlucrare culturală, care i-a a- propiat. cit și de interesele șl aspirațiile comune ale celor două popoare de a înainta mal rapid pe calea progresului economic și social. Aceasta îmi dă temeiul să afirm că există toate condițiile ca oamenii de știință și cultură români și greci să conlucreze în viitor tot mai strins și rodnic, spre binele și în interesul popoarelor lor, al instaurării unui climat de înțelegere, colaborare și bună vecinătate in Balcani, m Europa și in lume. Sint sigură că vizita pe care o întreprindem în țara dumneavoastră, acordurile și înțelegerile la care se va ajunge cu acest prilej vor da un nou impuls relațiilor de colaborare prietenească româno-greacă, vor întări conlucrarea dintre oamenii de știintă șf cultură din cele două țări,în încheiere, vă adresez, dumneavoastră și tuturor oamenilor de știință șl cultură din Republica Elenă, urările mele sincere de progres și prosperitate, de realizări și satisfacții tot mai mari m activitatea nobilă desfă- S,1!™?.. pe tărînlul cunoașterii științifice. (Aplauze puternice 1)
★Alocuțiunea tovarășei Elena Ceaușescu este urmărită' cu viu interes și deosebită atenție. A- siștența, în picioare, își exprimă prin îndelungi aplauze sentimentele de bucurie și satisfacție pentru întâlnirea' cu tovarășa Elena Ceaușescu.în Încheierea festivității, președintele Nicolaos Louros mulțumește tovarășei Elena Ceaușescu pentru expunerea făcută și o felicită călduros. încă o dată, cu prilejul conferirii titlului de membru corespondent, al Academiei din Atena.
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
------- -——------------------------------------------------------------ «--------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------

$1 A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN GRECIA
Dineu oficial în onoarea președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, si a tovarășei Elena Ceausescu

* 9*9 9 9

oferit de președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, 
si doamna Ioanna Tsatsos
9

Aprecieri elogioase la adresa 
inalților soli din România, 
viu interes pentru dezvoltarea 

fructuoasă a relațiilor 
româno-elene

Președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și doamna Ioanna Tsatsos, au oferit la Palatul prezidențial un dineu în onoarea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.în fata scării de onoare a palatului inalții oaspeți români sint intimpinați cu deosebită cordialitate de președintele Republicii Elene, împreună cu soția, și de primul ministru.Cei doi șefi de stat, precum și tovarășa Elena Ceaușescu șl doamna Ioanna Tsatsos, primul ministru elen sînt conduși în Sala de ceremonii, unde șeful protocolului prezintă distinșilor oaspeți pe invitați.Participă Panayotis Papali- gouras, ministrul coordonării și planului, Gheorghios Rallis, ministrul președinției Consiliului și al educației naționale. Dimitrios Bitsios, ministrul afacerilor externe, Evanghelos Ave- rof-Tositsa, ministrul apărării, Constantin Stefanopoulos, ministrul de interne, Constantin Stefanakis. ministrul justiției, Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor, Evanghelos Devletoglou, ministrul finanțelor, Constantin Konofagos, ministrul industriei, Ioannis Varvitsiotis, ministrul comerțului, Chr. Stratos, ministrul lucrărilor publice, împreună cu soțiile, alți membri ai guvernului, precum și general Dyo- nisios Arbouzis, comandantul forțelor armate.Au luat parte, de asemenea,
Toastul președintelui 
Constantin TsatsosStimate domnule președinte, Stimată doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor și domnilor,Vizita dumneavoastră la A- tena constituie pentru noi toți un eveniment fericit. Ne bucurăm, deoarece ați venit ca reprezentantul unui popor prieten. Ne bucurăm și de prezenta dumneavoastră personală, prezența unui bărbat care concentrează Încrederea unei națiuni Întregi și conduce destinele ei.Prietenia popoarelor noastre este veche. Am luptat împreună in anii ocupației comune a Imperiului Otoman. Mai tîrziu am luptat în războaiele balcanice și apoi din nou am luptat alături de poporul român in cele două războaie mondiale, jîn acest spațiu al Balcanilor, unde ani de zile toate erau instabile, în toate războaiele care au avut loc după ce ne-am eliberat de sub dominația sultanilor, niciodată nu am luptat unu) contra celuilalt, din contră, în toate cele trei războaie generale care au avut loc de atunci, întotdeauna ne-am găsit unul alături de celălalt.în ultimii ani ne-am consacrat eforturile de a transforma Balcanii într-o zonă de înțelegere și pace, iar recenta dumneavoastră contribuție valoroasă la

PLECAREA DIN CAPITALĂPreședintele "Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au plecat. vineri dimineața. într-o vizită oficială în Grecia, la invitația președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și in Kuweit, la invitația emirului statului, șeicul Sabah Al-Salem Al- Sabah, și a doamnei Norryyah Al-Sabah.Șeful statului român este însoțit d.e.George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii, de alte persoane oficiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost conduși la plecare de tovarășii Manea Mănescu, .Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Bur- 

Ghiorghios Mavros, președintele Uniunii Centrului Democratic, șeful opoziției parlamentare, împreună cu soția, Constantin Papaconstantinou, președintele Parlamentului, Mihail Stassinopoulos, fost președinte al republicii. St. Stephanopoulos și G. Athanassia- disnovas, foști prim-miniștri, Iannis Papatheodorou, primarul orașului Atena.Din partea română, la dineu au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicar'u, consilier al președintelui Republicii, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii, Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, celelalte persoane care îl însoțesc pe președintele României în această vizită.Au fost prezenți ambasadorul tării noastre Ia Atena, Ion. Brad, ambasadorul Greciei la București, Dimitri Papadakis, precum și decanul corpului diplomatic din Atena, Nikos Krahi- diotis, ambasador al Ciprului.în timpul dineului, președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au rostit toasturi, care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu satisfacție de cei prezenți.în continuare, s-a desfășurat recepția oferită în onoarea președintelui Republicii Socialiste 

reuniunea balcanică de la Atena a pecetluit acest efort, față de care dumneavoastră, domnule Ceaușescu. sinteți un înflăcărat admirator.Această coincidență In mersul celor două popoare se dato- rește unei înrudiri alese, ca a- celea pe care renumitul chimist, pe care am plăcerea să-I văd in acest moment lingă mine, Ie-a observat la unele elemente ale naturii. Ea se datorește unor foarte vechi rădăcini care trăiesc secole întregi și dau franchețe înrudirii spirituale și sufletești, unei înțelegeri comune a umanității, a familiei tuturor popoarelor.Citind textele in care sint prezentate gîndurile dumneavoastră generale despre relațiile intre popoare, îndeosebi textele pe care am avut ocazia plăcută să le prefațez, am constatat cu adîncă satisfacție cit de paralele sint gîndurile dumneavoastră eu gîndurile ce animă și poporul grec.Pe acest fundament solid, guvernele noastre au construit deja multe lucruri utile pentru cele două popoare și mult mai multe cred că pot să construiască.Ca promotori in materializarea principiilor de la Helsinki, în aplicarea lor cu bună-credință și sinceritate, servim nu numai interesele celor două popoare 

tică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- ț.an. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar. Uie Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pațilineț, Ion Ursu. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună cu soțiile.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali.A fost de față Athanase A. Ca- milos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Elene la București. Erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră.Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării se afla por-

Inalții oaspeți români la dineul de la Palatul prezidențialRomânia și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Republicii Elene și doamna Ioanna Tsatsos. La recepție' au participat personalitățile prezente la di- 

ale noastre, ci in general ale marii comunități a popoarelor însetate de libertate, justiție și ordine pașnică internațională.Legăturile ce unesc cele două țări ale noastre nu sînt statice. Prin natura lor și prin natura însăși a popoarelor noastre ele sint dinamice și de aceea vor evolua întotdeauna spre o realizare integrală. Astfel vom da un exemplu • practic de ceea ce pot să realizeze două națiuni inspirate de idealurile coexistenței pașnice și colaborării, atît prin acorduri bilaterale, cit și în cadrul colaborării multilaterale.Vremurile pe care le trăim nu sînt ideale. Din multe puncte ale orizontului suflă vînturi violente. Păstrarea independenței noastre naționale, pe de o parte, și dorința sinceră a colaborării creatoare cu toate popoarele care iubesc pacea și urmează regulile justiției internaționale, pe de alta, constituie cele două reguli stabile pe care se sprijină cele două popoare ale noastre și care le vor permite să iasă cu bine din criza mondială actuală.Ternlinînd cu această perspectivă optimistă, ridic paharul, urind prosperitate și progres poporului român prieten, iar dumneavoastră, domnule președinte, precum și doamnei Elena Ceaușescu, sănătate și fericire personală. (Aplauze).

tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele de partid și de stat.Numeroși bucureșteni au salutat. la aeroport, cu multă căldură 1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Mesageri ai gînduri- lor și sentimentelor întregii noastre națiuni, ei le-au urat succes deplin în vizitele pe care le întreprind în Grecia și în Ku-
★ ★Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc să vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire.Folosesc acest prilej pentru a ura Partidului Comunist Bulgar și întregului popor al Bulgariei prietene, noi și tot mai mari realizări pe calea socialismului, a progresului și înfloririi patriei, a luptei pentru colaborare, securitate și pace in Europa și in lume.

neu, precum și lideri și reprezentanți ai tuturor partidelor politice, personalități marcante ale vieții publice, economice, culturale și științifice. După ce
Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuStimate domnule președinte, Stimată doamnă Tsatsos, Doamnelor și domnilor,Vizita pe care o facem in frumoasa dumneavoastră țară constituie o expresie a evoluției pozitive a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă, o ilustrare a dorinței comune a celor două țări și popoare de a da dimensiuni tot mai largi tradiționalelor legături dintre ele. Sîntem bucuroși că în timpul vizitei vom avea prilejul să cunoaștem îndeaproape viața și preocupările poporului elen care, în decursul îndelungatei sale istorii, a imbogățit cu creații de inestimabilă valoare tezaurul de civilizație și cultură al umanității.Este bine cunoscut că din cele mai vechi timpuri, fiind situate în aceeași zonă geografică, popoarele noastre au avut contacte și legături strînse, au făcut comerț și schimburi de produse, au trăit în bună vecinătate, fiind, totodată, nevoite să ducă lupte grele împotriva dominației și asupririi străine, să facă sacrificii mari pentru cucerirea libertății și independenței lor naționale. In momente hotăritoare, popoarele român și elen s-au 

weit. expresie a relațiilor de stimă și prietenie statornicite intre România și aceste țări, a dorinței comune de a dezvolta colaborarea dintre ele, in folosul și spre binele popoarelor noastre, in interesul cauzei păcii. cooperării și înțelegerii internaționale.La ora 10,40, avionul prezidențial a decolat, indreptîndu-se spre Atena.
★ 

șeful protocolului prezintă tnal- ților oaspeți români personalitățile grecești și pe membrii cbrpului diplomatic, cei doi șefi de stat, împreună cu 

aflat, nu o dată, alături, și s-au sprijinit reciproc. Deoarece poporul elen a sărbătorit împlinirea a 155 de ani de la declanșarea luptei pentru cucerirea independenței îmi produce o deosebită satisfacție să amintesc faptul că semnalul începerii acestei eroice bătălii a fost dat pe pămintul românesc. Nu uităm, de ademenea, că la rîndul său. poporul grec a primit cu calde sentimente de prietenie proclamarea independenței de stat a României, ministrul de externe de atunci declarînd că pentru guvernul grec „este o datorie plăcută să salute cu vie simpatie independența României“, exprimînd totodată dorința stabilirii relațiilor diplomatice cu noul stat român independent,Aceste bogate tradiții, ca și aspirațiile comune de astăzi ale popoarelor român și elen de a progresa intr-un climat de înțelegere și largă conlucrare, constituie motive puternice pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre cele două țări, în interesul propriei lor propășiri, al securității și păcii în Europa și în întreaga lume.Constatăm cu multă satisfacție că, în ultimii ani, relațiile româno-elene au înregistrat progrese însemnate atît pe tărîm politic, cit și în domeniul economiei, al științei și tehnicii și al culturii, și sintem încredințați, ca și dumneavoastră, că există reale posibilități ca, prin strădanii comune, acestea să cunoască o și mai mare amploare în viitor, oferind, astfel, un exemplu de raporturi fructuoase intre două state cu orin- duiri sociale diferite, hotărite să trăiască în bună vecinătate, prietenie și înțelegere și să-și aducă contribuția la cauza destinderii și colaborării internaționale.în lumea de astăzi se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a se dezvolta libere și independente, de a colabora intr-un climat de deplină egalitate și înțelegere. România și-a adus, și este hotărîtă să-și aducă și în viitor, contribuția activă la dezvoltarea acestui curs pozitiv, la instaurarea unor raporturi noi între state, întemeiate pe deplină egalitate în 

primul ministru, se întrețin cordial cu invitații.Dineul și recepția s-au desfășurat într-o ambianță caldă, prietenească.

drepturi, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec in treburile interne, ne- recurgere ia forță și la amenințarea cu forța, pe respectarea dreptului fiecărui pdpor de a fi stăpîn pe destinele sale.In spiritul hotărîrilor și principiilor înscrise in documentele adoptate la Helsinki, acționăm pentru ca în Europa — atît de greu încercată în decursul celor două războaie mondiale — să fie instaurată o largă colaborare și deplină securitate care să dea fiecărui popor garanția dezvoltării nestingherite, la adăpost de orice agresiune sau imixtiuni în treburile sale Interne. Considerăm că o importanță deosebită pentru îmbunătățirea întregului climat european are întărirea încrederii și colaborării în Balcani. De aceea acționăm în mod consecvent pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și bunei înțelegeri și vecinătăți, lipsită de arme nucleare.Fără îndoială, în lume sînt încă multe probleme care își așteaptă rezolvarea, cum sînt cele privind înfăptuirea dezarmării generale, si în primul rind a celei nucleare, lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află multe popoare, abolirea definitivă a vechii politici de dominație și inechitate, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. De aceea, considerăm că toate statele — fie ele mari, mici sau mijlocii — trebuie să participe activ la soluționarea acestor probleme vitale de care depind pacea și progresul întregii omeniri.Aș dori să exprim convingerea, domnule președinte, că România și Grecia vor conlucra și în viitor tot mai puternic, atît in interesul ambelor popoare, cit și al cauzei păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Cu această convingere, ridic un toast pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Republica Elenă; în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, și a stimatei doamne Ioanna Tsatsos ; pentru bunăstarea și fericirea poporului elen prieten; pentru pace și colaborare in întreaga lume !In sănătatea dumneavoastră, a tuturor I (Aplauze).

DECLARAȚII ALE UNOR PERSONALITĂȚI ALE 
VIEȚII POLITICE Șl SPIRITUALE GRECEȘTI, 
AMPLE EXTRASE DIN PRESA ATENIANĂ

Vizita, oficială la Atena a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
nouă etapă o- dialogului româno- 
elen la nivelul cel mai înalt, 
este urmărită cu un interes pro
fund. și deplină satisfacție in 
cercurile guvernamentale, poli
tice, economice și culturale, de 
presă șl întreaga opinie publică.

„Prietenia dintre țările noas
tre are bogate tradiții — ne-a 
subliniat Panayotis Papaligouras, 
ministrul coordonării și planu
lui. Ne rămine să adaptăm a- 
ceastă prietenie la condițiile noi 
din prezent. Întreg poporul grec 
acordă o importanță primordială 
vizitei președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in țara noastră. Ca 
ministru responsabil al afaceri
lor economice, aș vrea să vă 
spun că noi contăm mult pe o 
dezvoltare fructuoasă a relații
lor româno-elene in acest do
meniu".

„Sintem foarte fericiți că 
președintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, ne vizitează 
țara — ne-a declarat Constantin 
Papaconstantinou, președintele 
Parlamentului grec. Dintotdea- 
una am avut relații de constantă 
prietenie cu poporul român și 
credem că astăzi România și Grecia,, prin colaborarea largă 
dintre ele, ca și cu celelalte sta
te balcanice, vor putea aduce o 
contribuție de valoare la pacea 
in regiunea noastră și in lume. 
Salutăm cu căldură vizita pre
ședintelui Ceaușescu și sintem 
convinși că felul in care va fi 
intimpinat va demonstra senti
mentele fierbinți nutrite de po
porul grec pentru personalitatea 
sa și pentru poporul român 
prieten".

„Este un mare eveniment pen
tru țara noastră sosirea președin
telui Ceaușescu la Atena. Ea re
prezintă, sub toate aspectele, 
o continuare a convorbiri
lor începute cu ocazia vizi
tei primului ministru Karaman- 
lis la București, anul trecut. In 
momentul de față, toată lumea 
cunoaște deja că relațiile dintre 
România și Grecia vor intra pe 
un drum nou după această vizi
tă" — ne-a spus Constantin Ko
nofagos, ministrul industriei.

Cu aceeași căldură ne-a vor
bit și Constantin Trypanis, mi
nistrul culturii și științelor, care 
a evocat cu multă plăcere impre
siile din timpul călătoriei făcu
te în țara noastră in noiembrie 
anul trecut.

într-o convorbire cu Panayo
tis Lambrias, subsecretar de stat 
pe lingă primul ministru și pur
tătorul de cuvint al guvernului 
grec, interlocutorul a arătat : 
„Cred că importanța acestei vizi
te este evidentă și înțeleasă 
foarte bine de poporul grec. 
Discuțiile dintre premierul 
Karamanlis și președintele 
Ceaușescu de la București, din 
mai 1975, au întărit prietenia 
româno-elenă. Acum, dialogul la 
nivel înalt este continuat, 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu însemnind o încoro
nare a noii reafirmări a priete
niei eleno-române.

Ceea ce mi se pare deosebit 
de important de relevat: a con
tinuat Panayotis Lambrias, este 
evoluția foarte favorabilă a co
laborării noastre și extinderea 
ei la noi domenii în ultimul an, 
după convorbirile amintite de la 
București. Aceasta ilustrează 
foarte pregnant cit de importan
te sint contactele directe, la ni
vel înalt, dintre țările noastre, 
rolul determinant al dialogului 
nemijlocit dintre conducătorii 
celor două popoare.

Este de o însemnătate funda
mentală faptul că, la fel ca și 
în cercurile guvernamentale, 
conducerile tuturor partidelor 
politice din Grecia i— ai căror 
lideri au vizitat România și au 
fost primiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu — intimpină. 
cu aceeași satisfacție și căldură 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Atena, sprijină cu 
toată fermitatea dezvoltarea cea 
mai largă a colaborării româno- 
elene in toate domeniile. Este 
semnificativă, în acest sens, de
clarația liderului Mișcării So
cialiste Panelene — P.A.S.O.K., 
Andreas Papandreu.

„Președintele României — a 
spus liderul P.A.S.O.K. — a de
venit. pe plan mondial, un sim
bol al luptei statelor mici pen
tru dreptul lor de a-și alege 
calea de dezvoltare, pentru înte
meierea relațiilor între state pe 
respectul reciproc și egalitatea 
în drepturi.

în special in Balcani, pre
ședintele Ceaușescu luptă pentru 
crearea unei zone a păcii, fără1 
baze străine și arme atomice, în
temeiată pe o strînsă colaborare 
între țările balcanice.

P.A.S.O.K., — a conchis An
dreas Papandreu — care a ales 
calea greacă spre socialism, sa
lută in mod special poziția pre
ședintelui Ceaușescu care sub
liniază că fiecare țară, fiecare 
popor are dreptul să-și aleagă 
propria cale spre libertatea so
cială și transformarea socia
listă".

Ghiorghios Mylonas, secretar 
general al Uniunii Centrului De
mocratic, ne-a declarat : „Rela
țiile dintre țările noastre au fost 
totdeauna bune. întotdeauna 
România a fost o prietenă pen
tru Grecia, iar poporul român 
un prieten pentru poporul grec. 
Revoluția greacă de eliberare 
națională, de la 1821, pe care o 
aniversăm zilele acestea, a por
nit din România. Astăzi avem, 
de asemenea, multe lucruri co
mune, aceleași interese în zona 
noastră geografică, pentru pro
movarea cărora șeful statului 
român militează intens.

Iată de ce salutăm vizita pre
ședintelui Nicol ie Ceaușescu ca 
pe cea a unui mare conducător 
al unui popor ce ne-a fost tot
deauna prieten".

Sub titlul, pe șase coloane, 
„Colaborare în toate sectoarele", 
„Apogevmatini" analizează evo
luția cu mari perspective a con
lucrării româno-elene. „Obser
vatorii politici — scrie ziarul — 
subliniază că între cele două 
țări există un climat favorabil 
de colaborare reciprocă, și. din 
această cauză, vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu la Atena 
va fi rodnică și constructivă 
pentru viitor".

Intr-un alt material, însoțit de 
fotografia tovarășei Elena 
Ceaușescu și intitulat : „Acade
micienii primesc pe doamna 
Ceaușescu", același cotidian își 
informează cititorii despre fes
tivitatea de la Academia din A- 
tena cu prilejul alegerii tovară
șei Elena Ceaușescu ca membru 
corespondent al acestei inatte 
instituții științifice elene.

Toate ziarele ateniene de vi
neri 'după amiază — intrucît joi 
a fost Ziua națională a Greciei, 
dimineața nu au apărut ziare — 
au reluat și comentat amplu in
terviul acordat de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trimișilor speciali la București 
ai radioteleviziunii elene. De 
asemenea, ziarele publică fo
tografii ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum șt am
ple materiale asupra programu
lui vizitei și perspectivelor pe 
care aceasta le deschide intensi
ficării și aprofundării colaborării 
bilaterale.

Cu titlu mare, pe prima pagi
nă : „Colaborare puternică in
tre Grecia și România", cotidia
nul „Ta Nea" salută sosirea pe 
pămintul Eladei a iluștrilor soli 
ai poporului român. în mod ase
mănător urează bun sosit în 
Grecia înalților oaspeți „Athi- 
naiki", care acordă un spațiu 
larg prezentării conținutului bo
gat al interviului șefului »totu
lui român.

„Eleftherotypia" își intitulea
ză materialul' despre vizită : 
„Nicolae Ceaușescu : Noi dimen
siuni in relațiile greco-romàne".

La rîndul său, „Vradyni“, co- 
mentînd semnificațiile vizitei, 
subliniază : „Sosirea în capitala 
greacă, a președintelui Româ
niei este un eveniment foarte 
important. în primul rină pen
tru că domnul Nicolae Ceaușescu 
este primul conducător al unei 
țări balcanice care vizitează țara 
noastră după Conferința asupra 
cooperării economice de la Ate
na. Este de la sine înțeles că 
discuțiile oficiale, care vor avea 
loc, vor prezenta un interes mai 
general și, desigur, vor avea o 
însemnătate mai amplă. în al 
doilea rind. pentru că relațiile 
de prietenie dintre România și 
Grecia au o istorie seculară. Ele 
au fost făurite in condițiile im
puse de soarta comună a celor 
două națiuni, și s-au menținut 
neschimbate pină în epoca noas
tră. în al treilea rind, pentru că 
vizita domnului Ceaușescu des
chide o nouă perioadă de priete
nie;, încredere, dar și de cola
borare creatoare,, in toate dome
niile, între cele două țări. De 
asemenea, documentele greeo- 
române, care se vor semna în 
capitala greacă, vor constitui un 
bun început pentru generaliza
rea unui ansamblu de cooperare 
interbalcanică.

Grecii îi prirnesc astăzi pe 
președintele Republicii Socialiste 
România și pe doamna Elena 
Ceaușescu cu sentimente de pri
etenie sinceră și consideră că 
vizita lor în țara noastră va con
tribui la efortul celor două gu
verne pentru prosperitatea po
porului român și a celui grec".



Ședința Consiliului de Miniștriîn ziua de 26 martie 1976 a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in ședința din 17 martie a.c., a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost examinat și adoptat Programul de activitate al. Consiliului de Miniștri pe trimestrul II a.c., care cuprinde măsuri destinate să asigure îndeplinirea, de către toate ministerele, centralele și întreprinderile din industrie, agricultură, transporturi, construcții, comerț și celelalte sectoare de activitate, a prevederilor planului și bugetului de stat pe trimestrul II și pe întreg anul 1976 și îmbunătățirea continuă a activității ecbnomico-financiare.Măsurile adoptate asigură condițiile necesare realizării integrale a planului de producție pe sortimente fizice, a programului de investiții și de punere in funcțiune a noilor obiective, a

sarcinilor de aprovizionare a populației și de comerț exterior, precum și aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, intensificarea progresului tehnic și introducerea în producție a tehnologiilor perfecționate.Consiliul de Miniștri a stabilit măsuri concrete pe fiecare minister și centrală pentru creșterea mai rapidă, în toate unitățile economice, a productivității muncii, folosirea deplină a capacităților de producție si a forței de muncă, funcționarea ireproșabilă a instalațiilor, organizarea riguroasă a producției și a muncii, întărirea îndrumării și asistenței tehnice și economice în întreprinderi și pe șantiere din partea ministerelor și centralelor, ridicarea continuă a calității produselor, reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale de producție, întărirea regimului sevăr de economii și creșterea rentabilității activității economice.Consiliul de Miniștri a soluționat, în continuare, unele probleme ale activității curente.

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, a primit din partea lui ALDO MORO, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, următoarea telegramă :Vă mulțumesc pentru cordialul și plăcutul mesaj de felicitare oe care ați binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia numirii mele în funcția de președinte a-1 Consiliului de Miniștri.La rindul meu doresc să vă reînnoiesc cele mai sincere urări pentru consolidarea în continuare a legăturilor prietenești care unesc cele două țări ale noastre, in interesul lor reciproc și într-un climat de pace și progres pentru toate popoarele.
MASĂ ROTUNDĂCentrul european pentru în- vățămîntul superior, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămintului, cu sprijinul Comisiei naționale române pentru UNESCO, a organizat la București o masă rotundă cu tema ..Relațiile dintre învățămîntul superior, cercetare și producție“. Manifestarea, care a început vineri, cu participarea unor specialiști români și străini, inaugurează seria studiilor și analizelor efectuate de acest centru asupra sistemelor de învățămînt superior din diferite țări europene.In deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul educației și învăță- mintului. care a subliniat că în cadrul eforturilor pe care fiecare țară le face pentru perfecționarea învățămintului. corespunzător cerințelor dezvoltării și progresului fiecărei națiuni, un rol important îl pot avea colaborarea internațională, informarea reciprocă, schimbul de idei, compararea rezultatelor. De a- ceea România sprijină orice acțiune menită să asigure țărilor o informare și o documentare mai amplă asupra preocupărilor cu care este confruntat astăzi învățămintul în Europa și în lume, adueîndu-și astfel contribuția la un colocviu constructiv, la îmbogățirea experienței, la dezvoltarea cooperării și colaborării intereuropene, în spiritul dezideratelor mai largi ale asigurării securității și păcii pe continentul nostru. Vorbitorul s-a referit la dezvoltarea intensă pe care a cunoscut-o în- vățămîntul românesc în anii construcției socialiste.- la preocu - pările actuale orientate spre modernizarea și perfecționarea învățămintului.în alocuțiunea sa, Thomas Keller, directorul Centrului european pentru învățămîntul superior. a relevat că această manifestare constituie un nou aspect al colaborării dintre C.E.P.E.S. și România, reflectă, o dată mai mult, politica desfășurată de statul român în favoarea cooperării internaționale și întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite și instituțiilor sale specializate, printre care și UNESCO. Vorbitorul a exprimat cele mai calde mulțumiri președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. guvernului român, pentru sprijinul acordat.După-amiază, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ion Ursu, s-a referit, în expunerea sa, la căile și mijloacele integrării cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, învățămîntului și producției, coordonată esențială a politicii țării noastre de progres economic, social și cultural la aplicarea a- cestei integrări în învățămîntul românesc de fizică.în continuare. Radu C. Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămintului. a făcut o expunere privind realizările obținute în domeniul perfecționării continue a învățămintului superior din țara noastră.
VERNISAJîn cadrul manifestărilor ce se organizează în țara noastră în întimpinarea celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, vineri la amiază, a avut loc în Capitală vernisajul expoziției „Bulgaria azi“, expoziție organizată, de Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, în colaborare cu Ambasada Republicii Populare Bulgaria la București.
PROTOCOL ’Vineri a fost semnat, la București, Protocolul de cooperare economică și tehnico-științifică pe anul 1976, între- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de științe agricole și silvice din Republica Socialistă România, și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de științe agricole „Gheorghi Dimi- trov“ din Republica Populară Bulgaria.

CONSFĂTUIREVineri a avut loc la București consfătuirea pe țară a specialiștilor din sectorul de cercetare, creație și proiectare al industriei ușoare. Desfășurîn- du-și lucrările într-un moment hotăritor pentru dezvoltarea a- cestei ramuri a economiei naționale — începutul cincinalului revoluției tehnico-științifice — participanții au dezbătut în spiritul sarcinilor de mare răspundere ce revin științei și tehnicii, potrivit documentelor celui de-al Xl-lea Congres al partidului, problemele introducerii progresului tehnic în toate sectoarele de activitate ale industriei ușoare, sporirii pe această cale a producției de bunuri de larg consum și îmbunătățirii calității acestora.în încheiere, participanții la consfătuire au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune : Ca urmare a transpunerii în viață a indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în industria ușoară cercetarea, proiectarea și creația au fost așezate pe baze noi, orientîndu-se spre valorificarea superioară a materiilor prime din țară, intensificarea folosirii înlocuitorilor de materii prime naturale deficitare, creșterea nivelului calitativ de prelucrare, înnobilarea și finisarea produselor, reducerea greutății acestora, diversificarea sortimentelor, asimilarea de noi produse și utilaje în vederea reducerii continue a importului și creșterii exportului.Ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se scrie în încheierea telegramei, să folosim toată priceperea, să muncim cu toată dragostea și pasiunea pentru a îndeplini cu cinste sarcinile încredințate de partid industriei ușoare. să luptăm neabătut pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
VIZITĂMinistrul comerțului din Republica Peru, general-locote- nent Luis Arias Graziani, care x se află în țara noastră cu prilejul lucrărilor celei de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte ro- mâno-peruane, s-a întîlnit, vineri, cu Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost evidențiate rezultatele bune obținute pe linia conlucrării româno-peruane în domeniul minier, precum și perspectivele de dezvoltare a cooperării în sectorul petrolier.Ministrul peruan a avut, de asemenea, o întrevedere cu Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, cu care a abordat unele aspecte privind lărgirea pe multiple planuri a relațiilor ' dintre România și Peru.
COCTEILCu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Republicii Peru, Enrique E. La- roza, a oferit vțneri seara un cocteil.Au participat Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă.A fost, de asemenea, prezent, ministrul comerțului din Peru, general-locotenent Luis Arias Graziani.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
sesiuneLa Academia de științe agricole și silvice au început, vineri dimineața, lucrările unei sesiuni de referate și consfătuiri de lucru a Institutului de cercetări pentru valorificarea legumelor și fructelor și a centralei de specialitate.

Necesitatea exploram
și exploatării echitabile
a „patrimoniului miriiu

Cuvîntul reprezentantului Românieiîn cadrul actualei sesiuni a Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării continuă dezbaterile cu privire la modalitățile cele mai adecvate de delimitare a spațiilor maritime de sub jurisdicția națională, cu privire la drepturile și obligațiile statelor in aceste zone, pentru explorarea și exploatarea resurselor platoului ■ continental și zonei economice, coordonatelor tării științifice venirii poluăriiîn dezbateri, șoară pe comitete de lucru, majoritatea delegațiilor statelor participante la conferință se pronunță în favoarea statornicirii unor asemenea reglementări care să garanteze exercitarea suveranității statului rive-

precum și asupra efectuării cerce- marine și pre- mediului marin.care se desfă-

Evenimentele
din Liban„Păstrez întreaga autoritate pe care mi-o conferă legea și constituția“ riștilor Suleiman reședință la 15 km ședințele festat hotărirea de a continua să-și exercite funcția pină la expirarea mandatului prezidențial, conform prevederilor constituționale. După cum se știe, mandatul actualului președinte expiră în luna septembrie, anul acesta.Joi seara tîrziu, informează agențiile internaționale de presă, a avut loc o reuniune a președintelui Frangieh cu 19 depu- tați maroniți. Forțele loiale președintelui au constituit un nou „Consiliu de Comandă“ al Frontului Libanez, prezidat de Pier- re Gemayel, liderul partidului „Falangele Libaneze“.Pentru moment, scrie corespondentul din Beirut al agenției France Presse. în Capitală, în suburbii, ca și în întreaga țară continuă să se facă auzite exploziile bombelor. Radio Beirut consideră că luptele din cursul zilei de vineri au fost de o intensitate fără precedent. Potrivit ziarelor libaneze, bilanțul zilei de joi, numai pentru Beirut, se ridică la 146 de morți și peste 200 de răniți.Pe de altă parte, incendiul care a devastat timp de trei zile portul Beirut părea să se fi calmat vineri dimineața.

încheierea

— declara vineri zia- președin.tele Libanului, Frangieh, la noua sa de la Zouk Mikael, nord de capitală. Pre- Frangieh și-a rnani-

din Consiliul

deran în teritoriile maritime națională, pre- drepturi maritimesub jurisdicția cum și a unor rane în zonele cente.Reprezentanții cipante acordă o deosebită atenție promovării unor reguli și principii echitabile privind explorarea și exploatarea resurselor din zona internațională a teritoriilor cuvîntul la lor de bază desfășurate prezentantul țării noastre, Dumitru Mazilu, a arătat că România se pronunță pentru participarea statelor — in condiții consecvent democratice — la explorarea și exploatarea resurselor minerale ale zonei internaționale, precum și pentru împărțirea beneficiilor pe baza principiilor echității. Realizarea a- cestor deziderate, a arătat vorbitorul, presupune instituirea unui mecanism internațional care să procedeze direct sau prin aranjamente ou întreprinderi sau state — inclusiv din rindul celor cu potențial științific și tehnico-economic mai redus — la exploatarea și explorarea resurselor minerale. ți- nîndu-se seama. în special, de interesele țărilor în curs de dezvoltare. Consacrarea unor reglementări care să pună la baza activităților din zona internațională asemenea principii și condiții răspunde în opinia țării noastre — a arătat, în încheiere, reprezentantul român — cerințelor promovării unei noi ofdini economice mondiale, garantîndu-se explorarea și exploatarea „patrimoniului comun al umanității“ în interesul și beneficiul tuturor popoarelor lumii.

statelor
suve- adia-parti-

submarine. Luind dezbaterea condiții- privind activitățile în această zonă, re-

din țările socialiste

parlamentare române in U.R.S.S.

e legendara colină Sakhat Tepe — una din cele șase coline pe eare este așezat Plovdivul — Se găsește „orașul vechi", mai bine zis „ora- șul-muzeu". Aflat la numai cîteva minute de centru, vechiul Plovdiv, ce poartă amprenta istoriei sale multiseculare poate mai încărcată de evenimente decît oricare alt oraș Bulgariei, cu străzi desfășurate in trepte, te ici-colo cu dale mari de piatră, cu căsuțe înghesuite una în alta, stînd parcă să cadă
al înguste, acoperi-

ponate șl una din cele mai prețioase comori — un serviciu de vin format din nouă piese de aur, ce cîntăresc șase kilograme — descoperite la Pana- ghiuriște, precum și casa La- martine, în care a locuit marele poet, în 1833, la întoarcerea din Orient.O imagine sugestivă a noțiunii de trecut și prezent înregistrezi privind panorama orașului de pe virful colinei Sak- hat Tepe. De acolo, de sus, a- coperișurile de olane, ocrul zidurilor conturează leagănul vechi al orașului ; apoi, ceva mai departe, din loc in loc,
Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosan. președintele M.A.N.. s-a întîlnit vineri cu A. P. Șitikov, președintele Sovietului Uniunii, și V.P. Ruben, președintele Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu președinți ai unor comisii permanente și "membri ai celor două camere ale parlamentului sovietic.în cadrul întîlnirii, s-a făcut un schimb de experiență asupra activității desfășurate de parlamentele celor două țări, de comisiile permanente ale acestora, evidențiindu-se, totodată, însemnătatea contactelor parlamentare pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a colaborării dintre România și U.R.S.S. Președintele Marii Adunări Naționale a invitat, cu acest prilej, o delegație'a Sovietului Suprem al U.R.S.S. să facă o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.în^aceeași zi. delegația a făcut o vizită la Kremlin lui F. A. Surganov, vicepreședinte al Prezidiului SovietuluiU.R.S.S.La Casa prieteniei din Moscova a avut nire cu activul Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.).Președintele Sovietului Uniunii și președintele Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. au oferit, la Palatul congreselor din Kremlin, un dejun în cinstea delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialisto România.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovarășii A. P. Șitikov și Nicolae Giosan au rostit toasturi.Seara, ambasadorul Republicii- Socialiste Sovietică, oferit un zitei în Marii Adunări Naționale.

Suprem alpopoarelor loc o întîl-

România în Uniunea Gheorghe Badrus, a cocteil, cu prilejul vi- U.R.S.S. a delegației

PLOVDIV- ISTORIE
VECHE ȘI NOUĂ

peste stradă, cu porți mari și ferecate, ascunzând în spatele lor minuscule grădini, reprezintă un veritabil tezaur arhitectonic. La tot pasul intilnești monumente și vestigii care a- mintesc de îndelungata sa existență, mărturii ale evenimentelor și popoarelor ce au trecut pe aici : traci, celți, romani, goți, huni, slavi, bizantini și turci, de la care a primit mereu alt nume, spunindu-i-se chiar „orașul cu 9 nume“. Veacuri de-a rindul Plovdivul a avut „statut" de capitală, iar în 1892 s-a deschis aici prima expoziție comercială națională a riei.Trecind pe ale orașului fără să vrei case. Aici se le. Muzeul

pe întinse zone se înalță spre cer siluetele albe, zvelte, din beton și sticlă, ale edificiilor noi. Iar la numai cîteva sute de metri, pe malul sting al Mariței, se deschide priveliștea unei adevărate citadele a tehnicii moderne, care adăpostește cele 35 de pavilioane ale Tirgu- lui internațional, dispuse pe mai bine de 510 000 m.p., manifestare care transformă Plovdivul, la începutul fiecărei toamne, în orașul cel mai animat al Bulgariei,Bulga-înguste oprești fiecăreistrăduțele vechi te in dreptul află, printre alte- arheologic, caregăzduiește peste 15 000 de ex-
PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT TE SCURT» PE SCURT

• LA 26 MARTIE, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii So- România, a avut la întrevedere cu N.. S. ministrul comerțului U.R.S.S.prilej a avut loe o pe teme privind comerciale româno-
cialiste Moscova o Patoiicev, exterior alCu acest convorbire schimburile sovietice.
PLENARA C.C. AL P.C. BULGARLa Sofia a avut loc o plenară a C.C. al P.C. Bulgar care a

dezbătut și aprobat Raportul C.C. al P.C.B. privind activitatea partidului de la Congresul al X-lea pină in prezent și sarcinile de viitor ale partidului, raport care va fi prezentat la cel de-al Xl-lea Congres de către Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B. A fost aprobat, de asemenea, proiectul Direcțiilor principale ale dezvoltării so- cial-economice a R.P.B. in anii celui de-al VlI-lea cincinal (1976—1980), ce va fi prezentat la congres.
dezbaterilor

MANIFESTĂRI 
DEDICATE ROMÂNIEI

»

de Securitate
privind problema teritoriilor arabe ocupate de Israelîn Consiliul de Securitate al O.N.U. s-au încheiat, joi seara, dezbaterile — desfășurate timp de patru zile — asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel.La sfirșitul dezbaterilor, Consiliul de Securitate s-a prorlun- tat asupra unui proiect de rezoluție avînd ca autori Benin, Guyana, Pakistan, Panama și Tanzania. Pentru proiect au votat 14 state din cele 15 membre ale Consiliului, singurul vot negativ fiind cel exprimat de reprezentantul Statelor Unite. Statutul de membru permanent al S.U.A. în Consiliul de Securitate ii acordă drept de veto, ceea ce • i-a permis blocarea a- cestui proiect de rezoluție.Delegația României. țară membră a Consiliului de Securitate, și-a exprimat, în timpul dezbaterilor, atitudinea sa principială față de problema aflată în dezbatere și de situația din Orientul Apropiat, sprijinind și

prin votul său documentul prezentat.Proiectul de rezoluție al țărilor nealiniate exprima profunda preocupare față de situația gravă rezultată din perpetuarea o- cupării de către Israel a teritoriilor arabe, ca și de măsurile adoptate de Israel pentru modificarea caracterului fizic, cultural, demografic și religios al teritoriilor și, în special, al orașului Ierusalim. în document se reafirmă și se subliniază inad- misibilitatea dobîndirii de teritorii prin forță. Reamintind precedentele rezoluții adoptate de O.N.U. în această privință și re- gretînd faptul că, în ciuda lor, guvernul israelian a persistat în politica sa. documentul cerea Israelului să se abțină de la întreprinderea unor măsuri împotriva locuitorilor teritoriilor a- rabe ocupate, să respecte și să mențină inviolabilitatea monumentelor religioase, punînd capăt politicii de schimbare a caracterului demografic al acestei zone.

La Universitatea centrală a 
Venezuelei din Caracas s-a des
chis expoziția de fotografii „As
pecte clin România“. Cu acest 
prilej, prof. Rafael Jose Neri, 
rectorul Universității, și 
che Dănilă, ambasadorul 
la Caracas, au vorbit 
semnificația manifestării 
mai buna cunoaștere 
intre România și 
despre legăturile de prietenie 
ce s-au statornicit intre Univer
sitatea venezueleană și Universi
tatea din București. Paralel, se 
desfășoară „Zilele filmului ro
mânesc“ in cadrul acțiunilor or
ganizate in baza 
colaborare dintre 
versități.

Tot in cadrul 
dedicate țării noastre, la Muzeul 
de arte și tradiții populare din 
Bogota a fost deschisă o expo
ziție de artă populară româ
nească.

Petra- 
romăn 
despre 
pentru 

reciprocă 
Venezuela,

înțelegerii de 
cele două uni-

manifestărilor

• LA RETKJAVIK s-a a- nunțat că fregata britanică „Ga- lateea“ și eanoniera islandeză „Baldur“ ș-au ciocnit vineri în- tr-o zonă situată Ia 14 mile de coasta Islandei. Coliziunea a survenit pe eînd nava de coastă islandeză încerca să se apropie de un grup de pescadoare britanice. Incidentul este primul intervenit în ultimele doiiă săp-
SPORII
ROMANIA PE PRIMUL LOC 

IN CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI, GRUPA BCampionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) a programat aseară, la Biet, meciul derbi dintre echipele Elveției și României, care a de aproape 10 000 Hocheiștii români frumoasă victorie ... _______7—2 (4—0, 3—0, 0—2). în urma acestui succes, echipa României a trecut pe primul loc în clasament. Alte rezultate : Iugoslavia — Olanda 5—1 (2—1, 3—0.0—0) ; Norvegia — Bulgaria 7—2 (4—2, 3—0, 0—0).Campionatul se încheie astăzi odată cu desfășurarea jocurilor: România — Bulgaria ; Iugoslavia — Norvegia ; Elveția — Japonia și Olanda — Italia.

fost urmărit de spectatori, au obținut o cu. scorul de

dă de purtînd prefaceri

ațele pe care ni le-au oferit gazdele noastre au conturat imaginea u- nei așezări care cunoaște o perioa- puternică dezvoltare, semnele unor vizibile înnoitoare. Plovdivul

este socotit un important centru al economiei bulgare socialiste. Vîlko Kovacek, prim-secretar al Comitetului județean Plovdiv al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, a avut amabilitatea să ne prezinte fapte semnificative despre accentuatul proces de industrializare pe care îl cunoaște orașul. Combinatul textil „Marița“, Combinatul de metale neferoase „Dimiter Blagoev“, fabricile de confecții. încălțăminte, precum și puternica industrie constructoare de mașini — sint doar citeva din reperele activității eare se desfășoară in acest frumos oraș, străbătut calme ale de culmile dopilor.fntr-una oaspeții Clubului tinerilor intelectuali. Gheorghi Iakov, redactorul șef al publicației de tineret din Plovdiv, ne-a oferii primele date despre acest club înființat in urmă eu doi ani și care cuprinde tineri ziariști, artiști, muzicieni, poeți, arhitecți etc. Scopul principal al tinerilor membri ai clubului este a- cela de a-și ridica calificarea profesională, pe de o parte, iar pe de alta, prin intilniri cu diferite colective, să contribuie la educarea estetică a tinerilor din oraș. Anual, clubul oferă numeroase premii. Astfel, premiul „Țvetan Zankov" este acordat celui mai talentat poet, premiul „Avangarda" — muncitorului tî- năr care a obținut cele mai bune rezultate în muncă, „Evri- ka“, pentru creația tehnico-științifică. Tinerii prezenți Ia club in acea seară ne-au povestit despre expedițiile de cercetări subacvatice, speologice....Pe strada ce poartă numele poetului Nicola Vapțarov se inalță noua bibliotecă populară „Ivan Vazov", cea mai modernă și mai mare din Bulgaria. Tot aici, nu de mult a fost inaugurată o nouă Casă a tineretului. De asemenea, la Plovdiv se află cel mai mare complex sportiv al Bulgariei, cu o capacitate de 50 000 locuri, iar pe una din colinele orașului a fost amenajat un mare parc de odihnă și distracții, îndeosebi pentru tineret. Preocupările e- dililor Plovdivului în acest sens sint pe deplin justificate dacă ne gindim că din cei 310 000 de locuitori ai orașului, aproximativ o treime sint tineri.

Mariței și împădurite de apele vegheat ale Ro-din seri, am fost

RODICA AVRAM

FOTBAL Etapa a XXI-a
văzută de Cornel DinuEtapa a patra a returului este favorabilă gazdelor prin programare. „Dinamo“ și „Steaua“ întîlnesc in propriile terenuri pe Olimpia Satu Mare și A.S.A. Tg. Mureș. Victorii certe ale candidatelor la titlu, despărțite acum de patru puncte, semnificative pentru marile e- forturi de tot felul, făcute în ultimul timp pentru a reînvia tradiția marelui C.C.A. Jiul primește echipa lui Constantin. „Disputa“ dintre profesorii care conduc cele două echipe poate demonstra că formațiile pot educate bine de oameni care cunosc meseria, chiar dacă fost sau nu mari jucători fotbal.La Arad, constănțenii. în mare criză, caută puncte. U.T.A vrea să își asigure liniștea, așa că poate repeta victoria ultimei e- tape, fie chiar și cu prețul asaltului minutelor din final.

Mîine se dă startul înIntre 128 martie •se desfășoară cea zătoare manifestare sportivă de masă aflată la cea de-a IX-a ediție — Crosul Tineretului. în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la C.C. al U.T.C. organizatorul competiției,. am aflat o serie de amănunte în legătură cu organizarea și desfășurarea întrecerilor. Astfel

și 2 mai a.c. mai cuprin-

fi isi au de

„CROSULpentru etăpa de masă, pe asociații. sint prevăzute duminicile din 28 martie și 4 aprilie ur- mînd apoi etapele pe localități și. județe ca în ziua de 2 mai, Ziua tineretului, să aibă loc la București, pe un traseu din incinta Pieții Scînteii — marea finală pe țară. Crosul tineretu

Sportul studențesc promite prin Răducanu că se va vinde scump la Craiova. Mintea de pe urmă, venită în căutarea marelui „blond“ — acum de 95 kilograme — este o greutate în plus de care trebuie să se țină seama atunci cind este ținut Sub presiune de la început.Echipele ceferiste se întîlnesc la Cluj-Napoca. Linia moartă pe care a intrat echipa locală poate fi lungită prin prestația Rapidului. Pe U. Cluj-Napoca, capricioasă ca și poziția cind de sto- păr, cind de centru, a cozorocului tradiționalei sale șepci, o văd plecînd cu puncte dă la Timișoara.La Iași și la Oradea gazdele sint favorite. F.C.M. Reșița F.C. Argeș sint calme acum, nimate tipic de mentalitatea chipelor noastre, mulțumite mici „ciuguleli" din cind în cind.
TINERETULUI“

și a- e- cu
lui va reuni la start. mii. și mii de tineri — fete și băieți, de toate categoriile : elevi, muncitori, studenți. tineri din. mediul rural, militari. Probele sint următoarele : Fete : 15—16 ani — 1 traseu de 800 m; 17—19 ani — 1 000 m ; peste 19 ani — 1 000 m. Băieți : 15—16 ani — 1 500 m ; 17—19 ani — 2 000 m ; peste 19 ani — 3 000 m.

tămini in cadrul așa-numitului „război al codului“.
PROTOCOL 

ROMANO-UNGARLa Budapesta a fost semnat, vineri, un protocol româno-un- gar de colaborare tehnico-științifică intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din România și Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare al R.P. Ungare pe anul 1976. Documentul a fost semnat de Ioan Cotoț, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, și de Hammer Jo- zsef, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.
CONVORBIRI

A. NETO - A. CUNHALLa Luanda au luat sfîrșit convorbirile dintre președintele Republicii Populare Angola. A- gostinh’o Neto; președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea . Angolei, (M.P.L.A.) și Alvaro Cunhal, secretar general' al Partidului Comunist Portughez. în comunicatul comun dat publicității,, se subliniază' că relațiile dintre popoarele angolez și portughez trebuie să se bazeze pe respectul reciproc, egalitate deplină, independentă și neamestec în treburile interne. Pe de altă parte în document se relevă necesitatea retragerii trupelor sud.-africane de pe teritoriul angolez și se manifestă sprijinul față de măsurile luate de Mozambic împotriva regimului rasist al lui Ian Smith.
• Conducerea Partidului Social-Democrat Spaniol a dat publicității, la sfirșitul unei reuniuni, un program pentru stabilirea unui regim democratic în Spania, care să garanteze drepturile și libertățile tuturor, fără excluderea nici unui partid politic. Totodată P.S.D.S. se pronunță pentru abolirea imediată a pedepsei cu moartea, a torturii și pentru încetarea violenței.
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• A FOST DESCOPERIT „TURNUL LUI UGOLINO“. în cursul 
lucrărilor de amenajare a unei biblioteci la „Palatul orologiului" 
din Pisa (clădirea datînd din secolul al XVII-lea), s-au desco
perit zidurile unei construcții mult mai vechi. Identificată drept 
turnul Gualandl. cunoscut șl sub-numele de „turnul lui Ugolino", 
deoarece aici fusese închis (și a murit de foame) Ugolino della 
Gherardesca, imortalizat de Dante în „Infernul“. Contele Ugolino, 
personalitate politică proeminentă la Pisa între 1270 șl 1290, eșuase 
în Încercarea de a înlătura de la putere pe arhiepiscopul Rug- 
gieri, căruia 11 asasinase un nepot. In „Infernul“, Dante îl pre
zintă condamnat să mănînce veșnic craniul arhiepiscopului • 
GREFA DE FICAT LA MONTPELLIER. Unul din specialiștii 
mondiali ai transplanturilor de ficat, profesorul francez Marchal, 
a efectuat cu succes cea de-a cincea operație a sa de acest fel 
la o clinică din Montpellier. Un bărbat de 60 de ani a primit 
ficatul unui tinăr decedat in urma unui accident. La zece zile 
după operație, pacientul se comportă bine, se alimentează nor
mal și are permisiunea de a primi vizite. Rezultatul cel mai bun 
in acest domeniu î-a înregistrat pionierul grefelor de ficat, 
chirurgul american Thomas Starlz. Unul din pacienții săi a su
praviețuit mai mult de un an cu un ficat de împrumut « 
LUPII COBOARĂ IN ClMPIE. Haite de lupi și-au făcut apariția 
în apropierea satelor din sudul Iugoslaviei. Alungați din munți 
de iarna grea și îndelungată, el au coborît la șes, făcind ravagii 
în rindul vitelor. Sătenii de lingă Skoplje spun că este pentru 
prima oară in ultimii 20 de ani cind lupii și-au făcut apariția 
în zona lor în timpul zilei n TRAFIC DE DROGURI PRIN BA
ZELE MILITARE. Un mare juriu iederii din S.U.A, a pus sub 
acuzare 14 persoane, învinuite de folosirea unor baze și avioane 
militare americane pentru introducerea, prin contrabandă, in 
Statele Unite a unor cantități de heroină pură în valoare totală 
de aproximativ 100 milioane de dolari, provenite din Tailanda. 
Juriul și-a formulat acuzația în cadrul unei instanțe judiciare 
din Ralelgh. localitate din statul Carolina de Nord, după ce 11 
arestări recente, care s-au adăugat altor trei efectuate cu mai 
multă vreme în urmă, au permis completarea grupului de in
fractori aflațl acum la dispoziția justiției. Acest grup de 14 per
soane, cuprinzînd militari activi și în rezervă, a introdus în 
S.U.A., potrivit probelor existente, aproximativ 100 de kilograme 
de heroină pură, folosind pentru disimularea periculosului drog 
ascunzători din piese de mobilier și valize trucate, aduse pe 
teritoriul Statelor Unite la bordul unor avioane militare. De a- 
semenea, pentru transportarea stupefiantului, erau folosite uneori 
și colete trimise prin poșta militară .

.<

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN ARGENTINAJunta militară care a preluat puterea în Argentina va fi „organul suprem al națiunii și va superviza înfăptuirea strictă a obiectivelor fixate“ — au anunțat la Buenos Aires noile autorități. S-a precizat că membrii juntei — comandanții celor trei arme — vor păstra aceste atri-
TELEVIZIUN

SIMBATA 27 MARTIE 1976
PROGRAMUL I
10,00 — Micul ecran pentru cei 

mici; 10,30 — Telecinemateca; 12.40
— O viață pentru o idee: Spiru 
Haret; 13,10 — Telex; 13,15 — Tele- 
rama: 13,45 — Concert simfonic 
popular; 14,30 — Desene animate; 
14,45 — Mozaic yînătoresc; 15,30 — 
Vîrstele peliculei; 16,30 Caleido
scop cultural-artistic; 16,50 — Re
trospectivă sportivă în imagini; 
13,00 — Club A... la Club T; 19,00
— Reportaj de scriitor; 19,20 —
1001 de seri: 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Teleenciclo-
pedia; 20,45 — Publicitate; 20,50 — 
Film serial: ICojak; 21,40 — 24 de 
ore; 21,50 — Săptămîna sportivă: 
22,10 — Un cîntec... o glumă; 23,00
— închiderea programului.

MARTIEDUMINICA, 28
PROGRAMUL I
8,30 Avanpremiera 

înainte. 9,35 Film 
copii: „Daktari“. 10,00 Viața satu
lui. 11,15 Ce știm șl ce nu știm 
despre... 11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 13.0(1 Telex.
13,05 Album duminical. 15,30 Re
trospectivă în imagini: „Jocurile 
olimpice de iarnă — Innsbruck 
1976“ (partea a Il-a) .16,30 Drum de 
glorii. Concurs pentru tineret dedi
cat aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea Independenței de stat 
a României. 18,00 Publicitate. 18.05 
Film serial: „Pinocchio“. 19,00
Micul ecran... pentru cei mici.
19.30 Telejurnal. 20.00 Concert ex-

zilei. 8.40 Tot 
serial pentru

traordinar al orchestrei simfonice 
a Radloteleviziunii. 20,35 Film ar
tistic: ,.Eddie Chapman". 22,10 
24 de ore; Sport.

PROGRAMUL II
10.00—11,30 Matineu simfonic. 

20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 
Ora melomanului. 21.20 Culorile 
pămîntului românesc. Emisiune de 
versuri. 21,35 Film serial: „Kojak“ 
(reluare).

LUNI, 29 MARTIE
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Kuweit. 
Film documentar. 19,15 Publicitate. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Colocvii contemporane. 20,30 
Cîntă Elis Regina. 20,55 Să mun
cim și să trăim în chip comunist. 
Adolescența unui vis de aur. 21,20 
Roman-foileton: ~
Episodul XIV: 
de ore.

„Forsyte Saga“. 
Conflict. 22,10 24

II

TV. 17.30 De-
Film artistic :

PROGRAMUL
17.00 Telex. 17,05 Vîrsta unei pri

măveri. Reportaj 
sene animate. 17,40
Johannes Kep'er“. 19.05 Melodii 

noi, interpreti noi. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal, 
serial pentru

• (reluare). 20,25
Alexandrescu
Tinerele de la
țiuni de la Festivalul de muzică 
ușoară San Remo — 1976.

20,00 Film
copii: „Daktari“ 

Profil teatral: Sică
21.20 Telex. 21,25

F.R.B. 21,45 Selec-
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buții pe o perioadă de trei ani.Potrivit declarațiilor oficiale, șeful puterii executive, care va avea titlul de președinte al națiunii argentiniene, va fi desemnat de către junta din rindul ofițerilor superiori ai forțelor armate. fiind înlocuit, în caz absență, de către ministrul interne. Șeful statului va răspunzător de 'activitatea sa fața Juntei militare.De asemenea, s-a anunțat in curînd va fi formată o „comisie legislativă“ alcătuită din nouă ofițeri, desemnați, cite trei din cadrul fiecărei arme. însărcinată cii elaborarea și aplicarea legilor. lucrînd în colaborare cu miniștrii și secretarii de stat.Agențiile internaționale de presă relatează despre adoptarea unor noi măsuri vizînd revenirea la un ritm normal a situației interne.Trupele și tancurile au fost retrase de pe străzi, armata definind controlul operațional a- supra punctelor strategice, fără, a fi semnalat nici un episod de violență. Traficul aerian și maritim intern a fost reluat. Școlile primare au fost deschise, urmînd ca cele secundare să-și reia activitatea luni. Au fost autorizate spectacolele publice și manifestațiile sportive, hotărît ridicarea măsurilor cenzură prealabilă impuse sei, un purtător de cuvint vernamental cerînd tuturor blicațiilor să dea dovadă de „ derație, utilizînd cu precădere informațiile furpizate de autoritățile militare.Un comunicat oficial informează că activitatea productivă își urmează cursul normal.' Pe de altă parte, au fost operate o serie de arestări ; între cei reținuți se află și personalități politice ale fostului regim. Cinci grupări politice au fost interzise, precizîndu-se că activitatea celorlalte organizații ră- mîne, in continuare, suspendată.
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