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într-o atmosferă caldă, expresie a prieteniei 
de veacuri dintre popoarele României 
și Greciei, a spiritului de colaborare 

ce caracterizează relațiile dintre cele 
două state, a continuat în aceste zile

ORGANIZARE, 
EFICIENȚĂ, 

CALITATE —

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN GRECIA

y           - - ■■■       ....................................................................................... ■       ■     —-—— 

Amplu și fructuos program de lucru concretizat prin întîlniri cu personalități ale vieții politice, specialiști 
în economie, cu populația țării, prin cunoașterea directă a unor repere istorice și contemporane ale civilizației 
elene. Primire însuflețită în mijlocul constructorilor navali de la Scaramanga și al locuitorilor portului Pireu

La Delti, centru străvechi 
ai culturii elene

Duminică, a treia zi a vizitei 
oficiale pe care o întreprind in 
Republica Elenă, președintele 
Republicii Socialista România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fă
cut cunoștință cu unul din cen
trele cele mai renumite ale 
lumii elene antice, Delfi. Da- 
tînd din epoca civilizației mice- 
niene, Delfi dobindise o aseme
nea reputație, incit, nu numai 
din lumea elenă, dar și din re
giunile Înconjurătoare veneau 
in orașul sacru pelerini pentru 
a consulta „voința zeilor“. Situa
te la circa 180 km de capitală, 
ruinele sanctuarului de la 

Delfi sint presărate intr-un vast 
amfiteatru încrustat în panta 
sudică, foarte abruptă, a Mun
ților Parnas, la peste 1 000 de 
metri deasupra nivelului mării. 
Originile orașului sint legate de 
cultul arhaic al șarpelui Piton, 
Învins de Apollo, în lupta lor 
pentru stăplnirea celebrului ora
col. Victoria zeului era sărbăto
rită de elenii antichității prin- 
tr-o dramă sacră, care era ju
cată, probabil, pe scena teatru
lui care mal dăinuie șl astăzi.

Distanța de la Atena pînă la 
Delfi este străbătută eu elicop
terul.

Ora 10,30. La ellodromul Mi
nisterului Apărării al Greciei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinațl de președintele Con
stantin Tsatsos și doamna Ioan- 
na Tsatsos. Este prezent minis
trul culturii și științelor, Con
stantin Trypanis. In această vi
zită, înalții oaspeți sînt Însoțiți 
de George Macovescu, Nicolae 
Doicaru și Ion Brad.

Elicopterul la bordul căruia 
au luat loc șefii celor două state, 

tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamnă" loanna Tsatsos survo
lează regiunea Attica, puternic 
industrializată, lanțul pitoresc al 
Munților Parnas, pentru a ajun
ge apoi deasupra apelor liniș
tite ale Golfului Corintic. La 
clțiva kilometri după depășirea 
acestuia, elicopterul preziden
țial aterizează în Imediata veci
nătate a actualului oraș Delfi, 
situat lingă sanctuar. Eliodro- 
mul orașului era împodobit cu 
d'rapelele de stat ale României 
și Greciei.

în întîmpinarea înalților oas
peți au venit primarul orașului, 
dr. loannls Kolomvotsos, și 
membrii Consiliului municipal. 
Sosirea iluștrilor oaspeți din 
România și a distinselor gazde 
este așteptată cu bucurie de nu
meroși locuitori ai municipiului 
Delfi, de elevi și cadre didac
tice de la școlile din locali
tate. Și aici, ca și la Atena, 
Pireu, Scaramanga, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
aplauze' entuziaste. Un grup de 
copii, imbrăcați în pitorești cos
tume populare, oferă buchete 
de flori oaspeților dragi.

Sosirea la sanctuarul de la 
Delfi prilejuiește o nouă și pu
ternică manifestare a stimei și 
prețuirii de care se bucură pre
ședintele J^icolae Ceaușescu, a 
sentimentelor călduroase și prie
tenești care leagă popoarele grec 
și român. Mulțimea de vizita
tori, venită în această zi de 
odihnă în excursie la celebrele 
monumente, salută cu bucurie 
pe cei doi șefi de stat, pe tova
rășa Elena Ceaușescu și doam
na loanna Tsatsos.

Pășind pe calajul „căii sacre“, 
flancată de ruinele monumente

lor în care erau depuse fabu
loasele comori ale polisurilor 
grecești, înalții oaspeți fac un 
prim popas în fața „tezaurului 
atenienilor“, mic templu doric 
construit pentru a comemora 
vestita victorie de la Maraton.

Se ajunge la templul lui 
Apollo, care domină întregul 
complex arheologic. Ministrul 
grec al culturii șl științelor, 
Constantin Trypanis, dă înalți
lor oaspeți explicații asupra le
gendelor și istoriei legate de a- 
cest măreț edificiu care conți
nea, între altele, statuia în aur 
a zeului și rivaliza prin propor
ții cu Parthenonul, simbolul ne- 

"pieritor al civilizației antice 
elene.

Pe treptele teatrului, ce găz
duiește și in zilele noastre spec
tacole «u piese din antichitate, 
se face un ultim popas. Privirile 
cuprind. în spatele amfiteatru
lui, stîncile fedriadre (adică 
„scînteietoare“, reflectind puter
nic în zorii zilei lumina soare
lui), iar în partea opusă „Valea 
celor un milion de măslini“, ce 
se întinde pînă la albia secată a 
rîului Pleistos.

Este vizitat apoi Muzeul din 
Delfi, aflat în vecinătatea ruine
lor. Un mare număr de locuitori 
ai orașului au venit și aici pen

tru a exprima sentimentele de 
prietenie nutrite de poporul grec 
față de poporul român, bucuria 
și satisfacția de a-i avea ca oas
peți pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Muzeul adăpostește 
ceea ce a putut fi salvat de sub 
dărîmături. înalții oaspeți po
posesc în fața splendidelor sculp
turi în marmură albă, care odi
nioară împodobeau frontoanele 
templelor, admiră măiestria ar
tiștilor care le-au făurit. Statui, 
statuiete, obiectele din aur și ar
gint a căror vechime se pierde 
în negura mileniilor formează 
un neprețuit tezaur, care permi
te vizitatorilor să reconstituie, 

fie și numai parțial, ceea ce a 
fost strălucitoarea civilizație del
fica.

La ieșire, președintele Constan
tin Tsatsos oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ca amintire, 
pentru această vizită, o mono
grafie a sanctuarului și orașului 
Delfi. Populația și vizitatorii sa
lută din nou, prin ovații pe dis
tinșii oaspeți. Se aud în limba 
greacă urările rostite cu însufle
țire „Trăiască România !“, „Tră
iască prietenia greco-română !“.

în această atmosferă de caldă 
prietenie se încheie vizita la re-

imperativele zilei pe 
frontul noilor recolte
• CU TOATE FORJELE, LA ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A SE
MĂNATULUI • SE LUCREAZĂ INTENS LA CURĂȚIREA 
CANALELOR DE IRIGAȚII Șl REPARAREA AGREGATELOR DE 
UDARE • MAI MULTĂ OPERATIVITATE IN EXECUTAREA

ARATURILOR
O privire generală asupra ritmului de desfășurare a campaniei 

agricole din această primăvară evidențiază faptul că, excluzînd o 
serie de condiții obiective, lucrările de sezon înregistrează o sub
stanțială rămînere în urmă. Chiar dacă semănatul culturilor din 
prima epocă s-a declanșat în majoritatea județelor, realizările se 
situează cu mult sub nivelul posibilităților și cerințelor impuse d" 
terminarea la timp a acestora. Rezultatele bune obținute de o serie 
de unități agricole din județele Teleorman, Ilfov, Olt și Dolj care 
au raportat executarea însămințărilor la principalele culturi pe în
semnate suprafețe trebuie să constituie de aceea un Îndemn pentru 
impulsionarea acestor lucrări in toate zonele țării, pentru încheierea 
lor cit mai grabnică. Concomitent cu aceasta, în fața lucrătorilor de 
pe ogoare stau sarcini deosebit de importante privind pregătirea pa
tului germinații, incluzind aici nivelarea și mărunțirea prin discuire 
a solului, grăpatul ogoarelor, operații obligatorii ce trebuie finali
zate în cursul săptămînii pe care am început-o. în rîndul urgențe
lor se includ, de asemenea, pregătirea întregului răsad în vederea 
plantării lui in cimp. amenajarea sistemelor de irigații și revizui
rea și punerea în stare de funcționare a echipamentului de udare. 
Iată, așadar, că agenda de lucru pentru următoarele zile se anunță 
deosebit de bogată, fapt ce impune o riguroasă organizare și pla
nificare a muncii a fiecărei echipe, a fiecărui cooperator și mecani
zator, participarea efectivă și susținută la lucru a tuturor locuitori
lor satelor. CE MĂSURI SE ÎNTREPRIND ȘI CUM ACȚIONEAZĂ 
GOSPODARII OGOARELOR PENTRU URGENTAREA LUCRĂRI
LOR DE SEZON ? Iată ce ne relevă in acest sens raidul nostru în
treprins în cîteva unități agricole

® ARAD
Din datele centralizate la Di

recția agricolă a județului Arad 
rezultă că pînă acum au fost 
grăpate 9 700 ha, s-a pregătit 
patul germinativ pentru însă- 
mînțat pe 3 400 ha. Paralel cu 
executarea acestor lucrări s-a 
declanșat și campania de însă- 
mințări. Au fost deja semănate 
50 ha cu ovăz, 25 ha cu cartofi 
timpurii, 600 ha plante furajere, 
231 ha legume, 120 ha cu ma
zăre, 700 ha cu trifoi. Avind 
însă în vedere că mai sînt de 
semănat peste 12 000 ha se trage 
concluzia că suprafața pe care 
s-au executat aceste lucrări re
prezintă destul de puțin. Cu a- 
tît mai mult dacă ne gindim că 
actuala campanie de însămin- 
țări este rămasă în urmă, față 
de alți ani, cu aproape 3 săptă- 
mini. Totuși, cu toate condițiile 
grele de muncă, teren moale, 
timp ploios și răcoros, coopera
torii din unitățile agricole ce a- 
parțin de consiliile intereoope- 
ratiste Nădlac, Sîntana, Șiria, 
Pecica, au pregătit patul germi
nativ pentru noua recoltă pe te
renuri cuprinse . între 300—600 
ha. De asemenea pînă la această 
dată au și semănat culturi din 
prima epocă, pe aproape 500 ha. 
Și «cooperatorii de lâ C.A.P. Fîn- 
tînele executaseră, după cum ne 
informa tovarășul Ioan Luca, 
inginer șef al unității. 20 ha cu 
mazăre, 23 ha cu borceag. 3 ha 
cu cartofi timpurii și 15 ha lu
cerna. Lucrările se vor relua 
imediat ce solul va permite in- 

din județele Arad, Dolj și Vaslui, 

trarea tractoarelor și semănă
torilor pe cîmp. Pînă atunci, 
însă, cooperatori din toate uni
tățile agricole ale județului 
sînt antrenați la fermele legu
micole unde ajută la executa
rea lucrărilor din acest sector. 
Așa se explică faptul că pipă în 
prezent s-au semănat pentru 
răsaduri peste 505 000 m.p., s-au 
repicat pentru solarii 7,5 mili
oane fire plante, s.-au construit 
perdele de protecție pentru 46" 
ha solarii in lungime de 9.2 km. 
În același timp mecanizatorii, 
mecanicii au pus la punct toate 
mașinile și utilajele și au trans
portat semințele în apropierea 
tarlalelor de semănat, asigurind 
în felul acesta toate, condițiile ca 
odată ce starea soiului le va 
permite să treacă din plin la e- 
fectuarea . însămințărilor cu o 
viteză zilnică de lucru de 4 800 
ha astfel încit toate lucrările 
din prima epocă să poată fi în
cheiate în cel mult 5 zile.

• DOLJ
în județul Dolj, unde anual 

în cooperativele agricole de pro
ducție se irigă peste 140 000 de 
hectare, beneficiarii sistemelor 
de irigații. împreună cu cei care 
răspund de exploatarea și între
ținerea lor, au trecut la execu-

Grupaj realizat de : 
O MARIAN, D. DUCA 

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IV-a)

In marele port maritim Ptreu

(Continuare in pag. a ll-a)

Din . programul zilei de sîmbătă :

ii Dineu oferit de președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu în onoarea pre
ședintelui Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, și a doamnei 
loanna Tsatsos

® Dejun în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu oferit de primul 
ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis
în mijlocul constructorilor de nave 
de la Scaramanga, la Pireu și pe 
Acropole

în paginile 2 — 3
- La Șantierele navale da la Scaramanga
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÌN GRECIA
ȘANTIERUL

DE LA SCARAMANGA:

întilnire
cu constructorii 

de nave
Președintele’ Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost simbătă oas
pete al constructorilor de nave 
de la Scaramanga și al locuito
rilor orașului Pireu. întreaga 
desfășurare a vizitei a constituit 
o puternică afirmare a senti
mentelor de caldă prietenie nu
trite de oamenii muncii, de po
porul grec față de poporul ro
mân, a voinței de a ridica pe 
noi trepte relațiile de colabora
re româno-elene, in folosul re
ciproc, al progresului și păcii.

Situate la 15 km de centrul 
capitalei Greciei, între Pireu și 
golful al cărui nume, Eleusis, 
evocă pagini întregi de mito
logie, dar și din istoria mai 
recentă a acestei țări, șantiere
le navale de la Scaramanga sînt 
una din primele întreprinderi 
moderne ale Greciei ridicate tn 
vederea afirmării și mai vi
guroase a străvechii vocații ma
rinărești a elenilor. Șantierele, 
cea mai importantă unitate a in
dustriei navale a Greciei, dotate 
cu utilaje ultramoderne, și-au 
sporit an de an capacitatea. Co
lectivul de inaltă calificare al 
Întreprinderii, alcătuit din 6 500 
de oameni, construiește cores
punzător exigențelor progresu
lui tehnic, zeci de nave pentru 
transportat petrol sau mărfuri 
generale reparînd pînă in 
prezent circa 3 500 de vase cu 
un deplasament total de peste 
o suta milioane tdw.

Pornind de la reședința pre
zidențială, coloana mașinilor 
oficiale, escortată de motoci- 
cllști, străbate marile artere ale 
capitalei Greciei, o porțiune a 
magistralei Atena-Corint și, du
pă localitatea Daphni, pătrunde 
pe șoseaua de unde se zăresc 
numeroasele nave aflate in con
strucție sau reparație. v

Coloana oficială sosește in in
cinta întreprinderii, ale cărei 
edificii sint pavoazate cu dra
pelele de stat ale României și 
Greciei. Dind expresie sentimen
telor de înaltă prețuire pe care 
le nutresc față de șeful statului 
român, bucuriei ce le-o prile
juiește această vizită, ospitalie
rele gazde au înscris pe fron
tispiciul intrării, în limbile ro
mână și elenă cuvintele : „BUN 
VENIT, DOMNULE PREȘEDIN
TE NICOLAE CEAUȘESCU !“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de primul ministru 
Constantin Karamanlis.

Sînt prezenți tovarășii George 
Macovescu, Nicolae Doicaru, 
Constantin Mitea, Ion Brad, alte 
persoane oficiale române.

înalții oaspeți sînt întâmpinați 
cu deosebită căldură și înaltă 
considerație de C. Dracopoulos, 
președinte-director general al 
șantierelor, C. Caldis, director 
tehnic, de alți membri ai con
ducerii întreprinderii. Un mare 
număr de ' muncitori și tehni
cieni salută cu îndelungate a- 
plauze și urale pe solul poporu
lui român. Din acest moment 
și pînă la încheierea vizitei, tra
seul străbătut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, locurile în 
care s-a oprit pentru a cunoaște 
mai îndeaproape munca și reali
zările constructorilor de nave 
eleni sînt înțesate de sute și sute 
de oameni aparținind acestui 
colectiv — unul din cele mai re
prezentative ale clasei munci
toare din Grecia.

Răspunzînd invitației gazdelor, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
face un prim popas la docul în 
care se află în reparații o navă 
de 250 000 de tone unde directo
rul șantierelor prezintă o serie 
de date caracteristice uriașului 
petrolier. în cadrul discuției ce 
are loc, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Constan
tin Karamanlis abordează pro
bleme privind extinderea coope
rării româno-elene.

Trecînd pe. Ungă șantierul do
cului destinat unor nave de o

La Șantierele navale de ta Scaramanga. Pe Aaropola.

! Președintele Nicolae Ceausescu
a primit reprezentanți
ai români
de la Muntele Athos

Cu prilejul vizitei sale ofi
ciale în Grecia, președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit re
prezentanți ai călugărilor ro
mâni de la Muntele Athos, care 
au ținut să aducă omagiul lor 
șefului statului român și să-i 
mulțumească pentru eforturile 
pe care le depune, împreună cu 
conducerea Republicii Elene, 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor tradițional 
bune dintre cele două țări, pen
tru promovarea spiritului păcii 
tn Balcani și in lumea întreagă, 

în acest scop, ei l-au vizitat 
șeful 

presă»

în acest scop, el l-au 
duminică dimineața pe 
statului român la Palatul 
dențial din Atena.

Mulțumind, președintei« 
Nicolae Ceaușescu le-a urat mul» 
tă sănătate și a dat. o apreciere 
deosebită faptului că, trăind in 
Grecia, ei aduc o contribuție la 
prietenia dintre cele două po
poare și, împreună cu confrații 
lor greci și întreaga comunitate, 
continuă să păstreze tradițiile și 
valorile culturale și spirituale de 
la Muntele Athos.

La primire au fost de față 
George Macovescu, ministrul a- 
faoerilor externe, Nieolae Doi- 
caru, consilier al președintelu' 
Republicii, și Ion Brad, amba
sadorul României la Atena.

1 centru Străvechi
a! culturii elene■ ■

(Urmare din pag. 1)

jumătate de milion de teme 
cel mai mare din Mediterană — 
coloana prezidențială se oprește 
in fata halei de prelucrat, prin 
mijloace automate, a tablei fo
losite pentru construirea vapoa
relor. Și aici sute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, masați la 
intrarea în secție, aclamă pe 
președintele României socialiste. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stringe cu căldură miinile mun
citorilor ce au ieșit în întâmpi
nare. în secție, președintele 
României se interesează de ca
racteristicile tehnico-economice 
ale unor instalații moderne.

Un moment emoționant al vi
zitei l-a prilejuit popasul la do
cul pentru nave - de 75 000 de 
tone. Aici, în jurul președintelui 
Nicolae Ceaușescu s-au adunat, 

. venind și de la alte secții ale 
întreprinderii, un mare număr 
de oameni ai muncii. Reprezen
tantul muncitorilor de la sectorul 
de reparații al șantierelor, ex- 
primîndu-și satisfacția pentru 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru faptul că po
poarele celor două țări cola
borează tot mai strîns, a ținut 
să-i adreseze cîteva cuvinte din 
partea tovarășilor săi de muncă. 
„Vă salutăm cu multă prietenie, 
domnule președinte, pentru că 
sînteți reprezentantul unei țări 
de care sîntem foarte legați — 
a spus el. Avem sentimente de 
prietenie față de muncitorii ro
mâni și dorim ca prietenia și 
relațiile dintre noi să se dezvolte 
și mai mult. Noi, ca muncitori, 
am, dorit să vă spunem acest 
lucrli“.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Vă 
mulțumesc și țin să spun că în 
întrevederile cu domnul prim- 
ministru ne-am înțeles foarte 
bine. Și în România întregul po
por, muncitorii sînt pentru o 
prietenie strînsă. Vă doresc mul
tă sănătate și succes în întreaga 
activitate“. Aceste cuvinte sînt 
primite cu vie satisfacție, cu noi 
manifestări de stimă și prețuire 
față de șeful statului român, 
însoțit de aplauzele și uralele 
celor care au ținut să-l salute 
cu atîta căldură, tovarășul

Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat 
apoi spre un alt obiectiv al în» 
treprinderii.

în încheierea vizitei, președin» 
tele Nicolae Ceaușescu este in
vitat în pavilionul tehnico-admi- 
nistrativ, de unde se deschide 
privirilor ampla panoramă a 
șantierelor ce cunosc o vie și 
bogată activitate.

Președin tele-director general 
al întreprinderii, C. Dracopou
los, mulțumește pentru onoarea 
care a constituit-o pentru între
gul colectiv vizita președintelui 

• României.
Mulțumind pentru primire, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
abordat din nou, împreună cu 
premierul Constantin Karaman
lis, idei privind cooperarea ro- 
mâno-elenă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
primește apoi delegațiile sindi
catelor muncitorilor și funcțio
narilor întreprinderii, care mul
țumesc incă o dată, în numele 
întregului colectiv, pentru vizi
tă. Ădresîndu-se celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Aș dori să urez tuturor 
muncitorilor și funcționarilor 
succese în activitatea lor, multă 
sănătate și o dezvoltare a cola
borării dintre constructorii de 
nave români și greci în spiritul 
prieteniei dintre popoarele noas
tre".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează apoi în Cartea 
onoare.

PIREU:

La poarta 
maritimă 
a Greciei

de

continuare, coloana prezi-în
dențială, în aplauzele și uralele 
celor prezenți, se îndreaptă spre 
cheiul unde președintele-Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de premierul 
Constantin Karamanlis, se îm
barcă pe nava „Teseu“, îndrep- 
tîndu-ee spre portul Pireu, unde

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu

la Muzeul național de arheologie din Atena
Simbătă dimineața, tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de 
doamna Ioanna Tsatsos. a făcu*  
o vizită la Muzeul național de 
arheologie din Atena, presti
gioasă instituție care tezauri
zează exponate de valoare ines
timabilă pentru istoria și cul
tura Greciei antice, pentru arta 
și civilizația universală.

Vase și amfore, unelte, obiecte 
din ceramică și teracotă, po
doabe și miniaturi din aur, 
sculpturi în marmură și bronz, 
desene și reprezentări grafice, 
descoperite pe tot teritoriul ță
rii, în Grecia continentală și în 

' ,cea insulară, redau sistematic 
și deosebit de sugestiv tabloul 
vieții sociale și artistice elene, 
începînd de acum 5 000 de ani.

Tovarășa Elena " 
apreciat activitatea 
a cercetătorilor, 
pentru identificarea și reconsti
tuirea pieselor arheologice de 
virate milenare și a felicitat pe 
custozi pentru modul în care 
conservă exponatele, pentru 
inspirata și științifica organizare 
muzeistică.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de doamna 
Ioanna Tsatsos, a vizitat Tem
plul lui Teseu — monument 
excepțional conservat, care per
mite cel mai bine formarea 
unei imagini despre înfățișarea 
unui templu antic grecesc — 
precum și Agora elenistică și 
romană, ambele situate la poa
lele Acropolei.

De asemenea, a făcut o vizită 
în orașele Atena și Pireu, unde 
a cunoscut pitoreștile cartiere 
turistice Microlimano și Marina 
Zeas, de pe țărmul Golfului Sa- 
ronikos.

Ceaușescu a 
laborioasă 

preocuparea

s-a desfășurat nouă etapă a
Impunătoare

o 
vizitei. Siluetele 
ale zecilor de nave ancorate șl 
ale macaralelor ce încarcă sau 
descarcă mărfuri sosite din toa
te colturile lumii sau destinate 
să ajungă pe cele mai diferite 
meridiane oferă o elocventă 
imagine a intensei activități pe 
care o cunoaște „poarta mariti
mă a Greciei“. Prin portul Pireu 
se efectuează cea mai mare 
parte a schimburilor de produse 
dintre România și Grecia, ceea 
ce și explică frecventa sporită 
cu care la cheiurile sale anco» 
rează nave purtând drapeM 
tării noastre. Este și aceasta o 
convingătoare mărturie a dina
mismului relațiilor de colabo
rare româno-elene, a voinței de 
a fructifica și mal mult posibi
litățile pe care le oferă econo
mia în plin avînt a tării noastre 
și succesele înregistrate de po
poral grec pe calea progresului 
țării sale.

Devenit unul din principalele 
centre maritime ale Meditera
nei, portul este străjuit de che
iuri a căror lungime atinge 18 
km. Munca in port este aproape 
în întregime mecanizată. Un 
exemplu sugestiv al moderniză
rii activității portuare în ultimii 
ani îl oferă dezvoltarea traficu
lui de containere, care în 1975 
s-a cifrat la 47 000 unități și 
care, prin grija autorităților 
elene, urmează să crească cu 
circă 30 la sută anual.

La coborîrea pe țărm, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat de primarul orașului 
Pireu, Anasthasios Voulodinos, 
de președintele Consiliului de 
administrație al portului, Spiros 
Soulis, de membri ai municipa
lității și ai conducerii portului.

La sediul administrației por
tuare are loc o scurtă discuție, 
după care președintele Consi
liului de administrație oferă 
șefului statului român, în amin
tirea vizitei în acest străvechi 
oraș, o plachetă a portului. 
Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Mi-a făcut 
o impresie bună toată această 
vizită. Mulțumesc domnului

prim-ministru că a organizai 
această vizită in care am fost 
împreună. Aș dori să urez popu
lației din Pireu multă fericire 
și prosperitate șl o conlucrare 
bună cu tara noastră".

Străbătând apoi orașul șl șo
seaua ce flanchează in aceasta 
zonă țărmul egeean, coloana 
oficială s-a îndreptat sipre re
ședința din Atena rezervată 
președintelui României.

ACROPOLE:

În 
eternelor 
simboluri 

ale antichității
Simbătă 

ședințele 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
arhitectonic de pe Acropole, 
care concentrează cele mai re
prezentative monumente ale ci
vilizației antice grecești. înalții 
oaspeți sînt însoțiți de ministrul 
elen al culturii și științelor, 
Constantin Trypanis, și de per
soanele oficiale române.

Pe platoul, din fata monu
mentelor, 
Ceaușescu și -tovarășa Elena 
Ceaușescu 
Gheorghios Dondas, 
antichităților 
Acropolei.

Numeroși turiști, care vizitau 
Ia acea oră celebrele relicve 
ale antichității, au salutat cu 
căldură pe șeful statului român.

După ce au străbătut aleea 
propyleelor, intrarea monumen
tală spre Acropole, construite 
de arhitectul Mnesicles în epo
ca lui Perlele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu «e opresc lingă Tem
plul Athenei Nike, edificat spre 
sfirșitul secolului al V-lea i.e.n.

după-amiază, pre- 
Republicii Socialiste 

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 

au vizitat Complexul 
de

președintele Nicolae

sînt întâmpinați de 
directorul 

și al Muzeului

pentru comemorarea renumite
lor victorii ale atenlenilor asu
pra perșilor. Directorul Dondas 
dă explicații asupra modului In 
care, după distrugerile pe care 
le-a suferit în secolul al 
XVII-lea, templul a fost recon
struit cu materialele originale 
care au fost regăsite.

Oprindu-se în fața Partheno- 
nului, templul ce domină' coli
na, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
informați asupra ingenioaselor 
soluții arhitecturale ale antichi
tății ce își găsesc atât de stră*  
lucit expresia în acest monu
ment impunător.

De aici, de pe terasa Acropo
lei, înalților oaspeți le sînt pre
zentate celelalte monumente da
tând din antichitate și care se 
află la poalele colinei sau în 
apropierea ei : teatrul unde 5 000 
de spectatori pot urmări, vara, 
piese ale scriitorilor antici, Tea
trul lui Dionisos, Areopagul, 
Templul lui Teseu. Tot de aici, în 
fata privirilor se deschide vasta 
panoramă a orașului modern, 
precum și a pitorescului cartier 
Plaka.

A fost vizitat, de asemenea, 
„Muzeul Acropolei“, care adă
postește exemplare unice ale 
sculpturii antice grecești, desco
perite în templele de pe „stân
ca sacră“ și din insediata veci
nătate a acesteia. în opt săli 
succesive, sînt păstrate fron
toane și fragmente de frontoane 
înfățișînd „muncile“ lui Her- 
cules, core — figuri feminine 
executate cu inegalabilă artă în 
secolul al VI-lea î.e.n. — cele
brul „Efeb“, precum și frag
mente din frizele care au împo
dobit cîndva Parthenonul.

înainte de încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
opresc citava momente în fața 
Ereehteionului,. monument ce 
se remarcă prin finețea decora
țiilor și grația porticurilor sale.

La reîntoarcere, înalții oaspeți 
sint din nou salutați cu căldură 
și stimă de numeroase grupuri 
de cetățeni.

numitul „Centru al civilizației 
antice elene“.

La restaurantul hotelului „A- 
malia“ are loc in continuare O 
masă. Cu acest prilej, primarul 
Ioannis Kolomvotsos înmînează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Medalia de aur a orașului Delfi, 
ce i-a fost conferită 
Municipal în semn 
ființă pentru vizită, 
a sentimentelor de 
țuire față de personalitatea șe
fului statului român, a activită
ții sale neobosite pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
între cele două țări și popoare.- 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru gestul autori
tăților din Delfi, subliniind că 
vede în aceasta o expresie a 
prieteniei trainice dintre Româ
nia și Grecia.

de Consiliul 
de recunoș- 
ca expresie 
inaltă pre-

Interviul

pe măsură ce continuă — in
tr-o atmosferă excepțional de 
călduroasă — convorbirile din
tre oficialitățile grecești și ro
mâne“ — scrie, la rindul său, 
„AVGHI", care continuă : „în 
ce privește colaborarea dintre 
cele două țări în domeniul po
litic, observatorii politici au 
subliniat că dialogul greco-ro- 
mân și tot ce s-a realizat pînă 
acum au deschis perspective

pentru că sînt vechi relații care 
leagă cele două țări ale noas
tre, după cum comune au fost 
și luptele popoarelor noastre 
pentru libertate și afirmarea 
lor națională. Dar, continuă 

‘ ziarul, căldura cu care
primit in țara noastră 
ședințele Ceaușescu este și o 
manifestare a convingerii noas
tre, a tuturor, că țările balca
nice, dincolo de regimurile lor

este 
pre-

re-

întreaga presă elenă, ca și 
posturile de radioteleviziune au 
continuat, duminică, să pună 
pe primul plan al actualității 
politice vizita oficială pe care 
o întreprind în Grecia, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Spa
ții largi sint rezervate reflec
tării tuturor momentelor din 
programul de simbătă al vizi
tei, care sînt, de asemenea, bo
gat ilustrate cu fotografii.

Locul central în cadrul
portajelor și comentariilor pu
blicate de toate ziarele îl ocupă 
perspectivele deosebit de favo
rabile extinderii și intensifică
rii colaborării dintre România 
și Grecia relevate de noul dia
log româno-elen la cel mai înalt 
nivel și care au fost subliniate 
în. toasturile rostite la dejunul 
oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu de premierul 
Constantin Karamanlis. în ega
lă măsură, continuă să fie scoa
se în evidență semnificațiile 
politice largi ale vizitei, ce pri
vesc nu numai raporturile din
tre cele două țări, dar care re
prezintă. în același timp, o nouă 
contribuție valoroasă la afir
marea spiritului colaborării și 
înțelegerii în Balcani, în in- , 
treaga lume.

Sub titlul „Impresionanta 
colaborare multilaterală greco
romàna“, „KATHIMERINI“ pu
blică un articol în care subli
niază că „în cuvinte călduroase, 
conducătorii celor două țări' au 
elogiat prietenia greco-română 
și au subliniat voința popoare
lor lor pentru o strìngere și 
mai mare a relațiilor bilatera
le“. în mod deosebit, ziarul re
levă cuvintele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care și-a 
exprimat speranța că Româ
nia și Grècia vor deveni un e- 
xemplu al modului în care două 
țări cu sisteme sociale diferite 
vor colabora în interesul păcii 
și prosperității.

„Noi perspective se deschid 
în domeniul 'colaborării econo
mice și tehnice româno-elene

în timpul mesei, o formație de 
artiști amatori a prezentai un 
frumos program de dansuri spe
cifice acestei zone a Greciei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, în-, 
soțiți de președintele Constantin 
Tsatsos și doamna Ioanna Tsat
sos, s-au îmbarcat apoi la bordul 
elicopterului cu care au revenit 
în capitală.

înainte de a ateriza, elicopte
rul prezidențial a survolat Ate
na, prilej de a admira încintă- 
toarea panoramă a modernului 
oraș, flancat din trei părți de 
lanțurile Munților Imitos, Pen- 
delis și Parnis, deschis, în cea
laltă parte, spre zările Medite
ranei, așa cum inima poporului 
grec a fost, în aceste zile, larg 
deschisă față de înalții soli ai 
poporului român, căror» le-a 
făcut o sinceră și călduroasă 
primire.

acordat
de tovarășa Elena Ceaușescu

Televiziunii elene
în timpul vizitei la Delfi, tovarășa Elena Ceaușescu a acordat, 

la cererea reprezentantului Programului 2 al Televiziunii elene, un 
scurt interviu.

ÎNTREBARE : Care sint 
impresiile dumneavoastră cu 
ocazia vizitei pe care o . în
treprindeți in Grecia ?

RĂSPUNS : Am impresii deo
sebit de plăcute despre ceea ce 
am văzut cu ocazia vizitei pe 
care o efectuăm în frumoasa 
dumneavoastră țară. Sînt foarte 
bucuroasă că am putut cunoaște 
din valorile de artă pe care le 
are poporul grec. Ele demon
strează geniul și cultura poporu
lui dumneavoastră. Cred că și 
astăzi tot ceea ce se construieș
te și se realizează în țara dum
neavoastră nu servește decit in
tereselor poporului, binelui po
porului și este pentru popor.

ÎNTREBARE : Ce credeți 
dumneavoastră despre miș
carea pentru eliberarea ■fe
meii 1 A reușit sau mai avem 
încă mult ?

RĂSPUNS : Cred că poporul 
In general nu se poate realiza 
fără contribuția femeilor, fără 
aportul lor la dezvoltarea so
cietății noastre de astăzi. De alt-

fel și în trecut Grecia a avut ca 
simbol o femeie — zeița Atena. 
Desigur, astăzi femeile au un rol 
foarte important în dezvoltarea 
societății, ele își aduc contribu
ția la munca de construcție a ță
rii, la dezvoltarea culturii, la 
tot ceea ce se făurește ca bunuri 
materiale și spirituale pentru po
por.

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

Aș vrea să subliniez încă o 
dată că vizita pe care am făcut-o 
și întâlnirile pe care le-am avut 
cu populația țării dumneavoas
tră m-au impresionat foarte plă
cu):, deoarece am constatat sen
timentele de prietenie care unesc 
cele două popoare ale noastre. 
Sint convinsă că și în viitor re
lațiile dintre România și Grecia 
se vor dezvolta continuu, in in
teresul și spre binele popoare
lor noastre. Pretutindeni am sim
țit aceste sentimente de caldă 
prietenie, și de aceea sînt foarte, 
foarte bucuroasă.

și pentru ca să-și dezvolte 
personalitate proprie pe ] 
internațional“.

Ziarul „AKROPOLIS“, 
vind dorința celor două 
de a promova relațiile bilate
rale, scrie : „Nivelul excepțional 
al relațiilor greco-române a 
fost subliniat de primul minis
tru Karamanlis în toastul său 
la dejunul oferit în. cinstea pre
ședintelui Ceaușescu“.

! O 
plan

rel'e-
țări

Perspective deosebit de favorabile
extinderii și intensificării colaborării

româno-grecești
DESFĂȘURAREA VIZITEI AMPLU RELATATĂ DE ÎNTREAGA 
PRESĂ ELENĂ, DE POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

noi pentru viitor, nu numai 
pbntru cele două popoare ale 
noastre, dar și' pentru întreaga 
Peninsulă Balcanică“. Ziarul 
publică toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu rostit la de
junul de simbătă, sub titlu] 
„Popoarele Balcanilor să tră
iască în pace și colaborare“, iar 
pe cel al primului ministru 
Constantin Karamanlis : „Pe
rioada de înflorire a prieteniei 
greco-române“.

în comentariul „Vizita unul 
prieten“, „TO VIMA“ aprecia
ză că „este firească cordialita
tea cu care poporul grec, gu
vernul, ca și toate partidele 
l-au primit pe președintele 
României. Această cordialitate 
este firească în primul rind

politice și sociale diferite, 
datoria și interesul să 
volte cît 
borarea 
domenii 
cest fel, 
sector al Europei o adevărată 
zonă a păcii.

în afară de raporturile care 
leagă țările noastre și dincolo 
de necesitatea ca popoarele 
balcanice să dezvolte colabora
rea lor, există încă un lu
cru : în persoana președintelui 
Ceaușescu, grecii salută cu o 
emoție deosebită pe conducă
torul unei țări mici, care, în 
condiții excepțional de dificile, 
cit și specifice, a luptat cu 
•ucces pentru independența sa

i, au 
dez- 

mai mult posibil cola- 
dintre ele în diverse 
de activitate. Și, în fi
să facă din acest mic

„Pe o nouă bază colaborarea 
pentru viitorul Balcanilor“ — 
își intitulează articolul „KI- 
RIAKATIKI ELEFTHEROTY- 
PIA", care relevă : „Dezvolta
rea colaborării economice Gre- 
cia-România, în toate sectoare
le, este rezultatul cel mai evi
dent al convorbirilor greco- 
române la nivel înalt de la 
Atena“.

Dar importanta acestor con
vorbiri constructive are, în ca
drul noilor evoluții din Balcani, 
o semnificație politică mai ge
nerală la fundamentarea căreia 
și-au adus o contribuție esen
țială premierul Karamanlis și 
președintele Ceaușescu.

Acest lucru a fost subliniat

ieri de președintele Tsatsos, răs- 
punzînd la toastul președintelui 
Ceaușescu, în care a evidențiat 
„credința comună în idealul co
laborării internaționale pașnice 
între toate popoarele indepen
dente“ ; de primul ministru Ka
ramanlis, care a relevat „pe
rioada adevăratei înfloriri a 
prieteniei greco-române“ și care 
a adăugat că, în mod deosebit, 
convorbirile pe care le-am pur
tat au deschis noi perspective nil 
numai pentru popoarele rjoastre, 
dar și pentru întreaga regiune 
balcanică“ ; de președintele 
Ceaușescu, care a subliniat im
portanța colaborării interbalca- 
nice pentru progresul și prospe
ritatea popoarelor, dar și pentru 
asigurarea păcii in această re
giune.

Aceeași publicație inserează 
un comentariu în care apreciază 
că „prezența la Atena a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în 
afară de importanța pe care o 
are pentru colaborarea balcani
că, capătă și o pondere specia
lă pentru că șeful statului ro
mân s-a impus în viața interna
țională ca un exponent al luptei 
popoarelor mici pentru dreptul 
la autodeterminare, pentru drep
tul de a-și stabili singure viito
rul ; de asemenea, pentru că 
președintele Ceaușescu luptă 
pentru transformarea Peninsu
lei Balcanice și a Mediteranei 
într-o zonă extinsă a păcii, fără 
baze străine și arme nucleare.

România a fost, totodată, în 
îruntea luptei pentru succesul 
Conferinței la nivel înalt pentru 
securitate și cooperare, precum 
și pentru convocarea Conferin- 

> țel interbalcanice de la Atena. 
Iată de ce vizita președintelui 
Ceaușescu la Atena prezintă 
pentru cercurile politice un in- 

. teres deosebit și specific. însuși 
șeful statului român. în interviul 
acordat Radioteleviziunii elene, 
înainte de a pleca de la Buciț- 
rești, a subliniat importanța 
„Declarației solemne comune“, 
semnată in România cu primul 
ministru Karamanlis“,
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si tovarășa Elena Ceausescu în onoarea
J ? »

președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos,
9

si a doamnei Ioanna Tsatsos
9

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit simbătă un 
dineu în onoarea președintelui 
Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos, și a soției sale, doam
na Ioanna Tsatsos.

A participat Constantin Ka
ramanlis, primul ministru al 
guvernului grec.

Dineul a reunit pe președin
tele parlamentului, Constantin 
Papaconstantinou, Ghiorghios 
Mavros, președintele Uniunii 
Centrului Democratic, șeful o-

poziției parlamentare, pe mem- 
. bri ai guvernului — Panayotis 

Papaligouras, ministrul coordo
nării și planului, Ioannis 
Boutos, ministru supleant al 
coordonării economice, Gheor- 
ghios Rallis, ministru la Preșe
dinția Consiliului, ministrul e-

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte, 
Doamnă Ioanna Tsatsos, 
Domnule prim-ministru, 
Doamnelor și domnilor, 
Ne aflăm de două zile în fru

moasa dumneavoastră țară. Am 
acumulat atît de multe 
plăcute, incit îmi este 
greu să încep cu ceva 
Cred că nu o să-mi 
nume de rău dacă voi începe cu 
sentimentele prietenești pe care 
le-am întilnit la poporul grec.

In acest timp destul de scurt 
am ințeles mai bine felul de a 
fi șl de, a acționa al 
dumneavoastră. Și 
bine poporul meu. am 
ce există aceste relații 
prietenie Intre cele două țări și 
popoare ; pentru că ambele po
poare — al dumneavoastră ceva 
mal mult, al nostru ceva mal 
puțin — au un trecut îndelungat 
șl Întotdeauna, In acest trecut, 
chiar îndepărtat, au luptat pen
tru independență, pentru a fi ele 
insele. Și nici nu se poate ca 
acest trecut glorios să nu-șl 
pună amprenta asupra prezen
tului. Popoarele noastre, care au 
dat mult pentru clvilliație, nu 
pot să nu fie astăzi In primele 
rinduri ale luptei pentru progres, 
pentru pace. Tocmai aceste sen
timente le-am înțeles «oi Mna

impresii 
aproape 

deosebit, 
luati în

poporului 
cunoscînd 
înțeles de 
strinse de

A

Președintele Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 

participat, simbătă la prinz. la 
un dejun oficial, oferit în onoa
rea lor. de primul ministru Con
stantin Karamanlis.

înaltii oaspeți români au fost 
întâmpinați cu căldură de pre
mierul- elen, care îi conduce în 
salonul de recepții.

Participă, din partea greacă, 
Panayotis Papaligouras. minis
trul coordonării și planului, 
Ghaorghios Rallis. ministru la 
Președinția Consiliului, minis-

și

naționale, 
ministrul 
Evanghe- 

minis-

timp de clnd ne aflăm 
dumneavoastră !

tn acest 
in țară

Am avut convorbiri cu dum
neavoastră, domnule președinte, 
cu dumneavoastră, domnule 
prim-ministru ; am impresia că 
în convorbirile din aceste zile 
am ajuns la înțelegeri bune, de 
altfel în spiritul discuțiilor și în
țelegerilor realizate la București, 
cu prilejul vizitei dumneavoas
tră, domnule prim-ministru. Pot 
spune că înțelegerile noastre 
deschid minunate perspective de 
colaborare între România și 
Grecia. Personal, am deplină în
credere că poporul român și po
porul grec vor ridica pe o treap
tă nouă colaborarea și prietenia 
lor tradițională, -că această con
lucrare va servi nu numai Inte
reselor popoarelor noastre, dar 
și cauzei păcii în Balcani și in 
Întreaga lume.

Noi, oamenii politiei, condu
cători de state și guverne, avem 
răspunderea față de popoarele 
noastre de a face totul pentru 
a le apropia, pentru ca ele 
trăiască intr-o colaborare 
mai strinsă, prietenească.

Avem răspunderea față
viitorul popoarelor noastre de a 
soluționa pe oale pașnică pro
blemele care se mai ridică in
tr-un loe sau altul, să lăsăm 
generațiilor viitoare o lume mal 
bună și mai dreaptă. Nu sînt

să 
eit

de

vil- 
să 

bel-

totul pentru a 
și colaborarea 

Numai așa ser- 
noastre, servim

a- 
tot

a-

printre aceia care cred că 
toar'ele generații trebuie 
trăiască numai și numai in 
șug ; vor avea și ele destul de 
făcut pentru progresul general 
al omenirii. Dar poate, nicioda
tă ca acum, nici o generație — 
ca generația noastră — nu a 
avut atitea răspunderi față de 
soarta omenirii. Iată de ce tre
buie să facem 
asigura pacea 
între popoare.
vim popoarele
cauza civilizației și progresului 
întregii omeniri.

Noi ne-am înțeles bine. Sînt 
convins că vom colabora în 
ceastă direcție în condiții 
mai bune.

De aceea, doresc să Închin
eest pahar pentru o prietenie 
veșnică intre români și greci.

Aș dori să repet și în acest 
cadru invitația pe care o adre
sez domnului președinte și 
doamnei Tsatsos de a face o vi
zită în România.

De asemenea, adresez această 
invitație și domnului prim-mi
nistru.

Doresc să ridic paharul în să
nătatea dumneavoastră, domnu
le președinte, a doamnei Tsa
tsos, In sănătatea dumneavoas
tră, domnule prim-ministru, tn 
sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze)

Toastul președintelui

ducației naționale, Dimitrios 
Bitsios, ministrul afacerilor ex
terne, Evanghelos Averof-To- 
sitsa, ministrul apărării națio
nale, Constantin Stefanopoulos, 
ministrul de interne, . Constan
tin Stefanakis, ministrul justi
ției, Constantin Trypanis, mi
nistrul culturii și științelor, 
Constantin Konofagos, ministrul 
industriei, Ioannis Varvitsiotis, 
ministrul comerțului, Christofo- 
ros Stratos. ministrul lucrărilor 
publice, Ștefan Stefanopoulos, 
fost prim-ministru, Iannis Pa- 
patheodorou, primarul orașului 
Atena, șeful forțelor armate și 
comandanții armelor, persona
lități ale vieții politice, econo
mice și culturale.

Au luate parte, de asemenea, 
Haralambos Dracopoulos, secre
tar al C.C. al P.C.G. (interior), 
Harilaos Florakis, prim-secretar 
al C.C. al P.C.G. Ilias Iliou, pre
ședintele E.D.A., Andreas Pa- 
pandreu, președintele P.A.S.O.K.

La dineu au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui republicii, 

• Nicolae lonescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui republicii, Ion M. Ni
colae, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, Marin Trăis
taru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Erau prezenți Ion Brad, am
basadorul României la Atena, 
Dimitri Papadakis, ambasadorul 
Greciei la București, precum și 
decanul corpului diplomatic, Ni- 
kos Kranidiotis, ambasadorul 
Ciprului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Constantin Tsa
tsos au rostit toasturi, urmărite 
cu deosebită atenție și subliniate 
cu aplauze de' participanții la 
dineu.

Dineul s-a desfășurat sub 
semnul cordialității și prieteniei 
care caracterizează relațiile din
tre cele două țări.

Constantin Tsatsos
Domnule președinte;
Vă mulțumesc foarte «ălduros 

pentru cuvintele dumneavoastră 
pline de înțelepciune adresate, 
prin persoana mea, poporului 
grec, culturii șl tradițiilor sale 
îndelungate de luptă.

Nu este nevoie să vă spun 
ceea ce deja cunoașteți, și anu
me că, după vizita încununată 
de succes a primului nostru mi
nistru, domnul Constantin Ka
ramanlis, Ia București — pe 
care poporul grec a apreciat-o 
deosebit de mult atît pentru re
zultatele sale, cit și pentru că 
a fost prima manifestare de 
prietenie a regimului nostru de
mocratic restabilit față de po
porul român — vizita dumnea
voastră, împreună cu doamna 
Elena Ceaușescu, a avut un ecou 
unanim în țara noastră. Pre
zența dumneavoastră în mijlo-

cui nostru, domnule președinte, 
după răspunsul dumneavoastră 
foarte binevoitor la inițiativa 
primului nostru ministru cu pri
vire la convocarea unei prime 
conferințe interbalcanice, mar
chează un nou moment al efor
turilor comune pentru o colabo
rare mai substanțială și mai 
strinsă in toate domeniile.

Pentru toate aceste motive 
poporul grec și-a deschis larg 
brațele în fața dumneavoastră 
și a distinsei dumneavoastră 
soții, doamna Elena Ceaușescu. 
De aceea, vă considerăm ca 
prieteni care ne-au adus din 
partea a milioane de români un 
mesaj de dragoste, dar și de 
credință comună in idealul co
laborării internaționale pașnice 
Intre toate popoarele indepen
dente.

Domnule președinte,
Vă rog să transmiteți compa- 

trioților dumneavoastră că și 
poporul grec, animat de ace
leași idealuri, adresează 
porului prieten român, 
dumneavoastră, un călduros sa
lut izvorit din inima noastră și 
o urare caldă și sinceră pentru 
propășirea lui.

Adresindu-se apoi. în semn de 
omagiu, in limba română, pre
ședintele Constantin Tsatsos a 
spus :

Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România și

Stimată doamnă Elena 
Ceaușescu

Ridic paharul tn sănătatea 
dumneavoastră, pentru prospe
ritatea și progresul poporului 
prieten rom&n I (Aplauze).

po- 
prin

educației
Bitsios, 

externe,
Averof-Tositsa, 

apărării, Constantin Trypa- • 
ministrul culturii și științe- 

Ghiorghios Mavros, pre-

trul
Dimitrios 
afacerilor 
los 
trul 
nis, 
lor.
ședințele Uniunii Centrului De
mocratic, lider al opoziției par
lamentare, Xenofon Zolotas. gu
vernatorul Băncii Greciei, cu 
soțiile, alte persoane oficiale.

Iau parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îi însoțesc 
pe președintele Republicii Socia-

liste România : George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru. consilier 
al președintelui republicii. Ni
colae lonescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Constan
tin Mitea, consilier al președin
telui republicii, Ion M. Nicolae. 
adjunct al ministrului industriei 
chimice. Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o 
prietenie, 
Ceaușescu 
Constantin 
treținut cordial, continuînd dia
logul — început sub cele mai 
bune auspicii — consacrat pro-, 
movării și adîncirii conlucrării 
dintre România și Grecia.

Premierul Karamanlis și pre
ședintele Ceaușescu au rostit, Ia 
încheierea dejunului, toasturi, 
care au fost îndelung aplaudate 
de cei prezențl.

atmosferă de caldă 
președintele Nicolae 

și primul ministru 
Karamanlis s-au în-

Toastul primului ministru

Constantin Karamanlis
Domnule președinte, 
Doamnă Elena Ceaușescu,

la Helsinki pe plan

căSint deosebit de bucuros 
mi se oferă prilejul să vă pri
mesc la Atena și să vă reîntoro 
găzduirea călduroasă pe care 
mi-ați oferit-o in cursul vizitei 
de anul trecut in frumoasa 
dumneavoastră țară. Intorcîn- 
du-mă din România, am adus 
cu mine cele mai bune impresii 
în legătură cu strălucita primire 
pe care mi-a rezervat-o poporul 
român, cit și sinceritatea senti
mentelor dumneavoastră, dom
nule președinte, față de Grecia 
de astăzi.

Dorim ca aceleași Impresii să 
le dobindiți și dumneavoastră, 
în cursul șederii în țara noastră. 
Aceasta, pentru că sentimentele 
poporului grec față de poporul 
român sînt sentimente așezate 
pe fundamentul unei istorii co
mune de secole, în cursul că
rora cele două popoare 
noastre au învățat să se iu
bească și să se aprecieze reci
proc și să lupte pentru idealuri 
comune. Numele României a- 
mintește grecilor de pămîntul 
ospitalier unde au muncit și au 
prosperat generații întregi de 
greci distinși. El amintește însă, 
înainte de toate, tara de unde a 
țîșnit flacăra renașterii noastre 
naționale. De aceea, lașul, Dră- 
gășanii dobîndesc pentru greci 
dimensiunile unui simbol deose
bit de important, care va lumina 
totdeauna marele bulevard al 
prieteniei româno-grecești.

Prietenia dintre popoare nu se 
fundamentează însă numai pe 
aprecierea reciprocă și pe legă
turile spirituale încercate de-a 
lungul anilor. Este nevoie și de 
o credință comună in principiile 
fundamentale care trebuie să 
guverneze relațiile dintre statele 
noastre, cît și relațiile noastre cu 
alte țări. Tocmai din acest mo
tiv, Declarația solemnă comună, 
pe care am semnat-o anul tre
cut la București, dobîndește o 
importanță deosebită, importan
ță pe care o subliniază dificul
tățile etapei in care se află o- 
menirea la ora actuală, și care 
pot fi depășite numai prin res
pectul deplin al dreptului și eti
cii internaționale, care asigură 
premisele unei conviețuiri paș
nice adevărate pentru toate po
poarele, în condiții de secu
ritate.

Această constatare a fost con
firmată in modul cei mai oficial 
de către conducătorii statelor 
europene care au semnat Actul 
final de la Helsinki.

Cu toții cunoaștem cît de im
portantă a fost contribuția dum
neavoastră la succesul confe
rinței respective.

Țările noastre, cit și celelalte 
țări care au semnat Actul final 
de Ia Helsinki, trebuie să coope
reze pentru realizarea tuturor 
prevederilor care vizează întă
rirea securității și a cooperării 
între statele europene. Aceasta 
pentru că în ultimul timp au în
ceput să fie formulate îndoieli 
cu privire la rezultatele practice 
ale acordului de la Helsinki. 
Este necesar ca forța să fie eli
minată din viața internațională 
și să cedeze locul reglementării 
pașnice a diferendelor, regle
mentare fundamentată pe prin
cipiile imprescriptibile ale drep
tului internațional, așa cum se 
subliniază în Carta O.N.U. și in 
Actul final de la Helsinki.

Popoarele regiunii balcanica 
au avut curajul să încerce pri
mele punerea in aplicare a spi-

ale

ritului de 
regional.

Datorită 
pețite ale 
am reușit 
prima intilnire a specialiștilor 
pentru cooperare tehnologică și 
economică interbalcanică, care 
s-a bucurat de o apreciere ge
nerală atit din partea popoare
lor balcanice, cit și din partea 
opiniei publice mondiale.

Intîlnirea de la Atena a dove
dit existenta atît a voinței co
mune a statelor participante în 
ceea ce privește colaborarea 
multilaterală dintre ele, cit și a 
numeroase posibilități de coope
rare în domeniul concret tehnio 
și economic.

Sînt sigur și sper că împărtă
șiți această certitudine a mea că, 
în viitor, colaborarea balcanică 
va marca un progres rapid și 
real și va dovedi că guvernele 
balcanice sint capabile să trans
pună în fapt dorința comună a 
popoarelor lor de pace și cola
borare, în ciuda existenței unor 
sisteme social-economice dife
rite. Cooperarea multilaterală nu 
este însă logic posibilă fără 
fundamentul bilateral necesar, 
iar în acest sens trebuie să măr
turisim că progresul semnalat 
în ultimul timp în raporturile 
româno-elene a fost, impresio
nant, atit in domeniul economic, 
cit și in cel cultural. Este și a- 
ceasta o dovadă că posibilitățile 
cooperării pașnicț sînt nelimi
tate atunci cînd există bună
voință, bunăcredință și realism 
tn alegerea metodelor potrivite.

Aș vrea să remarc in 
mod deosebit aceste rezultate 
care, chiar dacă sînt limitate la 
domeniul bilateral, au totuși o 
însemnătate mai generală, pen
tru că ele contribuie la întărirea 
încrederii între popoare și la 
consolidarea păcii în regiunea 
noastră. Acest lucru este cu atît 
mai necesar astăzi cu cît regiu
nea noastră, care a fost greu în
cercată în trecut, este amenin
țată din nou de pericole se
rioase.

După cum cunoașteți, de circa 
doi ani se observă o tensiune 
periculoasă in raporturile greco- 
turce, care au ca epicentru Ci
prul, tensiune pentru care Gre
cia nu este răspunzătoare, dar 
pentru reducerea căreia depune 
eforturi sincere.

Nutrim totuși speranța că și 
din cealaltă parte se va arăta 
înțelegere, pentru a fi evitate 
pericolele care amenință această 
zonă a lumii.

România, încă din 
moment, a manifestat un inte
res viu pentru înlăturarea aces
tor pericole.

Aș dori cu acest prilej să vă 
mulțumesc și să vă asigur că 
acest interes este recunoscut și 
apreciat pe deplin de către po
porul grec.

Prietenia româno-elenă, dom
nule președinte, cunoaște astăzi 
o perioadă cu adevărat înflori
toare. iar aceasta se datorează 
in mare parte contribuției dum
neavoastră personale.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut aici au reconfirmat dimen
siunile succeselor de plnă acum 
și au deschis noi perspective, nu 
numai pentru cele două popoare 
ale noastre, ci și pentru în
treaga regiune a Balcaniloh

Cu această constatare, doresc 
să ridic paharul pentru bună
starea poporului român și pen
tru fericirea personală a dum
neavoastră, domnule președinte, 
și a doamnei Elena Ceaușescu I 
(Aplauze).

eforturllor neprecu- 
noastre, ale tuturor, 

să realizăm la Atena

primul

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule prlm-minlstru,
Doamnelor $1 domnilor,

In numele meu și al soției 
mele, al colaboratorilor care mă 
însoțesc, exprim mulțumiri cor
diale pentru ospitalitatea cu care 
ne Înconjurați, pentru cuvintele 
de apreciere pe care le-ați ros
tit Ia adresa țării mele, a po
porului român. In toate acestea 
văd o expresie a sentimentelor 
sincere, de stimă și prietenie, 
pe care poporul grec'Ie nutreș
te față de poporul român și vă 
asigur că, la rîndul său, poporul 
român este animat de simțămin
te de înaltă considerație, sim
patie și caldă prietenie față de 
poporul țării dumneavoastră.

Fără îndoială că tradițiile 
colaborare străvechi au avut 
au o importanță deosebită 
dezvoltarea conlucrării 
popoarele noastre. Caracteristica 
acestor tradiții constă în aceea 
că popoarele noastre au luptat 
împreună Împotriva dominației 
străine, pentru libertatea națio
nală, pentru o viață mai bună, 
liberă. La toate acestea trebuie 
să adăugăm astăzi însă noi ele
mente pentru a ridica Ia un 
nivel șl mai înalt colaborarea 
româno-greacă.

Doreso să exprim satisfacția 
mea pentru cursul ascendent al 
relațiilor româno-elene care, 
după vizita dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, la Bucu
rești, au căpătat noi dimensiuni. 
In convorbirile pe care le-am 
avut în aceste două zile am a- 
juns împreună Ia concluzia că 
sînt încă multe posibilități și 
perspective de extindere a aces
tei colaborări.

Fără îndoială că trebuie să ac
ționăm pentru a extinde conlu
crarea româno-greacă și tn do
meniul colaborării in Balcani, in 
Europa și în Întreaga lume. Am 
salutat desfășurarea cu rezultate 
pozitive a întîlnirii specialiștilor 
din țările balcanice pe proble
mele economice și am dori să 
continuăm, împreună cu toate 
statele balcanice, eforturile în
cepute Ia Atena pentru a dez
volta relații de cooperare în 
diferite domenii de activitate. 
Să facem In așa fel ca Balcanii 
să nu mai fie, ca în trecut, un 
Instrument In mina marilor pu
teri, cî să se transforme într-o 
zonă In care popoarele să trăias
că tn pace și colaborare. Aceasta 
presupune să pornim de la in
teresele popoarelor noastre, de 
la Interesele păcii și colaborării.

Țlnînd seama de schimbările 
fundamentale In raportul de 
forțe pe plan internațional, a- 
preciez că există bune perspec
tive pentru dezvoltarea colabo
rării dintre țările din Balcani. 
Fără nici o Îndoială că colabo
rarea noastră nu poate fi și nu 
este îndreptată împotriva nimă
nui, ci este numai ' în interesul 
popoarelor noastre, al colaboră
rii cu celelalte state vecine, cu 
popoarele din Europa și din În
treaga lume.

Aș dori, și cu acest prilej, să 
exprim speranța unei rezolvări 
rapide, pașnice, a problemei ci
priote, precum șl a soluționării 
pașnice a problemelor dintre 
Grecia șl Turcia. Oricît ar fi de 
complicate unele din aceste pro
bleme, soluționarea lor politică, 
pașnică este tn interesul atit al 
popoarelor grec și turc, cit și al 
tuturor s popoarelor din Balcani, 
al păcii in Europa și in lume.

Sîntem, înțr-adevăr, la mal 
mult de șase luni de la Confe
rința de la Helsinki. Din păcate, 
nu s-au făcut pași prea mari 
înainte, după încheierea acestei 
conferințe. Cu toate acestea. 
România consideră că sint posi
bilități de a obține înfăptuirea 
prevederilor înscrise în docu
mentele de Ia Helsinki, în pri
mul rînd — desigur — în do
meniul colaborării < mnomice, 
culturale, științifice ; dar, tot
odată, considerăm că trebuie in
tensificate eforturile pentru a- 
bordarea unor probleme militare 
ale securității europene, pentru 
dezangajarea militară. Pornim de 
la faptul că, fără soluționarea 
unor probleme de ordin militar, 
nu poate fi vorba de o securita
te și pace reală în Europa.

de 
și 
în 

dintre

care po*  
putere 

și inde-

Trăim într-o lume în 
poarele iși afirmă cu 
voința de a trăi libere . 
pendente. Evenimentele au de
monstrat că, dacă un popor este 
hotărit să-și apere independen
ța, să trăiască liber, nimeni nu 
îl poate împiedica. Principiile e- 
gaiității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, ale renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța 
se afirmă astăzi ca singurele 
capabile să asigure o conviețuire 
pașnică în lume.

Consider că atit România, cit 
și Grecia sînt deopotrivă intere
sate ca în Orientul Mijlociu să 
se realizeze o pace trainică și 
justă. Este de înțeles că această 
pace trebuie să se bazeze pe 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967, pe 
recunoașterea dreptului poporu
lui palestinean Ia autodetermina
re, inclusiv la constituirea unui 
stat palestinean independent.

Sîntem interesați ca proble
mele litigioase dintre state să se 
rezolve pe calea tratativelor paș
nice. Sîntem pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-șl 
hotărî singur destinele, fără nici 
un amestec din afară.

Nu aș putea să nu reamintese 
de problemele 
care sînt astăzi 
realizarea unei 
lume. România, 
tă, dar în același timp țară In 
curs de dezvoltare, acționează 
ferm, în solidaritate cu toate a- 
ceste state, pentru o nouă ordine 
economică internațională, care să 
asigure egalitatea in drepturi, 
echitate în relațiile economice 
dintre toate statele.

Trebuie, de asemenea, să In
tensificăm eforturile pentru rea
lizarea 
rînd a 
putem 
faptul 
tult peste 300 miliarde dolari pen
tru înarmări. Dezvoltarea econo
mică, bunăstarea popoarelor nu 
sg pot înfăptui (Iacă nu se va 
pune capăt cursei Înarmărilor. 
Este greu să, nu fim îngrijorați 
atunci cînd forțe puternice sint 
concentrate in direcția cercetării 
pentru scopuri militare, in timp 
ce poluarea și alte cauze duc Ia 
înrăutățirea condițiilor de viață 
ale omului. Considerăm că este 
necesar mal mult ca oricind să 
punem cuceririle științei în ser
viciul păcii, ai colaborării intre 
popoare, al bunăstării și ferici
rii tuturor oamenilor !

Toate problemele complexe 
care preocupă omenirea nu pot 
fi soluționate decît cu participa
rea egală a tuturor statelor, in
diferent de mărimea lor. Și, după 
părerea noastră, țările mici și 
mijlocii au un rol important în 
soluționarea problemelor inter
naționale.

Este în Interesul tuturor po
poarelor să asigurăm un rol mai 
important Organizației Națiuni
lor Unite, altor organisme inter
naționale, tn viața mondială.

Aș dori să menționez, șl cu a- 
eest prilej, cu multă satisfacție, 
că și pe plan internațional gu
vernele, reprezentanții țărilor 
noastre conlucrează cu rezultate 
bune.

Sînt încredințat, domnule 
prim-ministru, că șl rezultatele 
vizitei pe care o facem acum 
țara dumneavoastră, acordul 
colaborate de lungă durată 
domeniul economic pe care 
vom semna vor deschide noi 
perspective in extinderea colabo
rării multilaterale. Am dori ca 
să conlucrăm in așa fel Incit ță
rile noastre, care au orinduirl 
sociale diferite, să ofere un 
exemplu de felul cum două state 
pot colabora tn interes reciproc, 
al cauzei progresului și păcii.

Cu convingerea unei perspec
tive bune in relațiile dintre ță
rile noastre, doreso să toastez i 

tn sănătatea președintelui Re
publicii Elene,

in sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru,

pentru bunăstarea șl fericirea 
poporului elen prieten,

in sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

subdezvoltării, 
esențiale pentru 
păci trainice în 
ca tară socialis-

dezarmării, și în primul 
dezarmării nucleare ; nu 
să nu fim îngrijorați de 

că anul trecut s-au chel-

tn 
de 
in
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T EL E G R A M E
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis tovarășului HENRYK JABLONSKI, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, următoarea 
telegramă :

Stimate tovarășe Jablonski,
(

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, am plăcerea să vă transmit, 
cu ocazia realegerii dumneavoastră in inalta funcție de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, cele maj calde 
felicitări, împreună cu urări de sănătate și noi succese în activita
tea de mare răspundere consacrată construirii, societății socialiste 
dezvoltate în Polonia prietenă.

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

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit din partea tovarășului JANOS KADAR, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, următoarea telegramă :

în drum spre cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Bulgar, survolind teritoriul Republicii Socialiste România, în nu
mele delegației Comitetului Central al Partidului- Muncitoresc So
cialist Ungar și al meu personal, vă transmit salutări cordiale și 
cele mai bune urări dumneavoastră, Comitetului Centrgl al Parti
dului Comunist Român și poporului român constructor al socialis
mului.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul MANEA MANESCU, a trimis tovarășului PIOTR JAROS- 
ZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Jaroszewicz,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

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

ÎNAPOIERE
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru suple

CAMPANIA AfiBICOLĂ IMPERATIVELE ZILEI
(Urmare din pag. I)

tarea diferitelor lucrări impuse 
de actuala perioadă. Comitetul 
județean U.T.C. a inițiat, în acest 
sens, o serie de acțiuni care au 
drept scop încheierea grabnică a 
tuturor lucrărilor pregătitoare în 
sistemele de irigații. Au fost 
formate, astfel, detașamente de 
muncă patriotică cum sînt cele 
din Sadova. Ostroveni. Bechet. 
Călărași și Dăbuleni. unde ti
nerii au efectuat curățatul și 
completatul dalelor de beton 
de-a lungul a zeci de kilometri 
de canale. Numai în comuna 
Ostroveni, timp de două săptă- 
mîni, peste 120 de tineri din lo
calitățile Ostroveni și Lișteava, 
avînd in frunte pe secretarul 
comitetului comunal U.T.C., pro
fesorul Mircea Gheorghe, au 
reușit să curețe un canal lung 
de 3 km și să execute alte 
lucrări de întreținere a canale
lor. La o altă cooperativă agri
colă de producție, cea din Ca- 
raula. unde se irigă o suprafață 
de 685 hectare prin cele două 
sisteme locale, o atenție deose
bită se acordă reparării agrega
telor de aspersiune. în ziua rai
dului nostru, din cele 18 agre
gate de care dispune coopera

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Din nou o etapă 
cu prea puțin fotbal

STEAUA — A.S.A. TÎRGU 
MUREȘ 2—0 (1—0). Pe linia ul
timelor evoluții, liderul a obți
nut o nouă victorie, menținîn- 
du-și avansul de 4 puncte. Au 
marcat : Năstase (min. 2) și 
Marcel Răducanu (min. 57) din 
penalti. DINAMO — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (2—0). Dina- 
moviștii au avut mai mult timp 
inițiativa, punctînd de două ori 
prin Dumitrache (min. 33 și min. 
45). POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — „U" CLUJ-NAPOCA 2—0 
(2—0). Studenții timișoreni s-au 
revanșat pentru eșecul sever, 
0—6, din sezonul de toamnă. Cele 
două goluri au fost realizate de 
Dembrovscbi (min. 9) din lovitu
ră de la 11 m. și Păltinișan (min. 
44). La tineret-speranțe au cîș- 
tigat oaspeții cu 3—1. JIUL — 
S. C. BACAU 2—0 (2—0). Gaz
dele au obținut o victorie pe 
deplin meritată, prin golurile 
înscrise în prima parte a jocului 
de Mulțescu (min. 8) și Moldo- 
van (min. 11). La tineret-speran- 
te. 3—0. F. C. BIHOR — F. C. 
ARGEȘ 1—1 (0—1). O partidă 
viu disputată cu un final pasio
nant. Oaspeții au condus pînă 
în ultimul moment, prin golul 
înscris, pe contraatac, de Jercan 
(min. 33). iar Agud a egalat în 
min. 89. La tineret-speranțe, 
0—1. POLITEHNICA IAȘI — 
F. C. M. REȘIȚA 5—0 (2—0).
Prestînd un joc bun, studenții 
ieșeni au realizat scorul etapei. 
Au marcat : Simionaș de patru 
ori (min. 5, min. 24, min. 47,

REZULTATELE DIVIZIEI E
SERIA I: S.C. Tulcea — Pra

hova Ploiești 2—0: Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani 2—2; 
Unirea Focșani — Gloria Buzău
2— 1: C.S.M. Borzești — Viitorul 
Vaslui 3—0; C.S. Botoșani — 
C.S.U. Galați 0—0; Cimentul 
Medgidia — Metalul Plopeni 
0—0; Petrolul Ploiești — F.C. 
Brăila 0—1; F.C.M. Galați — Ce
luloza Călărași 4—1; C.S.M. Su
ceava — Victoria Tecuci 3—1.

După 21 etape, F.C.M. Galați 
continuă să conducă în clasa
ment cu 30 puncte, urmată de 
F.C. Brăila cu 28 puncte.

SERIA A II-A: Voința Bucu
rești — Tractorul Brașov 3—2; 
Steagul roșu Brașov — Electro- 
putere Craiova 1—0; F.C.M. 
Giurgiu — Metalul București
3— 0; Chimia Rm. Vîlcea — Ni- 
tramonia Făgăraș 3—0; S.N. Ol
tenița — Minerul Motru 0—0; 
Metalul Mija — C.S. Tîrgoviște
1—0; Progresul București — 

■____________________________

ant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, care a întreprins o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea 
Sovietică, s-a înapoiat, dumini
că, în Capitală.

tiva agricolă, 14 erau bune de 
lucru, datorită priceperii și hăr
niciei de care dau dovadă mo- 
topompiștii Mișu Butoi, Stan 
Copac. Aurel Iacob, Ion Pricâ, 
Nicolae R. Copac, Ion Butoi, 
Constantin Stanciu și mulți alți 
tineri. Aripile de ploaie defecte 
au fost remediate în totalitate 
de către mecanicii din atelierul 
specializat aparținînd S.M.A.- 
ului Bechet. în cîmp. aproape 
50 de cooperatori lucrau de zor 
la curățatul canalelor.

• VASLUI
în unitățile de pe raza con

siliului intercooperatist Zorleni, 
județul Vaslui, executarea ară
turilor de primăvară pe cele 220 
de hectare planificate nu înce
puse încă la data raidului nos
tru, datorită vremii neprielnice. 
„Deși din cauza timpului n-am 
putut ieși încă în cîmp, ne spu
nea inginerul coordonator Ionel 
Vasian, totuși nu am stat de
geaba. A fost executată în în
tregime fertilizarea culturilor de 
toamnă. în cîmp au fost trans
portate 5 400 tone de gunoi de 
grajd, față de 4 500 cit ne pro
pusesem inițial. Sămînța este 

min. 86), și Costea (min. 61). 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
SPORTUL STUDENȚESC 1—1 
(1—1). O partidă da un nivel 
tehnic modest, în care „elevii“ 
lui Angelo Niculescu au obținut 
un punct prețios, fiind neînvinși 
în retur. Au înscris : Bălăci 
(min. 4), și Marica (min. 13). La 
tineret-speranțe, 1—0. C. F. R. 
CLUJ-NAPOCA — RAPID 1-0 
(0—0). Gazdele au înscris golul 
victoriei spre finalul meciului, 
prin fundașul Ciocan (min. 80). 
La tineret-speranțe, 3—2. U.T.A. 
— F.C. CONSTANTA 1—0 (1—0.) 
Arădenii au dominat cu autori
tate, dar oaspeții s-au apărat or
ganizat. A marcat Cura în min. 
84. La tineret-speranțe, scor 
egal, 2—2.

M. L.

CLASAMENTUL
Steaua 21 14 4 3 47—17 32
Dinamo 21 13 2 6 45—23 28
Poli. Tlm. 21 10 4 7 32—29 2<
Poli. Iași 21 9 4 8 33—28 22
F.C. Bihor 21 9 4 8 25—24 22
S.C. Bacău 21 10 2 9 22—25 22
F.C. Argeș 21 8 6 7 23—27 22
F.C.M. Reșița 21 10 2 9 24—32 22
Jiul 21 9 3 9 32—32 21
Sp. studen. 21 9 3 9 25—29 21
A.S.A. 21 9 2 10 28—30 20
U.T.A. 21 9 2 10 25—32 20
U. Craiova 21 7 5 9 27—23 19
Rapid 21 8 3 10 23—28 10
F.C. C-ța 21 8 2 11 24—24 18
Olimpia 21 6 5 10 18—34 17
C.F.R. CIJ-N. 21 S 6 10 17—29 16
U. Cluj-N. 21 5 3 13 23—27 13

Chimia Tr. Măgurele 1—0: Me- 
trom Brașov — Autobuzul Bucu
rești 0—1; Dinamo Slatina — 
Unirea Alexandria 3—0.

Progresul București a preluat, 
din nou, prima poziție în cla
sament, cu 29 puncte, urmată de 
C.S. Tîrgoviște eu 28 puncte.

SERIA A III-A: Mureșul De
va — Ind. slrmei C. Turzii 1—0; 
Gaz metan Mediaș — Gloria 
Bistrița 3—0; Minerul Moldova 
Nouă — Corvinul Hunedoara 
0—2; Sticla Turda — Victoria 
Cărei 1—0; Victoria Călan — 
Unirea Tomnatic 4—0: Metalur
gistul Cugir — Șoimii Sibiu 0—1; 
C.I.L. Sighet — F.C. Baia Mare
2—0; U.M. Timișoara — Dacia 
Orăștie 2—0; Rapid Arad — 
C.F.R. Timișoara 1—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 33 puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu cu 28 
puncte și F.C. Baia Mare eu 26 
puncte.

Plecarea delegației 
P.C.R. la lucrările celui 

de-al Xl-lea Congres 
al P. C. Bulgar

Duminică a plecat la Sofia 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui de-al 
Xl-leă Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. Din delegație 
fac parte tovarășii Vasile Marin, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, membru al Co
legiului Central de partid, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Trofin Simedrea, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

La plecarea de pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Vasile Șandru. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Nikola Stoev, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Am
basadei bulgare la București, 
membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul capi

talei bulgare, delegația P.C.R. a 
fost întîmpinată de Jivko Jiv- 
kov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Iorda- 
nov, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B., și de alte persoane ofi
ciale bulgare.

Au fost prezenți membrii Am
basadei române.

★
în aceeași zi, delegația P.C.R. 

a depus o coroană de flori 'a 
Mausoleul lui Gheorghi Dimi- 
trov, înălțat în piața ..9 Sep
tembrie“ din centrul capitalei 
bulgare.

asigurată, iar cu erbicidele ' ne 
aflăm în curs de aprovizionare. 
Cît despre arăturile de primă
vară întrucît terenurile pe care 
trebuie executate se află In 
pantă și nu pot fi lucrate meca
nizat, am luat toate măsurile 
pentru ca. în cîteva zile, să ter
minăm întreaga lucrare“.

Situația este asemănătoare și 
în alte unități agricole coope
ratiste. Ceea ce trebuie reținut 
totuși este faptul că. în prezent, 
pe ansamblul județului Vaslui, 
nu au fost executate arături de- 
cît pe circa 2 100 hectare, supra
față cu mult inferioară celei 
prevăzute. Un ritm sub posibi
litățile existente. In același timp, 
în județul Vaslui se impune 
luarea unor măsuri energice 
pentru mobilizarea tuturor for
țelor — și tineretul, organiza
țiile U.T.C. trebuie să-și aducă 
din plin contribuția prin orga
nizarea unor ample acțiuni de 
muncă patriotică — la executa
rea unor lucrări de scurgere a 
apei de pe suprafațele arabile, 
întrucît apa continuă să băl
tească pe zone întinse, ceea ce 
impietează asupra efectuării nor
male a activităților în cîmp la 
timp și în cele mai bune con
diții.

Măiestria
Nadiei Comăneci 

admirată la „Madison 
Square Garden"

Celebra arenă new-yorkeză 
„Madison Square Garden“ 
găzduiește un important con
curs internațional de gimnas
tică dotat cu „Cupa Ameri
ca“. Vedeta întrecerii femi
nine a fost gimnasta româncă 
Nadia Comăneci, care prin 
măiestria sa inimitabilă și-a 
atras admirația publicului și 
aprecieri înalte din partea 
arbitrilor. Nadia Comăneci a 
obținut nota 10 la sărituri, 
9,85 la paralele, 9,80 la birnă 
și 9,75 la sol, totalizînd la in
dividual compus 39 puncte. 
Pe locul doi, cu 37,45 puncte, 
s-a clasat Kathy Howard 
(S.U.A.).

în concursul masculin, gim
nastul român Dan Grecu s-a 
clasat pe primul loc la inele 
cu 9,75 și s-a calificat între 
primii șase care vor lua par
te la concursul special pe 
aparate.

• în orașul olandez Hilver
sum s-a disputat meciul dintre 
echipele Olandei și României 
contînd pentru campionatul eu
ropean (grupa A) de rugbi. 
Sportivii români au obținut vic
toria cu scorul de 27—3 (8—3).

• Campionatele europene de 
tenis de masă au continuat Ia 
Fraga cu.disputarea meciurilor 
din concursul pe echipe. In pro
ba feminină, formația României, 
alcătuită din Maria Alexandru, 
Liana Mihuț și Lidia Zaharia, a 
obținut două noi victorii. Spor
tivele ramânce au întrecut cu
3—0 echipa Olandei și au cîștigat 
cu același scor (3—0) întîlnirea 
susținută cu formația Poloniei.

• La Aschaffenburg au luat 
sfirșit întrecerile Campionatelor 
internaționale de lupte greco-ro- 
mane ale R.F. Germania, prilej 
de verificare în vederea Jocuri
lor Olimpice de la Montreal. 
Printre protagoniștii acestui im
portant turneu s-au numărat și 
sportivii români. Un frumos suc
ces a repurtat Constantin Ale
xandru, care a terminat învingă
tor la categoria 48 kg, întrecîn- 
du-1 pe campionul mondial Zub- 
kov (U.R.S.S.). Cea de-a doua 
victorie a culorilor sportive ro
mânești a fost realizată de Nicu 
Gingă, clasat pe primul loc la 
categoria 52 kg.

„Scìntela tineretului“
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Evoluția situației din Liban
» I

Citind postul „Radio Liban“, 
agențiile internaționale de presă 
relatează că in capitala țării, 
Beirut, ciocnirile armate intre 
forțele rivale nu au mai fost de 
violența celor din zilele prece
dente, soldate cu moartea a 120 
de persoane. în schimb, puter
nice schimburi de tiruri de ar
tilerie au fost semnalate, în con
tinuare, în munți și în partea 
de nord a țării, la Tripoli și 
Zghorta. Informațiile recepțio- 
nate, din zona ciocnirilor milita
re sînt contradictorii, fiecare din 
părți afirmind că deține contro
lul asupra acestor puncte.

Pe de altă parte, sînt conti
nuate contactele politice vizînd

Lucrările simpozionului internațional
privind informația

Lucrările, simpozionului inter
național privind informația in 
țările nealiniate, la care Româ
nia participă în calitate de ob
servator, au continuat sîmbătă 
și duminică la Tunis, pe comi
sii de specialitate. Un amplu 
dialog a fost efectuat cu acest 
prilej, relevîndu-se îndeosebi, 
intr-un consens general, că o 
cooperare și colaborare largă în
tre țările participante la aceas
tă reuniune in domeniul schim
burilor de idei și informații pot 
juca un rol de prim ordin \în 
dezvoltarea unei colaborări mul
tilaterale și a unei cunoașteri 
reciproce mai bune în toate do
meniile de activitate, contribu
ind astfel la promovarea pro
gresului general și a păcii in
ternaționale.

în intervenția sa, reprezentan
tul român, Nicolae Puicea a re
levat că mijloacele de informare 
de masă din tara noastră re
flectă pe larg prin știri, din sur
se naționale autorizate, actuali
tatea din țările nealiniate, din 
țările în curs de dezvoltare, pre
cum și acțiunile lor pe plan in
ternațional puse în slujba coo
perării și păcii. Vorbitorul a a- 
rătat că, manifestîndu-și inte
resul de a participa ca obser
vator la reuniunile țărilor nea
liniate, cum este reuniunea de la 
Colombo, România pornește de 
la concepția ca esențialul constă 
nu în apartenența sau neaparte- 
nența la diferite sisteme de ali
anțe militare, ci în pozițiile și 
modul de acțiune ale statelor 
pentru afirmarea noilor princi-
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• SINTEM 4 MILIARDE I Pe Terra,’ dacă e să dăm crezare 
cunoscutului „Populatlon Reference Bureau", s-a născut, ieri, 
locuitorul care lipsea pentru împlinirea cifrei rotunde de 4 mi
liarde. Specialiștii americani reamintesc, cu acest prilej, anii în 
care s-au înregistrat miliardele anterioare : 1 miliard — 1850 ; 2 
miliarde 1930 ; 3 miliarde — 1960. Populația Pămîntulul crește In 
prezent cu 195 000 de persoane zilnic (328 000 nașteri din care se 
scad 133 000 decese). O treime din pămintenl sînt în virstă de 
mai puțin de 15 ani. Viitorul miliard se va înregistra, potrivit 
aceleiași surse, în 1980 * * LONGEVITATE NEOBIȘNUITA. Unul 
din primii lucrători al Canalului Suez, egipteanul Mohamed 
Mohamadein Sayed. a decedat la virstă de... 136 de ani. El fusese 
angajat de administrația canalului imediat după inaugurarea a- 
cestuia, în 1886, în calitate de tîmplar, pentru un salariu zilnic 
de doi piaștri. In cursul lungii sale vieți, Sayed a avut 100 de 
descendenți dlrecți : 14 copii șl 86 de nepoți. Aceasta nu este 
singura sa performanță. După ce a ieșit la pensie (in 1907 ), el a 
fost primul egiptean care a construit un hotel in orașul Suez • 
DIFICULTĂȚI FINANCIARE LA „SCALA". Ministrul Italian al 
culturii și turismului, Adolfo Sarti, a informat municipalitatea o- 
rașulul Milano că guvernul nu va putea acorda subvenții speciale 
Operei „Scala". Reputatul teatru de operă Italian — „Scala" — 
este amenințat de faliment financiar, iar primarul orașului Mi
lano, Aldo Aniasi, a făcut apel la guvern cerînd acordarea unul 
ajutor urgent, avîndu-se In vedere rolul și faima internațională 
a acestei instituții de cultură • A FOST RESTAURAT „RONDUL 
DE NOAPTE". Celebrul tablou al lui Rembrandt, deteriorat prin- 
tr-un act de vandalism în septembrie 1975, va redeveni accesibil 
iubitorilor de artă la 3 iunie — a anunțat directorul „Rijksmu- 
seum“-ului, Slmon Levle. Timp de zece luni după această dată 
vizitatorii vor putea admira însă capodopera printr-un perete de 
sticlă — aceasta deoarece respirația ar putea afecta stratul de 
ulei aplicat în timpul restaurării • CEA MAI MARE ORGA DIN 
R.D.G. In sala mare de concerte din orașul Karl Marx-Stadt a 
fost instalată cea mal mare orgă din R.D. Germană, construită la 
Dresda. Orga are 67 registre și 5 500 de tuburi acustice care re
produc practic toate sunetele accesibile auzului. Primul concert 
la noua orgă va avea loc la 9 mal • STRADIVARIUS FURAT. O 
vioară Stradivarius evaluată la 70 000 de dolari a fost furată la 
Los Angeles. Proprietarul, Elton Brown, în vîrstă de 7.7 de ani, a 
declarat că instrumentul datează din 171» șl sa află In posesia 
familiei sale de mal multe generații.

modern șl siluetele unor edifi
cii ca Al-Salem și Al-Seef, uni
versitatea, școala secundară 
Shuwaikh, municipalitatea sau 
centrul pentru telecomunicații 
prin sateliți — dezvoltarea im
petuoasă a altor localități cum 
sint Ahmadi, Abruq, Khaitan, 
Farwaniya și Fahahil. Petrolul 
a adus de asemenea apă. odată 
cu ridicarea, în districtul Shu
waikh al capitalei, a primei uzi
ne de desalinizare a apei de 
mare din lume. în ultimii ani, 
numărul complexelor instalații 

de acest gen a crescut continuu, 
ajungîndu-se astăzi la o produc
ție zilnică de aproximativ 200 
milioane litri, care se adaugă 
debitului de 20 milioane litri ai 
izvorului de la Raudhatain, des
coperit miraculos în plin deșert 
în urmă cu 15 ani.

In condițiile în care, ca ori
unde în lume, petrolul nu este 
inepuizabil (s-a calculat că re
zervele naționale kuweitiene vor 
fi suficiente, în actualele ritmuri 
productive, încă 50—70 de ani), 
crearea unei economii cît mai 
diversificate posibil este o nece
sitate. Venind în întîmpinarea 
unei asemenea cerințe, emirul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah a re
comandat de mai mult timp gu
vernului trecerea Ia un amplu 
program de extindere a econo
miei, direcțiile principale con- 
stituindu-Ie industriile petrochi
mică, de ciment, sticlă și cau
ciuc, în paralel cu continua 
dezvoltare a Kuweitului ca cen
tru comercial, financiar și teh
nologic în Orientul Mijlociu.

Sînt preocupări care tind să 
asigure poporului acestei țări un 
viitor pe măsura aspirațiilor 
sale de progres și pace.

C. ȚINTEA

Islandel, unde fregata britanică, 
alături de alte nave militare, în
soțește traulerele britanice ce 
operează în interiorul zonei na
ționale islandeze de pescuit, sta
bilită la 200 de mile. S-a preci- 

• zat că aceste noi incidente din 
cadrul „războiului codului“ din
tre Marea Britanie și Islanda nu 
s-au soldat cu victime,

• PESTE 40 de mii tineri, intre 
14 și 25 de ani, din R.F. Ger
mania, au fost înregistrați de 
Ministerul Sănătății ca persoa
ne pentru care consumul de 
narcotice a devenit „o necesi
tate“ și care trebuie să urmeze 
tratament medical de dezinto
xicare.

• ÎN ORAȘUL VEST-GER- 
MAN Stuttgart s-a încheiat reu
niunea partidelor liberale din 
țările membre ale Pieței comu
ne, cu excepția Irlandei. Cu acest 
prilej, a fost constituită o fede
rație a partidelor liberale. Gas
ton Thorn, primul ministru al 
Luxemburgului, a fost ales, în 
mod provizoriu, în funcția de 
președinte al federației. După 
cum informează agenția France 
Presse, numai nouă din cele 14 
partide reprezentate la reuniu
ne au aderat la federație. Parti
dul Liberal din Marea Britanie 
și Partidul agrarian-liberal din 
Danemarca au cerut o amînare, 
pînă în luna noiembrie, în timp 
ce republicanii independenți și 
radicalii de stingă din Franța, 
precum și Partidul Republican 
Italian au cerut să beneficieze 
de statutul de observator la reu
niunile federației.

11,30; 14; 16,45; 19,30) ț Tomis (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

ALARMĂ IN DELTĂ: Rahova 
(orele 16; 18; 20).

ZILE FIERBINȚI: Progresul
(orele 15,30; 17,30; 19,30).rii'nemo

LUNI, M MARȚII

TOM ȘI JERRY: Capitol (orele 
9,15; 11; 12,45; 14,45; 18,45; 18,30;
20,15).

ZGOMOTUL MOTORULUI: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
20,45).

MUNTELE ASCUNS ? Tim
puri Noi (orele 15,45; 18).

DARLING LILI: Patria (orele 9; 
11.45; 14,30; 17,15; 20,15); București 
(orele 9; 12; 16,15; 19.30); Modern 
(orele 9; 12; 16,15; 19,30).

FRAȚT DE CRUCE: Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30); Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Festival (orele 9; 
1115; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

MR. MAJESTYC: Victoria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13.30; 18; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Central (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

COMOARA RECHINILOR: Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

UN ȚĂRAN PE BICICLETA: 
Cotroceni (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

ZORRO: Grlvița (orele 9; 11.45; 
14,15; 17; 19,45); Miorița (orele 9; 

soluționarea situației de criză pe 
care o traversează in prezent 
Libanul, contacte urmărite cu 
multă atenție și speranțe de 
populație, precum și de cercu
rile politice din această țară.

Președintele Partidului Socia
list Progresist din Liban, Kamal 
Jumblatt, s-a reîntors la Beirut, 
după o scurtă vizită întreprinsă 
la Danlasc, unde a fost primit 
de șeful statului sirian, Hafez 
El Assad. în cadrul întrevederii, 
părțile au procedat la un larg 
schimb de păreri cu privire la 
ultimele evoluții ale'situației din 
Liban.

in țările nealiniate
pii de relații internaționale, pen
tru înfăptuirea dreptului de dez
voltare independentă a fiecărui 
popor, la promovarea cauzei pă
cii, colaborării și înțelegerii' In
tre națiuni.

Atentat terorist 
la Londra

O puternică explozie a avut 
loc sîmbătă în clădirea unei ex
poziții din Londra, la o oră de 
vîrf, cînd sălile erau pline cu 
sute de vizitatori, provocind ră
nirea a peste 80 de persoane, 
printre care numeroși copii și 
persoane în virstă. Explozia a 
produs, de asemenea, importan
te pagube materiale.

După incident, la sediile ra- 
dioteleviziunii britanice și la re
dacțiile mai multor ziare au 
fost primite comunicări telefo
nice anonime prin care elemen
te teroriste ale Armatei Repu
blicane Irlandeze (I.R.A.) și ale 
Forței de Voluntari Irlandezi 
(I.V.F.) își asumă responsabili
tatea amplasării explozibilului 
în incinta expoziției.

Observatorii politici din Lon
dra remarcă faptul că acest nou 
atentat terorist, al 14-lea de a- 
cest gen de la începutul anului, 
marchează o escaladare a acte
lor de violență în capitala bri
tanică și urmează unui avertis
ment lansat recent de I.R.A.

L
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CALINA ROȘIE: Lumina (orele 
I; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15); 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Doina (orele 13; 15,15; 
20); la orele 9.30; 11,15; 17,30 — 
Program de desene animate.

CEI TREI MUȘCHETARI: Dacia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Unirea (orele 16; 18; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Bucegl (orele 15,45; 18; 20); Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CERUL E CU NOI: Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DINCOLO DE POD: Drumul
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

UN CÎNTEC PE BROADWAY: 
Giulești (orele 15,30; 19,15).

CURSA: Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

PATIMA: Crîngași (ora 17); Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

DRAGOSTE AMARA: Volga
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

SECRETUL CIERULUI: Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY: Viitorul
(orele .15,30; 18; 20,15).

ÎNCĂ NU E SEARĂ: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

SOACRA: Vitan (orele 15,30; 18; 
20).

înalții soli ai poporului român 

așteptați cu bucurie 
pe pămîntul kuweitian

Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu își încep luni vizita 
oficială de prietenie în Kuweit, 
la invitația emirului Sabah Al- 
Salem Al-Sabah și a doamnei 
IJorryyah Al-Sabah.

Această primă înțîlnire dintre 
conducătorii celor două țări este 
apreciată ca un eveniment de 
excepțională însemnătate pe 
planul relațiilor româno-kuwei- 
tiene, ea urmînd să stabilească 
orientările fundamentale și di
recțiile viitoare de acțiune, în 
vederea întăririi colaborării' re
ciproc avantajoase dintre Româ
nia și Kuweit, In interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Interesul cu care este aștep
tată vizita șefului statului ro
mân în Kuweit este ilustrat și 
de intensele pregătiri ce se fac 
pentru întîmpinarea președin
telui Nicolae Ceaușescu cu cele 
mai înalte onoruri, cu cele mal 
alese sentimente de stimă și 
prietenie. Divanul Emirului a 
depus în ultimele zile o intensă 
activitate pentru a asigura des
fășurarea vizitei în cele mal 
bune condițiuni. Orașul a înce
put să îmbrace haina de sărbă
toare. De-a lungul bulevardelor 
ce fac legătura între aeroportul 

, internațional și capitala țării, pe

T

I
mpactul capitalei 
kuweitiene asupra 
vizitatorului neum
blat încă pe aceste 
meleaguri este din
tre cele mai pu

ternice. După dunele ruginii, 
ochiul înregistrează cu uimire, 
pe neașteptate, atributele unui 
oraș modern, al cărui puls tre
pidant este marcat vizibil și 
insistent de fluxul neîntrerupt 
al vehiculelor, de jocul multico
lor și multiform al firmelor lu
minoase sau de forfota activi
tății portuare, avind drept fun
dal albastrul intens al apelor 
Golfului.

Primele triburi de beduini, 
împinse de secetă din întinsul 
peninsulei, au poposit în aceste 
locuri, unde au găsit apă dulce 
și verdeață, nu mai devreme de 
anul 1710. La primul contact cu 
orașul, ceea ce a rămas din vre
mea pescuitorilor de perle, a 
constructorilor de corăbii și a 
vînzătorilor de piei de animale 
par a fi doar portul tradițional 
al oamenilor deșertului, turnu
rile crenelate ale palatelor ori 
ale celor peste 300 de moschei, 
cea mai mare parte de o valoare 
artistică remarcabilă, care de
monstrează, prin secole, perma
nența unei civilizații. Aparența 
este însă înșelătoare. Trecutul, 
tradițiile se păstrează nealterate 
în tihna splendidelor vile ce îm- 
pînzesc orașul, construite în 
stiluri arhitectonice pe cît de 
variate pe atît de neașteptate, 
dar care, fără excepție, răspund 
imperativelor frumosului și con
fortului. Se păstrează chiar ves
tigii ale unui trecut istoric mult 
mai îndepărtat ; excavațiile din 
Insula Failaka, situată la intra
rea în Golful Kuweit, indicind, 
prin ruinele, inscripțiile și o- 
biectele din epoca bronzului a- 
duse la lumină, legături cu stră
vechea civilizație Dilmun, ce se 
crede că a înflorit în vremea 
lui Alexandru cel Marc, care în 
goana lui spre răsărit a trecut 
prin insulă botezînd-o „Ikaros“.

Miracolul schimbărilor ce 
marchează Kuweitul de astăzi 
este definit de un singur cuvînt 
— petrolul. începutul a fost ti
mid, survenind atunci cînd ve
chea îndeletnicire a pescuitului

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16,30 — E- 
misiune în limba maghiară; 19,00
— Kuweit — film documentar ; 
19,20 — 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Colocvii contem
porane; 20,30 — Cîntă Elis Regi
na; 20,55 — Să muncim și să-trăim 
în chip comunist, „Adolescența 
unui vis de aur“. Reportaj com
plex realizat la Iași; 21,20 — Ro- 
man-foileton: „Forsyte Saga“. E- 
pisodul XIV: „Conflict“; 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex; 17,05 - Vîrsta 
unei primăveri; 17,20 — îmi Iau 
cîntecul ortac. Melodii populare 
din diferite regiuni ale țării; 17,30
— Desene animate; 17,40 — Film 
artistic: Johannes Kepler. Produc
ție a studiourilor DEFA din R.D. 
Germană, premieră pe țară; 19,05
— Melodii vechi — interpreți noi; 
19,20 — 1001 de seri; 19,30 — Te
lejurnal; 20,00 — Film serial pen
tru copii: Daktari; 20.25 — Profil 
teatral: Sică Alexandrescu; 21,20 
— Telex; 21,<25 — Tinerele de la 
F.R.B.; 21,45 — Selecțiuni de Ia 
Festivalul de muzică ușoară San 
Remo 1976. 

cornișa Golfului unde se află 
reședința rezervată inalților oas
peți, au fost arborate drapelele 
de stat ale celor două țări și 
amenajate arcuri de triumf.

în numeroase comentarii ale 
presei, în discuții cu oameni de 
afaceri și personalități politice 
este evocată deosebita persona
litate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, larga sa activitate

DE LA TRIMIȘII 
SPECIALI AGERPRES

desfășurată pe tărîm internațio
nal, pentru afirmarea în lume a 
Ideilor de pace, cooperare și în
țelegere între toate națiunile. 
Astfel, „Al Seyassah“, unul din
tre cotidienele de limbă arabă 
cu largă răspîndire în Kuweit, 
publică pe trei coloane un articol 
referitor la viața și activitatea 
șefului statului român, înso
țit de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu. „Șeful statu
lui român — scrie, între altele, 
ziarul — se va bucura de o cal
dă primire pe pămîntul kuwei
tian, în întîmpinarea sa urmînd 
să vină cele mai înalte perso
nalități ale țării, în frunte cu 
emirul Kuweitului, și prințul 

perlelor, în care era Implicată 
aproape fiecare familie din Ku
weit, dădea primele semne ale 
decăderii. Existența în mai mul
te puncte ale deșertului a unor 
stranii pete de culoare închisă 
a început să atragă, in anii ’20, 
tot mai mulți prospectori, așa 
cum se intimpla și în Iran, 
Irak, Bahrein sau Arabia Sau- 
dită. Era petrolieră a erupt vi
jelios la 22 februarie 1938, cînd 
din primul puț săpat in zona 
Burgan țițeiul a țișnit incontro- 
labil, sub o presiune enormă, in 

Kuweit—sensul modern 
al unei civilizații

aerul torid al deșertului. Din e- 
pocile revolute, ce făceau ini
maginabile producții anuale de 
țiței și produse rafinate de pes
te 150 milioane tone, in prezent 
nu au mai rămas decit nisipul 
și dogoarea aerului, așa cum din 
„mica fortăreață“ („Kuweit“ este 
diminutivul termenului arab 
„kut", fortăreață), nu au mai 
rămas decît zidurile cetățuii 
Qasr al Naif, cartierul general 
al oastei foștilor șeici. Un mo
ment memorabil in istoria ex
traordinară a industriei petro
liere kuweitiene îl constituie 
data de 5 martie 1975, cind, 
printr-un acord final încheiat cu 
firmele „British Petroleum" și 
„Gulf Oii of America“, statul a 
devenit stăpînul unic al bogății
lor sale subterane, punînd ca
păt unei dominații economice 
străine de peste 40 de ani.

P
etrolul a adus trans
formări nebănuite 
și este suficient să 
fie evocate, dintre 
fațetele frapante ale 
prezentului, acce

sul larg al populației la resur
sele țării, aspectul de metropolă 
al capitalei — unde tradiționalul 
își găsește locul firesc alături de

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• MINISTRUL kuweltîan al fi

nanțelor, Abdel Rahman al Atiki, 
a inaugurat lucrările unui semi
nar pe tema „Noua ordine eco
nomică internațională și lumea 
arabă“ — informează agenția 
M.E.N. Dezbaterile celor pre
zenți în capitala Kuweitului vor 
fi axate asupra unor aspecte 
legate de necesitatea instituirii 
unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe relații 
interstatale juste și echitabile, 
precum și asupra participării 
lumii arabe la acest proces 
mondial.

• UN NUMĂR de șapte per
soane au fost rănite, și alte două 
mii au rămas fără adăposturi, în 
urma cutremurului depămînt 
care a avut loc în statul mexi
can Hidalgo. După cum a preci
zat guvernatorul acestui stat, 
Adolfo Mendoza Reyes, seismul 
a afectat îndeosebi localitățile 
Cardonal și Julian Villagran, si
tuate la circa 150 km nord de 
Ciudad de Mexico. Epicentrul 
mișcării tectonice, a cărei inten
sitate a atins 4.5 grade pe scara 
Richter, a fost localizat de Ob
servatorul seismologie mexican 
la 170 km nord-vest de capitala 
țării.

• FREGATA BRITANICA 
Diomede a avut sîmbătă un nu
măr de patru coliziuni cu ca- 
noniera islandeză Baldur din 
formația navală însărcinată cu 
paza coastelor Islandci — a a- 
nunțat, la Londra, un purtător 
de cuvînt al Ministerului Apără
rii. Incidentele s-au produs în 
largul coastelor de nord-est ale 

moștenitor“. La rîndul său,‘ Î,A1 
Rai Al Aam“ consacră un am
plu spațiu apropiatului eveni
ment, publicînd fotografia tova
rășei Elena Ceaușescu, însoțită 
de date biografice.

„Vizita președintelui României 
— scrie, la rîndul său, ziarul 
„Daily News“ —, convorbirile ce 
vor avea loc sînt menite să 
exercite o puternică influență 
asupra intensificării și adincirii 
colaborării româno-kuweitiene".

Reflectînd sentimentele de sti
mă și prețuire de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
pe aceste meridiane, precum șl 
opinia larg împărtășită potrivit 
căreia vizita va contribui la ex
tinderea relațiilor de colaborare 
șl prietenie dintre cele două 
țări și popoare, o serie de per
sonalități politice și-au mani
festat dorința de a-1 lntîmpina 
pe șeful statului român cu cele 
mal calde simțăminte de priete
nie. „Divanul Emirului — ne-a 
declarat șeicul Abdullah Al Ja- 
ber Al-Sabah, consilierul special 
al emirului — îl va primi pe 
președintele României cu toa
tă căldura. Cu siguranță că în
trevederile care vor avea loc, a 
subliniat înalta personalitate 
kuweitiană, vor consolida clima
tul de prietenie dintre cele 
două state ale noastre".
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