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 »  

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu
au început vizita în Kuweit

încheierea vizitei oficiale
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu In Grecia
5 5 1

Ziua de 29 martie 1976 con
semnează în cronica relațiilor 
tradiționale de prietenie romà
no-arabe un nou eveniment de 
importanță istorică, începutul 
vizitei oficiale pe care președin
tele ftepublicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu o 
întreprind in Kuweit, la invita
ția emirului statului kuweitian, 
șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah, 
și a doamnei Norryyah Al-Sa- 
bah.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Kuweit — prima 
pe care o efectuează un șef de 
stat român in această țară — 
este o elocventă mărturie a bu
nelor relații existente între cele 
două state și popoare, a voinței 
lor de a adinei legăturile de 
prietenie și colaborare.

...După decolarea de pe aero
portul din Atena, avionul la 
bordul căruia se află președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu survolează 
apele de smarald ale Medite- 
ranei, apoi teritoriile Turciei, 
Siriei și Irakului.

De la bordul aeronavei, pre
ședintele României socialiste a- 
dresează telegrame de survol 
președintelui Republicii Turcia, 
Fahri S. Koriittirk, președintelui 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, și președintelui Re
publicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr, în care sînt exprimate 
cordiale salutări, precum și u- 
rări de prosperitate și pace po
poarelor acestor țări.

Ceremonia sosirii are loc pe 
aeroportul internațional al ca
pitalei kuweitiene. In onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au fost arborate drapelele de

(Continuare in pag. a IlI-a)

întrevederea și schimbul de decorații dintre președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

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

sediul Ministerului Afacerilor 
Externe din Atena, într-un ca
dru solemn, a avut loc ceremo
nia oficială în cursul căreia 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin 
Karamanlis au semnat „Acordul 
pe termen lung de colaborare e- 
conomică și cooperare indus
trială și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Elenă“.

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

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul mi

nistru Constantin Karamanlis 
s-au felicitat reciproc, și-au 
strîns mîinile și s-au îmbrățișat 
cu căldură.

La ceremonia semnării au 
fost prezenți Panayotis Papa- 
ligouras, ministrul coordonării 
și planului, Dimitrios Bitsios, 
ministrul ‘afacerilor externe, 
funcționari superiori din diferite 
ministere grecești.

Au luat, de asemenea, parte 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Doi- 
caru, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ionescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ion 
M. Nicolae, adjunct al ministru

lui industriei chimice, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Erau de față Ion Brad, am
basadorul României la Atena, și 
Dimitri Papadakis, ambasadorul 
Greciei la București.

Primul ministru Constantin 
Karamanlis și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte alocuțiuni, urmărite cu 
deosebit interes și satisfacție de 
toți cei prezenți.

După rostirea alocuțiunilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin 
Karamanlis își strîng din nou 
mîinile cu cordialitate.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
miniștrii de externe ai Româ

niei și Greciei, George Maco
vescu și Dimitrios Bitsios, au 
semnat Acordul comercial pe 
termen lung și Acordul de plăți 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă.

★
După încheierea ceremoniei, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin 
Karamanlis s-au reîntîlnit în ca
drul unei întrevederi, la sediul 
M.A.E. elen, desfășurată sub 
semnul satisfacției depline pen
tru rezultatele fructuoase ale 
vizitei, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie.

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

și emirul Kuweitului, șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah
Prima zi a prezenței pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Kuweit a marcat un nou și 
semnificativ moment pentru 
auspiciile deosebit de favorabi
le sub care a început și se des
fășoară vizita oficială de prie
tenie a șefului statului român.

într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de respect și prețuire 
reciprocă, cei doi șefi de stat 
s-au reîntilnit în cadrul festiv 
al vizitelor protocolare și al 
schimbului de decorații.

Este ora 19,00. Președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de șeicul Jaber Al-Ah- 
med Al-Jaber Al-Sabah, prinț 
moștenitor și prim-ministru « al 
guvernului, sosește la Palatul 
Messilah, reședința emirului 
Kuweitului.

Palatul și grădinile ce-1 în
conjoară .sînt luminate feeric 
în cinstea înaltului oaspete, 
creînd ambianța de mare sărbă
toare caracteristică evenimen
telor deosebite.

Salutat cu onoruri militare, 
șeful statului român este condus 
cu tradiționalul ceremonial re
zervat iluștrilor oaspeți spre sa
lonul arab.

Venind în întimpinarea pre
ședintelui României, emirul Sa
bah Al-Salem Al-Sabah a urat 
un cald bun venit.

în cadrul întrevederii, care a 
avut loc între cei doi șefi de 
stat, desfășurată într-o atmos
feră de caldă cordialitate și 
prietenie, emirul Kuweitului, 
șeicul Sabah Al-Salem Al-Sa
bah, a conferit președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ordinul „Colanul Moubarak cel 
Mare“, cea mai înaltă distincție 
kuweitiană, care poartă numele 
unuia dintre făuritorii indepen
denței țării.

Emirul Kuweitului a subliniat 
că încearcă o deosebită plăcere 
conferind acest ordin conducă
torului României, a cărui acti
vitate se bucură de cea mai 
mare prețuire.

ln timpul întrevederii dintre cei doi șe/i de stat

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că vede în acordarea celei mai 
înalte distincții kuweitiene ex
presia prieteniei dintre cele 
două țări, a dorinței de' a dez
volta colaborarea dintre Româ
nia și Kuweit.

în continuarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a înmînat emirului Kuweitului, 
șeicul Sabah Al-Salem Al-Sa
bah Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Exprimînd sentimentele pe 
care le încearcă în acest mo- 
mânt, emirul Kuweitului a a- 
preciat că acordarea celui mai 
înalt ordin al României consti
tuie un gest de profundă prie
tenie și l-a asigurat pe șeful 
statului nostru de dorința țării 
sale de a dezvolta bunele ra
porturi cu România.

în cadrul aceleiași solemnități, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a înminat prințului moștenitor 
și prim-ministru al guvernului, 
șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, Ordinul „23 August“ 
clasa I.

Vizita oficiala în tara noastră5 t

a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau,

* 4

Luis Cabrai
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi

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

cii Guineea-Bissau, Luis Ca
brai. va face o vizită oficială 
în România in prima decadă a 
lunii aprilie 1976.

Cuvîntul primului ministru 
Constantin Karamanlis

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Documentele pe care le-am 

semnat reconfirmă dorința po
poarelor noastre de a dezvolta 
in continuare cooperarea dintre 
tarile noastre. Ele reconfirmă, 
de asemenea, dorința lor de a 
dezvolta pe mai departe și a 
face mai solidă prietenia dintre 
ele și — pe baza acestei priete
nii — de a coopera strîns pentru 
securitate și pace in Balcani și 
în lume.

în cursul convorbirilor care 
le-am avut în aceste zile, dom
nule președinte, am constatat 
progresele mari care s-au reali
zat în diferite domenii de co
operare intre țările noastre. Am 
constatat, de asemenea, domnu

Plecarea din Atena

Trecind in revistă garda de onoare

le președinte, că ideea cooperă
rii balcanice a devenit o reali
tate care prezintă multe speran
țe noi, iar aceste constatări jus
tifică optimismul pentru viitor.

Vizita dumneavoastră, domnu
le președinte, care se încheie 
astăzi, va constitui o nouă eta
pă în dezvoltarea in continuare 
a relațiilor dintre țările noastre, 
va da un nou avînt acestor re
lații.

Doresc să vă asigur, domnule 
președinte, că poporul grec va 
păstra amintirea cea mai plăcu
tă și cea mai vie a vizitei dum
neavoastră aici. Vă rog să trans
miteți poporului român dragos
tea și aprecierea poporului grec. 
(Aplauze).

Domnule prim-ministru,
într-adevăr, am semnat, as

tăzi, documente importante cu 
privire la colaborarea economi
că, comercială, industrială și 
tehnico-științifică. Aceasta așa- 
ză pe o bază juridică stabilă re
lațiile de colaborare româno- 
greacă, care, in ultimul timp, au 
cunoscut un progres continuu. 
Ținind seama de toate acestea, 
consider că avem toate condiți
ile pentru a realiza în viitor un 
progres tot mai puternic în toa
te domeniile — economic, teh- 
nico-științific și cultural.

Convorbirile care le-am avut 
au demonstrat voința comună 
de a face totul pentru extinde
rea acestei colaborări. în același 
timp, ele au evidențiat începutu
rile bune care există pentru a 
extinde cooperarea în Balcani, 
țările noastre fiind hotărîte de a 
acționa și în viitor in această di
recție. Iată de ce, ca și dumnea

voastră, apreciem că vizita, con
vorbirile pe care le-am avut vor 
reprezenta un nou moment im
portant în dezvoltarea conlucră
rii dintre țările noastre, în în
tărirea colaborării în Balcani și, 
în general, în colaborarea noas
tră pentru securitate în Europa 
și in lume.

Am simțit in aceste zile senti
mentele de prietenie ale poporu
lui grec, sentimente care sînt 
împărtășite deopotrivă de po
porul român. Noi, în România — 
și poporul român — ne amintim 
cu multă plăcere de vizita dum
neavoastră bare, realmente, a 
deschis — aș putea spune — o 
cale nouă în relațiile dintre ță
rile noastre.

Vă rog, domnule prim-minis
tru, să transmiteți poporului 
grec, din partea mea, a poporu
lui român, sentimentele noastre 
cele mai bune, precum și urări 
de prosperitate și bunăstare. 
(Aplauze).

Ultimele momente ale vizitei 
oficiale, deosebit de fructuoase, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Elenă...

La Palatul prezidențial din 
centrul- Atenei — care a fost 
reședința iluștrilor soli ai po-

(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN GRECIA

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

COMUNICAT COMUN 
cu privire ia vizita oficială a 

președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Elenă

La încheierea vizitei oficiale 
in Republica Elenă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit cu reprezentanții 
presei și Radioteleviziunii gre
cești, precum și cu corespon
denții și trimișii speciali ai ma
rilor cotidiene și agenții inter
naționale acreditați la Atena.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită căl
dură. cu vii aplauze, de cei 
peste 200 de ziariști participant! 
la conferința de presă care, prin 
întreaga desfășurare, a reliefat 
pregnant ecoul deosebit al vizi
tei șefului statului român, ma
rele interes manifestat de opi
nia publică față de activitatea 
sa, față de politica României, 
consacrată păcii și înțelegerii 
internaționale.

Conferința de presă a fost 
deschisă de Panayotis Lambri- 
as, subsecretar de stat pe lingă 
primul ministru, însărcinat cu 
problemele presei.

Personalitatea domnului pre
ședinte Ceaușescu — a subliniat 
subsecretarul de stat — este cu
noscută pe plan internațional și 
este o mare bucurie să-l putem 
primi aici — după vizita care 
a făcut-o domnul Karamanlis în 
România — la încheierea vizitei 
sale in Grecia, vizită care se în
scrie în spiritul prieteniei ce 
caracterizează relațiile dintre 
țările noastre.

La Începutul conferinței de 
presă, răepunzînd rugăminții 
ziariștilor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
scurtă declarație :

„Aș dori să menționez cu 
multă satisfacție că vizita pe 
care am efectuat-o în Grecia se 
încheie cu rezultate foarte bune. 
Am semnat, cu puțin timp îna
inte, o serie, de documente cu 
privire la colaborarea de lungă 
durată — economică, științifică 
și comercială. Putem spune, deci, 
că am adoptat de comun acord 
documente importante care a- 
șază pe o bază trainică, «de 
lungă durată, colaborarea multi
laterală româno-greacă.

Am discutat, fără îndoială, o 
serie de probleme politice, intre 
care, în primul rînd, probleme
le colaborării în Balcani. Tre
buie șă declar că am ajuns la 
concluzii comune cu privire la

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
a primit pe reprezentantele

Asociației femeilor de știință din Grecia

Luni dimineața, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a primit, la Atena, pe 
reprezentantele Asociației fe
meilor de știință din Grecia, 
Amalia Fleming, medic, preșe
dinta Asociației, soția descope
ritorului penicilinei, cunoscută 
militantă a vieții sociale felene, 
și Vana Hadjimihali, vicepreșe
dintă a Asociației, care au in- 
minat un mesaj de salut priete
nesc din partea Asociației lor.

Exprimînd bucuria pentru 
prezența distinșilor oaspeți ro
mâni în Grecia, satisfacția pen
tru prilejul oferit de a se în- 
tilni cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezentantele Aso
ciației femeilor de știință au 
adresat felicitări pentru alege

necesitatea intensificării efortu
rilor pentru extinderea colabo
rării în Balcani între toate sta
tele. Am pus, desigur, accentul 
pe colaborarea bilaterală, ca o 
formă importantă pentru lărgi
rea colaborării generale.

Aș dori să închei această 
scurtă declarație cu ceea ce am 
mai spus în aceste zile — și 
anume că prevăd o colaborare 
rodnică și foarte activă între 
România și Grecia, aceasta fiind 
în interesul celor două popoare, 
al colaborării în Balcani, al 
păcii în general".

în continuarea conferinței de 
presă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a răspuns la între
bările ziariștilor.

Ioanis Kartalis („To Vi- 
ma“) : Vă rog să ne spuneți, 
domnule președinte, dacă 
ați discutat cu domnul Ka- 
ramanlis problema cipriotă. 
Care este poziția României 
in această problemă ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am discutat, în- 
tr-adevăr, și problema cipriotă 
și am reafirmat poziția dintot- 
deauna a României privind so
luționarea, pe calea înțelegerii 
dintre cele două comunități, a 
'tuturor problemelor care să ducă 
la asigurarea independenței, in
tegrității și suveranității Ci
prului. Aceasta trebuie să asi
gure o conviețuire pașnică, prie
tenească între cele două comu
nități, ca o condiție pentru in
dependența, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a Ciprului.

Efthimios Papaghiorghiou 
(„Akropolis“) : Aș vrea să vă 
întreb, domnule președinte, 
în ce măsură prevedeți să 
aibă loc o a doua întîlnire 
balcanică, fie în forma care 
a avut loc recent, fie în altă 
formă ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Consider că va tre
bui să punem accentul pe cola
borarea bilaterală, în primul 
rînd. Realizarea unei noi reu
niuni balcanice trebuie să ducă 
la unele acțiuni concrete în do
meniile care s-au discutat deja 
la prima reuniune de la Atena. 
Pentru a obține rezultate este 

rea sa ca membru cores
pondent al Academiei din 
Atena. Președinta și vicepre
ședinta Asociației femeilor de 
știință au dat expresie aprecie
rii lor deosebite pentru dez
voltarea științei roihânești și, 
totodată, dorinței de a dezvolta 
colaborarea cu femeile din 
România care lucrează în diferi
te domenii de activitate știin
țifică.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, pentru aprecierile 
aduse activității sale și succese
lor științei românești, subliniind 
satisfacția oamenilor de știință 
din România, a femeilor care 
lucrează în acest domeniu, pen
tru dezvoltarea raporturilor de 

necesar, deci, ca în prealabil să 
găsim căile înțelegerii și să pre
gătim temeinic soluționarea a- 
cestor probleme.. Sigur, în a- 
ceastă privință, cred că presa 
are un rol important și că va 
acționa în direcția acestei cola
borări in Balcani.

Vasilios Karalios („Ta 
Nea") : Cum vedeți, domnule 
președinte, că se va materia
liza Acordul economic intre 
România și Grecia ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Avem de pe acum 
o serie de acțiuni comune pri
vind colaborarea economică în 
domenii foarte importante. De 
asemenea, sînt in discuție, între 
întreprinderile și firmele româ
nești și cele grecești, o serie de 
acțiuni de cooperare în foarte 
multe domenii de importanță 
deosebită pentru ambele' țări. 
Desigur, ele se referă atît la 
cooperarea în domeniul trans
porturilor, al petrolului, la rea
lizarea unor întreprinderi mixte, 
cît și la o serie de alte domenii 
de interes comun.

Neokosmos Tsalas („Reu
ter“) : In ce măsură credeți 
că această colaborare și a- 
ceste întilniri interbalcanice 
cu caracter economic ar pu
tea să se extindă și în alte 
domenii, îndeosebi in dome
niul ' politic ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : între țările din Bal
cani există de pe acum o cola
borare și în alte domenii — 
științific, cultural și de altă na
tură. Noi considerăm că extin
derea diferitelor forme de coo
perare, a diferitelor organisme, 
comune, deschide calea unei 
colaborări mai largi, a realizării 
în Balcani a unui climat de în
țelegere politică, de prietenie si 
pace între toate popoarele din 
această regiune.

Pavlos Kambitsis (..Akro
polis“) : O agenție străină a 
transmis o informație cu pri
vire la faptul că veți pro
pune, în cursul acestei vizite, 
realizarea unei întilniri la 
nivel înalt. Este adevărat a- 
cest lucru ?

colaborare cu savanții și cerce
tătorii din Grecia in spiritul re
lațiilor de prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă dintre cele 
două țări și popoare.

împărtășind impresiile foarte 
plăcute din timpul vizitei în 
Grecia, tovarășa Elena Ceaușescu 
a exprimat convingerea că le
găturile tradiționale româno- 
elene, permanenta lor extindere 
și aprofundare vor avea. în 
continuare, în știință unul dintre 
domeniile în care se vor înre
gistrai noi și însemnate succese, 
în spiritul importantelor înțele
geri convenite prin dialogul la 
nivel înalt și înțelegerile la care 
s-a ajuns atît la București, cît și 
la Atena.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Nu am avut nicio
dată în vedere, în etapa actu
ală, o asemenea propunere. Tre
buie depuse încă multe efor
turi, îmbunătățite mult relațiile 
dintre țările din Balcani pentru 
a se putea pune această pro
blemă în viitor.

S p y r o s Chrisostomidis 
(„Avghi“) : Avînd în vedere 
că nu cunoaștem conținutul 
Comunicatului comun, ar fi 
posibil, domăule președinte, 
să ne spuneți ceva mai mult 
decit în comunicat despre co
laborarea româno-greacă in 
domeniul petrolului 1

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Urmează ca specia
liștii și ministerele de resort din 
România și Grecia să definiti
veze și să concretizeze această 
colaborare. Noi nu am abor- 
dat-o decît în principiu.

Pavlos Manopoulos 
(„Frankfurter Rundschau“) : 
Daca vreți să reveniți puțin 
la problema lărgirii colabo
rării balcanice și in ce pri
vește posibilitatea participă
rii Albaniei la această cola
borare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescii : Am vorbit deja 
despre faptul că sînt posibilități 
largi de cooperare în domeniul 
economic, tehnico-științific. cul
tural. Practic, nu există nici un 
domeniu în care țările din Bal
cani să nu poată colabora îm
preună.

în ce privește Albania, ca 
tară balcanică, ea își are un loc 
permanent în această colaborare 
și. desigur, hotărîrea privind 
forma sa de participare la cola
borarea interbalcanică aparține 
guvernului albanez.

Kostas Kanghelaris („A- 
poghevmatini") : Ca urmare a 
discuțiilor pe care le-ați pur
tat aici, ce impresie v-ați 
format despre relațiile greco- 
turce ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Consider că sînt ne
cesare eforturi pentru a se so
luționa problemele existente în
tre Grecia și Turcia pe calea în
țelegerii. în vederea unei cola
borări amicale în toate dome
niile și în spiritul colaborării și 
păcii în Balcani.

Kostas Tsatsaronis („Der 
Spiegel") : Simbătă seara, 
răspunzlnd toastului domnu
lui Karamanlis, ați afirmat că 
statele balcanice trebuie să 
înceteze să depindă de inte
resele altor state. Cum cre

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
în timpul vizitei oficiale în 

Republica Elenă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor externe 
George Macovescu a avut o con
vorbire de lucru cu Dimitrios 
Bitsios, ministrul de externe 
grec.

Au avut loc. de asemenea, și 
alte întilniri de lucru : Nicolae 
Ionescu, ministru secretar dc 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, s-a în
tîlnit cu Panayotis Papali- 
gouras, ministrul coordonării 
și planului, Constantin Kono- 
fagos, ministrul industriei, 
Ghiorghios Voyatsls. ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, precum și cu guvernato
rul întreprinderii publice a tele
comunicațiilor ;

Ion M. Nicolae, adjunct al mi-

Plecarea din
(Urmare din pag. I). 

porului român — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Constantin Tsatsos și 
de doamna Ioanna Tsatsos, iau 
loc în automobile. Cortegiul ofi
cial se formează și părăsește 
minunatul parc al palatului, în- 
dreptîndu-se spre aeroport.

Marile artere, ale orașului, pe 
care le străbate convoiul, sînt 
împodobite cu drapelele de stat 
ale României și Greciei. Nu
meroși cetățeni ai Atenei s-au 
adunat în grupuri mari de-a 
lungul traseului pentru a-i sa
luta pe oaspeții dragi din Româ
nia. La trecerea automobilului 
prezidențial, ropote de aplauze 
și îndelungi ovații pornite din 

deți că se poate realiza acest 
lucru ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Prin aceea ca fie
care stat să ducă o politică co
respunzătoare intereselor pro
priului popor, respectiv interese
lor colaborării între țările din 
Balcani, ale securității și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

S. Lappas (A.F.P.) : Ați 
vorbit despre eforturi serioa
se în ce privește raporturile 
greco-turce. România este 
dispusă să facă ceva în di
recția aceasta ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : în primul rînd, efor
turi trebuie să facă_ cele două 
state și guverne. Fără nici o în
doială că și România este inte
resată în soluționarea pașnică 
a acestor probleme. Ea a acțio
nat și va acționa și în viitor, în 
limita posibilităților sale. în 
această direcție.

Mario Modiano („Times") i 
Dacă apreciați, domnule pre
ședinte, că țările balcanice ar 
trebui să aibă consultări în
tre ele în ceea ce privește 
stabilirea unor reacții comu
ne în cazul în care ar exista 
o încercare de intervenție a 
unei terțe puteri în afacerile 
lor interne ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Noi ne pronunțăm 
ferm pentru respectarea inde
pendenței și suveranității tutu
ror statelor, pentru neamestec iii 
treburile interne. Cred că pro
blema unor forme de consfătuiri 
asupra diferitelor probleme tre
buie văzută în raport cu state
le care doresc acest lucru. Am 
impresia că dacă vom extinde 
colaborarea și vom soluționa 
problemele pe cale pașnică ' în 
Balcani, vom evita și interven
ția din afară, vom servi, astfel, 
interesele tuturor popoarelor, ale 
colaborării în Balcani și ale păcii 
în Europa și în lume.

în această direcție, consider 
că presa, mijloacele de informa
re. radioul.' televiziunea pot să 
aibă un. rol important în evita
rea încordării și în crearea unui 
climat de colaborare și înțele
gere.

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

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Vă rog să transmiteți 
cititorilor dumneavoastră. po
porului grec, cele mai bune 
urări ! (Aplauze).

nistrului industriei chimice, s-a 
întîlnit cu Constantin Konofa- 
gos, ministrul industriei, M. 
Machairas, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, cu reprezen
tanți ai întreprinderii mixte ,,E1- 
pex“ și ai unor firme de comerț 
exterior grecești ;

Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, s-a întîlnit cu. Ioannis 
Varvitsiotis, ministrul comerțu
lui, cu guvernatorul organis
mului public al căilor ferate și 
cu reprezentanți ai unor firme 
grecești.

în cadrul acestor întilniri de 
lucru au fost abordate aspecte 
concrete privind transpunerea 
în viață a înțelegerilor conve
nite în timpul convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Constantin Karamanlis.

inimă dau din nou expresie sen
timentelor de prietenie, profun
dă admirație și stimă cu care 
întregul popor grec a înconju
rat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe parcursul celor 
patru zile de ședere în însorita 
și ospitaliera Eladă. Sint senti
mentele nobile care stau la teme
lia prieteniei multiseculare din
tre români și greci, cărora po
porul român le răspunde cu a- 
ceeași intensitate și căldură.

împodobit sărbătorește, cu 
drapelele de stat ale României 
și Greciei, aeroportul Olympic 
primește pe distinșii oaspeți.

La coborițea din automobi-1, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
întîmpinați cu multă cordialità-

La invitația președintelui 
Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială în Grecia, în peri
oada 26—29 martie 1976.

Președintelui Republicii So
cialiste România și tovarășei 
Elena Ceaușescu li s-a rezervat 
pretutindeni o primire deosebit 
de călduroasă, expresie a rela
țiilor tradiționale de prietenie 
și a sentimentelor de stimă șl 
respect reciproc, statornicite în
tre cele două popoare.

în cursul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut un 
schimb de vederi cu președinte
le Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos. căruia i-a conferit Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România“ clasa I.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut cu primul 
ministru al Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, convor
biri oficiale, Care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate reciprocă.

La convorbirile oficiale au 
participat, de asemenea :

Din partea română : George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România ; Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România ; Ion Brad, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Atena.

Din partea greacă : Dimitrios 
Bitsios, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Elene ; Dimi
tri Papadakis, ambasadorul Re
publicii Elene la București ;• Pe
tros Molyviatis, director general 
al cabinetului primului ministru 
al Republicii Elene.

în cadrul convorbirilor, cele 
două părți au analizat stadiul 
actual și perspectivele dezvol
tării relațiilor bilaterale și au 
făcut un amplu schimb de ve
deri asupra problemelor inter
naționale actuale.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de dezvolta
rea favorabilă a relațiilor lor 
bilaterale, care se întemeiază pe 
principiile fundamentale ale 
dreptului internațional, pe sco
purile și principiile Cartei Na
țiunilor Unite și pe Declarația 
solemnă comună, semnată la 
București de președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de primul minis
tru al Greciei, Constantin' Ka
ramanlis, cu ocazia vizitei sale 
oficiale în România în 1975.

Reafirmîndu-și voința de a 
pune in practică Declarația 
solemnă comună și de a dezvol
ta relațiile lor de prietenie și 
cooperare reciproc avantajoasă 
în toate domeniile, cele două 
părți) au evidențiat contribuția 
contactelor realizate la nivelul 
guvernelor . și al parlamentelor 
la întărirea legăturilor între cele 
două țări, precum și utilitațea 
consultărilor periodice între 
ministerele afacerilor externe și 
au hotărît să continue și să 
încurajeze aceste contacte și con
sultări.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de progresul 
realizat în domeniile schimburi
lor comerciale și cooperării eco
nomice între cele două țări și au 
apreciat rezultatele celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă, care a 
avut Ioc la Atena, în luna fe
bruarie a.c.

Ele ' și-au reafirmat voința de 
a depune toate eforturile în ve
derea dublării volumului schim
burilor comerciale bilaterale și a 
diversificării lor in cursul urmă
torilor cinci ani, față de cei cinci 
ani anteriori.

Părțile și-au exprimat, de 
asemenea, hotărîrea de a lărgi, 
prin realizarea de. proiecte co
mune, în condiții reciproc avan
tajoase, cooperarea economică, 
industrială, tehnică și științifică, 
precum și în sectoarele turismu
lui, transporturilor și comunica
țiilor între cele două țări, ca și 
în tranzit.

în acest scop, cele două părți 
au convenit să faciliteze, prin 
mijloacele de care dispun, efor
turile întreprinderilor și orga
nismelor celor două țări pentru 
punerea în aplicare a proiecte
lor aflate în curs de negociere,

Atena
te de primul ministru Constan
tin Karamanlis.

Erau prezenți Constantin Pa- 
paconstantinou, președintele 
Parlamentului elinilor, Panayo
tis Papaligouras. ministrul co
ordonării și planului, Dimitrios 
Bitsios, ministrul afacerilor ex
terne, Evan.ghelos Averof-To- 
sitsa, ministrul apărării, Con
stantin Trypanis, ministrul cul
turii și științelor, Evanghelos 
Devletoglu, ministrul finanțelor, 
Constantin Konofagos, ministrul 
industriei, Ioannis Varvitsiotis, 
ministrul comerțului, generalul 
Dionysos Arbouzis, comandantul 
forțelor armate. comandanții 
celor trei arme, funcționări su
periori.

Erau prezenți, de asemenea, 

precum și pentru promovarea de 
noi proiecte de cooperare de in
teres reciproc, cum sînt în sec
toarele petrolier, minier, al con
strucțiilor mecanice, electroteh
nicii, industriei ușoare.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de colabo
rarea în domeniile științei, cul
turii, artei, turismului, radiote
leviziunii și au apreciat că exis
tă posibilități pentru extinderea 
acesteia, avînd în vedere legă
turile comune de cultură și de 
civilizație care există între po
poarele român și grec și dorin
ța lor de a aprofunda și mai 
mult cunoașterea lor reciprocă.

în vederea consolidării și ex-■ 
tinderii relațiilor între cele două 
țări, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, au semnat Acordul 
pe termen lung de colaborare 
economică și cooperare indus
trială și tehnică între Republica 
Socialistă România și. Republica 
Elenă. De asemenea, miniștrii 
afacerilor externe ai Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Elene au semnat Acordul 
comercial pe termen lung și A- 
cordul de plăți.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de încheie
rea cu succes a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, care creează condiții 
favorabile pentru ameliorarea 
securității și pentru dezvoltarea 
cooperării în Europa. Ele și-au 
reafirmat hotărîrea de a pune 
în aplicare în întregime, în re
lațiile lor reciproce, dispozițiile 
Actului final al Conferinței. Ele 
au căzut de acord asupra nece
sității de a continua eforturile 
în vederea aplicării integrale a 
Actului final de către fiecare 
stat participant în relațiile sale 
cu toate celelalte state semna
tare. în scopul întăririi secu
rității fiecărui stat participant și 
al dezvoltării cooperării între 
ele. Cele două părți au sub- . 
liniat importanța reuniuriii de la 
Belgrad din 1977 în cadrul con
tinuării procesului multilateral 
început de conferință. în acest 
context, ele consideră că aceas
tă reuniune trebuie să se des
fășoare în cele mai bune con
diții și trebuie să fie bine pre
gătită, pentru a răspunde obiec
tivelor sale.

Cele două părți au subliniat 
că înfăptuirea unei securități 
reale și a unei păci durabile pe 
continentul european este lega
tă de adoptarea de măsuri efec
tive de dezangajare militară și 
de dezarmare. Cele două părți 
s-au pronunțat hotărît pentru 
oprirea cursei înarmărilor și 
pentru dezarmarea generală și 
completă sub un control inter
național strict și eficace și au 
reafirmat voința lor comună de 
a contribui la realizarea aces
tor obiective. Ele au relevat ne
cesitatea imperioasă de a se da 
o nouă perspectivă negocierilor 
îndreptate spre dezarmare ge
nerală, inclusiv dezarmarea nu
cleară.

Cele două părți au relevat ne
cesitatea dezvoltării unui climat 
de cooperare, de înțelegere, de 
bună-vecinătate și de pace în 
regiunea Balcanilor. în acest 
context, ele au subliniat însem
nătatea deosebită a reuniunii de 
experți guvernamentali privind 
cooperarea multilaterală econo
mică și tehnică între țări bal
canice, care a avut loc la Atena, 
între 26 ianuarie și 5 februarie 
1976, la invitația primului mi
nistru al Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis. Subliniind 
succesul acestei reuniuni, care 
constituie o primă inițiativă im
portantă îndreptată spre pune
rea în aplicare a Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa pe plan 
regional, ele și-au exprimat 
convingerea că cooperarea multi
laterală interbalcanică în dome
niile de interes comun stabilite 
se va dovedi fructuoasă pentru 
toate popoarele balcanice, în in
teresul păcii și al cooperării în 
Balcani și în Europa. în acest 
scop, ele consideră necesar ca 
țările balcanice să-și conjuge 
eforturile pentru adoptarea și 
punerea în aplicare pe plan 
multilateral a proiectelor de co
operare de interes comun.

Cele două părți și-au expri
mat preocuparea față de situa
ția din Cipru, stat suveran și 

. membru al Națiunilor Unite. Ele

Ion Brad, ambasadorul Româ
niei la Atena, și Dimitri Pa
padakis, ambasadorul Greciei la 
București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la membrii 
guvernului și de la celelalte 0- 
ficialități grecești prezente pe 
aeroport, precum și de la mem
brii ambasadei române din A- 
tena.

Un grup de fetițe îmbrăcate 
în frumoase costume naționale 
românești oferă buchete de flori 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui Constantin Tsatsos 
și doamnei Ioanna Tsatsos, pri
mului ministru Constantin Ka
ramanlis.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Constan
tin Tsatsos și primul ministru 
Constantin Karamanlis, se în
dreaptă spre drapelul gărzii de 

s-au pronunțat pentru continua
rea negocierilor intercomunitare 
pe o bază constructivă, sub aus
piciile secretarului general al 
Națiunilor Unite, in scopul de 
a găsi în cel mai scurt timp 
o soluție pașnică de ansamblu 
care să asigure independența, 
integritatea teritorială, suverani
tatea și nealinierea Republicii 
Cipru, conform rezoluțiilor Na
țiunilor Unite. Ele și-au expri
mat dorința ca aceste negocieri 
să continue și să fie eficiente.

Cele două părți și-au exprimat 
neliniștea față de situația din 
Orientul Apropiat șl s-au decla
rat pentru o pace justă și du
rabilă, pe baza rezoluțiilor Na
țiunilor Unite. Pornind de la 
principiul dreptului popoarelor 
de a dispune de ele însele și 
subliniind că dobîndlrea de te
ritorii prin forță este inaccep
tabilă în relațiile internaționale, 
cele două părți au reafirmat ne
cesitatea evacuării teritoriilor 
arabe ocupate în iunie 1967 și a 
unei asemenea soluții care să 
respecte drepturile legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv 
identitatea sa națională, precum 
și independența tuturor statelor 
din regiune.

Cele două părți consideră că 
una din problemele fundamen
tale ale epocii contemporane, 
care interesează toate statele, 
este lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Conside- 
rînd că perpetuarea stării de 
subdezvoltare și de inegalitate 
împiedică progresul economic 
general, părțile consideră nece
sar să se stabilească relații noi, 
întemeiate pe deplina egalitate 
în drepturi a tuturor statelor, pe 
respectarea dreptului fiecărei 
țări de a fi pe deplin stăpînă 
pe bogățiile sale naționale și de 
a alege liber calea dezvoltării 
sale economice. în acest scop, 
ele au subliniat importanța deo
sebită a rezoluțiilor adoptate de 
cea de-a Vil-a Sesiune specială 
a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite cu pri
vire la noua ordine economică 
internațională și au convenit să 
sprijine inițiativele menite să 
asigure realizarea obiectivelor 
stabilite.

Cele două părți și-au reafir
mat sprijinul deplin față de 
scopurile și principiile Națiuni
lor Unite și au subliniat nece
sitatea ca Organizația Națiuni
lor Unite să devină un instru
ment mai eficace pentru menți
nerea păcii și întărirea securită
ții internaționale, pentru rezol
varea problemelor internaționale 
și promovarea înțelegerii și co
operării între toate statele. în 
acest scop, ele consideră că toa
te statele trebuie să d_epună 
eforturi pentru întărirea rolului 
Organizației, ținînd seama de 
realitățile lumii contemporane.

Cele două părți au apreciat 
importanța conferinței Națiuni
lor Unite asupra dreptului mă
rii și au exprimat voința lor de 
a-și aduce contribuția activă în 
vederea elaborării de norme ale 
dreptului internațional stabilite 
și general acceptabile.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru buna cooperare în- 

• tre delegațiile celor două țări, 
atît la Organizația Națiunilor 
Unite, cît și în cadrul altor or
ganisme și conferințe internațio-. 
nale și au convenit să Intensifice 
această cooperare.

Cele două părți au apreciat că 
vizita oficială a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Grecia 
constituie un eveniment deose
bit de important în dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor româno- 
elene, în interesul prieteniei 
tradiționale intre cele două po
poare, precum și al păcii și coo
perării regionale și internațio
nale.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a adresat președinte
lui Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos. invitația de a face o 
vizită oficială în România.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,-a adresat, de aseme
nea. primului ministru al Re
publicii Elene, Constantin Ka
ramanlis, invitația de a face o 
vizită oficială în România.

Invitațiile au fost acceptate cu 
plăcere. Datele vizitelor vor fi 
fixate, ulterior, pe cale diploma
tică.

onoare, gardă formată din 
ostași in tradiționale costume de 
evzoni, aliniată pe aeroport. Șe
ful statului român salută dra
pelul. Fanfara intonează imnu
rile de stat ale României 
Greciei. Este trecută apoi 
revistă garda de onoare.

La scara avionului, oaspeți și 
gazde își iau rămas bun 
căldură. Președintele NA. 
Ceaușescu se îmbrățișează

Și 
în

rămas
Ioanna 
gazde 

iluștrijor 
scara avionului.

Nicolae

bun de 
Tsatsos. 
urează 

oaspeți. 
—, pre-

cu 
Nicolae 

------,.T---- i cu 
președintele Constantin Tsatsos 
și cu primul ministru Constan
tin Karamanlis. De asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu își ia 
un călduros 
la doamna 
Ospitalierele 
drum bun 
De pe 
ședințele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu salută 
încă o dată înaltele personali
tăți elene.

...Ora 11.00. Aeronava prezi
dențială decolează indreptîn- 
du-se spre Kuweit.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KUWEIT

Intilnire cordială cu îndlții oaspeți români

Sosirea în Kuweit

Întîlnirea și schimbul 
de decorații între 

tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna

(Urmare din pag. I)
stat ale României și Kuweitu
lui.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu căldură de Alteța. Sa 
emirul Kuweitului, șeic Sabah 
Al-Salem Al-Sabah.

In semn de salut se trag 21 
de salve de tun.

Cei doi șefi de stat iși strîng 
cu cordialitate miinile. Un grup 
de copii kuweitieni oferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă emirului persoanele o- 
ficiale române : George Ma-
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru și Con
stantin Mitea, consilieri ai pre
ședintelui Republicii, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Ion M. Nico
lae, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

La rîndul său. emirul prezintă 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
personalitățile kuweitiene venite 
în întîmpinarea înalților oaspeți : 
șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah. prințul moștenitor și 
prim-ministru al Kuweitului, 
Khalid Saleh Al-Ghunaim,. pre
ședintele Adunării Naționale, 
Jaber Al-Abdula, consilierul spe
cial al emirului, șeic Jaber Al- 
Ali Al-Salim Al-Sabah, vice
prim-ministru și ministru al in
formațiilor, seic Sabah. Al-Ah
med Al-Jaber. ministrul aface
rilor externe, șeic Saad Al-Ab- 
dullah Al-Salem Al-Sabah, mi
nistru de interne și al apărării, 
Abdullah Youssef Al-Ghanem, 
ministrul electricității .și apelor, 
șeful misiunii de onoare consti
tuite cu prilejul vizitei înalților 
soli ai poporului român, alți 
membri ai guvernului, deputați 
in Adunarea Națională, nume
roase alte personalități civile și 
militare.

Pe aeroport erau prezenți 
Constantin Căruntu, ambasado
rul țării noastre în Kuweit, și 
membri ai ambasadei.

De-a lungul unui covor roșu, 
șefii celor două state se în
dreaptă spre podiumul de onoa
re. Garda militară prezintă o- 
norul. Fanfara intonează imnu
rile de stat ale României și Ku
weitului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și emirul Kuweitului trec în 
revistă garda de onoare, aliniată 
pe aeroport. Președintelui Româ
niei îi sînt prezentați apoi șefii 
misiunilor diplomatice din capi
tala țării-gazdă.

Un grup de copii oferă oaspe
ților buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de emirul Kuweitului, șeic 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, se în
dreaptă spre salonul oficial al 
aeroportului, unde se întrețin 
cordial cîteva minute.

Șeful statului român și emirul 
Kuweitului, tovarășa Elena 
Ceaușescu iau apoi loc în mași
nile oficiale, escortate de moto- 
ciclisti. și se îndreaptă spre Pa
latul Dasman, reședința rezer
vată înalților oaspeți români.

Părăsind incinta aeroportului, 
coloana oficială trece pe sub un 
arc de triumf împodobit cu por
tretele celor doi șefi de stat, a- 
vînd înscrisă urarea ce exprimă 
sentimentele de care este animat 
în aceste zile poporul kuwei- 
tian : „Bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu 1“

Pe distanța dintre aeroport și 
oraș, mașinile străbat panglicile 
din beton ale unor șosele mo
derne. durate printr-o muncă 
îndîrjită peste nisipurile deșer
tului. Edificiile moderne ce 
flanchează aceste largi artere 
de comunicație sînt o imagine 
vie a victoriei poporului kuwei- 
tian asupra unor condiții natu
rale din cele mai vitrege.

Peste tot de-a lungul traseu
lui sînt arborate tricolorul ro
mânesc și drapelul kuweitian. 
„Kuweitul salută pe distinșii 
oaspeți“, ..Trăiască prietenia 
româno-arabă !“ — sînt cuvinte 
înscrise pe frontispiciile arcu
rilor de triumf ridicate In 
onoarea înalților soli ai poporu
lui român, ca expresie a sti
mei pe care o nutresc locuito
rii acestor meleaguri față de 
România și poporul român.

Grupuri de oameni aflați pe 
traseu aplaudă cu căldură în 
momentul trecerii mașinilor 
oficiale pe arterele capitalei — 
adevărată bijuterie arhitectura
lă, construită în ultimele dece
nii pe locul unei mici așezări 
pescărești. Metamorfoza acestei 
localități — astăzi important 
centru economic al Orientului 
Apropiat — ca dealtfel întrea
ga dezvoltare a emiratului 
după cucerirea independenței 
de stat, în urmă cu 15 ani — 
este o dovadă elocventă a va
lorificării în interesul național 

a bogățiilor petrolifere ale țării, 
Kuweitul fiind astăzi unul din
tre marii producători de petrol s 
din lume. Kuweitului zilelor 
noastre îi sînt caracteristice atri
butele civilizației moderne, atiț 
prin arhitectura și confortul con-' 
strucțiilor cu care este dotat, cit 
și prin modul de viață al cetățe
nilor sau prin transformările 
impuse naturii ostile. La baza 
acestor realizări a stat munca 
omului, a acestui popor înzes
trat, care a reușit ca, într-un 
timp scurt, să transforme înfă
țișarea generală a emiratului.

De fapt, istoria modernă a 
țării începe în 1946, cînd au 
fost captate primele cantități de 
petrol din puțurile Burganului. 
De atunci, producția de aur 
negru a emiratului a crescut 
permanent, ceea ce a dus la o 
accelerată dezvoltare economică 
și socialăi Conștiente de însem
nătatea acestei bogății pentru 
progresul țării, autoritățile ku
weitiene au preluat treptat în 
proprietatea statului concesiuni
le acordate unor societăți străi- 
nte, adoptînd o politică, nouă, de 
valorificare în interesul pro
priu a resurselor naturale, de 
exploatare rațională a acestora, 
în plus, acest lucru a permis să 
se întreprindă eforturi pe calea 
diversificării economiei, prin 
crearea unei industrii proprii, 
în prezent, în Kuweit există o 
industrie prelucrătoare, repre
zentată de sectoarele legate de 
petrol, precum și de ramurile 
materialelor de construcții, ener
giei și a producerii, prin de
salinizare, a apei necesare exis
tenței populației.

Pînă la reședința oficială sînt 
străbătute largile bulevarde 
străjuite de blocuri moderne cu 
mai multe etaje, de amenajări 
comerciale și instituții culturale.

în apropierea Palatului Das
man, coloana oficială trece pe 
sub un arc de .triumf pe care, 
alături de portretele celor doi 
șefi de stat, sînt înscrise în 
limbile arabă și română cuvin
tele: „Emirul Kuweitului salută ' 
pe distinsul său oaspete, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 1“.

Sosind la reședință, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de emirul Sabah Al-Salem Al- 
Sabah,'se îndreaptă spre marele 
salon al palatului, unde are loc 
o scurtă întrevedere.
Reportajul vizitei a fost realizat 
de : ADRIAN IONESCU, ALE
XANDRU C1MPEANU, NICO
LAE N. LUPU.

Telefoto : ION DUMITRU

Dineu oficial in onoarea președintelui
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu 

oferit de emirul Kuweitului, 
șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah

în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, emi
rul Kuweitului, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, a oferit un 
dineu oficial care a reunit, in 
Marea sală de ceremonii a Pa
latului Messilah, înalte persona
lități ale vieții politice, econo
mice și culturale ale țării.

Au luat parte șeic Jaber AI- 
Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
prințul moștenitor și prim-mi
nistru al Kuweitului, Khalid 
Saleh Al-Ghunaim, președintele 
Adunării Naționale, Jaber Al- 
Abdula, consilierul special al 
emirului, șeic Jaber Al-Ali Al- 
Salim Al-Sabah, viceprim- 
ministru și ministru al informa
țiilor,'șeic Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber, ministrul afacerilor ex
terne, șeic Saad Al-Abdullah 
Al-Salem Al-Sabah, ministrul 
de interne și al apărării, Abdul
lah Youssef Al-Ghanem, minis
trul electricității și apelor, șeful 
misiunii de onoare constituite cu 
prilejul vizitei înalților soli ai 
poporului român, alți membri 
ai guvernului, deputați în Adu
narea Națională, numeroase alte 
personalități civile și militare.

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prințului moștenitor și primul ministru

al guvernului, in vizită protocolară

La scurt timp de la sosirea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit, șeful sta
tului român a primit, la Pala
tul Dasman, pe prințul moște
nitor și primul ministru al gu- 

i vernului, șeic Jaber Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, în vizită 
protocolară.

Au luat parte George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii, 
Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, celelalte 
persoane oficiale care îl înso
țesc pe șeful statului român în 
vizita sa.

Au participat, de asemenea, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Doi
caru și Constantin Mitea, con
silieri ai președintelui Republi
cii, Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
Ion M. Nicolae, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, 
Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale.

Erau prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Ku
weit.

înaintea dineului, președintele 
României și emirul Kuweitului 
au primit omagiul personalități
lor participante.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, cei doi șefi 
de stat s-au întreținut priete
nește.

Continuind acest dialog mar
cat de stimă și prețuire re
ciprocă, cei doi șefi de stat au 
avut apoi, după încheierea di
neului, o convorbire consacrată

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

Au participat, de asemenea, 
membrii misiunii de onoare a- 
tașați pe lîngă distinșii oaspeți 
români — Abdullah Youssef Al- 
Ghanem, ministrul electricității 
și apelor, Aii Zakaria Al-An- 
sari, ambasadorul Kuweitului la 
București, alte persoane oficiale 
kuweitiene. w

Cu acest prilej, între președin
tele României și prințul moște
nitor al Kuweitului a avut loc 
o convorbire desfășurată într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Prințul moștenitor și-a expri
mat deosebita satisfacție pentru 
faptul că președintele Nicolae 

unor probleme de interes co
mun.

în cadrul schimbului de opi
nii, emirul Kuweitului a apre
ciat că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu constituie o 
nouă dovadă a bunelor raporturi 
dintre cele două țări, subli
niind că vede in aceasta expre
sia prieteniei statornicite între 
ambele popoare, a relațiilor e- 
xistente între șefii de stat ai 
României și Kuweitului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat la rîndul său pro
funda satisfacție pentru carac
terul prietenesc și fructuos al 
relațiilor dintre România și 
Kuweit și a apreciat că schim
bul de vizite la nivel înalt este 
de natură să consolideze și mai 
mult aceste bune raporturi din
tre popoarele și țările noastre.

Pornind de la relațiile de 
prietenie și înțelegere dintre 
poporul român și poporul ku
weitian, președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Kuweitu
lui, șeic Sabah Al-Salem Al- 
Sabah, au relevat în deplin con
sens că există reale perspective 
de extindere și dezvoltare pe 
multiple planuri a colaborării 
dintre ambele țări.

Ceaușescu face această vizită la 
invitația emirului Kuweitului și 
a subliniat că personal o 
apreciază ca un moment de 
mare ințportanță pentru dezvol
tarea bunelor relații dintre cele 
două țări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că efec
tuează vizita cu . deosebită 
plăcere și și-a manifestat con
vingerea că aceasta va pri
lejui convorbiri fructuoase pri
vind extinderea relațiilor dintre 
cele două țări.

In acest context a avut loc un 
schimb de opinii cu privire la 
preocupările celor două țări, 
subl'iniindu-se că există reale 
posibilități de promovare pe 
multiple planuri a raporturilor 
dintre România și Kuweit.

Norryyah
în cursul aceleiași zile, la 

Palatul Messilah, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a întîlnit cu 
doamna Norryyah Al-Sabah, so
ția emirului Kuweitului.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

în semn de adîncă stimă și 
considerație, ca un simbol al 
prieteniei, doamna Norryyah 
Al-Sabah a înmînat tovarășei 
Elena Ceaușescu, în cadrul unei 
ceremonii, Ordinul Kuweitului 
clasa specială.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a arătat că are plă-

întreaga opinie publică 
kuweitiană salută 

cu vie satisfacție vizita 
înalților oaspeți 

din România
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Kuweit este salu
tată cu vie satisfacție de cercu
rile politice, de întreaga opinie 
publică din această țară. Reflec- 
tînd marele interes stîrnit de 
convorbirile româno-kuweitiene 
la nivelul cel mai înalt ce vor 
avea loc in aceste zile, o serie 
de personalități politice de 
frunte au ținut să exprime sa
tisfacția pentru prilejul Pe care 
îl are țara lor de a găzdui pe 
distinșii oaspeți.

Șeicul Abdullah Al-Jaber Al- 
Sabah, consilier special al emi
rului : „Divanul emirului il pri
mește cu toată căldura pe pre
ședintele României. Convorbi
rile ce vor avea loc vor întări 
cu siguranță climatul de priete
nie intre cele două țări“.

Khalid Saleh Al-Ghunaim, 
președintele Adunării Naționale 
a Kuweitului : „Voi face totul 
ca să reprezint pe colegii mei 
deputați și să redau căldura cu 
care parlamentarii il intimpină 
pe înaltul oaspqte".

Abdul Mouttaleb Abdel Hus- 
sein Al-Kazimi, ministrul pe
trolului : „Este pentru prima 
oară cind conducerea de stat a 
Kuweitului are prilejul să-și 
manifeste nemijlocit cea mai 
plenară atitudine de prietenie 
față de România, primind ca 
oaspeți pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și doamna Elena 
Ceaușescu".

Abdulaziz Mahmoud, adjunct 
al ministrului muncii și proble
melor sociale : „Sînt foarte fe
ricit că președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, vizitează 
Kuweitul și îmi exprim speran
ța că această 'vizită va duce la 
consolidarea in continuare , a 
relațiilor dintre cele două țări. 
Sper că această vizită va fi în
cununată de succes și că se va 
încheia cu rezultate rodnice“.

In același timp, toate ziarele 
inserează materiale ilustrate cu

Al-Sabah
cuta misiune de a înmîna, din 
partea Consiliului de Ștat al 
Republicii Socialiste România, 
doamnei Norryyah Al-Sabah 
Ordinul ,,23 August“ clasa I, ca 
expresie a prieteniei dintre cele 
două popoare.

După ceremonia schimbului 
de decorații, doamna Norryyah 
Al-Sabah a oferit în oinstea to
varășei Elena Ceaușescu un di
neu, care s-a desfășurat într-o 
ambianță deosebit de cordială.

La dineu au luat parte re
prezentante ale familiei emiru
lui Kuweitului, soțiile vlce- 
prim-ministrului, altor, membri 
ai guvernului, ale unor înalți 
demnitari.

fotografii ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, subliniind că 
pentru Kuweit constituie o 
onoare să găzduiască pe tnalții 
oaspeți din România.

Sub titlul „Președintele Româ
niei sosește astăzi", ziarul 
„Daily News" relevă căldura 
sentimentelor cu care sînt în
tâmpinați solii poporului român 
El inserează declarația minis
trului de stat pentru problemele 
Președinției Consiliului, Abdel 
Aziz Hussein, purtătorul de cu- 
vint al emirului, care, salutând 
vizita șefului statului român, 
și-a exprimat certitudinea ci 
dialogul româno-kuweitian la 
nivelul cel mai înalt va duce la 
întărirea relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări.

Același ziar publică un amplu 
articol consacrat realizărilor 
României. România — se arată 
— â înfăptuit de-a lungul a 30 
de ani de la eliberare un vast 
program de construcție în vede
rea creării bazei tehnico-mate- 
riale a noii societăți, ca și pen
tru creșterea generală a bună
stării materiale și spirituale a 
poporului român. Subliniind 
marile realizări ale poporului 
român, ziarul relevă dă Româ
nia este astăzi exemplul unui 
stat cu un inalt ritm de progres, 
avînd o economie dinamică și 
înfloritoare.

Ziarul „Al Qabas" inserează 
un amplu documentar despre 
țara noastră. Ziarele „Al Rai Al 
Aam“ și „Al Siyassah" subliniază 
importanța vizitei, arătând că 
în centrul convorbirilor celor 
doi șefi de stat se vor afla pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale.

Duminică și luni, toate postu
rile de televiziune și radio din 
Kuweit au transmis informații 
și comentarii privind vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu în 
această țară.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului KIM IR SEN, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Vă exprim dumneavoastră, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România sinceră recunoștință pentru condo- 
leanțele transmise în legătură cu încetarea din viață a vicepreședin
telui Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate 
Coreene, tovarășul Nam Ir.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea regelui Marocului, HASSAN AL 
II-LEA, următoarea telegramă :

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

Vă rugăm să primiți înalta noastră considerație.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat o telegramă de felicitare

mareșalului Seimului Republi
cii' Populare Polone, Stanislaw 
Gucwa, cu prilejul realegerii 
sale în această funcție.

SESIUNE
Cu prilejul împlinirii a 125 de 

ani de la nașterea lui Spiru Ha- 
ret, Academia Republicii Socia
liste România. Ministerul Edu
cației și învățămintului și Aca
demia de Științe Sociale și Po
litice au organizat luni, în Ca
pitală, o sesiune științifică avînd 
ca temă „Tradițiile progresiste 
ale învățămintului românesc“.

Au luat cuvîntul Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și 
învățămintului, academicienii 
Caius Iacob, Ștefan Pascu și 
Șerban Țiteica, profesorii Mircea 
Malița, Ștefan Bârsănescu și 
Stanciu Stoian, membri cores
pondenți ai Academiei Republi-

cii Socialiste România, profesorii 
Traian Lungu și Radu Haret. 
Vorbitorii au evidențiat politica 
partidului în domeniul dezvoltă
rii învățămintului, educării și 
formării tinerei generații, con
tinuatoare a unor tradiții îna
intate cultivate de numeroși oa
meni de seamă, printre care se 
numără și Spiru Haret.

SOSIRE
O delegație economică din 

Republica Populară Bangladesh 
condusă de Kafiluddin Mah
mood. secretar la Ministerul 
Planificării, a sosit în Capitală. 
Delegația va lua parte la lu
crările primei sesiuni a Comi
siei mixte a celor două țări.

ÎNȚELEGERE
Luni la amiază a avut loc la 

București semnarea înțelegerii 
de colaborare între Uniunea Ar
tiștilor Plastici din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Artiștilor Plastici din R. P. Po
lonă pe anul 1976.

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Theodor Dițulescu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Singapore, cu reședin
ța la Djakarta.’

PLECĂRI
Luni a plecat la Helsinki o 

delegație a Asociației de prie
tenie româno-finlandeză con
dusă de Cezar Lăzărescu, pre
ședintele asociației, care va par
ticipa la manifestările organi
zate cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a înființării Asocia
ției Finlanda-România.

★
La 29 martie a.c., a părăsit de

finitiv țara noastră Jean Firmin 
N’ÎJondet, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Gaboneze în Republica 
Socialistă România.

PREZENTĂRI
DE CONDOLEANȚE

în legătură cu încetarea din 
vișță a lui Gaafar Aii Bakheit. 
membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
luni, la Ambasada Republicii 
Democratice Sudan la București, 
au prezentat condoleanțe tova
rășii Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. George Ciucu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., • rectorul Universității 
București.

Primire la primul ministru al Guvernului
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, luni după-amiază, pe 
ministrul comerțului din Repu
blica Peru, general-locotenent 
Luis Arias Graziani, conducă
torul delegației peruane la lu
crările celei de-a Il-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
peruane.

Oaspetele a rugat pe pri
mul ministru să transmită 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire din 
partea președintelui Republicii 
Peru, generai de divizie Fran
cisco Mot-ales Bermudez. Mulțu
mind, tovarășul Manea Mănescu 
a rugat pe oaspete să transmită, 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, un 
cordial salut și cele mai bune 
urări președintelui Republicii 
Peru și prosperitate poporului 
peruan.

în timpul convorbirii s-a ex
primat satisfacția pentru, evo
luția pozitivă mereu ascendenr 
tă a relațiilor româno-peruane,

★
Tovarășul Ion Pățan, vice

prim-ministru al guvernului 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. și general-locotenent Luis 
Arias Graziani, ministrul co
merțului din Republica Peru, 
conducătorul delegației care a 
participat la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-peruane. au semnat 
luni după-amiază Actul final al 
lucrărilor sesiunii, desfășurate 
la București între 25—29 mar
tie 1976,

în timpul lucrurilor sesiunii 
s-au definit noi obiective de 
cooperare, de interes reciproc, 
în domeniul petrolului, chimiei, 
construcțiilor de mașini, con
strucțiilor industriale, agricul
turii. De asemenea, în ceea ce 
privește schimburile de mărfuri, 
în următorii ani, s-a convenit 
lărgirea și diversificarea aces
tora, în condiții reciproc avan
tajoase.

Au fost semnate, totodată,

Ia baza căreia stau înțelegerile 
i și acordurile convenite cu pri

lejul vizitei în Peru a președin
telui Nicolae Ceaușescu. în 
acest cadru au fost relevate o 
serie de domenii de activitate, 
în care cooperarea economică, 
tehnico-științifică și culturală 
dintre România și Peru se des
fășoară fructuos în folosul celor 
două țări și popoare. Totodată 
s-au identificat noi posibilități 
de cooperare în producția in
dustrială, extractivă, construcții 
de mașini, comercială și în alte 
domenii, menite să ridice pe o 
treaptă superioară colaborarea 
româno-peruană.

La întrevedere au luat parte 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, precum și Ion Co- 
mănescu, ambasadorul Româ
niei în Peru.

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

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

★ ★
contracte de colaborare și co
operare între întreprinderi de 
comerț exterior din țara noas
tră și întreprinderi similare din 
Republica Peru.

în alocuțiunile rostite cu pri
lejul semnării, Ion Pățan și 
Luis Arias Graziani au relevat 
că documentele încheiate trans
pun în fapt .înțelegerile conve
nite între cele două țări, cu 
prilejul vizitei efectuate de 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Peru. Vorbitori) 
au subliniat, în acest cadru, că 
amplificarea conlucrării econo
mice româno-peruane. pe mul
tiple planuri, este în folosul 
și spìe binele ambelor țări și 
popoare, în interesul instaură
rii unei noi ordini economice 
internaționale.

în cursul zilei de luni, minis
trul peruan al comerțului a 
avut convorbiri cu Vasile Bum- 
băcea, ministrul construcțiilor 
industriale.

CRONICA 
U.T.C.

Luni a sosit in Capitală o 
delegație a Uniunii Tine
retului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din U.R.S.S., con
dusă de Vasili Stepanovici 
Iaroșoveț, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., care, la invitația 
C.C. al U.T.C., va efectua o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

★
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist (K.I.S.Z.), din 
K.P. Ungară, codusă de tova
rășul Gabor Borbely, secretar 
al C.C. al K.I.S.Z., care, la 
invitația C.C. al U.T.C., va 
efectua o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București Oto- 
peni, delegația a fost saluta
tă de tovarășul Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★

Ieri s-a înapoiat in Bucu
rești delegația Uniunii Tine
retului Comunist condusă de 
tovarășul Valentin Gheorghe 
Bubu, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C.. care 
a participat Ia lucrările Con
gresului Tinerilor Socialiști 
ai Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania.

★

în cursul zilei de ieri, a 
părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Köln, tovarășul 
Constantin Grigore, șeful co
misiei internaționale a Con
siliului U.A.S.C.R.. care va 
participa Ia lucrările Congre
sului Uniunii Naționale a 
Studenților din R.F. Germa- 
îia.

Telegrame
de la bordul avionului

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui ' Republicii Elene, 
CONSTANTIN TSATSOS, următoarea telegramă :

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

Sînt încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
purtat cu dumneavoastră, cu domnul prim-ministru, cu reprezen
tanți ăi vieții politice și economice elene, vor contribui la dezvol
tarea și mai puternică a tradiționalelor legături dintre țările noastre 
în folosul deplin al celor două popoare, al cauzei destinderii, cola
borării și păcii în Balcani, în Europa și in lume.

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

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Turcia, TAHRI S. 
KOIWTURK, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Turcia, am deosebita plăcere de 
> a vă transmite un cordial mesaj de salut, călduroase urări de fe

ricire personală, de pace și progres pentru poporul turc prieten.
Nutresc convingerea că relațiile de colaborare româno-turce se 

vor dezvolta in continuare, in interesul celor două țări, al cauzei 
păcii și colaborării în Balcani și in lume.

Președintele Republicii Socialist® România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Arabe Siriene, 
HAFEZ EL-ASSAD, următoarea telegramă :

Survolarea teritoriului Republicii Arabe Siriene îmi oferă pri
lejul deosebit de plăcut de a vă adresa un călduros salut, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și de noi succese pe calea făuririi unei vieți 
libere și prospere poporului sirian prieten.

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

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Irak, AHMED 
HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriu! țării dumneavoastră, doresc să adresez 
Excelenței Voastre un călduros salut. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru 
poporul irakian prieten.

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



25 de ani de la înființarea Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C. C. al P. C. R.

MESAJUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Deschiderea lucrărilor

Congresului P. C. Bulgar

Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central 

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

Acționînd sub directa îndrumare a C.C. al P.C.R., institutul a 
desfășurat în decursul celor 25 de ani de existență o activitate sus
ținută pentru mai buna cunoaștere a mișcării revoluționare Și de
mocratice din țara noastră, a istoriei partidului nostru comunist, 
a procesului evoluției economice și sociale a României în epoca 
modernă și contemporană. Institutul a contribuit la punerea mai 
deplină in evidență a bogatei tradiții a mișcării socialiste din 
România, a activității primului partid al clasei noastre muncitoare 
creat cu peste opt decenii în urmă, a luptelor glorioase purtate, în 
cei 55 de ani de existență, de Partidul Comunist Român pentru 
răsturnarea vechii orînduiri bazate pe asuprire și exploatare, pentru 
transformarea revoluționară a societății românești și construirea 
victorioasă a socialismului. Institutul a contribuit, de asemenea, 
la relevarea, în acest cadru, a politicii juste, marxist-leniniste, 
promovate de partidul nostru pentru rezolvarea problemei naționale, 
atît în anii ilegalității, cit și în perioada edificării noii societăți, 
pentru întărirea prieteniei și frăției oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, pe bază de deplină egali
tate în drepturi, în lupta și munca pentru înfăptuirea acelorași 
idealuri și năzuințe, pentru înflorirea patriei comune — Republica 
Socialistă România. Prin activitatea desfășurată s-a scos mai pu
ternic în relief politica lntemaționalistă dintotdeauna a mișcării 
muncitorești, revoluționare din România, a partidului nostru, pu
ternica solidaritate de clasă a proletarilor și comuniștilor români 
cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru eliberarea de 
exploatare și asuprire, cu forțele democratice, avansate, pentru 
progres social și pace în lume.

Desigur, relevând contribuția pozitivă a institutului la studierea 
și cunoașterea istoriei noastre revoluționare, nu putem trece cu 
vederea faptul că o serie de momente de importanță crucială ale 
trecutului poporului nostru, o serie de probleme legate de activi
tatea partidului, a mișcării muncitorești și democratice nu au fost 
încă abordate și analizate pe deplin, pe baza documentelor, a fap
telor, a realității, a adevărului obiectiv. La această lipsă se adaugă 
și faptul că nu a fost încă elaborat tratatul de istorie a partidului, 
menit să contribuie la elucidarea unor aspecte insuficient aprofun
date, să dea răspunsuri clare unor probleme legate de diferiți! fac
tori care au influențat cursul evenimentelor naționale, activitatea 
partidului nostru, să ofere concluzii limpezi, științific fundamentate, 
pentru noile generații interesate să cunoască trecutul eroic al co
muniștilor din România.

Aniversarea Institutului de studii istorice și social-politice are 
loc în perioada cînd întregul nostru popor este angajat cu toate 
forțele în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-Iea, 
a Programului partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Această 
vastă operă pune sarcini deosebit de înseninate și în fața institu
tului dumneavoastră, a întregii cercetări social-politice și istorice 
din țara noastră. întreaga activitate a institutului, ca dealtfel a 
tuturor instituțiilor și organismelor ideologice, trebuie să se inspire 
din Directivele Comitetului Central, din hotăririle Congresului al 
Xl-lea și din Programul partidului — carta fundamentală politică și 
ideologică a societății noastre, expresia concretă a marxism-Ieni- 
nismului creator în România. Activitatea institutului, a tuturor is
toricilor trebuie concentrată spre evidențierea, în întreaga sa am
ploare, a marii epopei naționale a poporului nostru, a luptelor pur
tate și a jertfelor date, timp de secole, pentru libertate și neatîrnare, 
împotriva dominației și asupririi străine, a mărețelor bătălii sociale 
duse, în strinsă unitate cu oamenii muncii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, așezați de-a lungul istoriei pe aceste meleaguri, 
împotriva exploatării, pentru progres și o viață mai bună. Cerce
tarea istorică trebuie să dezvăluie mai profund și mai documentat 
rădăcinile mișcării revoluționare socialiste din România, născută 
odată cu dezvoltarea pe baze noi a forțelor de producție, cu forma
rea proletariatului, cu transformarea sa într-o clasă conștientă, cu 
cunoașterea și însușirea, la scurt timp după apariție, a ideilor 
socialismului științific. Este necesar să fie relevate mai pregnant 
condițiile social-istorice specifice dezvoltării poporului nostru, efec
tele profund nefaste pentru progresul multilateral al țării ale înde
lungatei dominații străine, apoi ale domniei monopolurilor impe
rialiste in economia și în viața politică a societății românești. O 
importanță deosebită are relevarea luptei de secole pentru apăra
rea ființei naționale, pentru conservarea limbii și a civilizației spi
rituale proprii, pentru dezvoltarea națiunii noastre intr-un stat 
unitar, a cărui creare a avut un rol hotăritor in accelerarea progre

sului economic și social al țării. In centrul atenției cercetării isto
rice trebuie să stea, de asemenea, studierea rolului conducător al 
partidului nostru comunist în întreaga transformare revoluționară a 
societății, in unirea eforturilor poporului și conducerea conștientă 
a întregului proces de perfecționare a vieții sociale, de dezvoltare a 
democrației socialiste, de soluționare justă a problemelor noii etape 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, aplicînd in 
mod creator principiile marxism-leninismului la condițiile concrete 
ale României.

Pornind de la strinsa interdependență și unitate dialectică dintre 
politica internă și externă, dintre evenimentele internaționale și 
realitățile interne, cercetarea social-istorică trebuie să contribuie la 
înțelegerea profundă a intensei activități dftsfășurate pe plan ex
tern de Partidul Comunist Român, de Republica Socialistă Româ
nia. în acest sens, o importanță deosebită are relevarea politicii de 
întărire a prieteniei și colaborării României cu toate țările socia
liste, de dezvoltare a relațiilor pe tărîm politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, in scopul propășirii fiecărei țări în parte, al 
sporirii forței și prestigiului socialismului în lume. De asemenea, 
trebuie pusă în evidență solidaritatea activă a partidului nostru cu 
partidele comuniste și muncitorești, contribuția sa la eforturile 
pentru întărirea forței și coeziunii acestor partide, pentru realiza
rea unei unități noi în mișcarea comunistă și muncitorească inter
națională, bazată pe egalitate și stimă reciprocă, pe dreptul fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, de a acționa, în concordanță cu condițiile 
istorice concrete, pentru victoria revoluției socialiste și edificarea 
noii orînduiri. O importanță deosebită are, de asemenea, sublinie
rea relațiilor de strinsă colaborare și solidaritate ale partidului și 
poporului nostru cu forțele antiimperialiste, democratice Și progre
siste de pretutindeni, sprijinirea tuturor forțelor înaintate ale epo
cii noastre în vederea înfăptuirii aspirațiilor popoarelor de liber
tate și independență națională, de progres și prosperitate, de prie
tenie și conlucrare pașnică, pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Cercetarea istorică este chemată să contribuie la cunoașterea 
aprofundată de către întregul nostru popor a luptelor desfășurate 
de clasa muncitoare, de forțele progresiste din întreaga lume îm
potriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a am- 
plorii mișcării de eliberare națională, a hotăririi popoarelor de 
a-și decide singure destinele, fără nici un amestec din afară, de a 
instaura în lume relații noi, de deplină egalitate în drepturi, de res
pect al independenței și suveranității naționale, relații care să per
mită lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Acordînd toată atenția analizei și elucidării problemelor istoriei 
dezvoltării patriei noastre, a mișcării comuniste și muncitorești 
naționale și internaționale, institutul, ca dealtfel toți cercetătorii 
din acest domeniu, trebuie să-și concentreze în mai mare măsură 
forțele in direcția studierii problemelor actuale, deosebit de com
plexe, ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pre
cum și a perspectivei evoluției viitoare a României, a rolului con
ducător ce revine partidului comunist în stimularea mersului nostru 
înainte, pe toate planurile, în înfăptuirea idealurilor comunismului, 
în acest spirit trebuie studiate și problemele internaționale ale 
lumii contemporane, marile mutații și transformări ce se produc în 
raportul de forțe mondial, problemele întăririi unității și solidari
tății mișcării comuniste, a marelui front democratic antiimperialist. 
In întreagă această activitate trebuie să pornim de la principiul 
marxist-leninist că studierea istoriei trebuie să fie și un mijloc 
important de transformare revoluționară a prezentului, precum și 
de înțelegere a cerințelor viitorului, a căilor progresului neîntrerupt 
al societății.

La baza tuturor cercetărilor și studiilor istorice, trebuie să stea 
în permanență concepția științifică a partidului nostru, materialis
mul dialectic și istoric, aprofundarea legilor obiective ale dezvoltării 
societății, pornindu-se de la rolul fundamental pe care îl au masele 
populare în făurirea istoriei. Cercetătorii noștri trebuie să dove
dească in întreaga lor activitate un înalt spirit revoluționar, com
bativ, militind cu toată energia și forța împotriva curentelor reac
ționare, a tendințelor de falsificare și denaturare a adevărului isto
ric, a manifestărilor de cosmopolitism și nihilism național, promo- 
vînd cu fermitate principiul științific, marxist-leninist, al respec
tării adevărului obiectiv al vieții, al istoriei.

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

Cu prilejul acestei aniversări, urez tuturor lucrătorilor institutu
lui succese tot mai mari in activitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire !

Adunarea festivă din Capitală

La 29 martie, in marea Sală 
a Congreselor din Sofia au în
ceput lucrările Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Bulgar.

în prezidiu iau loc Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., ceilalți conducători de 
partid și de stat bulgari, pre
cum și șefii delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești, 
ale unor partide socialiste și 
mișcări de eliberare, invitate de 
C.C. al P.C.B. pentru a parti
cipa la lucrările congresului. 
Este prezent în prezidiu tova
rășul Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Partidului 
Comunist Român.

La congres participă peste 
1 500 de delegați aleși în cadrul 
conferințelor județene de dare 
de seamă și alegeri. Sint pre- 
zenți numeroși invitați — con
ducători de ministere și depar
tamente, reprezentanți ai orga
nizațiilor sociale și obștești, ai 
organizațiilor de tineret și fe
mei, ai forțelor armate, frun
tași in producție. în sală se 
află, de asemenea, membrii de- 

' legațiilor de peste hotare, alți 
invitați.

' în deschiderea lucrărilor Con
gresului al Xl-lea al P.C. Bul
gar. tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
a salutat cu căldură pe delegați, 
invitați și pe oaspeții de peste 
hotare.

în continuare, delegații au a- 
les organele de lucru ale celui 
de-al Xl-lea Congres și au a- 
doptat ordinea de zi a lucrări
lor : Raportul C.C. al P.C. Bul
gar privind rezultatele obținute 
în perioada dintre congresele 
al X-lea și al Xl-lea și sarci
nile de viitor ; Raportul Comi
siei Centrale de Control și revi- 

' zie a partidului ; Aprobarea di
rectivelor privind dezvoltarea 
social-economică a R. P. Bulga
ria în perioada celui de-al șap
telea cincinal — 1976—1980 : A- 
legerea organelor centrale con
ducătoare ale partidului.

Un interviu al 
președintelui S. Machel

într-un interviu acordat săp- 
tămînalului britanic „The Ob- 
server“, președintele Republicii 
Populare Mozambic. Samora 
Machel, și-a exprimat convinge
rea că populația de culoare, ma
joritară, din Rhodesia va reuși 
să iasă învingătoare în lupta pe 
care o duce cu forțele regimu
lui rasist. Evocînd măsurile lua
te de țara sa împotriva Rhode- 
siei. Samora Machel a subliniat 
că acestea au fost determinate 
de „aroganța de care dă dovadă 
Ian Smith, de refuzul liderului 
regimului rasist de a negocia. 
Pentru Marea Britanie, a adău
gat el. singura soluție posibilă 
este de a susține lupta popu
lației de culoare“. Președintele 
mozambican a apreciat că pe
rioada care ar urma să preceadă 
accesul la putere al poporului 
zimbabwe nu trebuie să depă
șească un an.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a luat cuvîntul tova
rășul Todor Jivkov, care a pre
zentat raportul la congres, con- 
ț.inînd principalele aspecte ale 
dezvoltării economico-sociale in 
anii cincinalului precedent, ale 
politicii externe a partidului și 
guvernului bulgar, trăsăturile e- 
sențiale ale celui de-al șaptelea 
plan cincinal, ale activității 
partidului în domeniul științei 
și culturii.

Raportul a fost subliniat în 
repetate rînduri cu aplauze.

în cursul ședinței de după- 
amiază a fost prezentat Rapor
tul Comisiei Centrale de Con
trol și Revizie a partidului și 
au început dezbaterile pe mar
ginea celor două documente.

în prima zi a lucrărilor, con
gresul a fost salutat, în nume
le C.C. al P.C.U.S., de F. Ku- 
lakov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Lucrările congresului conti
nuă.1

întrunirea membrilor 

Asociației de prietenie 

Suedia - România
La 27 martie a avut loc, la 

Stockholm, întrunirea anuală a 
membrilor Asociației de priete
nie Suedia-România. Adresin- 
du-se celor prezenți, președinte
le asociației, scriitorul suedez 
H.P. Matthis, a vorbit despre re
alizările poporului român pe ca
lea dezvoltării sale multilaterale, 
elogiind activitatea neobosită 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară în slujba 
păcii și a cooperării între na
țiuni.

In cuvîntul său, ambasadorul 
Teodor Vasiliu, după ce s-a refe
rit la principiile politicii externe 
românești, a relevat dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno- 
suedeze, precum și contribuția 
asociației la promovarea priete
niei și stimei între cele două po
poare.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un program de cîntece 
de compozitori români și sue
dezi.

P. C. din ArgentinaDeclarație a C.C. al
în legătură en recentele evenimente 

din tară
într-o declarație a C.C. al 

P.C. din Argentina în legătură 
cu înlăturarea guvernului con
dus de Maria Estela Martinez 
de Peron și preluarea puterii de 
către o juntă militară se evi
dențiază că „situația din țară a- 
junsese la o limită extremă, care 
leza țara și compromitea viito
rul națiunii“. „Ceea ce se află 
în criză — se arată în Declara
ția C.C. al P.C. din Argentina 
— este ceva mult mai profund 
decît fostul guvern instabil, in
capabil și corupt ; este struc
tura economică și socială a 
țării, bazată pe doi piloni ana
cronici : latifundiile și monopo
lurile transnaționale“.

Subliniind că „Partidul Comu
nist este convins de faptul că 
lovitura de stat de la 24 martie 
nu a fost metoda cea mai po
trivită pentru soluționarea pro
fundei crize politice și econo
mice, culturale și morale din 
Argentina“, documentul relevă 
necesitatea aprecierii realiste a 
situației. „Ne aflăm in fața unei 
noi realități. Trebuie să judecăm 
lucrurile așa cum sint, apre
ciind confruntarea dintre fapte, 
vorbe și promisiuni“.

Referindu-se la obiectivele a- 
nunțate în comunicatele oficiale 
ale juntei și arătînd că „deși mu 
împărtășește toate punctele de 
vedere exprimate de junta“, de
clarația relevă că P.C.A. „nu 
ar putea să nu fie de acord cu 
asemenea obiective, întrucit ele 
coincid cu puncte din progra
mul partidului în care se pro
pune dezvoltarea și indepen
dența economică a țării, conso
lidarea capacității de decizie 
națională și a suveranității Ar
gentinei“, Declarația C.C. al 
P.C. din Argentina subliniază, în 
continuare, necesitatea traduce
rii neîntîrziate îh viață a unuia 
din obiectivele expuse de juntă,

și anume combaterea corupției 
„care a pătruns destul de adine 
în anumite sectoare ale vieții 
social-politice și economice din 
țară“. „Totodată, este necesară 
pedepsirea cu maximă rigoare 
a bandelor de criminali fasciști 
împotriva cărora încă nu au 
fost luate măsuri“.

în același context, Declarația 
arată că Partidul Comunist din 
Argentina apreciază drept o 
gravă eroare suspendarea activi
tății partidelor politice. în docu
ment se afirmă, totodată, că 
„Fartidul Comunist apreciază 
faptul că junta militară a res
pins o soluție pinochetistă. Este 
necesară însă păstrarea vigilen
tei. Dușmanul din interior și ex
terior stă la pîndă“.

Arătînd că Argentina se află 
în faza unor schimbări profun
de și că nimeni și nimic nu va 
putea împiedica înfăptuirea lor 
în practică, Declarația sublinia
ză că „clasa muncitoare reclamă 
normalizarea democratică și 
imediată a activității sindicale“.

Arătînd, pe de. altă parte, că 
forțele armate își justifică ac
țiunea. prin afirmarea „datoriei 
lor de a salva națiunea“,, .docu
mentul precizează că aceasta nu 
este numai sarcina militarilor, 
ci a tuturor argentinienilor,. ci
vili și militari. ..Gravitatea si
tuației nu va putea fi depășită 
de nici o forță politică, nici de 
vreun sector social sau de for
țele armate, dacă acționează se
parat“. „Partidul Comunist recu
noaște rolul pe care îl joacă for
țele armate în viața țării. Dacă 
junta militară este o formă de 
trecere spre tipul de guvern de 
care are nevoie Argentina în
seamnă că s-a făcut un pas îna
inte“, se spune în încheierea De
clamației C.C. al P.C. din Argen
tina.

Situația din Liban 
se menține incordala
în cursul zilei de luni, lupte

le dintre părțile aflate în con
flict au făcut ravagii în între
gul Liban, și războiul civil, care 
durează de 11 luni, împinge 
națiunea spre ruină — scrie a- 
genția United Presș Internațio
nal.

în centrul Beirutului s-au au
zit din nou exploziile tirurilor 
de artilerie grea și al mortie- 
relor, făcînd ca străzile capi
talei să rămînă pustii. Mai 
multe incendii au izbucnit in 
docurile portului Beirut care, 
du,pă cum se știe, in cursul săp- 
tămînii trecute, a fost devastat 
de flăcări timp de trei zile. 
Pierderile cauzate portului se 
ridică la peste 30 milioane 
de dolari. Clădirea postului de 
radio Beirut a fost atinsă de 
trei obuze.

Localitatea Zghorta. din nor
dul Libanului, a fost supusă 
unor puternice tiruri de artile
rie grea și mortiere.

Rezervele de combustibili li
chizi — informează agențiile 
de presă — s-au epuizat în În
treaga țară, aprovizionarea fi
ind îngreunată ’ de incendiul 
care a izbucnit la principala 
rafinărie din Tripoli. Incendiul 
a fost provocat de un proiectil 
care a atins în cursul luptelor 
unul din principalele rezervoa
re ale rafinăriei.

Se anunță că ambasada Da
nemarcei la Beirut și-a retras 
luni personalul diplomatic. A- 

'ceastă hotărîre urmează celei 
a ambasadei Australiei.

Bilanțul victimelor înregis
trate în cursul zilei de luni, la 
Beirut și în celelalte localități 
ale țării, se ridică la 173 de 

. morți și 217 răniți. Cifrele — 
precizează agențiile de presă — 
sint însă incomplete, deoarece 
poliția nu poate pătrunde în 
zonele în care se desfășoară 
luptele. Totalul victimelor în
registrate în cele II luni de 
război civil este de 15 200 de 
morți și 32 300 de răniți.

Programul P.C. din Belgia 

în domeniul politicii
- externe

în cadrul pregătirilor pentru 
Congresul al XXII-lea al P.C. 
din Belgia, care urmează să 
aibă loc in cursul lunii aprilie, a 
fost dat publicității la Bruxelles 
programul partidului în dome
niul politicii externe.

Documentul relevă succesele 
repurtate pe planul promovării 
destinderii și progresului in 
lume, arătînd, totodată, că for
țele imperialiste încearcă să 
frîneze aceste evoluții pozitive 
și să împiedice creșterea influ
enței pe care o exercită forțele 
democratice.

Politica externă a Belgiei — 
arată documentul — trebuie să 
corespundă / intereselor funda
mentale ale țârii„ să contribuie 
la realizarea dezarmării și a 
securității în Europa, la promo
varea unor relații multilaterale 
cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare. P.C. din
Belgia se pronunță pentru o
politică -externă a țării care
să asigure suveranitatea ei
națională, să 
donarea față 
perialiste și 
să aibă în

excludă subor- 
de forțele im- 
monopoliste și 
vedere necesi

tatea reducerii 
militare.

cheltuielilor

Luni în Capitală a avut loc 
Adunarea festivă consacrată ani
versării a 25 de ani de la înfiin
țarea Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

La festivitate au participat to
varășii: Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R.. activiști de partid, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, cola
boratori ai institutului, repre
zentanți ai conducerii unor aca
demii, ai unor institute istorice 
din țară, oameni de știință și 
cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de studii is
torice și social-politice.

Cu sentimente de bucurie, de 
caldă recunoștință, cei prezenți 
au primit mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu co
lectivului de muncă al institu
tului. mesaj care a fost citit de 
tovarășul Cornel Burtică. Me
sajul a fost subliniat in repetate 
rin duri cu vii și puternice 
aplauze.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii. Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Voitec a înmînat Ordinul 
,,23 August“ clasa I cu care a 
fost distins Institutul de studii 
istorice și social-politice.

Exprimînd gratitudinea pentru 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cadrelor de 
istorici și cercetători ai institu
tului, pentru înalta distincție 
acordată, Ion Popescu-Puțuri a 
spus : ' „Ziua de azi, * în
care am ascultat cu adincă 
emoție înaltul mesaj al se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat întregului co
lectiv de muncă al Institutului 
de studii istorice și social-poli
tice cu prilejul jubileului de un 
sfert de secol, va rămîne pen
tru totdeauna în conștiința 
noastră ca un moment de răs
cruce în existența institutului, 
însuflețitor și prețios îndreptar 
pentru activitatea noastră vii
toare. Exprimăm profunda noas
tră recunoștință conducerii de 
partid, tovarășului secretar ge
neral pentru înaltele aprecieri 
la adresa rezultatelor muncii 
noastre de pînă acum, aprecieri 
pe care ne vom strădui să le 
îndreptățim și in viitor, punind 
întreaga noastră capacitate de 
muncă, abnegație și devotament 
în ’ îndeplinirea sarcinilor, ce. ne 
revin. Mesajul adresat institu
tului nostru de secretarul ge
neral al partidului enunță pen
tru noi, pentru toți cercetătorii 
din domeniul istoriei din țara 

noastră sarcinile fundamentale ce 
ne revin în conformitate cu 
programul adoptat la cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului in 
cadrul căruia cunoașterii isto
riei poporului, a partidului, i se 
atribuie un rol de seamă în e- 
ducarea omului nou, construc
tor al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Exprimăm 
mulțumirile noastre călduroase 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a decernat as
tăzi Ordinul „23 August“ cla
sa I institutului riftstru“.

Referindu-se la activitatea de 
viitor a institutului, vorbitorul 
a relevat că imul din principa

DECRET PREZIDENȚIAL
PRIVIND CONFERIREA ORDINULUI 

„23 AUGUST" CLASA I INSTITUTULUI 
DE STUDII ISTORICE SI SOCIAL-POLITICE 

DE PE LÎNGĂ COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru merite deosebite in dezvoltarea științei istorice și so
cial-politice din România și contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român de edificare a socialismului 
în patria noastră,

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se conferă Ordinul „23 August“ clasa I 

Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

lele sale obiective îl constituie 
elaborarea tratatului de istorie 
a României în zece volume, 
tratat care va trebui să înfăți
șeze, în lumina concepției mar- 
xist-leniniste. problemele fun
damentale ale istoriei naționa
le în toată complexitatea lor, 
va trebui să îmbine studiul is
toriei naționale cu studiul is
toriei universale.

în context, directorul Institu
tului a exprimat hotărârea tu
turor celor antrenați în valori
ficarea moștenirii istoriografiei 
române de a duce la îndeplini
re importantele sarcini puse în 
fața lor la cel de-al Xl-lea 
Congres al partidului : „Asigu
răm conducerea de partid că 
elaborarea acestei lucrări con
stituie principalul și cel mai ur
gent obiectiv în activitatea 
noastră. Sîntem profund con
vinși că istoricii noștri vor 
ști să reevalueze de pe po
zițiile partidului nostru, de 
pe pozițiile intereselor fun
damentale ale poporului ro

mân, numeroase probleme din 
trecutul mai apropiat sau mai 
îndepărtat, vor ști să promove
ze o atitudine militantă pentru 
combaterea falsificărilor și de
naturărilor cu privire la trecu
tul poporului român“.

în continuare membrii colec
tivului institutului au fost salu
tați cu prilejul acestui jubileu, 
de Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice, Ștefan Pascu, 
rectorul Universității Babeș- 
Bolyai, directorul Institutului de 
Istorie și Arheologie din Cluj- 
Napoca, Ștefan Ștefărjescu, di
rectorul Institutului de Istorie 
„Nicolae Iorga“, Mircea Petres- 

cu-Dîmbovița, directorul Institu
tului de Istorie „Ai D. Xenopol“ 
din Iași. S-a dat citire, de ase
menea, scrisorii adresate de 
Petre Constantinescu-Iași, vechi 
militant al partidului.

într-o atmosferă entuziastă, 
cei prezenți la festivitate au 
adoptat în încheiere textul unei 
telegrame adresate secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele:

Adunarea dedicată aniversării 
unui sfert de secol de la înfiin
țarea Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. constituie 
penîru colectivul de cercetători, 
pentru toți lucrătorii institutului 
un fericit prilej de a ne expri
ma încă o dată sentimentele de 
profundă gratitudine față de 
partid, față de dumneavoastră 
personal, de a ne reafirma de
plina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului 
nostru.

Dînd o înaltă apreciere însu- 
flețitorului dumneavoastră me
saj și conferirii Ordinului „23 
August“ clasa I institutului 
pentru activitatea desfășurată 
neîntrerupt sub conducerea parti
dului pe parcursul celor 25 de 
ani, vă rugăm, mult stimate to
varășe secretar general, să pri
miți cele mai sincere și profun
de mulțumiri pentru această 
nouă expresie a grijii perma
nente pe care partidul și dum
neavoastră personal o aveți față 
de cercetarea istorică.

Suflul înnoitor imprimat în 
toate domeniile de activitate de 
documentele congreselor IX, X 
și XI ale P.C.R., indicațiile pre
țioase din lucrările dumneavoas
tră au avut o profundă înriurire 
în cercetarea trecutului poporu
lui român. încadrîndu-se în efor
turile generale ale întregului 
popor, sub conducerea înțeleap
tă a partidului, de ridicare a ță
rii pe noi trepte de civilizație, 
institutul nostru s-a străduit să 
răspundă sarcinilor trasate fron
tului istoric pe linia evidenție
rii, în spiritul adevărului istoric 
și al concepției marxist-leninis
te, a luptei purtate de masele 
muncitoare, indiferent de națio
nalitate, pentru apărarea inde
pendenței și suveranității națio
nale, a sublinierii rolului clasei 
muncitoare și a partidului ei 
politic în fruntea întregului 
popor, în lupta împotriva regi
mului bazat pe exploatare și 
asuprire, pentru înfăptuirea re
voluției și construcției socialiste, 
pentru asigurarea unui viitor tot 
mai luminos poporului român.

Astăzi, la a 25-a aniversare a 
institutului, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, împreună cu ce
lelalte institute de istorie, cu în
tregul front ideologic, să depu
nem toate eforturile pentru în
făptuirea Programului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
să contribuim mai eficient la în
făptuirea sarcinilor pe care 
conducerea partidului le trasea
ză pe linia cercetării istoriei 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice, la 
elaborarea Tratatului de istorie 
a României, pe baza concepției 
materialist-dialectice. in spiritul 
Programului Partidului Comu
nist Român, al documentelor 
Congresului al Xl-lea, la evi
dențierea experienței Partidului 
Comunist Român in opera de 
edificare a României socialiste, 
la educarea oamenilor muncii in 
spiritul patriotismului socialist 
și internaționalismului proletar, 
al simțămintelor de dragoste și 
atașament față de trecutul glo
rios de luptă al proletariatului 
și poporului român, față de rea
lizările prezentului nostru so
cialist.

Situația din Orientul Mijlociu 
impune o soluționare politică urgentă,

justă și trainică
Dezbaterile din Consiliul de 

Securitate al O.N.U. — pe agen
da căruia timp de patru zile s-a 
aflat din nou una din proble
mele situației din Orientul Mij
lociu. și anume starea gravă re
zultată din perpetuarea ocupă
rii de către Israel a teritoriilor 
arabe — au reținut atenția opi
niei publice internaționale, vi
tal interesată în lichidarea ten
siunii din zonă, care pune in 
pericol cauza păcii și securității 
nu numai in regiunea respecti
vă, dar avînd implicații profund 
dăunătoare asupra climatului în
tregii vieți internaționale. Dez
baterile s-au derulat în preajma 
zilei de 30 martie, dată stabi
lită anul acesta ca Zi de spri
jin a luptei poporului arab din 
teritoriile ocupate, prilej de re
afirmare a solidarității cu cauza 
dreaptă a popoarelor arabe.

Potrivit poziției sale consec
vente, ferme, de sprijinire a re
glementării politice în Orientul 
Mijlociu, România apreciază că 
evenimentele care s-au produs 
în ultima perioadă la Ierusalim 
și in alte localități situate pe 
malul vestic al Iordanului — 
evenimente soldate cu numeroa
se victime în rîndul populației 
palestiniene, in special tineri, 
studenți, care luptă pentru rea
lizarea aspirațiilor lor drepte — 
sint rezultatul ocupației israelie- 
ne a teritoriilor arabe, ce nu 
sint parte a teritoriului aparți
nînd statului Israel. Ocuparea de 
teritorii străine — act contrar 
principiilor O.N.U., ca și altor 
documente adoptate de Națiu
nile Unite — provoacă, așa cum 
o dovedesc și evenimentele men
ționate, noi situații de tensiune, 
implică permanent pericolul 
apariției unor noi complicații, 
constituie o sursă de încălcare 
a drepturilor omului. Țara lioas- 
tră, susținînd cu hotărire prin
cipiul inadmisibilității dobindirii 
de teritorii străine prin forță, 
necesitatea evacuării teritoriilor 
arabe ocupate, precum și solu
ționarea justă a problemei pa
lestiniene, dezaprobă actele și 
măsurile care au drept obiectiv 
modificarea statutului, a carac
teristicilor demografice și de 
orice altă natură a teritoriilor 
ocupate.

Cea mai mare parte a luărilor 
de cuvint au relevat înțelegerea 
tot mai largă a necesității de a 
se ajunge cit mai curind posibil 
la o reglementare politică, justă 
și durabilă, a tuturor probleme
lor, care să corespundă năzuin
țelor și intereselor legitime ale 
tuturor popoarelor și statelor din 
regiune. Participarea pentru a 
doua oară a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la dezba
teri, ca invitat, lucru firesc, care 
decurge din calitatea sa de re
prezentant unic al poporului pa- 
leslinian, reflectă tendința de a 
se recunoaște că 6 soluție via
bilă a problemelor complexe din 
Orientul Mijlociu nu poate fi 
găsită fără participarea directă 
a reprezentanților acestui popor. 
Merită, de asemenea, consemnat 
faptul că, spre deosebire de 
dezbaterile din ianuarie ale 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., la care au fost abordate 
aspecte ale situației din Orien
tul Mijlociu, inclusiv problema 
palestiniană, la recentele discu
ții a luat parte și Israelul.

Un proiect de rezoluție în 
această problemă, inițiat de ță
rile nealiniate, a primit votul a 
14 state — intre care și România 
— tlin cele 15 state membre ale 
Consiliului de Securitate. El ex
prima îngrijorarea față de per
petuarea ocupării de către Israel 
a teritoriilor arabe și cerea aces
tui stat să se abțină de la adop
tarea unor măsuri care să 
schimbe statutul zonelor ocupa
te. Situindu-se pe o poziție greu 
de înțeles, S.U.A., in virtutea 
statutului de membru perma
nent al Consiliului de Securitate, 
a opus veto-ul său, ceea ce a 
dus la blocarea acestui proiect 
de rezoluție. Faptul în sine că 
14 state membre ale Consiliului 
de Securitate s-au pronunțat in 
favoarea documentului demon
strează mutațiile produse in fa
voarea soluționării juste a pro
blemelor conflictuale din Orien
tul Mijlociu, evidențiază ecoul 
tot mai favorabil de care se 
bucură cauza dreaptă a popoa
relor arabe. Așa cum aprecia și 
reprezentantul O.E.P., votul po
zitiv al celor 14 state reprezintă 
o victorie deosebită pentru cau
za păcii și dreptății în regiune.

în concepția țării noastre, so
luționarea completă a probleme
lor care au constituit recent o- 
bieetul dezbaterilor din Consiliul 
de Securitate nu se poate realiza 
decit ea urmare a unei regle
mentări politice a întregului 
contencios care confruntă zona. 
Este bine cunoscută consecven
ța și hotărirea cu care a acțio
nat țara noastră, încă din 1967, 
pentru soluționarea politică a 
conflictului. Demersurile și pro
punerile multiple inițiate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, in
tensa activitate poiitico-diplo- 
matică desfășurată de România 
la O.N.U., sau pe alte planuri, 
au avut și au că obiectiv o jus
tă și trainică reglementare po
litică în Orientul Mijlociu. Po
ziția României, care se bucură 
de o largă apreciere internațio
nală, este clară și realistă, ea 
fiind susținută în toate contac
tele internaționale ale țării 
noastre. Reafirmînd această po
ziție, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
expunerea prezentată la Con
gresul consiliilor populare jude
țene și al președinților consilii
lor populare arăta : „După pă
rerea României, in soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu trebuie să șe acționeze in 
continuare, cit mai intens, pen
tru retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, 
pentru rezolvarea problemei po
porului palestinian in conformi
tate cu interesele și aspirațiile 
sale legitime — inclusiv de a-și 
constitui un stat propriu inde
pendent — respectarea indepen
dentei și suveranității tuturor 
statelor din zonă“.

Aplicind cu statornicie această 
poziție în practica relațiilor in
ternaționale, România a recu
noscut O.E.P. ca unic reprezen
tant ai poporului palestinian, a 
susținut înscrierea pe agenda 
O.N.U. a problemei palesti
niene, s-a pronunțat in favoarea 
rezoluției care a acordat O.E.P. 
statutul de observator la O.N.U., 
a participat activ la elaborarea 
unor proiecte de rezoiuție me
nite a asigura noi pași pozitivi 
in rezolvarea situației explozive 
din această parte a Terrei. Țara 

noastră, în analiza situației și 
depistarea soluției politice, por
nește de la premisa esențială că 
rezolvarea problemei organizării 
de sine stătătoare a poporului 
palestinian este fundamentală 
pentru reglementarea situației ; 
ignorarea in continuare a aces
tei cerințe majore nu poate de
cit complica și mai mult starea 
gravă din zonă.

Exprimind îngrijorarea profun
dă față de situația din Orientul 
Mijlociu, poporul român, anga
jat plenar în efortul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, căruia îi este scum
pă cauza generală a păcii și 
securității, consideră că in pre
zent se impune mai mult ca 
oricind intensificarea acțiunilor 
tuturor forțelor progresiste, 
înaintate ale contemporanei
tății, ca printr-o activitate 
constructivă, unită, proble
mele Orientului Mijlociu să-și 
găsească soluționarea nu pe 
calea armelor, a distrugerii, 
ci pe calea politică. în ca
drul acestor eforturi susținu
te un rol important revine 
O.N.U., Conferinței de pace de 
la Geneva — la care trebuie să 
participe, in med egal, toate 
părțile, inclusiv O.E.P." și alte 
state, mici și mijlocii, în măsură 
să contribuie efectiv la regle
mentarea situației, potrivit in
tereselor popoarelor din această 
încercată regiune, conform im
perativelor asigurării păcii, des
tinderii și colaborării în în
treaga lume.

Tinăra generație a României 
socialiste, manifestindu-și de
plina adeziune la politica inter
nă și externă a partidului și 
statului 'nostru, la poziția rea
listă, constructivă, exprimată in 
repetate rînduri de președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu solu
ționarea situației din Orientul 
Mijlociu. își exprimă și cu a- 
cest prilej solidaritatea cu tine
retul și studenții palestinieni in 
lupta dreaptă pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor legitime spre li
bertate și progres, pentru a-și 
realiza dezideratul vital, de a 
trăi intr-un stat palestinian in
dependent și prosper.
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