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întrecerea în întîmpinarea aniversării 

partidului și a zilei de 1 Mai

Curantul muncitoresc
- faptă. în producție

Marcînd un eveniment istoric în cronica tradiționalelor
legături de prietenie dintre cele două popoare, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN GRECIA 
în continuarea dialogului de la București, convorbirile la nivel înalt de la Atena 

sint menite să deschidă noi orizonturi colaborării româno-elene, contribuind la progresul 
cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în Balcani, pe continentul nostru și in lume

Plecarea din CapitalaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au plecat, vineri dimineața, într-o vizită oficială în Grecia, la invitația președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și în Kuweit, la invitația emirului statului, șeicul Sabah A!-Salem Al-Sabah, și a doamnei Norryyah Al-Sabah.Șeful statului român este Însoțit de George Macovescu, ministrul a- facerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui republicii, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mitea. consilier al președintelui republicii, de alte persoane oficiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elen? Ceaușescu au fost conduși la plecare de tovarășji Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere. Ion Ioniță. Vasile Pati- lineț, Ion Ursu. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit Împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali.A fost de fată Athanase A. Camilos. însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Elene la București. Erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră.Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, - încadrat de drapelele de partid și de stat.Numeroși bucureșteni au salutat, la aeroport, cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Mesageri ai gindurilor și sentimentelor întregii noastre națiuni, ei le-au urat succes deplin în vizitele pe care le întreprind în Grecia și în Kuweit, ex-' presie a relațiilor de stimă șl prietenie statornicite între România $i aceste țări, a dorinței comune de a dezvolta colaborarea dintre ele. în folosul și spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.La ora 10,40. avionul prezidențial a decolat, îndreptindu-se spre Atena.(Agerpres)
Ceremonia sosirii 

pe aeroportul Olympic
Pe aeroportul Olympic

Cu măi bine de două luni și jumătate în urmă, siderurgiștii hu- nedoreni — colectiv Erou al Muncii Socialiste — au lansat chemarea la întrecere către toate colectivele de muncă din întreprinderile industriei metalurgice. V ibranta chemare a stirnit un puternic entuziasm, siderurgiștii hunedoreni fiind hotăriti să-și păstreze bunul renume in rîndul făurarilor de metal. în întimpinarea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai, harnicul colectiv al Hunedoarei este ferm ho- tărît nu numai să realizeze. ci si să-și depășească angajamentele asumate in întrecere pe intregul an.— Pivotul în jurul căruia gravitează întreaga noastră activitate îl constituie furnalele. mai precis „mersul lor uniform" — ne spune inginerul Petru Opris. șeful secției a doua de furnale — pentru că de această condiție depind toate celelalte. productivitatea. calitatea fontei, eficiența economică. Și. deși mai avem multe de făcut, putem spune că in 1976 sint evidente progresele din acest domeniu, datorate, mai a- les. lucrătorilor din sectorul întreținere. Curba opririlor accidentale la furnale înclină puternic in jos anul acesta, iar durata opririlor planificate a fost redusă de fiecare dată în medie cu minimum o oră. Cele 8 000 tone de fontă realizate de secția noastră peste planul primelor două luni sint. de fapt, rezultanta acestor preocupări și a altora la tel de importante.Iată. acum, și un rezultat pe -măsura e- forturilor susținute depuse de către furna- liști : în două luni șl jumătate ei au realizat peste plan o cantitate de 21 500 tone fontă, adică cu 1500 tone mai mult decit

prevede întregul angajament anual. încă un fapt : consumul de cocs metalurgic. in primele două luni ale anului a fost mai mic decit nivelul planificat cu 2 kg pe fiecare tonă de fontă produsă.în sectorul oțeiării, otelăria numărul doi este — așa cum ne-am obișnuit — prima in sporirea producției de metal. Colectivul de aici a dat și in a- cest an tonul Întrecerii intersecții din combinatul hunedorean.
SIDERURGIȘTII 
HUNEDORENI 

ÎȘI ÎNFĂPTUIESC 
CU SUCCES 

ANGAJAMENTELE

angajindu-se în principal să realizeze peste plan 15 000 tone o- țel. cu consumuri reduse de combustibil și cărămidă refractară. După cum ne relata ’ maistrul principal Victor Petroescu, secretarul comitetului de partid, în secție se materializează cu succes inițiativele declanșate cu citva timp in urmă : „Fiecare e- chipă să elaboreze zilnic pe ’ cuptor șl schimb cel puțin 2 tone oțel peste plan !“ si „întreaga cantitate de otel dată peste plan să fie elaborată cu combustibil economisit".Dar trebuie subliniat în același timp că pentru viabilitatea acestor inițiative muncitorești organizația de partid și conducerea secției au orientat e- f orturile colectivului spre asigurarea unei înalte ritmicități a muncii — ceea ce e- limină suprapunerea diferitelor operațiuni si facilitează aprovizionarea normală a tuturor cuptoarelor. De asemenea. întărirea

controlului permanent asupra regimului termic pe fiecare fază de șarjă servește aceluiași țel de prim ordin — desfășurarea in condiții optime a întregii activități de producție. Ca rezultat, pe ansamblul combinatului. otelarii au realizat 17 000 tone oțel din angajamentul a- nual de 25 000 tone.La laminorul de 800 mm. luăm dintru început cunoștința de evenimentul zilei -- un adevărat record de producție — prin intermediul gazetei de perete aflată „pe fază". Articolul, scitrt. conciș, insolit de cinci fotografii ale celor 'mai destoinici oameni din schimbul „C“ — Ion Cindea. Traian Cocis, loan Almășan. Marin Burtică. Nistor Eneia — vestește recordul înregistrat de acest schimb cu o zi mai înainte, cînd a laminat cu 36 la sută mai multe lingouri decît media realizărilor de pină aici. Secretarul de partid — maistrul principal loan Drago- ta — ne asigura că actuala ediție a gazetei de perete redă doar o secvență din munca colectivului, deoarece asemenea portrete Si fapte pilduitoare — chiar dacă nu era vorba de recorduri — s-au perindat continuu in acest an la rubrica onoarei muncitorești. Laminatori i de aici ău realizat pină acum mai mult de o treime din angajamentul de 6 000 tone laminate asumat pe acest an.Prin munca lor de zi cu zi. prin modul cum știu să-și organizeze întreaga activitate și prin seriozitatea cu care acționează pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, siderurgiștii hunedoreni se dovedesc demni de titlul de colectiv Erou al Muncii Socialiste.
Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Suplimentar: 10000 tone cărbune pentru cocsîn vederea .asigurării creșterii producției de cărbune pentru cocs cu 50 la sută in actualul cincinal, colectivele exploatărilor de la Vulcan și Uricani au extras, suplimentar, de la Începutul anului, mai mult de 10 000 tone de cărbune, destinat în cea. mai mare parte cocsificării. Re

zultatele obtinuțe sint o urmare a îmbunătățirii organizării muncii tn subteran, sporirii gradului de mecanizare si extinderii unor tehnologii avansate, care au dus la creșterea productivității muncii, pe ansamblul bazinului, cu 1.4 la sută față de sarcinile stabilite. (Agerpres).

...Aeroportul Olympic, moderna a- erogară a capitalei elene, căreia li revine cinstea de a găzdui festivitatea sosirii înalților soli ai poporului român. în aceste momente sărbătorești sint arborate drapelele de stat ale celor două țări.La ora 12,00, avionul prezidențial românesc, escortat de reactoare ale aviației militare grecești, aterizează pe aeroport.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinați cu cordialitate de președintele Republicii

Elene, Constantin Tsatsos, și de doamna Ioanna Tsatsos, de primul ministru Constantin Karamanlis.Este de față Dimitrios Bitsios, ministrul afacerilor externe al Greciei.Sint, de asemenea, prezenți ambasadorul României la Atena, Ion Brad, și ambasadorul Republicii Elene La București, Dimitri Papadakis.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați cu deosebită cordialitate de președintele Constantin Tsatsos și(Continuare in pag. a Il-a)
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S-a încheiat semănatul 
culturilor din prima urgentă
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Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis • Conferirea titlului de 
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DINEU Șl RECEPȚIE IN ONOAREA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCUPreședintele Republicii Elene. Constantin Tsatsos. și doamna Ioanna Tsatsos au oferit la Palatul prezidențial un dineu în onoarea președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu.în fata scării de onoare a palatului. înaltii oaspeți români sînt întîjn- plnati cu deosebită cordialitate de președintele Republicii Elene, împreună cu soția, și de primul ministru.

Cei doi șefi de stat. precum și tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos. primul ministru elen sint conduși in sala de ceremonii, unde șeful protocolului prezintă distinșilor oaspeți pe invitați.Participă Panayotis Papaligouras, ministrul coordonării , și planului. Gheorghios Rallis. ministrul președinției consiliului și al educației naționale, Dimitrios Bitsios. ministrul afacerilor externe. Evanghelos Ave- rof-Tositsa. ministrul apărării. Con

stantin Stefanopoulos, ministrul de interne. Constantin Stefanakis. ministrul justiției. Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor. Evanghelos Devletoglou. ministrul finanțelor. Constantin Konofagos. ministrul industriei. Ioannis Varvitsiotis, ministrul comerțului. Chr. Stratos. ministrul lucrărilor publice.- împreună cu soțiile, alti membri ai guvernului. precum și generalul D.vonisios(Continuare in pag. a IH-a)

în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Teleorman s-a încheiat semănatul culturilor din prima urgență. Astfel. în cooperativele agricole, cu sprijinul mecanizatorilor și prin folosirea fiecărei zile bune de

muncă, intr-un timp scurt, a fost tnsămin- țată întreaga suprafață planificată : 6 500 hasfeclă de zahăr, 4 000 ha in pentru ulei. 1 100 ha cartofi timpurii, 1 800 ha lucernă. 3 200 ha borceag și alte culturi. în prezent, spe

cialiștii, ceilalți lucrători din agricultura județului fac pregătiri intense pentru a înce- | pe semănatul florii- soarelui pe cele 38 000 hectare destinate acestei culturi. (Ion Toa- der).

Toastul președintelui 
Constantin TsatsosStimate domnule președinte.Stimată doamnă Elena Ceaușeicu,Doamnelor și domnilor,Vizita dumneavoastră la Atena constituie pentru noi toți un eveniment fericit. Ne bucurăm deoarece ați venit ca reprezentantul unui popor prieten. Ne bucurăm și de prezența dumneavoastră personală, prezența unui bărbat care concentrează încrederea unei națiuni întregi și conduce destinele ei.Prietenia popoarelor noastre este veche. Am luptat împreună în anii ocupației comune a Imperiului otoman. Mai tîrziu am luptat în războaiele balcanice și apoi din nou am luptat alături de poporul român in cele două războaie mondiale.în acest spațiu al Balcanilor, unde ani de zile toate erau instabile, în toate războaiele care au avut loc dună ce ne-am eliberat de sub dominația sultanilor, niciodată nu am luptat unul împotriva celuilalt, din contră, in toate cele trei războaie generale care au avut loc de atunci, întotdeauna ne-am găsit unul alături de celălalt.

Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuStimate domnule președinte,Stimată doamnă Tsatsos,Doamnelor și domnilor.Vizita pe care o facem în frumoasa dumneavoastră țară constituie o expresie a evoluției pozitive a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă, o ilustrare a dorinței comune a celor două țări și popoare de a da dimensiuni tot mai largi tradiționalelor legături dintre ele. Sintem bucuroși că in timpul vizitei vom avea prilejul să cunoaștem îndeaproape viața și preocupările poporului elen, care, in decursul îndelungatei sale istorii, a îmbogățit cu creații de inestimabilă valoare tezaurul de civilizație și cultură al umanității.Este bine cunoscut că din cele mai vechi timpuri, fiind situate in aceeași zonă geografică, popoarele noas tre au avut contacte și legături strinse. au făcut comerț și schimburi de produse, au trăit in bună vecinătate, fiind, totodată, nevoite să ducă lupte grele împotriva dominației și asupririi străine,. să facă sacrificii mari

Le dineul oficial(Continuare tn pag. a IlI-a) (Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU INGRECIA
(Urmare din pag. I)doamna Ioanna Tsatsos. Cei doi șefi de stat își exprimă satisfacția pentru această primă întilnire.Președintele Nicolae Ceaușescu premierul Constantin Karamanlis salută, de asemenea, cu căldură.Președintele României prezintă poi președintelui Republicii Elene sea-. . . ?iprimului ministru persoanele oficiale care îl însoțesc.în continuare, președintele Constantin Tsatsos prezintă președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu personalitățile elene venite în intimpinare — președintele parlamentului, Constantin Papaconstanti- nou, Panayotis Papaligouras, ministrul coordonării și planului, Evanghe- los Averof-Tositsa, ministrul apărării, Constantin Konofagos, ministrul industriei, Ioannis Varvltsiotis, ministrul comerțului, Evanghelos Dev- letoglu, ministrul finanțelor. Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor, alți membri ai guvernului, comandantul forțelor armate elene, generalul Dyonisos Arbouzis, prefec-

tul Atticei și tnalți funcționari, din Ministerul Afacerilor Externe.Răsună apoi acordurile imnurilor de stat ale celor două țări.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatsos trec în revistă garda de onoare.în pavilionul de onoare al aeroportului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, președintele Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatsos, împreună cu primul ministru, Constantin Karamanlis, se întrețin cordial. în acest cadru sînt evocate cu deosebită plăcere bunele relații statornicite intre România și Grecia, dorința comună de a promova și aprofunda raporturile de conlucrare dintre cele două țări.în această atmosferă, de caldă înțelegere și prietenie, se încheie ceremonia sosirii pe aeroport a înalților oaspeți români. De la aeroportul Olympic, coloana oficială de mașini, escortată de motocicliști, se îndreaptă spre Atena, ale cărei largi bulevarde sînt împodobite, pretutindeni, cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Elene.

gindim însă la prezentul și la viitorul popoarelor noastre. Să facem în așa fel incit trecutului să-i adăugăm noi și noi elemente ale conlucrării active intre popoarele noastre. în interesul lor, al cauzei păcii $1 colaborării in Balcani, in Europa și in lume.V-ați referit, domnule primar, la unele probleme din zona în care trăim împreună. într-adevăr. România este deosebit de preocupată de soluționarea politică a situației din Cipru, dă păstrarea independenței și suveranității Ciprului, ternice).Dorim ca popoarele trăiască în colaborare, tem deosebit de interesați ca si relațiile dintre Grecia și Turcia să se desfășoare în condiții cit mai bune. România este hotărită să acționeze, ca și pînă acum, pentru o colaborare largă cu Grecia, cu toate popoarele din Balcani, considerind că aceasta corespunde pe deplin intereselor tuturor popoarelor și ale păcii.

Aș dori, domnule primar, să vă mulțumesc in numele meu. al soției mele, pentru acordarea acestor inalte distincții ale capitalei Greciei.Vă mulțumesc, de asemenea, pentru declararea mea ca cetățean de onoare al frumosului dumneavoastră oraș, Atena. Consider aceasta ca o mare cinste, ca pe o cinstire a României, a capitalei patriei mele, orașul București.Ca cetățean de onoare, deci, al Atenei, doresc să urez poporului grec și, în primul rînd. locuitorilor capitalei multă prosperitate, multă fericire și bunăstare 1Doresc să urez o bună colaborare și frăție între cele două capitale ale patriilor noastre 1 (Aplauze puternice).Și, desigur, in încheiere, vă urez dumneavoastră, conducătorilor acestui minunat oraș, succes în activitatea dumneavoastră, pentru a face viața locuitorilor cit mai plăcută. (Aplauze îndelungate).

Convorbiri oficiale intre președinție Nicolae Ceausescu
si primai ministru Constantin Karamanlis

înalte însemne ale stimei și prețuirii
conferite tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena CeaușescuPe șoseaua ce flanchează golful Fa- liron și, in continuare, de-a lungul marelui bulevard Singrou, care duce spre centrul capitalei, mii de oameni s-au adunat pentru a saluta pe solii poporului român. Ferestrele și balcoanele edificiilor sint înțesate de oameni.„Trăiască prietenia eleno-română" — este textul unei urări care, prin dimensiunile sale, formează un adevărat arc de triumf peste, magistrală.La puține minute după aceea, coloana oficială oprește în,fața Porții lui Hadrian, ridicată de atenieni in secolul al II-lea al erei noastre pentru a exprima recunoștința lor împăratului roman, un admirator al culturii și artei elene. în spatele acestui

monument istoric se profilează ruinele Templului lui Zeus Olimpianul. Acum, ca și cu milenii în lebra poartă marchează, intrarea oficială în Atena.Aici, -sub arcada anticei corată eu coloane corintice, Ia o manifestare deplin i pentru calda ospitalitate și profunda stimă cu care populația Atenei i-a primit pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu.în numele membrilor consiliului municipal, al tuturor locuitorilor Atenei, — foarte mulți dintre ei veniți să asiste la această solemnitate — ia cuvintul primarul general Iannis Papatheodorou.

urmă, ce- simbolic,porți, de- , am asista» revelatoare

Cuvintul de salut
al primarului Puputheodorou
Excelentă, domnule președinte.Cu emoție și sentimente de sinceră prietenie și dragoste, primarul și Consiliul municipal al Atenei, cît și toti locuitorii capitalei vă urează bun venit. Vă primim cu căldură la intrarea istorică a orașului nostru, pe dumneavoastră si pe distinsa dumneavoastră soție, doamna Elena Ceaușescu.Legăturile de prietenie si colaborare dintre popoarele român și grec sint îndelungate și indestructibile. Sînt legături care s-au dezvoltat și consolidat în lupte. încercări și sa- crlfteii comune pentru Independenta națională a țărilor noastre și pentru fundamentarea" păcii șl înțelegerii intre popoarele din spațiul balcanic.Poporul grec apreciază și admiră personalitatea și activitatea dumneavoastră creatoare in fruntea poporului român deoarece cunoaște și vă urmărește eforturile pentru dezvoltarea și bunăstarea tării și a poporului dumneavoastră, pentru instaurarea cooperării pașnice între toate popoarele, eforturi care v-au desemnat ca pe un conducător proeminent pe plan mondial.Poporul grec își amintește si urmărește cu recunoștință poziția dumneavoastră îndrăzneață, sprijinul dumneavoastră activ și al tării dumneavoastră fată de marea noastră problemă națională.Vizita dumneavoastră Oficială va Întări, fără îndoială, prietenia strinsă, înțelegerea reciprocă sî colaborarea în toate domeniile intre popoarele si țările noastre.Consiliul municipal al Atenei, în

cadrul ședinței sale din 12 martie 1976, a decis în mod unanim să vă confere, cu prilejui vizitei dumneavoastră oficiale, cea mai înaltă distincție onorifică, Medalia de aur a orașului Atena, și, totodată, să vă proclame cetățean de onoare al orașului Atena, în semn de prețuire și dragoste față de marea dumneavoastră personalitate și de poporul prieten român, pe care atît de strălucit il reprezentați.Excelență, doamnă Elena Ceaușescu, Pentru a onora in mod deosebit in persoana dumneavoastră pe eminentul om de știință, cu activitatea sa multilaterală și fructuoasă^ științifică, socială și politică, alături de soțul dumneavoastră, Excelența Sa domnul președinte al Republicii Socialiste România, cit și pe valoroasa reprezentantă a femeii de astăzi din România, Consiliul municipal al A- tenei, în cursul ședinței din 22 martie 1976, a hotărit in mod unanim să vă confere Medalia de aur de onoare a municipiului Atenei.Pentru a pune in aplicare aceste hotărîri ale consiliului municipal, vă rog să-mi permiteți să vă inmi- nez :— Excelenței Voastre, președinte. Medalia de aur lui Atena, cit și Diploma țean de onoare al orașului— Excelentei Voastre,
domnule a orașu- de cetă- Atena ;___  ________ , doamnă Elena Ceaușescu, Medalia de aur de onoare a municipiului Atenei, împreună cu diploma respectivă.Și să vă exprim, încă o dată, sentimentele călduroase de prietenie și dragoste ale poporului atenian.

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.Doamnă Ioanna Tsatsos,Domnule prim-ministru.Domnule primar. Doamnelor și domnilor.Aș dori să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră. populației străvechiului oraș Atena, pentru primirea prietenească cu care am fost intim- pinați.în această primire vedem o expresie a sentimentelor de prietenie ce s-au statornicit de vreme îndelungată intre poporul român si poporul grec.Așa cum pe drept cuvînt ati menționat, domnule primar, de-a lungul secolelor, nu o dată, popoarele noastre au luptat împreună împotriva asupririi străine, pentru libertate națională și socială. Fără nici o indo-

bunăstarea avut un rol unor relații intre cele Dar trăim
ială că aceste minunate tradiții de luptă pentru independenta națională, conlucrarea pentru dezvoltare eco- nomico-socială. pentru celor două popoare au Însemnat în dezvoltarea deosebit de prietenești două țări și popoare.acum in asemenea împrejurări internaționale cînd au loc schimbări uriașe. Așa cum se pune pe plan internațional. se pune și in Balcani problema stabilirii unor relații noi, care să asigure dezvoltarea liberă, independentă, a fiecărei națiuni. Noi, oamenii politici, conducătorii de stat și de guvern, avem răspunderea de a face totul pentru a veni în întâmpinarea năzuințelor popoarelor spre o viată liberă, independentă, mai bună. (Aplauze).Vorbind de tradiții, trebuie să ne

din Balcani să De aceea, sîn-(Aplauze pu-

vCu aceste sentimente, atenienii l-au salutat din nou. la încheierea acestui moment deosebit de semnificativ, pe președintele Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, tare, împreună cu președintele Constantin Tsatsos și doamna Ioanna Tsatsos, cu premierul Constantin Karamanlis, cu celelalte persoane oficiale române și elene s-au îndreptat spre centrul Atenei.Marele oraș se oferă privirii in- tr-o îneîntătoare desfășurare panoramică. Se văd, in toată splendoarea lor, vestigiile nemuritoare ale Atenei, care, înfruntînd 25 de secole, contemporaneității mărturia rii și strălucirii civilizației grecești.Este Atena în care au trăit . scriitori, artiști și ginditori de geniu, ca Homer, Aristotel, Fidias. Pitago- ra. Este orașul in care mileniile coexistă intr-o armoifie insolită, in care realizările remarcabile ale trecutului și prezentului se întregesc și se constituie intr-o imagine desăvir- șită. Este Atena de astăzi, capitala Republicii Elene, vestit leagăn al culturii antice, modernă metropolă, puternic centru industrial, cultural și științific, în care regăsim efortu- 1 rile și înfăptuirile harnicului și ta-

aduc grando- anticesi creat

lentatului popor grec pe calea dezvoltării contemporane.Pe întreg traseul străbătut domnește o atmosferă principalele artere supra Unor clădiri me, în balcoanele blocuri albe, tipic‘ flutură tricolorul românesc.Pe largile bulevarde se află mii și mii de oameni ; ei se opresc și aplaudă la trecerea coloanei oficiale, urînd un cald și sincer „bun venit" înalților soli ai poporului român.De la intrarea In tagma", din. fața mentului Elenilor, prezidențial, întreg cat, de o parte și de alta, de ostași in ținută de paradă ai marinei, aviației și infanteriei grecești, într-o aliniere perfectă, care au prezentat onorul.în această ambianță profund semnificativă pentru bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă între popoarele noastre, coloana de mașini ajunge la reședința rezervată înalților soli ai poporului român — Palatul prezidențial, situat lîngă Parcul Național din Atena.

sărbătorească. Pe ale Atenei, dea- patinate de vre- , noilor clădiri mediteraneene

marea piață „Sin- edificiului Parla- și pînă la palatul traseul era flan- Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, la 26 martie, cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis au avut un schimb de vederi în probleme de interes comun ale relațiilor româno-elene și vieții internaționale. 'Au participat — din partea română, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui republicii, Ion Brad, ambasadorul României în

din partea elenă — Dimitrios ministrul afacerilor externe, Papadakis, ambasadorul In România. Petros Mjjlivia-Grecia; Bitsios, Dimitri Greciei . _tis, ambasador, directorul cabinetului politic al primului ministru.Convorbirile oficiale dintre șeful statului român și premierul elen, care au durat circa două ore, s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.La încheierea întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis, răspunzînd rugăminții reprezentanților presei, au făcut scurte declarații.

Președintele Nicolae Ceausescu a declarat :Am făcut un schimb de păreri cu privire la colaborarea cu rezultate bune dintre Rom inia și Grecia.Ne-am înțeles să dezvoltăm această colaborare in toate domeniile.La rîndul său, premierul Constantin Karamanlis a subliniat :Am ajuns la concluzia că nu sini probleme in relațiile dintre cele două țări. Sint numai posibilități, nelimitate, pentru dezvoltarea unei colaborări cit mai strinse și cele două guverne slnt doritoare să le pună In valoare.
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Festivitatea de la Academia din Atena consacrată decernării titlului
de membru corespondent al Academiei tovarășei Elena CeaușescuTn bogata succesiune a rotmifestă- rilor prilejuite de vizita înalților soli ai poporului nostru în Republica Elenă, după-amiaza de vineri a înscris un moment semnificativ pentru prețuirea și stima de care se bucură știința românească în Grecia prietenă — conferirea titlului de membru corespondent al Academiei din Atena tovarășei Elena Ceaușescu.Respectul și considerația de care se bucură peste hotare personalitatea tovarășei academician Elena Ceaușescu și-au găsit expresia. in ultimii ani, in numeroasele titluri ce i-au fost acordate de prestigioase foruri științifice străine. Acum, o altă academie, bine cunoscută, vine să o- magieze, pe această cale, vasta și rodnica activitate pe care o desfășoară tovarășa Elena Ceaușescu pe tărîmul științei.Toate acestea au fost relevate pe larg cu ocazia ședinței publice extra- ; ordinare care s-a desfășurat la A- cademia din Atena.La intrarea impozantului edificiu din centrul capitalei elene, tovarășa Elena Ceaușescu. însoțită de doamna Ioanna Tsatsos și de Constantin Trypanis. ministrul culturii și științelor, a fost întîmpinată de președintele Academiei, Nicolaos Louros, de membrii senatului.Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos au fost invitate in sala de festivități a Academiei, unde au venit, pentru a participa la solemnitate, Constantin Papaconstanti- nou, președintele parlamentului, Evanghelos Averof-Tositsa. ministrul apărării, Iannis Papatheodorou, primarul Atenei, Haralambos Dra- copoulos, secretar al C.C. al P.C. din Grecia (interior), Ilias Iliou, președintele E.D.A., A. Stassinopoulos, fost președinte al republicii. P. Ka- nellopoulos. fost prim-ministru. A. Novas, fost prim-ministru, doamna G. Mavros, soția președintelui Uniunii Centrului Democratic. Au participat mare tari, tură.ducerii unor ministere și

centrale. Au fost prezenți. de asemenea, Nikos Kranidiotis. ambasadorul Ciprului, decanul corpului diplomatic, alți șefi de misiuni diplomatice din capitala Greciei.La sosirea în sală, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ioanna Tsatsos sînt salutate cu multă căldură.în deschiderea festivității a luat cuvintul președintele Academiei, NICOLAOS LOUROS, care a spus :Academia din Atena se simte profund onorată de prezența printre noi a soției marelui om al României, președintele Nicolae Ceaușescu, pe care Grecia are cinstea și bucuria să-i primească în acest moment pe pămîntul său, cu sentimentele cele mai fierbinți de prietenie tradițională.Această vizită de importanță națională, pe care poporul grec o apreciază la justa sa valoare, ne prilejuiește fericita ocazie de a mulțumi nu numai primei doamne a României,

dar și eminentului academician, de a fi binevoit să accepte să ne onoreze cu vizita sa și, de asemenea, de a ne adresa cuvintul său pentru a lua și noi cunoștință de răsunătoarea dezvoltare tehnologică românească și, îndeosebi, de prestigioasele ale doamnei Elena Ceaușescu meniul chimiei.Vorbitorul a evidențiat, în nuare, personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu ca om de știință, contribuția sa, în calitate de director general al Institutului central de cercetări chimice din București, la progresul cercetării în domeniul chimiei, Ia promovarea tehnologiei moderne in industria chimică, contribuție ce și-a găsit recunoașterea pe plan internațional prin titlurile decernate de mari institute din străinătate.Președintele Academiei a subliniat, totodată, că tovarășa Elena Ceaușescu, pe lîngă cariera pe plan științific,

lucrări în do-conți-

joacă un rol activ in viața politică a României.în încheiere, vorbitorul a spus : „Academia din Atena, apreciind rolul preponderent al doamnei Elena Ceaușescu în dezvoltarea activității științifice din România, ca și remarcabilele cercetări personale, profită de onoarea prezenței sale la Atena pentru a exprima speranța și dorința unei colaborări științifice mâi strînse a celor două țări ale noastre, care nu poate viza altceva decît avantajul lor comun.Ca mărturie a stimei și admirației, Academia din Atena a ales-o pe doamna Ceaușescu membru corespondent".în aplauzele Îndelungate ale alesei asistențe, președintele Nicolaos Louros înmînează apoi tovarășei Elena Ceaușescu Diploma de membru corespondent al Academiei și, din. însărcinarea prestigioasei instituții elene, o invită să ia cuvintul.
Cuvintareu tovarășei Elena Ceaușescu

deputați, academicieni, un număr de profesori universi- alți oameni de știință și cul- Erau de față membri ai con- instituții

Mii și mii de ateniem saluta cu căldurâ pe înalții oaspeți români

Stimată doamnă Tsatsos,Domnule președinte,Stimați membri aî Academiei,Vă mulțumesc călduros pentru ho- tărîrea de a mă alege membru corespondent al Academiei din Atena, pentru cuvintele de apreciere la a- dresa mea, în care văd o prețuire * științei și culturii românești, o ilustrare a sentimentelor de prietenie și stimă ce și le nutresc reciproc popoarele noastre.Din cele mai vechi timpuri, popoarele noastre au avut legături strînse de prietenie și colaborare. Aflindu-se In aceeași regiune geografică. suferind timp îndelungat dominația străină — care le-a împiedicat, intr-o anumită măsură, dezvoltarea economico-socială — popoarele noastre au purtat, de-a lungul secolelor, lupte grele, cucerindu-și cu mari sacrificii libertatea și independența națională.Sintem bucuroși că vizita oficială în Republica Elenă ne dă posibilitatea să cunoaștem viața și preocupările poporului grec — popor cu O istorie de multe milenii și cu o străveche și strălucită tradiție științifică și culturală, al cărui geniu creator a făurit nepieritoare comori de artă, ce au îmbogățit cu inestimabile valori tezaurul gindirii și civilizației umane.Cred că sînt în asentimentul dumneavoastră. stimați colegi, ăfirmînd că tn epoca noastră, de intensă dezvoltare a forțelor de producție, de amplificare continuă a cunoașterii umane, cresc tot mai puternic rolul și contribuția științei, ale slujitorilor ei în asigurarea progresului material și spiritual al societății umane. în condițiile de astăzi, cînd revoluția tehnico-științifică cunoaște o amplă și puternică desfășurare, Cînd numeroase probleme vitale care interesează nemijlocit soarta întregii omeniri iși așteaptă soluționarea, este mai necesar ca Pricind să existe O conlucrare tot mai strînsă între oamenii de știință și cultură din toate țările, astfel ca toate popoarele să poată beneficia cît măi larg de cuceririle geniului uman.în țara noastră, lă baza activității generale de dezvoltare economico- socială stau, în prezent, hotărîriie Congresului al XI-lea ăl Partidului Comunist Român, care a stabilit căile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in România, ale făuririi unei înalte civilizații materiale și Spirituale, de tip socialist, de care Să se bucure, pe bâză de deplină egalitate, toți cetățenii patriei. Cucerindu-și cu adevărat libertatea la 23 August 1944. prin Înlăturarea dictaturii militaro-fasciste ti a dogii-

nației hitleriste. România a avut de lichidat moștenirea grea a trecutului/a trebuit să-și mobilizeze larg toate forțele și energiile pentru a păși cu succes pe calea industrializării, a asigurării progresului său economic și social. Noi pornim de la faptul că numai întemeindu-ne pe o industrie puternică, dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, putem asigura avansarea rapidă a tării pa calea bunăstării și civilizației. Urmărind această linie de dezvoltare. România s-a transformat în ultimii 25 de ani dintr-o țară agrară, slab dezvoltată, într-un stat industrial- agrar, cu o industrie dinamică și o agricultură în plin proces de modernizare. In decursul ultimului sfert de secol, producția industrială a României a crescut de peste 21 de ori, iar cea agricolă de aproape 3 ori. în anul 1975, venitul național al României a fost de 10.3 ori mai mare decît in 1950, iar veniturile reale pe locuitor au sporit de 3,6 ori. Toate aceste" realizări au determinat schimbări fundamentale în structura socială a țării, au dus la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Ca om de știință, nu pot să nu subliniez că în acest uriaș proces de dezvoltare dinamică a societății românești slujitorii științei si tehnicii, întreaga intelectualitate din România s-au încadrat în modul Cel mai activ, participînd cu toate forțele la soluționarea tuturor problemelor de care depinde mersul înainte al țării. Astăzi, în cercetarea științifică și proiectare lucrează. în țara noastră, _______ */* *“față de 5 000, cît lucrau S-a dezvoltat, - -rială a Cercetării, astfel îneît dispunem de condiții care permit soluționarea corespunzătoare a problemelor ce se ridică în fața activității științifice.Eforturile care se desfășoară în țara noastră pentru intensificarea și diversificarea cercetării științifice se călăuzesc după indicațiile Și orientările stabilite de Programul partidului — de a pune la baza întregii activități de dezvoltare a societății românești. în prezent și în perspectivă, cele mai avansate cuceriri ale gindirii . științifice moderne. O caracteristică a dezvoltării științei românești, ca. de altfel, a întregului proces de edificare a noii orînduiri, de perfecționate a Vieții sociale, o constituie situarea fermă la baza acestei activități a principiilor umanismului nou, revoluționar, potrivit Căruia tot Ceea ce se înfăptuiește în patria noastră, toate roadele muncii și creației poporului — inclusiv în domeniul Știin-

aproape 150 000 de cadre, ‘.................. în 1938.totodată, baza mate-

țel — trebuie să servească consecvent bunăstării și fericirii omului, afirmării plenare a personalității umane.Fiind organizată In strînsă concordanță cu cerințele prpducției materiale și activității sociale, cercetarea științifică din tara' noastră este o- rientată atît spre domeniile cercetării aplicative, cît și spre cele ale cercetării fundamentale, de perspectivă. în acest context am stabilit ca actualul plan cincinal să devină cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în România. Acționăm pentru legarea tot mai strînsă a activității științifice de producție, de nevoile practice ale construcției economice și sociale — ceea ce dă cercetătorilor și oamenilor de știință din tara noastră satisfacția dobîndirii unor rezultate concrete, le deschide un important orizont de aplicare a realizărilor obținute în cercetarea fundamentală. Acești doi factori — producția și cercetarea — se întregesc cu o altă preocupare de bază a societății noastre — și anume, cu aceea a formării cadrelor, a educației și învățămîntului, conceputa toate într-o strînsă unitate.Mă voi referi, în continuare, la uneia orientări ale cercetării științifice Chimice, domeniu în care îmi desfășor și eu activitatea. în țara noastră, in- , dustria chimică este una din ramurile economice Care a cunoscut și cunoaște cele mai înalte ritmuri de dezvoltare. în ultimii zece ani, producția acestei ramuri a sporit de 5,5 ori, îndeosebi în petrochimie. S-a dezvoltat producția de fibre șl fire sintetice, îngrășăminte, s-au produs noi sortimente superioare in industria produselor madromoleculare. în țara noastră, cercetarea științifică in domeniul Chimiei ește organizată In cadrul Institutului central de cercetări chimice, care reunește toate institutele de cercetare chimică din România.Cercetarea chimică Iși propune să sprijine eforturile Industriei pentru valorificarea Superioară a resurselor de materii prime din țară, in primul rind a petrolului și gazului metan, a zăcămintelor de sare, a minereurilor și a materiilor vegetale, în domeniul noilor Surse de energie, catalizatorilor, producerii de noi sortimente de cauciuc sintetic, fire și fibre, polimeri și copolimeri, îngrășăminte complexe.în același timp, ge acordă 0 â- tenție sporită elaborării de tehnologii pentru fabricarea de produse noi, In condiții economice, și pentru valorificarea la un nivel ridicat de prelucrare a produselor chimice primare.Acționtnd In spiritul politicii gene-

rale a statului nostru, cercetătorii români dezvoltă numeroase relații de cooperare cu cercetătorii altor țări, dezbat Împreună probleme importante pe care le ridică progresul științei, întreprind proiecte în comun, conlu- crînd pentru găsirea de soluții noi. Participînd activ la opera de dezvol- , tare a propriei țări, conlucrînd cu sa- vanții și cercetătorii din alte state, oamenii de știință români își aduc, totodată, contribuția activă la activi- ' tatea de cunoaștere științifică desfășurată pe plan internațional, Ia cauza destinderii și întăririi încrederii între popoare, la eforturile generale pentru pace și colaborare. Ei sînt puternic însuflețiți de adevărul demonstrat de viață că. Indiferent de mărimea lui, orice popor poate contribui în mod substanțial atît la dezvoltarea patrimoniului cunoașterii u- niversale, cît și Ia lupta generală pentru progres și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Consider că toți oamenii de știință sint vital interesați într-o politică de pace și colaborare internațională, în , promovarea unor relații de deplină egalitate între state, de respect al independenței șl suveranității naționale, în lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure accesul larg și neîngrădit al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, să favorizeze progresul armonios al tuturor țărilor pe calea propășirii economlco-sociale. Slujitorii me ca pentru crlndu-și idealuri poarelorță, de făurire a unei vieți demne, civilizate. Numai astfel știința va putea servi cu adevărat omului, bunăstării șl fericirii realiza adevărataîn ce privește din România și dezvoltarea unei tre ei este facilitată — cum am mal arătat — atît de o tradiție îndelungată de conlucrare culturală, care i-a apropiat, cît și de interesele și aspirațiile comune ale celor două popoara de a înainta mai rapid pe calea progresului economic și social. Aceasta îmi dă temeiul să afirm că există toate condițiile ca oamenii de știință și cultură români și greci să conlucreze în viitor tot tnai strfns și rodnic, spre binele și In interesul popoarelor lor, al instaurării unui Climat de înțelegere, colaborare; și bună vecinătate în Balcani, în Europa și In lume. Sînt sigură că vizita pe care o întreprindem în țara dumneavoastră, acordurile și înțelegerile la care ș« va ajunge cu acest prilej vor da un nou impuls relațiilor de colaborare prietenească româno-greacă, vor Întări Conlucrarea dintre oamenii de știință și cultură din cele două țări.în încheiere, vă adresez, dumneavoastră și tuturor oamenilor de știință și cultură din Republica Elenă, urările mele sincere de progres și prosperitate, de realizări și satisfacții tot mâi mari In activitatea nobilă desfășurată pe tărîmul cunoașterii științifice. (Aplauze puternice).
★Alocuțiunea tovarășei Elen* Ceaușescu este urmărită cu viu interes și deosebită atenție. Asistența, în picioare, își exprimă prin îndelungi aplauze sentimentele de bucurie și satisfacție pentru întîlnireă cu tovarășa Elena Ceaușescu.în încheierea festivității, președintele Nicolaos Louros mulțumește tovarășei Elena Ceaușescu pentru expunerea făcută și o felicită călduros, încă o dată, cu prilejul conferirii titlului de membru corespondent al Academiei din Atena.

științei trebuie să se afir- o forță activă în lupt* progres și pace, consa- eforturile servirii nobilelor umaniste, aspirațiilor po- de libertate și independent
sale, iți va putea sa menire.oamenii de știință Grecia, apreciez că largi colaborări In-
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VIZIȚA^REȘEDINlEUJ[NICOI^CEAUȘESCUjl[^RECIA
Dineu și recepție în onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Decernarea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 
România" președintelui Constantin Tsatsos

(Urmare din pag. I)Arbouzis. comandantul forțelor armate.Au luat parte, de asemenea, Ghiorghios Mavros, președintele Uniunii Centrului Democratic, șeful opoziției parlamentare, împreună cu soția. Constantin Papaconstantinou, președintele parlamentului. Mihail Stassinopoulos, fost președinte al republicii, St. Stephanopoulos și G. Athanassiadisnovas, foști prim-mi- nist.ri, Iannis Papatheodorou. primarul orașului Atena.
Toastul președintelui Toastul președintelui
Constantin Tsatsos Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I)în ultimii ani ne-am consacrat eforturilor de a transforma Balcanii într-o zonăxde înțelegere și pace, iar recenta dumneavoastră contribuție valoroasă la reuniunea balcanică de la Atena a pecetluit acest efort, fată de care dumneavoastră, domnule Ceaușescu. sînteți un înflăcărat admirator.Această coincidentă în mersul celor două popoare se datorește unei înrudiri alese, ca aceea pe care renumitul chimist, pe care am plăcerea să-1 văd în acest moment lingă mine, a - observat-o la unele elemente ale naturii. Ea se datorește unor foarte vechi rădăcini care trăiesc secole întregi și dau franchețe înrudirii spirituale și sufletești, unei înțelegeri comune a umanității, a familiei tuturor popoarelor.Citind textele în care sînt prezentate gîndurile dumneavoastră generale despre relațiile între popoare, îndeosebi textele pe care am avut o- cazia plăcută să le prefațez, am constatat cu adîncă satisfacție cit de paralele sînt gîndurile dumneavoastră cu gîndurile ce animă și poporul grec.Pe acest fundament solid, guvernele noastre au construit deja multe lucruri utile pentru cele două popoare și mult mai multe cred' că pot să construiască.Ca promotori în materializarea principiilor de la Helsinki, in apli

Pe aeroportul Olympic se trece în revistă garda de onoare

Din partea română, la dineu au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe, Nicolae Doi- earu. consilier al președintelui republicii. Nicolae Ionescu. ministru Secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mițea, consilier al președintelui republicii. Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, celelalte persoane care îl însoțesc pe președintele României in această vizită.

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

Au fost prezenți ambasadorul țării noastre la Atena, Ion Brad, ambasadorul Greciei la București, Dimitri Papadakis. precum si decanul corpului diplomatic din Atena. Nikos Kranidiotis. ambasador al Ciprului.în timpul dineului, președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au postit toasturi, care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu satisfacție de cei prezenți.în continuare s-a desfășurat recepția oferită în onoarea președintelui Republicii Socialiste România 

(Urmare din pag. I)pentru cucerirea libertății și independentei lor naționale. în momente hotărîtoare, popoarele român și elen s-au aflat, nu o dată, alături și s-au sprijinit reciproc. Deoarece poporul elen a sărbătorit împlinirea a 155 de ani de la declanșarea luptei pentru cucerirea independenței, îmi produce o deosebită satisfacție să amintesc faptul că semnalul începerii acestei eroice bătălii a fost dat pe pămintul românesc. Nu uităm, de asemenea, că, la rîndul său. poporul grec a primit cu calde sentimente de prietenie proclamarea independenței de stat a României, ministrul de externe de atunci declarînd că pentru guvernul grec „este o datorie plăcută să salute cu vie simpatie independenta României", exprimînd. totodată. dorința stabilirii relaț.ijlor diplomatice cu noul stat român independent.Aceste bogate tradiții, ca și aspirațiile comune de astăzi ale popoarelor român și elen de a progresa in
tr-un climat de înțelegere și largă conlucrare constituie motive puternice pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre cele două țări, în interesul propriei lor propășiri, al securității și păcii în Europa și în întreaga lume.Constatăm cu multă satisfacție că, în ultimii ani, relațiile româno-elene au înregistrat progrese însemnate atît pe tărîm politic, cît și în domeniul economiei, al științei și tehnicii și al culturii, și sintem încredințați. ca .și dumneavoastră, că' există reale posibilități ca. prin stră- 

și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Republicii Elene si doamna Ioanna Tsatsos. La recepție au participat personalitățile prezente la dineu, precum și lideri si reprezentanți ai tuturor partidelor politice. personalități marcante ale vieții publice, economice, culturale și științifice. După ce șeful protocolului prezintă înalților oaspeți români personalitățile grecești și pe membrii corpului diplomatic, cei doi șefi de stat, împreună cu primul ministru, se întrețin cordial cu invitații.Dineul și recepția s-âu desfășurat intr-o ambiantă caldă, prietenească.

danii comune, acestea să cunoască o și mai mare amploare în viitor, oferind, astfel, un exemplu de raporturi fructuoase între două state cu orînduiri sociale diferite, hotărîte să trăiască în bună vecinătate, prietenie și înțelegere și să-și aducă contribuția la cauza destinderii și colaborării internaționale.în lumea de astăzi se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a se dezvolta libere și independente, de a colabora intr-un climat de deplină egalitate și înțelegere. România și-a adus, și este hotărîtă să-și aducă și în viitor, contribuția activă la dezvoltarea acestui curs pozitiv, la instaurarea unor raporturi noi între state, întemeiate pe deplină egalitate în drepturi, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.în spiritul hotărîrilor și principiilor înscrise în documentele adoptate la Helsinki, acționăm pentru ca în Europa — atît de greu încercată în decursul celor două războaie mondiale — să fie instaurată o largă colaborare și deplină securitate, care să dea fiecărui popor garanția dezvoltării nestingherite, la adăpost de orice agresiune sau imixtiuni în treburile sale interne. Considerăm că o importanță deosebită pentru îmbunătățirea întregului climat european are întărirea încrederii si colaborării în Balcani. De aceea acționăm în mod consecvent pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii si bunei înțelegeri și vecinătăți, lipsită de arme nucleare.Fără îndoială, în lume sînt încă multe probleme care își așteaptă rezolvarea, cum sînt cele privind înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află multe popoare, abolirea definitivă a vechii politici de dominație și inechitate, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. De aceea, considerăm că toate statele — fie ele mari, mici sau mijlocii — trebuie să participe activ la soluționarea acestor probleme vitale de care depind pacea și progresul întregii omeniri.Aș dori să exprim convingerea, domnule președinte, că România și Grecia vor conlucra și în viitor tot mai puternic, atît în interesul ambelor popoare, cit și al cauzei păcii în Balcani. în Europa și în întreaga lume.Cu această convingere, ridic un toast pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Republica Elenă ; în sănătatea dumneavoastră. domnule președinte, și a stimatei doamne Ioanna Tsatsos ; pentru bunăstarea și fericirea poporului elen prieten ; pentru pace și colaborare în întreaga lume !In sănătatea dumneavoastră, a tuturor I (Aplauze).
„Sintem fericiți să salutăm vizita președintelui 

Ceaușescu la Atena - eveniment de mare 

însemnătate în relațiile româno-grecești“
Vizita oficială la Atena a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu este urmărită cu interes profund și deplină satisfacție in cercurile guvernamentale, politice, economice și culturale, de presa elenă și întreaga opinie publică. Declarațiile unor membri ai guvernului și ale altor oficialități și personalități ale vieții politice și spirituale grecești în ajunul vizitei și pe aeroportul Olympic, vineri, în timp ce se aștepta sosirea avionului prezidențial de la București, ne-au confirmat cu elocvență importanța deosebită care este atribuită aici, la Atena, noului dialog la nivel înalt.
„Prietenia dintre țările noastre are 

bogate tradiții — a declarat PANA- YOTIS PAPALIGOURAS. ministrul coordonării și planului. întreg po
porul grec acordă o importanță pri
mordială vizitei președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, in țara noastră. Ca minis
tru responsabil al afacerilor econo
mice, as vrea să vă spun că noi con
tăm mult pe o dezvoltare fructuoasă 
a relațiilor româno-elene in acest 
domeniu".

„Sintem foarte fericiți că președin
tele României, domnul Nicolae 
Ceaușescu, ne vizitează țara — ne-a declarat CONSTANTIN PAPACONSTANTINOU, președintele parlamentului grec. Dintotdeauna am avut 
relații de constantă prietenie cu po
porul român și credem că. astăzi 
România și Grecia, prin colaborarea 
largă dintre ele, ca și cu celelalte 
state balcanice, vor putea aduce o 
contribuție de valoare la pacea in 
regiunea noastră și in lume. Salutăm 
cu căldură vizita președintelui 
Ceaușescu și sintem convinși că fe
lul Jn care va fi intimpinat. va de- 
nionștra sentimentele fierbinți nu

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut, in cursul după- amiezii, o vizită președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a conferit președintelui Constantin Tsatsos Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. Ceremonia decorării a constituit un nou moment care a pus pregnant în lumină profunzimea și trăinicia sentimentelor de prietenie și considerație dintre popoarele român și elen, legate prin 

Ceremonia de la Academia din Atena

trite de poporul grec pentru perso
nalitatea sa și pentru poporul român 
prieten".

„Este un mare eveniment pentru 
țara noastră sosirea președintelui 
Ceaușescu la Atena. Ea reprezintă, 
sub toate aspectele, o continuare a 
convorbirilor începute cu ocazia 
vizitei primului ministru Kara
manlis la București, anul trecut, 
în momentul de față, toată lumea 
cunoaște deja că relațiile dintre

Călduroase aprecieri ale unor marcante 
personalități politice și ale presei elene

România și Grecia vor intra pe un 
drum nou după această vizită" — ne-a spus CONSTANTIN KONOFA- GOS, ministrul industriei.Cu aceeași căldură ne-a vorbit și CONSTANTIN TRYPANIS. ministrul culturii și științelor : „Sînt foarte 
fericit să-l văd aici pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus ministrul elen, care a adăugat : Priete
nia Greciei cu România este mare și 
foarte călduroasă. Sperăm profund 
că vizita președintelui Ceaușescu ia 
Atena va fi foarte fructuoasă".PANAYOTIS LAMBRIAS, subsecretar de stat pe lingă primul ministru și purtătorul de cuvînt al guvernului grec, a declarat : „Discuțiile 
dintre premierul Karamanlis și pre
ședintele Ceaușescu de la București, 
din mai 1975, au întărit prietenia ro- 
mâno-elenă. Acum, dialogul la nivel 
înalt este continuat, vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu însemnînd o în
coronare a noii reafirmări a priete
niei eleno-române. Sintem, de aceea, 

afinități tradiționale și prin aspirații comune de, pace și progres.Președintele’ Nicolae Ceaușescu, conferind înalta distincție, a spus : „Vă înminez -Steaua Republicii Socialiste România» în semn de prietenie și ca o expresie a bunelor relații între România și Grecia".Răspunzînd, președintele Constantin Tsatsos a declarat : „Mă simt deosebit de emoționat pentru această manifestare, care constituie o reconfirmare a strinselor legături ce există și au existat dintotdeauna și care se întăresc în continuare intre cele două popoare ale noastre.

convinși că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Atena nu nu
mai că va reafirma prietenia noastră 
in sensul cel mai pozitiv, dar va 
confirma și oportunitatea orientării 
cursului său spre o colaborare și mai 
fructuoasă, mai strinsă, între po
poarele român și grec.

Răspundem in timpul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu a- 
ceeași sinceritate și căldură cu care 
România a intimpinat vizita primu

lui ministru Constantin Karamanlis 
la București" — a ținut să sublinieze în încheiere purtătorul de cuvînt al guvernului grec.Sub titlul, pe șase coloane, „Co
laborare in toate sectoarele", „APO- GEVMATINI" analizează evoluția conlucrării româno-elene. „Observa
torii politici — scrie ziarul — subli
niază că intre cele două țări există 
un climat favorabil de colaborare 
reciprocă și, din această cauză, vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Atena va fi rodnică și constructivă 
pentru viitor". De asemenea, adaugă ..Apogevmatini", „președintele 
Ceaușescu va fi primit în Grecia ca 
un prieten și partener valoros in efor
tul comun greco-român pentru dez
voltarea colaborării și coexistenței 
pașnice a țărilor balcanice".Intr-un alt material. însoțit de fotografia tovarășei Elena Ceaușescu și intitulat „Academicienii primesc 
pe doamna Ceaușescu". același cotidian iși informează cititorii despre

Exprim urarea ca vizita domnului președinte Nicolae Ceaușescu să constituie o nouă etapă în evoluția relațiilor deja bune dintre țările noastre".Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat cu căldură, și-au strîns îndelung miinile.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatsos s-au întreținut, apoi, cordial, într-o ambianță de stimă și înțelegere reciprocă, în spiritul bunelor relații care s-au statornicit și se dezvoltă intre țările și popoarele noastre.

festivitatea de la Academia din Atena cu prilejul alegerii tovarășei Elena Ceaușescu ca membru corespondent al acestei înalte instituții științifice elene.Cu titlu mare, pe prima pagină : 
„Colaborare puternică intre Grecia 
și România", cotidianul „TA NEA" salută sosirea pe pămintul Eladei a iluștrilor soli ai poporului român. De asemenea, ziarul „ATHINAIKI", care acordă un spațiu larg prezentării conținutului bogat al interviului șefului statului român, urează bun sosit in Grecia înalților oaspeți.

„ELEFTHEROTYPIA" își intitulează materialul despre vizită „Nicolae 
Ceaușescu : Noi dimensiuni, în rela
țiile greco-române".La rindul său, „VRADYNI", co- mențind semnificațiile vizitei, subliniază : „Sosirea în capitala greacă a 
președintelui României este un eve
niment foarte important. în primul 
rînd pentru că domnul Nicolae 
Ceaușescu este primul conducător al 
unei țări balcanice care vizitează ța
ra noastră după Conferința asupra 
cooperării economice de la Atena. 
Este de la sine înțeles că discuțiile 
oficiale care vor avea loc vor pre
zenta un interes mai general și, de
sigur. vor avea o insemnătate mai 
amplă. în al doilea rind, pentru că 
relațiile de prietenie dintre România 
și Grecia au o istorie seculară. Ele 
au fost făurite în condițiile impuse 
de soarta comună a celor două na
țiuni și s-au menținut neschimbate 
pină în epoca noastră. în al treilea 
rind, pentru că vizita domnului 
Ceaușescu deschide o nouă perioadă 
de prietenie, încredere, dar și da 
colaborare creatoare, in toate dome
niile, intre cele două țări".

De la trimișii specia#
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FIECARE COMUNIST 
un educator al tinerilor

Una din ideile centrale desprinse din dezbaterile care au avut loc la plenara Comitetului de partid al o- rașului Vaslui cu activul, consacrată modului cum se îndeplinesc sarcinile izvorîte din Programul ideolo- gico-educativ al Partidului Comunist Român, se referă la preocuparea organelor si organizațiilor de partid pentru educarea tinerei generații, a tineretului muncitoresc. în special. Această grijă pătrunsă de o înaltă răspundere pentru „prima generație de muncitori a orașului", cum o denumea pe bună dreptate la plenară secretarul comitetului de partid de la Întreprinderea de industrie locală, tovarășul Paul Sabo. este determinată de marile transformări pe care străvechea urbe moldovenească le cunoaște în anii acestui deceniu, transformări ce au la bază impetuosul proces de industrializare, de ridicare a județului la o nouă viață, la un nou tip de civilizație — civilizația socialistă.Atît informarea prezentată, cit și vorbitorii au subliniat că la temelia Întregii activități politico-educative desfășurate de organizațiile de partid în rîndurile tineretului s-au a- flat si se află documentele programatice ale partidului, care subliniază necesitatea integrării organice a tinerilor In producție și în colectivitate, a formării lor In spiritul concepției înaintate a partidului despre lume și viată, al înaltelor idealuri sociale și morale ale societății noastre. In acest scop, deosebit de eficiente s-au dovedit și se dovedesc acele mijloace de modelare a conștiinței care i-au solicitat pe tinerii înșiși să-și pună probleme concrete de comportare, să reflecteze Ia ele și să-și formuleze punctele de vedere. Au fost amintite astfel un sir de dezbateri tematice, mese rotunde. seri de întrebări și răspunsuri. simpozioane. întilniri cu activiști de partid și de stat, cu o tematică largă, vizînd atit noua atitudine fată de muncă și de avutul obstesc. cit și comportarea demnă si civilizată în societate a tineretului. Gonținutul educativ al acestor manifestări este Întregit continuu de inițiative ce se bucură de o largă popularitate In rîndul tineretului, cum ar fi. bunăoară. „Prietenii noului angajat". „Sfatul maistrului". „Eu produc, eu controlez, eu răspund", „Utilajul la care lucrez — cel mai bine Întreținut". „Să lucrăm o zi pe 

trimestru cu materiale economisite" etc.„Colectivul întreprinderii noastre fiind tinăr atit prin «certificatul de naștere» al fabricii (unitatea a fost pusă în funcțiune doar acum trei ani), cit și prin virsta majorității angaiaților (media fiind sub 21 de ani) — spunea in intervenția sa tovarășa Safta Prepeliță, secretara comitetului de partid de la filatura de bumbac — este pe deplin firesc că organizației noastre de partid i s-au pus de la început sarcini deosebite privind integrarea «din mers* a tinerilor în procesul de producție si. implicit, educarea lor în spiritul disciplinei muncitorești. Ca metodă principală folosită în munca politico- educativă pentru creșterea răspunde
Adunări de partid în pregătirea 
Congresului educației politice 

si culturii socialiste*
rii fiecărui comunist in educarea tinerilor, fiecărei muncitoare mai vîrst- nice f s-a încredințat sarcina de a se ocupa de pregătirea pentru muncă și viață a unei tinere filatoare. Responsabilitatea nu se limitează, deci, la sfera profesională, ci și la aceea a deprinderii unor norme de comportare civilizată în toate Împrejurările vieții. Despre eficiența acțiunilor noastre pe linia educației prin muncă și pentru muncă a tineretului vorbesc mai presus de orice rezultatele obținute în producție. Succesele pe care le-am înregistrat în primele două luni ale acestui prim an al noului cincinal (depășirea prevederilor de plan la toți indicatorii, care ne permite să încheiem primul trimestru cu rezultate foarte bune) ne arată că sîntem pe un drum rodnic".Tn acest context, s-a apreciat că mai multă preocupare pentru educarea tineretului în spiritul ordinii și disciplinei muncitorești se impune și din partea organizațiilor de partid de la alte întreprinderi noi de pe platforma industrială a orașului, cum sînt întreprinderea de ventilatoare și întreprinderea de materiale izolatoare. Chiar și în unele unități e- conomice mai vechi, cu oarecare tradiție. se mai remarcă neajunsuri în activitatea educativă in rîndurile tinerilor. „Deși s-au redus simțitor față de trecut, mai apar încă absente nemotivate. încălcări ale a

numitor reguli de conduită, iar, u- neori, lucrările sînt de calitate necorespunzătoare — recunoștea tovarășa Lenuța Tarhon. secretara comitetului de partid de Ia întreprinderea de confecții. Față de aceste lipsuri, care au la bază o insuficientă clarificare a unor probleme concrete de ordin etic, comitetul de partid pe întreprindere și-a propus să organizeze în viitor o serie de acțiuni operative la locul de muncă în cadrul inițiativei «Eu produc, eu controlez, eu răspund*, acțiuni menite să contribuie la cristalizarea unei opinii mai ferme — a uteciștilor. in primul rind — fată de atitudinile necorespunzătoare pe care le observă la colegii lor de generație".Intr-un oraș ca Vasluiul, aflat în- tr-o continuă și puternică dezvoltare, tot ceea ce s-a făcut și se va face se bizuie, cum e și firesc, în primul rind pe efortul pasionat și înalt dăruit al tinerilor. care sînt, în același timp, făuritorii și primii beneficiari ai realizărilor prezente și viitoare De aceea, organizația de partid orășenească și-a propus ca, prin organizațiile de bază de la fiecare loc de muncă, să pună în centrul întregului proces educativ modelarea conștiinței de producător și, totodată, de proprietar al mijloacelor de producție, formînd în rîndurile tinerilor un puternic spirit de emulație pentru continua perfecționare a pregătirii profesionale, pentru cit mai deplina stăpinire a meseriilor și. totodată, pentru îmbogățirea bagajului de cunoștințe politice. culturale, științifice. în acest scop s-a hotărît să se utilizeze mai frecvent mijloace adecvate spiritului de emulație propriu tineretului, cum sînt, îndeosebi, concursurile pe meserii, cele de tipul „Cine știe — cîștigă" etc.Din ansamblul dezbaterilor — ca și din numeroasele propuneri și sugestii ce au fost formulate și din care marea majoritate și-au găsit reflectare în programul de măsuri adoptat la încheierea lucrărilor — s-a desprins necesitatea desfășurării de către organizațiile de partid a unei activități politico-educative mai susținute și cu mijloace mai variate pentru cultivarea trăsăturilor înaintate specifice Codului etic comunist, în rîndurile tinerei generații.
Crăciun IALUCI 
corespondentul „Scînteii"

Timpul bun îndeamnă, regulile agrotehnice cer

ACCELERAREA iNSĂMlNȚĂRILOR
• Situația la zi a lucrărilor
• Recomandări ale specialiștilorDupă cum se știe, primăvara este mai întîrziată decit în alți ani. Ba, mai mult, zilele trecute, în partea de nord a tării s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. In sud, deși în cursul nopții temperaturile sînt scăzute, ziua este cald și solul se încălzește, ceea ce permite ca pe cîmp să se poată lucra. De altfel, din datele centralizate joi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că in multe județe se muncește intens atît la pregătirea terenului, cit și la semănatul culturilor din prima epocă, se plantează legumele în solarii. Astfel, pînă joi, 25 martie. au fost Insămintate 150 000 hectare cu diferite culturi de primăvară. Ieri, în unitățile agricole din județul Teleorman s-a încheiat semănatul culturilor din prima urgență. Lucrările sînt avansate și în județul Olt. unde au fost insămintate 31 000 hectare, precum și In județele Dolj, Ilfov și altele. In legătură cu desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară, prof. dr. docent Nich’for 
CEAPOIU, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea-Ilfov. a făcut unele recomandări :De la început vreau să subliniez că se impune ca, Îndeosebi în județele din sudul țării, să se treacă din plin la pregătirea terenului și semănat. Meteorologii ne-au asigurat că, pe 

In unitățile agricole din județul Prahova, Insămințarea culturilor din prima epocă este in plină desfășurare. In imagine, un aspect de la cooperativa agricolă Drăgănești. unde se seamănă lucerna pe ultimele suprafețe

măsură ce ploile vor slăbi, temperatura va crește simțitor. De altfel, este o caracteristică a climatului nostru ca trecerea de la anotimpul rece la cel cald să se facă brusc. Trebuie să ținem seama că în această perioadă soarele este mai puternic, iar timpul se încălzește repede. Aceasta va duce la încălzirea rapidă a solului, însoțită de pierderea umezelii din stratul arabil. Iată de ce, tn aceste zile, este necesar să se acorde cea mai mare atenție întreținerii corecte a ogoarelor de toamnă. Ca regulă generală, trebuie urmărit să nu se facă decit o singură lucrare a solului pentru a se preveni pierderea umezelii. în această privință, este bine ca . specialiștii din unități să țină seama de recomandările făcute In stațiunea de cercetări agricole din zona respectivă, să stabilească măsuri diferențiate In funcție de starea fiecărei porțiuni de teren. De asemenea, trebuie să se Încheie semănatul culturilor din prima urgență. După cum se știe, pentru a răsări repede și uniform, semințele de mazăre, borceag. lucerna, sfeclă de zahăr, in etc. au nevoie de un pat germinativ bun — solul să fie lucrat corespunzător și să aibă umezeală suficientă. Timpul fiind înaintat, se cere să fie intensificat semănatul, urmă- rindu-se, totodată, executarea unor lucrări de cea mai bună calitate.

CONSTATĂRICONSTANȚA. Topraisar. joi. 25 martie. încă din zori, primii care sparg liniștea satului sînt tractoriștii care se îndreaptă spre secția S.M.A. Ii întimpină Omurbec Gafar, șeful secției. El le comunică graficul de lucrări. Forțele vor fi concentrate la plantarea cartofilor și în- sămințarea ultimelor suprafețe cu lu- cernă. Alte tractoare vor lucra la pregătirea terenului. La ora 6.00. toți cei 30 de tractoriști fac alimentarea, mai reglează utilajele, iar peste o oră 24 de tractoriști și tot atltea tractoare sînt în brazdă sau Ia locurile de muncă stabilite.La sediul cooperativei agricole Topraisar. cerem președintelui Gheor- ghe O. Gheorghe părerea cu privire la activitatea secției de mecanizare. „Sintem foarte mulțumiți, mai ales că in primăvara aceasta am a- vut și avem un volum mare de muncă. Am arat întreaga suprafață de 500 de hectare rămasă din toamnă, din cele 1 200 de hectare de ogoare 700 sînt pregătite pentru insămințat, iar de cîteva zile a început semănatul".In schimb, la secția Mereni a S.M.A. Topraisar. condusă de Petre Angheloiu. din 35 de tractoare lucrau numai 17. Restul, adică jumătate. erau la sediu. De ce ? Șeful secției motivează : „Unii tractoriști repară combinele. Apoi, ne lipsesc din cauciucuri la unele tractoare, n-avem nici baterii suficiente". Referitor la această situație, președintele cooperativei agricole din Mereni, ing. Damian Avramescu. se declară nemulțumit : „Secția ar trebui să efectueze reparațiile la combine în timpul nefavorabil lucrărilor agricole. Sintem in plină campanie de semănat și nu in prag de seceriș". Așa se explică și rezultatele nesatisfăcătoare de plnă acum. Au fost însămîn- tate numai 15 ha cu borceag și abia a început semănatul celor 20 ha cu lucernă. Destul de puțin !“.O situație asemănătoare — la secția S.M.A. Cumpăna. Dimineața, la ora plecării pe cimp, șeful secției, Gheorghe Bratu. nici nu s-a prezentat la lucru. Se apropie ora 8 și din 34 de tractoare 16 erau tn curtea secției. Cițiva tractoriști stăteau la rind să-și umfle pneiftile, alții abia își făceau alimentarea.Aflăm că o parte din tractoare nu pot pleca la cimp din cauza altor neajunsuri. Lipsesc cauciucuri, nu

DIN JUDEȚEsint baterii suficiente. Or. acestea să găsesc la baza de aprovizionare de la Ovidiu și puteau fi procurate din timp. Concluzia : trebuie să se acționeze cu mai multă răspundere pentru ca toate tractoarele să lucreze din plin. (George Mihăescu).MEHEDINȚI. împreună cu ing. Ion Floricică, directorul Trustului județean pentru mecanizarea agriculturii. joi. 25 martie, la primele ore ale dimineții, pornim spre una din secțiile S.M.A. Ne oprim la cooperativa agricolă din Salcia. Este ora 6. Constantin Dinte, șeful secției, _ dă cîteva indicații celor trei mecanizatori aflați în apropiere și le face semn cu mina să se grăbească spre locurile unde vor lucra în ziua respectivă.Să vedem cum se muncește pe cimp. Ne oprim la marginea unei tarlale, unde 4 tractoare lucrează la semănatul sfeclei de zahăr. „Am venit la cimp înaintea mecanizatorilor, încă de la ora 5. pentru a mă convinge dacă se poate lucra pe parcela stabilită în ziua precedentă — ne spunea ing. Ion Neagoe. șeful de fermă. Terenul este încă umed și am considerat că nu se va reuși să se facă o lucrare de calitate. La sosirea mecanizatorilor le-am indicat să se mute pe o altă tarla, adică aici, unde lucrăm acum. Astăzi, cu cele 4 semănători vom însămînta 60 ha de pe această parcelă. In cel mult două zile șl jumătate vom încheia semănatul sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață de 150 ha".Prin astfel de măsuri — evitarea tn totalitate a deplasărilor în gol, concentrarea tractoarelor și mașinilor pe parcelele mai mari pentru ca mecanizatorii să lucreze întreaga zl In același loc. servirea mesei în cîmp de către •toți oamenii. înlăturarea o- peratlvă. a defecțiunilor — preciza ing. Ilie Grozăvescu. președintele consiliului intercooneratist Obîrșia de Cimp. reușim zilnic să depășim viteza planificată- la toate lucrările.Tot așa ar trebui să se procedeze și tn alte cooperative agricole. Or, în unele locuri, tractoarele nu sînt folosite din plin. Așa se explică de ce. pînă la 25 martie. în cooperativele agricole din județul Mehedinți au fost insămintate mai puțin de 1 000 ha din cele 19 000 ha destinate culturilor din prima epocă. (Virgil Tătaru).
cinema

FOLOSIREA RAȚIONALA A FORȚEI DE MUNCA 
o importantă cale a creșterii productivitățiiLa o recentă adunare de partid de la secția de mobilă a Combinatului de prelucrare a lemnului din Gherla, muncitorul Gheorghe Călin, vorbind despre necesitatea ridicării continue a productivității muncii a- mintea aprecierile în acest sens făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare ; „Nu ne putem propune o creștere substanțială a productivității muncii sociale atunci cînd un muncitor trebuie să ducă în spate — e« să mă exprim mai plastic — 5—6 oameni care Estenea stau Doi.ci tori 11 ajută pe maistru în diverse probleme de evidență pe care le-ar putea face singur. Este prea mare numărul «auxiliarilor»".Pe unii din conducerea secției și a combinatului, prezenți la adunare, i-a cam iritat observația tînăru- lui muncitor. Cîteva zile mai tîrziu- însă, aprecierea avea să fie confirmată de un colectiv format din reprezentanți ai consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, ai direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, ai băncii ș.a., care au verificat modul cum se aplică prevederile legale cu privire la încadrarea cu forță de muncă a întregului combinat. S-a constatat cu acest prilej că, față de numărul auxiliarilor aprobat de centrală prin organigramă, combinatul a folosit mai mult cu 37 de oameni. în timp ce auxiliarii depășesc numărul normat, unele secții duc lipsă de muncitori, ceea ce a determinat conducerea combinatului să facă demersuri la centrală în vederea asigurării cu cadre productive. Numai in secțiile placaj, furnire și mobilă lucrează 12 muncitori „cu gestiune" în trei schimburi, care nu au ce face în cele 480 de minute ale mului de muncă.Raportul irațional dintre Iul direct productiv și cel impietează — după cite se știe — asupra creșterii productivității muncii. Acesta este și unul din motivele pentru care combinatul din Gherla nu și-a realizat sarcinile la acest indicator, pe primele două luni, deeît în proporție de 96,7 la sută. Cu repercusiunile cunoscute : restanțe la producția globală și marfă, la unele sortimente, slabă eficiență economi

nu lucrează direct în producție, greu să duci in spate o aseme- povară". „La noi în secție așa lucrurile — arăta Gh. Călin, trei oameni Încadrați ca mun-

progra-peraona- auxiliar

altfel, în utilizarea forței de se semnalează și alte carențecă. De muncă care afectează realizarea ritmică a producției și a productivității muncii planificate. In perioada la care ne referim s-au înregistrat circa 3 500 zile-om timp neutilizat in producție. „Grosul" il reprezintă absentele motivate — boală, concedii de

ficient de urmărire a semifabricatelor pe fluxul de producție. Uneori, la placaj sînt prea multe fețe ’ și lipsesc miezurile, sau invers, astfel pierde timp prețios cu... . Am asistat la o biroul directorului ing. Dan Rusu, in care secții și servicii
că se 1 căutările, rativă" in binatului, șefii de

„ope- com-pre-
LA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI - GHERLA
maternitate și altele ; dar numărul de zile-om pierdute cu învoirile, cu „nemotivatele" ori cu... obligațiile cetățenești nu este de neglijat. In afară de aceasta, se vădesc lipsuri în organizarea producției și a muncii, începînd cu programarea și urmărirea fabricației, pînă la livrarea produsului finit, care determină ca randamentul muncii lucrătorilor să nu fie cel scontat. De altfel, gradul de utilizare a forței de muncă tn secțiile de placaj este destul de scăzut, circa 70 din oameni se află mereu sub nbrmă. Singura secție unde se poate vorbi de organizare este aceea de plăci aglomerate din lemn, unde planul se realizează ritmic, zi de zi. decadă cu decadă, lună de lună, Ia toți indicatorii, inclusiv la productivitatea muncii. „In februarie anul acesta — ne spunea • Zenoviu Dențiu, șeful secției — am realizat o producție mai mare cu 15 600 mp față de aceeași perioadă a anului trecut, avînd Insă cu 13 muncitori mai puțin". Să nu fi ajuns la secțiile de placaj, furnire și mobilă experiența de aici ?Am reținut motivările acestei situații nefavorabile, aduse de ingi- nerul-șgf al întreprinderii. Mihai Codrea. In același timp, nu putem trece cu vederea faptul că nu e- ’ xistă o preocupare susținută pentru mecanizarea unor procese de muncă, promovarea de tehnologii noi, moderne, mai productive. în secția placaj întîlnești și acum platforme Încărcate cu semifabricate, care de la o..................................... ....împinse de cite mărul orelor de lajelor este încă datorită uzajului mașini și instalații, ci și lipsurilor care persistă în organizarea activității de întreținere și reparare a a- cestora. Nu se practică un sistem •-

zentau modul cum «e realizează producția, problemele ce se ridică. A reieșit cu acest prilej că nici conlucrarea între secții nu este la nivelul cerut, fiecare trăgînd „focul la oala lui", de parcă n-ar aparține a- celuiași colectiv.Toate aceste deficiențe '■ nu -sint descoperiri ale noastre. Ele sint cunoscute de conducerea combinatului, o conducere tînără și la propriu și la figurat, dar care trebuie ajutată de forul de resort să pună piciorul

in prag, să înlăture mentalitățile învechite, inerția și rutina în organizarea producției și a muncii. Cu mai multă energie trebuie să acționeze pentru înlăturarea deficiențelor organizatorice și organizația de partid din întreprindere. Ea este chemată să militeze cu toată hotă- rirea pentru instaurarea unui climat de ordine și disciplină, să combată manifestările negative, să mobilizeze și să unească eforturile întregului colectiv pentru îndeplinirea și depășirea planului la toți indicatorii.Combinatul de prelucrare a lemnului este cea mai reprezentativă u- nitate industrială a orașului Gherla. De aci și necesitatea ca, neîntirziat, comitetul orășenesc de partid să fie mai prezent în rezolvarea problemelor vitale ale producției. în activizarea organizației de partid de aici, pentru ca întregul colectiv al combinatului să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce-i revin în primul an al actualului cincinal.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

• Darling Lili
11,45: 14,30:
REȘTI — 9: 
VORIT — 9:
• Un țăran 
TORI A — ‘ *

‘ 18,15; 20,30.
• Cerul e cu noi : CENTRAL — 
9,15: 11 30: 13.45: 16; 18,15: 20,30.
• Frați de. cruce : SCALA — 9;
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20.30. FESTI
VAL — 8,30: 10.30: 12.30: 14.30;
16.30: 13.45: 20.45.
• Arborele cu frunze roz : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16: 
18,15; 20.30. CAPITOL — 9.30; 11.45; 
14; 16: 18,15: 20,30.
• Patima : DACIA — 9: 11.15;
13,30: 13,45: 18; 20.15, LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
• Program de 
DOTNA — 9,30.
© Trenul spre 
DOINA — 11,15:
• întoarcerea lui Magellan : DOI
NA — 17,45: 20.
e Comoara rechinilor : FERO
VIAR — 9: 11.15: 13,30; 16: 18.15;
20.15, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.15.
© Prin cenușa imperiului : CASA 
FILMULUI " ----- --------
FIA 
20,30, 
15,45;

PATRIA — 9: 
17.15; 20,15, BUCU-
12: 16.15; 19,30, FA- 
11,45; 14,30; 17.15: 20. 

pe bicicletă : VIC- 
9,15: 11.30; 13.45; 16;

desene
20.15. 
animate ;

stafia
13.30: 15.45.

„Cerul" :

16; 18,15: 20.15,
— 9; 11,15; 13,30; 16;

TOMIS — 9; 11,15;
18: 20.15, MODERN

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Zorro : EXCELSIOR — 9; 11.45; 
14.30: 17,15; 20, VOLGA — 9; 11,45; 
.............. ’ 20, AURORA — 9,15;

17; 19,45. 
bobocilor : 

11,15; 13,30;

GLO- 
18.15; 
13,30;

— 9;

14,30; 17,15;
11,45; 14,15:
• Toamna
NOI — 9; 
20,15.
• Soacra :
• Dragoste amară : GRIVITA 
8; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.

UNIREA —

TIMPURI 
15,45; 18;

16: 18; 20.

fază la alta sînt 8 muncitori. Nu- stagnare a ridicat, nu numai avansat al unoruti-

Combinatul de fire șl fibre sintetice Sâvineștl: Tabloul de comandâ a 
instalației de polimerizare — secția melana IV

SINDICATULPentru sudarea unui colectiv, pentru formarea acelui spirit de echipă necesar marilor performante în pro* ducție este nevoie de timp. întreprinderea de tricotaje din Miercurea Ciuc nu are mai mult de cinci ani de existență. Serviciul de resort nu a întocmit încă nici un dosar de pensionare ; acum, abia se pregătește cel al Iulianei Fazekas — prima pensionară a întreprinderii. Cu toate acestea, eolectivul poate să se socotească o adevărată familie, iar rezultatele muncii sint pe măsură ; 90 la sută din produse sînt de prima calitate, ceea ce le-a creat o bună reputație ; ele sînt foarte cerute atît in țară, cit și de către beneficiari de peste hotare. Cum s-au realizat toate acestea. într-un timp atît de scurt ?— Prin muncă fără preget, prin ambiția de a demonstra că, deși nu am moștenit nici un fel de tradiție, sintem capabili de realizări superioare. Prima acțiune concretă pe care am inițiat-o — iși amintește Elisabe- ta Kovacs, președinta comitetului sindical — a fost aceea de a-i mobiliza pe muncitori la muncă patriotică pentru terminarea cit mai grabnică a lucrărilor de construcție și montaj, In același timp a trebuit să ne gln- dim serios la calificarea noastră, să ne apucăm de învățătură. Foarte puțini mai lucraseră în alte fabrici de tricotaje. Așa se face că, alături de tinerele muncitoare, s-au pregătit „din mers" și maiștrii, și ajutorii de maiștri. Nici acum eforturile noastre pentru perfecționarea profesională nu au îpcetat. Dimpotrivă. Obligațiile sînt din ce in ee mai mari.Intr-adevăr, problema calificării se află mereu în actualitate. Adaptarea producției la cerințele pieței și ale modei impune dese schimbări de modele, fără încetinirea ritmului de fabricație. Fiecare muncitoare trebuie să cunoască un număr cit mai mare de operații pentru a putea trece, cu

• Respirație liberă : BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Un cintec pe Broadway ! BU- 
ZE$TI — 9: 12: 16: 19.15, COTRO- 
CENI — 9: 11,45.; 14,30; 17,15; 20.
• încă nu e .seară : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18: 20,15.
• Sora de noapte ; Caruselul ; 
Dincolo de pod : CINEMATECA 
(sala Union) — 14,15; 16,15; 18,30; 
20,30.
© Mr. Majestyc : CASA FILMU
LUI — 10; 12: 14. MELODIA — 9; 
11.15; 13 30; 16; 18,15: 20,30. FLA
MURA — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 
20,15.
© Dincolo
15.30: 17,45;
18; 20,15.
• Cel trei 
15,30: 18;
11,15: 13.30: 15,45; 18: 20,15.
• Zile fierbinți : PACEA — 16; 
18; 20.
• Circul ; Automobilul, vioara și
cățelul : FERENTARI — 14; 16;
18; 20,15.
• Cantemir : CRÎNGAȘT — 17.
• Magnolia înflorește din nou t 
MOȘILOR — 15.30; 18; 20,15.
• Casa de la miezul nopții : 
POPULAR — 15.30: 18: 20.15.
• Cursa : MUNCA — 15.45; 18: 20. 
© Inspectorul Brannigan : COS
MOS — 15,30; 18: 20,15, FLACARA
— 15.30; 17.45; 20.
• Marele Gatsby : Hotel Pa
cific" : ARTA — 12; 15: 18: 20.
• Pirații din Pacific ; Insula co
morilor : VITAN — 15,30; 19.
• Singurătatea florilor : RAHOVA
— 16: 18; 20.
• Premiul : PROGRESUL — 15,30; 
17.30; 19.20.

de pod î GTULEȘTT —
20. VIITORUL — 15,30;

mușchetari : LIRA
20,15. MIORIȚA —

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Comoara din deal — i«; 
S0, (sala mică) : Viața unei femei

H WflTA UNEI TINE8E ÎNTREPRINDERIușurință. de la un model la altul. Policalificarea este în aceste condiții una dintre preocupările de seamă ale sindicatului, care se îngrijește de antrenarea muncitoarelor la cursurile de perfecționare și de urmărirea a- tentă a eficienței in producție a acestor cursuri. Pentru noile angajate sint organizate cursuri de calificare la locul de muncă. In prezent funcționează patru asemenea cursuri. Dar pentru ca integrarea lor în produc-

ajuns ca o muncitoare să-și cunoască bine meseria ; ea trebuie să fie, tn același timp, conștiincioasă, disciplinată, ordonată. „în această privință mai avem multe de făcut, ne spunea președinta sindicatului. Mai sînt plimbărețe, se mai înregistrează absențe nemotivate și întirzieri. Cazurile de acest fel le tratăm cu multă severitate : ele sînt puse în discuția grupelor sindicale și, de cele mai multe ori, se intervine operativ.
Roadele preocupării asidue pentru calificare, 

pentru însușirea disciplinei muncitorești, 
pentru condițiile de muncă și viață

ție, în munca și viața colectivului să se facă într-un timp cit mai scurt, sindicatul se îngrijește ca fiecare nou venită să fie dată în grija unei muncitoare cu experiență, care să se ocupe de calificarea și de comportamentul ei la locul de muncă sau la cămin. Sute de muncitoare datorează Însușirea meseriei colegelor lor Tamas Gizela (locul III pe țară la recentul concurs „Mîini măiestre"), Peter Magdalena, Elena Masterca, maistrelor Maria Olteanu și Molnar Ana Maria și altora, ale căror rezultate în muncă le reeomandă printre fruntașe, dar care au demonstrat că au și tact pedagogic. Cea mai nouă și cea mai tinără angajată — Florica Stoica — are ceva mai mult de o lună „vechime". Ea nu a ajuns încă la rapiditatea cerută a mișcărilor, dar știe să mînuiască bine mașina, lucru de care „profesoarele" ei sînt mindre.Experiența a arătat că nu • de

Știți cum ? înregistrăm pe bandă de magnetofon explicațiile pe care le dau cele care întirzie, după care le transmitem la stația de radioamplificare. Pe altele le fotografiem pentru gazeta de perete. Rezultatele sint pozitive ; tntirzierile nu se mai repetă. Activitatea educativă pe care o desfășurăm nu se oprește însă în pragul fabricii. Avem, printre angajați, circa o mie de tineri necăsătoriți, mai ales fete, multe dintre ele departe de familiile care ar fi putut să le îndrume in viața personală. Pe cit ne in putință, încercăm să suplinim milia : le vizităm Ia cămin sau gazdele unde locuiesc, purtăm respondență cu părinții.Cp aceeași grijă se ocupă sindicatul din această întreprindere de toate problemele legate de condițiile de viață ale muncitoarelor. Pentru rezolvarea unora dintre ele s-au alocat sume importante din fon-

slă fala co-I

Dar, ca de obi-duri centralizate.cei. la realizarea investițiilor respective munca un rol important.la angajare aveau 16—17 ani, între timp s-au căsătorit, au devenit mame. Pentru copiii, lor s-a dat in folosință, la sfîrșitul anului trecut, o grădiniță cu 120 de locuri, chiar lingă întreprindere. Pentru dotarea ei cu cele de trebuință, angajatele au muncit cu toată dragostea, fie in calitatea lor de membre ale comisiei de femei, ale comitetului de părinți sau, pur și simplu, ca mame care beneficiază de noua construcție. In vecinătatea grădiniței, în noul cămin pentru nefamiliști, cu 395 de locuri, s-au și mutat primele locatare ; tn aceeași zonă a început să se ridice un al doilea cămin, cu aceeași capacitate. Pină la sfîrșitul anului, aproape 800 de tinere muncitoare vor fi găzduite în noile cămine. Pentru cei tineri, care nu și-au întemeiat incă o gospodărie, ca și pentru toți angajații care doresc la ora prînzului o mtn- care caldă, urmează să înceapă construcția unei cantine cu 2 000 de locuri. Pină la darea ei în folosință, o gustare se poate lua Ia bufetul din incinta întreprinderii sau Ia toneta mobilă, meșterită din resurse și eu forțe proprii, care se deplasează la fiecare loc de muncă.E drept, virsta întreprinderii tricotaje din Miercurea Ciuc este de numai 5 ani. Dar realizările cu care, pe bună dreptate, se mlndrește demonstrează că, în acești cinci ani, colectivul ei s-a maturizat. Iar la aeest proces, după cum ne spunea tovarășa Fiistiis Maria, secretara comitetului de partid, sindicatul a contribuit substanțial prin acțiuni bine- gîndite și oportune la rezolvarea problemelor de muncă și de viață ale oamenilor.

patriotică a avut Tinerele 16—17 care

de

Rodica ȘERBAN

—- 15, Dulcea pasăre a tinereții — 
19,30, (sala Atelier) ; Treptele iu
birii — 20.
• Filarmonică ..George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert’"sîmfo- 
nic. Dirijor s Mircea Cristescu 
— 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Lăiațl-mă 
să cine — 18,30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala schitu Măgureanu) : 
Intr-o singură seară — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Noile suferințe 
ale tînărului „W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : Galileo Galilei — 
15, Mania posturilor — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : întoarcerea la Micene 
— 19.30, (sala Studio) : Sizwe 
Bansi a murit — 19.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat :
Evreica din Toledo — 20.
• Teatrul Satirlc-muzical „C. Tft- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
Paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu44 : Sici
liana — 19,30, (la Sala Palatului) ; 
Ghiocel pe portativ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toriei) : Ninigra șl Aligru — 17, 
(sala Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 16.
• Circul București : Zoo Circus 
Praga — 16; 19,30, (la circul de 
pînză din cartierul Titan) : La 
start, vedetele circului internațio
nal — 16; 19,30.
• studioul de teatru I.A.T.C. I 
Bădăranii — 19,30.

UJ.CM. Prahova:

Prin autoutilare — 
rezultate deosebite 

in producțieîn ultimul timp, in cooperația meșteșugărească prahoveană au- toutilarea a cunoscut si cunoaște in continuare o viguroasă dezvoltare. Cercetătorii, proiectantii, specialiștii de aici au reușit prin propriile lor forte să asiaure documentația tehnică necesară realizării unor utilaje, agresate, dispozitive de un inalt nivel tehnic. Rezultate deosebite ne a- ceastă linie a obtinut coonerati- va „Electromecanica" din Ploiești, Aici s-au proiectat si s-au fabricat in scopul dezvoltării și modernizării zestrei tehnice a atelierelor cooperatiste macarale și ridicătoare hidraulice, mașini de spălat, uscătoare de rufe cu raze infraroșii, prese hidraulice pentru lipit talpa de pantofi și multe altele. S-au redus astfel cu multe milioane Iei cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje din tară și din import. Toate instalațiile, mașinile, agregatele, dispozitivele introduse in circuitul de producție au avut drept urmare o creștere a productivității muncii cu 10—30 la sută în secțiile service-auto, Ia spălătoriile chimice, la atelierele de Încălțăminte. Prin realizarea de mașini și utilaje cu forțe proprii s-a obținut o producție suplimentară de marfă, care la nivelul unui an se ridică la peste 80 milioane lei. (Constantin Căpraru).
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Ședința Consiliului de Miniștriîn ziua de 26 martie 1976 a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Comitetul' Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 17 martie a.c., a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost examinat și adoptat programul de activitate al Consiliului de Miniștri pe trimestrul H a.c.. care cuprinde măsuri destinate să asigure Îndeplinirea de către toate ministerele, centralele și întreprinderile din industrie, agricultură. transporturi, construcții, comerț și celelalte sectoare de activitate a prevederilor planului și bugetului de etat pe trimestrul II și pe întreg anul 1976 și îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare.Măsurile adoptate asigură condițiile necesare realizării integrale a planului de producție pe sortimente fizice, a programului de Investiții și de punere în funcțiune a noilor o-
Masă rotundă pe tema: 

„Relațiile dintre învățămîntul 
superior, cercetare și producție4*Centrul european pentru tavăță- mîntul superior, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntului, cu sprijinul Comisiei naționale române pentru UNESCO, a organizat la București o masă rotundă cu tema .. elațiile dintre tnvățămintul superior, cercetare și producție". Manifestarea, care a început vineri, cu participarea unor specialiști români și străini, inaugurează seria studiilor șl analizelor efectuate de acest centru asupra sistemelor de Invățămînt superior din diferite țări europene.în deschiderea lucrărilor a luat cu- vîntul Paul Niculescu, viceprim-ml- nistru al guvernului, ministrul educației și Invătămîntului. care a subliniat că In cadrul eforturilor pe care fiecare țară le face pentru perfecționarea fnvățămîntului, corespunzător cerințelor dezvoltării și progresului fiecărei națiuni, un rol important 11 pot avea colaborarea internațională, informarea reciprocă, schimbul de idei, compararea rezultatelor. De aceea. România sprijină orice acțiune menită să asigure țărilor o informare și o documentare mai amplă asupra preocupărilor cu care este confruntat astăzi învățămîntul în Europa și în lume, aducîndu-și astfel contribuția la un colocviu constructiv, Ia îmbogățirea experienței, la dezvoltarea cooperării și colaborării inter- europene, în spiritul dezideratelor mai largi ale asigurării securității ți păcii pe continentul nostru. Vorbitorul s-a referit la dezvoltarea intensă pe care a cunoscut-o învățămîn- tul românesc în anii construcției socialiste. la preocupările actuale orientate spr£ modernizarea și perfectionarea învățămîntului.în alocuțiunea sa, Thomas Keller, directorul Centrului european pentru Învățămîntul superior, a relevat că această manifestare constituie un nou aspect al colaborării dintre C.E.P.E.S. șl România, reflectă, o dată mai mult, politica desfășurată de statul român în favoarea cooperării internaționale șl Întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite și instituțiilor sale specializate, printre care și UNESCO. Vorbitorul a exprimat cele mai calde mulțumiri președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
tv

PROGRAMUL I

10,M Micul ecran pentru cei mid.
10.30 Telecinemateca.
12,«O o viață pentru o idee : splru 

Haret.
13.10 Telex.
13,13 Teierama.
13,13 Concert simfonic popular.
14.30 Desene animate.
14,45 Mozaic vinătorese.
15.30 Vlrstele peliculei.
13.30 Caleidoscop cultural-artistic.
13.30 Retrospectivă in imagini.
13,00 Club A... la Club T.
10,00 Reportaj de scriitor.
19.30 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
10,00 Teleenciclopedia.
30,50 Film serial : Kojak.
31,40 34 de ore.
31.30 Săptâmina sportivă.
22.10 un etntec... o glumă.

LOTONumerele extrase la tragerea din 26 martie 1976EXTRAGEREA I : 60 22 61 46 84 H M 85 82EXTRAGEREA A II-A : 58 88 I n M 31 49 16 41Fond general de ciștigurl1 1 049 737 hi.
în unitățile cooperației de consum

0 GAMA LARGA DE ARTICOLE ELECTROTEHNICE Șl DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂVenind în sprijinul unei mai bune aprovizionări a populației, îndeosebi a celei din mediul rural. unitățile cooperației de consum sînt bine aprovizionate cu articole electrocasnice și bunuri de folosință îndelungată pentru dotarea locuințelor. Multe dintre aceste bunuri, cum sînt: aparatele de radio, televizoarele, mașinile de spălat rufe, mașinile de cusut, aspiratoarele de praf etc. pot fi cumpărate în condiții foarte avantajoase și cu plata in rate.Expuntad un bogat și variat sortiment de mărfuri, printre care un loc Important ocupă bunurile de folosință îndelungată, magazinele de tip Supetcoop, cele universale și specializate ale cooperației de consum satisfac exigențele unui număr tot maî mate de cumpărători, tn această privință este semnificativă dinamica acceleiată a desfacerii mărfurilor, caracteristică pentru ridicarea rapidă a nivelului da trai. 

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

guvernului român pentru sprijinul acordat.După-amiază, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ion Ursu, s-a referit în expunerea sa, la căile și mijloacele integrării cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, învățămîntului și producției, coordonată esențială a politicii țării noastre de progres economic. social și cultural, la aplicarea acestei integrări în învățămîntul românesc de fizică.în continuare, Radu C. Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, a făcut o expunere privind realizările obținute în domeniul perfecționării continue a învățămin- tului superior din țara noastră, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, organizarea și structura sa. relațiile Internationale ale României în acest domeniu.în cursul mesei rotunde, rectori, cadre didactice din învățămîntul superior și alți specialiști vor înfățișa experiența învățămîntului românesc, modul cum se înfăptuiește politica partidului și statului cu privire Ia integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, contribuția pe cape acesta o aduce la dezvoltarea economică și socială a țării.
★în aceeași zi, participant!! la reuniune au vizitat Centrul de calcul al Universității București și institutul de arhitectură „Ion Mincu".(Agerpres)

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Dirijarea circulației 
prin televiziunePrin grija serviciului circulație al Inspectoratului județean Maramureș al Ministerului de Interne și a filialei locale a A.C.R., în aceste zile la Baia-Mare se înregistrează o intensă activitate de modernizare a mijloacelor de dirijare și supraveghere a circulației, precum și de educare a automobiliștilor și pietonilor. Pentru prima dată în tară, aici a fost introdusă o instalație de televiziune pentru supravegherea si dirijarea circulației de la un dispecerat, cu posibilitatea de a interveni pentru descongestionarea traficului. Tot aici au fost instalate primele semafoare moderne. comandate de automate complexe de dirijare ce permit trecerea liberă pe toate relațiile, fără interferențe de autovehicule. Noile semafoare au o luminozitate mai bună, care retine atentia în orice condiții atmosferice și sînt confecționate din material plastic incasabil. De remarcat că aceste semafoare sînt confecționate de întreprinderea ..Electro- bânat" din Timișoara. De asemenea, semaforul electric comandat de pietoni se înscrie tot printre noutățile câre vor spori siguranța circulației. Această trecere de pietoni este marcată — o altă noutate — și de lumină galbenă de intensă luminozitate, produsă de becuri cu vapori de sodiu, căre avertizează pe cei de la volan-că se apropie de o trecere de pietoni. De altfel. însăși industria locală maramureșeană realizează un prețios produs care este cu succes folosit la marcajele rutiere din tară — micro- bilele reflectorizante, sporind de cîteva ori vizibilitatea marcajului în orice condiții atmosferice.Timp de trei zile. în cadrul unei consfătuiri pe țară, la Casa de cultură a sindicatelor din Baia-Mare s-au prezentat gale de filme pe teme de circulație, în timp ce în hol s-a deschis o expoziție cu aceeași temă. Expoziția va deveni itinerantă.
Invitații specialeZilele trecute, zeci de hunedoreni *u foât invitați în mod special la mi-

In fotografie: raionul cu articole electrotehnice de la supermagazlnul „Ori
zont" din comuna „23 August", județul Constanța

Cronica zileiVineri ■ fost semnat la București, Protocolul de cooperare economică ș! tehnlco-științifică pe anul 1976, Intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de științe agricole și silvice din Republica Socialistă România și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de științe agricole „Gheor- ghi Dimitrov" din Republica Populară Bulgaria. Documentul prevede efectuarea, în colaborare, a unor cercetări științifice la principalele culturi agricole, schimburi reciproce de specialiști, precum și unele acțiuni de cooperare bilaterală și multilaterală în domeniul agriculturii.Protocolul a fost semnat de Enache Sîrbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare, și de Iordan Cherchezov, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare al R.P. Bulgaria. *Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Republicii Peru, Enrique E. Laroza, a oferit vineri seara un cocteil.Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Ștefan Nicolae. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă.A fost, de asemenea, prezent, ministrul comerțului din Peru, general- locotenent Luis Arias Graziani.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.*La Academia de științe agricole și silvice au început, vineri dimineața, lucrările unei sesiuni de referate și consfătuiri de lucru a Institutului de cercetări pentru valorificarea legumelor și fructelor și a centralei de specialitate.La sesiune participă, alături de cercetători, și specialiști din unitățile de producție ale Centralei pentru legume și fructe. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 33. 
29 și 30 martie. In țară : Vremea va fi 
în general frumoasă. Cerul va fi va
riabil, cu tnnorărl mai accentuate in 
nordul țării, unde vor Cădea ploi sla
be, locale. In rest, ploi izolate. La mun
te, lapoviță și ninsoare. Vtntul va sufla 
în general slab. Dimineața se va pro
duce ceață slabă. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 4 și 
6 grade, iar cele maxime între 8 șl 18 
grade. In București : Vremea va fi in 
general frumoasă, cu ceru! variabil. 
Vînt în general slab. Dimineața, cea
ță. Temperatura ușor variabilă.

litia municipiului, unde lucrătorT de specialitate le-au expus pe larg regulile de circulație pe drumurile publice. riscurile mari la care se expun pietonii care ignoră cele mai elementare măsuri de precauție. Este vorba, după cum se poate deduce, de o nouă acțiune organizată de organele de miliție ale municipiului Hunedoara in scopul evitării evenimentelor de circulație. Participanții au fost pietonii care, săvîrșind abateri de la regulile de circulație, au primit. în loc de a- mendă. o asemenea invitație. Astfel de intîlniri și dezbateri sînt organizate la Miliția municipiului Hunedoara săptămînal. atit cu pietonii, cit și cu conducătorii auto găsiți în culpă.
Imprudența 
bicicliștilorAlături de căruțe, bicicletele continuă să producă mari perturbați! traficului rutier. Multi bicicliști nu folosesc sistemul de semnalizare, expu- nîndu-se singuri pericolului de accidente. De asemenea, multi dintre ei circulă pe șosele pe care accesul le este interzis. în ziua de 13 martie, ora 20.00, pe autostrada București — Pitești, circula un grup de bicicliști fără nici o semnalizare. Din această cauză, grupul respectiv ă fost surprins de un autovehicul de mare tonaj. Doi dintre imprudentii bicicliști au fost accidentați mortal, iar al treilea grav rănit.
în atenția 

șoferilor amatoriȘoferilor amatori care nu au mal condus de săptămîni sau luni de zile, din cauza iernii, li se recomandă a- cum, în pragul primăverii, cînd traficul rutier va înregistra O intensitate ridicată, să facă deplasări în mod treptat, parcurgind mai intîi cîteva drumuri mal scurte, mai Putin Circulate. Pentru cei ce se deplasează în Special în zilele de simbătă și duminică, le reamintim că in aceste Zile se înregistrează cele mal multe accidente. Se recomandă prudență, atenție sporită, Viteză redusă.

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România BUCUREȘTI Vă mulțumesc pentru cordialul și plăcutul mesaj de felicitară pe care ațî binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia numirii mele tn funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.La rîndul meu, doresc să vă reînnoiesc cele mai sincere urări pentru consolidarea in continuare a legăturilor prietenești care unesc cele două țări ale noastre, în interesul lor reciproc și într-un climat de pace și progres pentru toate popoarele.
ALDO MORO

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene

Vizita ministrului comerțului al Republicii PeruMinistrul comerțului din Republica Peru, general-locotenent Luis Arias Graziani, care se află în țara noastră cu prilejul lucrărilor celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte româ- no-peruane, s-a întilnit, vineri, cu Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, tn cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost evidențiate rezultatele bune obținute pe linia conlucrării rojnâno-peruane in domeniul minier,
Consfătuirea pe țară a specialiștilor din sectorul cercetore, 

creație și proiectare al industriei ușoareVineri a avut loc la București Consfătuirea pe țară a specialiștilor din sectorul de cercetare, creație și proiectare al industriei ușoare. Des- fășurîndu-și lucrările într-un moment hotăritor pentru dezvoltarea acestei ramuri a economiei naționale — începutul cincinalului revoluției tehnico-științifice — participanții au dezbătut in spiritul sarcinilor de mare răspundere ce revin științei și tehnicii, potrivit documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, problemele introducerii progresului tehnic in toate sectoarele de activitate ale Industriei ușoare, sporirii pe
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Miine,Miine, la fotbal, o nouă etapă de campionat. La București, Steaua și Dinamo — primele două clasate după 20 de etape — vor primi replica echipelor A.S.A. din Tg. Mureș (locul 8, 20 puncte) și, respectiv, O- limpia din Satu-Mare (locul 16, 17 p). Primul meci va avea loc pe stadionul „Steaua" (ora 11), iar cel de-al doilea pe stadionul „Dinamo" (ora 16).Dintre meciurile din țară, deosebit de echilibrat se anunță cel de la Oradea : F.C. Bihor — F.C. Argeș, clasate în această ordine pe locurile 6 și 7 (cu cite 21 de puncte), gazdele avînd golaveraj pozitiv (24—23). iar oaspeții negativ (22—26), și cel de la Arad: U.T.A. (15; 18 p)..«- F.C. Constanța (14; 18 p). Iată și programul celorlalte partide ale e- tapei : Jiul (loc 11 ; 19 p) — S. C. Bacău (4; 22 p), Politehnica Timișoara (3; 22 p) — Universitatea Cluj- Napoca (18; 13 p). Universitatea Craiova (13; 18 p) — Sportul studențesc (10; 20 p). C.F.R. (17; 14 p) —ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMALa Varșovia au continuat întrecerile internaționale de sabie pentru „Trofeul Wolodjowski". Echipa României a învins cu același scor : 9—7 selecționatele Poloniei I și Poloniei II. Alte rezultate înregistrate: U.R.S.S. — Bulgaria 13—3 ; Polonia II — Mexic 16—0 ; Cuba — Polonia III 11—5 ; Italia — polonia I 10—6 ; Bulgaria — R.F. Germania 8—8 (63—63); U.R.S.S. — Cuba 15—1 ; PolOnia III — Mexic 13-3.
HOCHEISelecționatele de hochei pe gheață ale Suediei și U.R.S.S. s-au întîlnit in cel de-al doilea meci, care a fost programat la Gdteborg. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 2—2 (0—0, 2—1, 0—1).

TENISîn optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Palm
„înaltă apreciere contribuțiilor României 

la creșterea rolului 0. N. U. in viața internațională"
Interviu acordat „Scînteii" de SAYED ABBAS CHEDID

După cum este cunoscut, din 1970 funcționează la București Centrul de informare al Națiunilor Unite pentru România, al cărui director a fost, din momentul înființării pină de curînd, SAYED ABBAS CHEDID, personalitate politică marcantă, care a ocupat funcții importante în cadrul O.N.U., ca și in R. A. Egipt, țara sa de origine. în legătură cu încheierea misiunii sale in România, domnia sa a răspuns cu bunăvoință, înainte de a ne părăsi țara, solicitării ziarului „Scinteia" de a acorda un interviu Cu privire la activitatea și preocupările centrului în decursul acestor ani.— Începînd din iunie 1970, elnd am avut onoarea să deschid primul Centru permanent al Națiunilor Unite pentru România, mi-atn dat seama de dimensiunile misiunii încredințate, ne-a spus d-sa. Prin natura și destinația lui. centrul se ocupă cu răspindirea informațiilor și materialelor cu caracter documentar asupra activității Națiunilor Unite și organizațiilor sale specializate. Am tn vedere informarea de ordin tehnic, politic, economic și social. în acest context, aș dori să amintesc că in România s-au desfășurat multiple manifestări și acțiuni sub egida Națiunilor Unite, ca, de pildă, Conferință mondială a populației, a 29-a sesiune a Comisiei Economice O.N.U, pentru Europa și atitea alte reuniuni și se- minarii ale unor instituții specializate ale O.N.U., ca UNESCO, O.M.S., O.N.U.D.I. și altele, lâ â căror bună desfășurare a contribuit și centrul nostru. Interesul deosebit pentru dezvoltarea relațiilor dintre aceste organizații ale O.N.U. și România s-a reflectat și ta vizitele pe care le-au făcut la București personalități proeminente ale O.N.U., printre care 

precum și perspectivele de dezvoltare a cooperării în sectorul petrolier.Ministrul peruan a avut, de asemenea, o întrevedere cu Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, cu care a abordat unele aspecte privind lărgirea pe multiple planuri a relațiilor dintre România și Peru.Oaspetele a vizitat, în aceeași zi, întreprinderea de mașini grele din București. (Agerpres)

această cale a producției de bunuri de larg consum și îmbunătățirii calității acestora.In încheiere, participanții la consfătuire au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată că întreaga activitate de viitor va fi subordonată îmbunătățirii continue a calității produselor, creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, sporirii eficienței e- conomice. pentru realizarea unor produse competitive pe piața internă și externă. (Agerpres)

etapa a XXI-aRapid (12; 19 p). Politehnica Iași (9 ; 20 p) — F.C.M. Reșița (5 ; 22 p).
★în divizia B. cîteva derbiuri : F.C. Petrolul — F.C. Brăila (locul 3 contra locul 2 ; în tur : 4—0 pentru brăi- leni). Steagul roșu Brașov — Elec- troputere Craiova (in tur : 0—2), Metalurgistul Cugir — F.C. Șoimii (în tur : 1—1).
★Comisia de disciplină a U.E.F.A., întrunită la Ziirich, a respins contestația clubului Borussia Moenchengladbach, prin care acesta cerea anularea rezultatului înregistrat în meciul cu formația Real MadridDupă' Suin se'itie, in ■ mici retuf pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", disputat la Madrid, echipele Real Madrid și Borussia Moenchengladbach au terminat la egalitate : 1—1, rezultat care a dus la eliminarea formației Borussia din competiție. Clubul Borussia își motivase cererea acuzind deciziile părtinitoare ale arbitrului olandez Van der Croft.

Springs (California), jucătorul român Ilie Năstase l-a eliminat în trei seturi, cu 3—6, 6—0, 7—6. pe americanul Dick Stockton. Australianul Rod Laver a dispus cu 6—1, 6—2 de Mike Estep (S.U.A.), iar campionul american Jimmy Connors a eîștigat cu 6—2, 6—4 în fața compatriotului său Bob Lutz.Alte rezultate! Ashe — Riehey 6—3, 6—4 ; Tanner — Fairlie 6—3.6— 3 ; Newcombe — Drysdale 6—2,
7- 6.

BASCHETLa Zagreb, în meci retur pentru finala „Cupei Liliana Ronchetti" la baschet feminin, echipa locală „In- dustromontaj" a întrecut cu scorul da 78—63 (41—25) formația Slavia Praga.învingătoare cu scorul de 68—51 în primul joc, baschetbalistele cehoslovace au cucerit trofeul.

Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., A. Carrillo FloreS. secretarul general al Conferinței mondiale a populației. Janez Stanovnik, directorul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, Aga Khan, înaltul comisar O.N.U. pentru refugiați, precum și un șir de directori ai diferitelor organisme ale O.N.U.
— Anii pe care i-ați petrecut tn 

România ca director al Centrului de 
informare al O.N.U. v-au permis, de
sigur, să cunoașteți mai îndeaproape 
preocuparea țării noastre pentru 
buna desfășurare a activității organi
zațiilor internaționale din sistemul 
Națiunilor Unite. Cum apreciati a- 
ceastă contribuție a României, iniția
tivele si propunerile românești vizind 
îmbunătățirea continuă a activității 
Și întărirea rolului O.N.U. in viața 
internațională ?— Aș dori să remarc, ta primul rind, intensa activitate desfășurată de România, de-a lungul anilor, in cadrul Națiunilor Unite, atit în ce privește examinarea problemelor înscrise pe agenda sesiunilor, cît șî în ce privește abordarea aspectelor

IN PREAJMA CONGRESULUI AL XI-LEA 

AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

Vernisajul expoziției „Bulgaria azi“în cadrul manifestărilor ce se organizează în tara noastră în întim- pinarea celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, vineri la amiază a avut loc în Capitală vernisajul expoziției „Bulgaria azi", expoziție organizată de Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, în colaborare cu Ambasada Republicii Populare Bulgaria la București.Au fost prezenți Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R.. președintele Asociației de prietenie româno- bulgare. Constantin Potîngă, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Jinga. vicepreședinte al. Consiliului Culturii si Educației Socialiste, numeroși oameni de cultură, studenți, elevi.Au fost de față Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria în țara noastră, membri ai ambasadei.Au asistat șefi ai unor misiuni di
Plenara C. C. al P. C. BulgarSOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia a avut loc o plenară a C.C. al P.C. Bulgar care a dezbătut și aprobat Raportul C.C. al P.C.B. privind activitatea partidului de la Congresul al X-lea pină în prezent și sarcinile de viitor ale partidului, raport care va fi prezentat la cel de-al XI-lea Congres

Viitorul în dezbaterea 
întregului poporCoincidența face ca cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar să-și inaugureze lucrările la început de primăvară — anotimp al prefacerilor înnoitoare. Este o coincidentă simbolică, Congresul însuși mareînd o etapă nouă, de profunde transformări in dezvoltarea e- conomico-socială a țării. în preajma acestui important eveniment în viața partidului comunist și poporului bulgar, pe întreg cuprinsul țării vecine și prietene și-a făcut simțită prezeiîța un climat de însuflețire și activitate creatoare.Pentru a întîmpina■ cuiri se cuvkie pe dele- galii, la Congres, capi- wfla 'țării prietene și-a înnoit înfățișarea Circa 500 de edificii mai vechi au fost renovate, iar numeroase magazine fnglobînd a- proape întreaga rețea comercială din jurul Pieței „9 Septembrie" au fost reamenajate și modernizate. Zeci de kilometri de străzi și trotuare au fost asfaltate. A fost, de asemenea, renovată frumoasa clădire a Teatrului național „Ivan Vazov" în zilele din ajunul Congresului au avut loc festivități prilejuite de terminarea și darea în folosință de către constructori a unor noi obiective de la porțile de Intrare ale capitalei bulgare. Astfel, la aeroportul Sofiei a fost inaugurat un salon oficial de primire ; pe bulevardul „Lenin", cea mai mare arteră a capitalei, a intrat In exploatare o importantă construcție : un pod-estacadă lung de 500 metri, care face legătura cu magistrala rutieră „Trakia", ce duce spre Plovdiv și

Burgas ; Iar tn fața modernei gări feroviare centrale a orașului a fost terminată sistematizarea unei largi piețe, în mijlocul căreia se înaiță o impresionantă sculptură de 36 metri înălțime.Imagini sugestive ale acestei „primăveri a Congresului" pot fi întilnite zilnic în paginile ziare or bulgare sau în emisiunile posturilor de radio și televiziune. în cadrul numeroaselor rubrici dedicate Congresului, muncitori și ingineri, oameni ai muncii de la sate, specialiști în diferite domenii. reprezentanți ai celor mai diverse categorii sociale și-au spus cuvintul -asupra documehtelo? ce urmează a fi adoptate.Practic, întregul popor a dezbătut documentele Congresului privind orientările principale ale politicii de dezvoltare social- economică a tării în anii celui de-al șaptelea . cincinal (1976— 1980), precum și cele referitoare la creșterea nivelului de trai al populației ; oamenii muncii au participat cu propuneri și sugestii la perfecționarea activității de planificare, la stabilirea proporțiilor optime ale dezvoltării diferitelor ramuri ale economiei țării, pe baza valorificării depline a resurselor interne, umane și materiale.Aceste ’„documente ale viitorului", cum au fost sugestiv denumite de presa bulgară, conturează ample perspective dezvoltării țării. Lâ Sfîrșitul actualului deceniu, industria Bulgariei va fi de peste 75 de ori mai puternică decît în cel mai „bun" an din perioada antebelică. Ce

structurale, care trebuie soluționate pentru ca O.N.U. să devină intr-adevăr un sistem solid și Viabil. Este universal notoriu că pozițiile foarte clare și constructive ale României în aceste importante probleme, poziții reflectate mai ales în documentul prezentat lâ sesiunea a XXX-a a Adunării Generale, au atras aprecieri pozitive și admirație la O.N.U. și în a- fara acesteia. Se cuvine, de asemenea, apreciată acțiunea României ca inspiratoare și promotoare a rezoluției adoptate în Adunarea Generală a Națiunilor Unite privind Consolidarea rolului organizației tn lume. Merită relevat, în acest sens, faptul că. afir- mind cu tărie necesitatea democratizării relațiilor internaționale și a instaurării unei noi ordini economice, România s-a manifestat, implicit, ca militantă pentru ideea fundamentală a întăririi rolului O.N.U. Pentru a mă referi la un alt aspect, aș dori să subliniez că admiterea și participarea României, cu drepturi depline, la lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a Însemnat recunoașterea rolului activ al tării dumneavoastră la soluționarea problemelor ce stau in fața acestei organizații. Doresc Să Subliniez, de asemenea. Că România a desfășurat o activitate remarcabilă la toate fazele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa ca și, mai recent, la Conferința pentru Cooperare interbalcanică — eforturi constructive care se înscriu, în mod evident, în contextul promovării principiilor fundamentale din Carta O.N.U.
— Acum, cînd misiunea dumnea

voastră in țara noastră a luat sfirșit. 

plomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, și Nikola Stoev, consilier al Ambasadei R. P. Bulgaria au subliniat semnificațiile deosebite ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.B. — moment de seamă în viața poporului bulgar. Au fost evidențiate, totodată. prietenia cu adinei rădăcini istorice dintre poporul român și poporul bulgar, dezvoltarea mereu ascendentă a relațiilor tradiționale frățești dintre cele două țări socialiste, dintre cele două partide.Expoziția reprezintă o cronică a luptei eroice pentru libertate națională și socială a poporului bulgar, a momentelor esențiale ale mișcării clasei muncitoare din tara vecină și prietenă, ale creării Partidului Comunist Bulgar. Prin intermediul fotografiilor este apoi ilustrată dezvoltarea economică și socială a Bulgariei în anii construcției socialismului sub conducerea partidului clasei muncitoare bulgare. (Agerpres) 

de către Todor Jivkov, prim-secretaf al C.C. al P.C.B. A fost aprobat, de asemenea, proiectul Direcțiilor principale ale dezvoltării social-economi- ce a R.P.B. tn anii celui de-al VII-lea cincinal (1976—1980), ce va fi prezentat la congres.

lelalte sectoare ale e- conomiei și, ca urmare, venitul național vor crește, de asemenea, lntr-un ritm susținut.Ce ar întîlni reporterii intr-o călătorie imaginară pe asemenea itinerare ale viitorului ? Desigur, o geografie industrială în continuă înnoire și modernizare. Un nou combinat siderurgic va forma, împreună cu cele de la Kremikovțî și Pernik, „triunghiul oțelului bulgar". Centrala atomoelectrică de la Kozlodui iși ya dubla puterea instalată, ajungînd să producă 1 760 MW, noi obiective vor apărea in . industria chimică și a construcțiilor de ma- 
ștrrt. în relieful economic al acestor ani se vor înălța „virfurile" unor realizări demne de luat în seamă. Cîteva date semnificative : în 1980, în Bulgaria se vor produce, pe locuitor, 4 500 kWh e- nergie electrică, 450 kg oțel, 1 000 kg ciment ș.a.„Planurile și opțiunile dezvoltării noastre în viitor definesc, pe drept cUvînt, noul cincinal ca hotăritor pentru desăvîrșirea bazei tehnico-materiale a societății socialiste dezvoltate in Bulgaria — spunea în cursul unei convorbiri . tovarășul Kiril Zarev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării. Iar telul suprem al tuturor eforturilor noastre, al muncii și faptelor noastre îl constituie creșterea bunăstării poporului, ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc".

V. POPESCU 
C. AMAR IȚEI

vă rugăm să ne spuneți cu ce impre» 
sii plecați din România.— Pot afirma că misiunea mea în România, care a durat mai mult decît misiunile obișnuite, a fost una dintre cele mai fecunde din cariera mea. Toți acești ani mi-au oferit prilejul de a cunoaște mai bine marile calități umane ale poporului român, bogăția sa spirituală, cultul său pentru muncă, simțul disciplinei, soliditatea structurilor naționale, îndeplinindu-mi multiplele sarcini profesionale timp de șase ani, am învățat să înțeleg și să iubesc poporul român, pe toți cel ce au contribuit la formarea acestor sentimente, pe toți cel cărora le datorez o colaborare fructuoasă. Vizitind țara și orașele ei. am putut cunoaște mai îndeaproape acest admirabil popor care iși făurește viitorul în condițiile unui sistem social și cultural care asigură tuturor și fiecăruia Valorificarea forțelor creatoare.Atenția deosebită de care m-am bucurat în permanență din partea Șefului statului, președintele Nicolae Ceaușescu, am interpretat-o ca pe o mărturie personală care reflectă încrederea României in posibilitățile șl rolul O.N.U. în viata internațională. Aș dori să adaug că încerc o înaltă satisfacție pentru acest sprijin generos primit in cursul misiunii mele.1 Vă rog să transmiteți cititorilor ziarului „Scinteia" urările mele cele mai sincere ca România să înregistreze succese din ce în ce mai mari pe drumul ales, succese care vor fl, sînt sigur, pe măsura meritelor fiilor săi.

Convorbire consemnată d« 
Liviu RODESCU
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Evoluția evenimentelor din Argentina
Junta militară — declaratăBUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Junta militară care a preluat puterea în Argentina va fi „organul suprem al națiunii și va superviza înfăptuirea strictă a obiectivelor fixate" — au anunțat la Buenos Aires noile autorități. S-a precizat că membrii juntei — .comandanții celor trei arme — vor păstra aceste atribuții pa o perioadă de trei ani.Potrivit declarațiilor oficiale, șeful puterii executive, care va avea titlul de președinte al națiunii argentine- ne, va fi desemnat de către juntă din rîndul ofițerilor superiori ai forțelor armate, fiind înlocuit, în caz de absență, de către ministrul de interne. Șeful statului va fi răspunzător de activitatea sa In fața juntei militare.De asemenea, s-a anunțat că în curînd va fi formată o „comisie legislativă" alcătuită din nouă ofițeri, desemnați cîte trei din cadrul fiecărei arme, însărcinată cu elaborarea și aplicarea legilor, lucrînd în colaborare cu miniștrii și secretarii de stat.Agențiile internaționale de presă relatează despre adoptarea unor noi măsuri vizînd revenirea la un ritm normal a situației interne.

„organ suprem al națiunii"Trupele și tancurile au fost retrase de pe străzi, armata deținînd controlul operațional asupra punctelor strategice, fără a se fi semnalat nici un episod de violență. Traficul aerian și maritim intern a fost reluat. Școlile primare au fost deschise, urmînd ca cele secundare să-și reia activitatea luni. .A*1 fost autorizate spectacolele publice și manifestațiile sportive. S-a hotărî t ridicarea măsurilor de cenzură prealabilă impuse presei, un purtător de cuvînt guvernamental ce- rind tuturor publicațiilor să dea dovadă de moderație, utilizînd- cu precădere informațiile furnizate de autoritățile militare.în cursul zilei de vineri s-a prevăzut redeschiderea băncilor.Un comunicat oficial informează că activitatea productivă își urmează cursul normal.Pe de altă parte, au fost operate o serie de arestări ; intre cei reținuți se află și personalități politice ale fostului regim. Cinci grupări politice au fost interzise, precizîndu-se că activitatea celorlalte organizații rămîne, în continuare, suspendată.

încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate privind 
situația din teritoriile arabe ocupate de Israel 

Proiectul de rezoluție propus de țările nealiniate a întrunit votu
rile a 14 state membre ale consiliului, dar a fost blocat prin 

veto-ul reprezentantului S.U.A.

Vizita în U.R.S.S. a delegației 
Marii Adunări Naționale a României DE PRETUTINDENI

PARIS

O nouă rundă de negocieri în problemele 
cooperării economice internaționalePARIS 26 (Agerpres). — In capitala Franței s-au încheiat lucrările comisiei pentru problemele e- nergiei a Conferinței asupra cooperării economice internaționale. Reprezentanții țărilor producătoare de petrol și cei ai statelor industrializate occidentale membre ale comisiei respective au convenit să angajeze, luna viitoare, prima lor rundă de negocieri directe consacrate fixării prețurilor la petrol, incidenței lor asupra economiei mondiale și indexării acestora.La sfîrșitul lucrărilor, copreședinții comisiei au ținut o conferință de presă, relevînd că cele două grupuri de țări au ajuns la un acord cvasi- general asupra tendințelor de pînă acum, dar continuă să se mențină divergențele între ele în ce privește proiectele de perspectivă. Divergența cea mai netă privește evaluarea exactă a resurselor de energie și»

mal ales, maniera în care ele trebuie să fie puse la dispoziția diferitelor țări. Țările în curs de dezvoltare au arătat. în special, că țările industrializate fac o mare risipă de resurse energetice. Pe de, altă parte, problema prețurilor la energie va fi examinată la viitoarea sesiune a comisiei, care va începe, la Paris, la 21 aprilie.în intervenția sa, Abdul Hady Taher, șeful delegației Arabiei Sau- dite, unul din copreședinții comisiei, a apreciat utilitatea acestui dialog ca pe „o contribuție pozitivă la înțelegerea dintre țările în curs de dezvoltare și cele industrializate".Celălalt copreședinte al conferinței, Stephen Bosworth, șeful delegației S.U.A., a precizat, la rîndul său : „Am convenit asupra manierei de abordare a problemei prețurilor la următoarea sesiune, din luna aprilie".

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — în Consiliul de Securitate al O.N.U. s-au încheiat, joi seara, dezbaterile — desfășurate timp de patru zile — asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel. La sfîrșitul dezbaterilor. Consiliul de Securitate s-a pronunțat asupra unui proiect de rezoluție avînd ca autori Benin, Guyana, Pakistan, Panama și Tanzania. Pentru proiect au votat 14 state din cele 15 membre ale consiliului, singurul vot negativ fiind cel exprimat de reprezentantul Statelor Unite. Statutul de membru permanent al S.U.A. în Consiliul de Securitate îi acordă, după cum se știe, drept de veto, ceea ce i-a permis blocarea acestui proiect de rezoluție.România, țară membră a Consiliului de Securitate, și-a exprimat, în timpul dezbaterilor, atitudinea sa principială față, de problema aflată în dezbatere și de situația din Orientul Apropiat, sprijinind și prin votul său documentul prezentat.Proiectul de rezoluție al țărilor nealiniate exprima profunda preocupare față de situația gravă rezultată din perpetuarea ocupării de către Israel a teritoriilor arabe, ca și din masurile adoptate de Israel pentru modificarea caracterului fizic, cultural. demografic și 'religios al teritoriilor și, în special, al orașului Ierusalim. In document se reafirmă și se subliniază inadmisibilitatea dobîndi- rii de teritorii prin forță. Reamintind precedentele rezoluții adoptate de O.N.U. în această privință și regre- tind faptul că. in ciuda lor, guvernul israelian a persistat în pblitica sa, documentul cerea Israelului să se abțină de la întreprinderea unor măsuri împotriva locuitorilor teritoriilor arabe ocupate. să respecte și să mențină inviolabilitatea monumentelor religioase, punînd capăt politicii de schimbare a caracterului demografic al acestei zone.Explicînd votul delegației tării sale, reprezentantul S.U.A.. ambasadorul William Scranton, a declarat că proiectul de rezoluție nu reflectă situația autentică privind politica israe- liană în Ierusalimul răsăritean. Fă- cind aluzii la efortul guvernului S.U.A. de a relansa ..un proces de negocieri care a avut deja rezultate

remarcabile", reprezentantul american a susținut că delegația sa a urmărit, prin votul exprimat, să nu se creeze un impediment în calea a- cestui efort și a acestui proces.Votul negativ al delegației S.U.A. în Consiliul de Securitate a fost exprimat, joi seara, pentru a 14-a oară, fiind cel de-al cincilea veto american în scrutinuri pe marginea situației din Orientul Apropiat.Reprezentantul Israelului. Haim Herzog, a declarat, între altele, că tendința pe care delegația sa o aștepta în privința dezbaterilor din consiliu era aceea de încurajare a negocierilor, de promovare a compromisului și acordurilor — singurele mijloace de natură să rezolve problema Orientului Apropiat. El a afirmat că guvernul țării sale este gata să se așeze la masa negocierilor cu fiecare dintre ambasadorii țărilor arabe „într-o atmosferă de respect reciproc". ■Reprezentantul Iordaniei. Sherif Abdul Hamid Sharaf, a respins a- precierile delegatului israelian cu privire la caracterul normal al situației din teritoriile ocupate, reamintind că, de aproape nouă ani. Israelul ocupă un teritoriu de trei ori mai mare de- cit suprafața propriului stat, stabilind aici colonii de populare și efectuind în zonă un comerț într-un singur sens. Vorbitorul a subliniat că recentele „acțiuni de revoltă din teritoriile ocupate trebuie interpretate ca un mesaj care dovedește încă o dată omenirii că opresiunea din partea unei puteri ocupante străine nu își are locul în lumea de azi. Situația din aceste teritorii — a relevat el — este gravă și explozivă".Reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Zehdi Labib Terzi, a exprimat insatisfacția delegației O.E.P. față de votul negativ al Statelor Unite, denunțind utilizarea abuzivă a acestui drept. El a subliniat însă că votul pozitiv al celor 14 state membre ale consiliului reprezintă o victorie deosebită pentru cauza păcii și justiției în ce privește problema Orientului Apropiat." EI a adăugat că. în ciuda votului negativ al delegației americane. ..drepturile naționale ale palestinenilor din teritoriile ocupate fămîn intacte".

MOSCOVA 26 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosan. președintele M.A.N., s-a întîlnit vineri cu A. P. Șitikov, președintele Sovietului Uniunii, și V. P. Ruben, președintele Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S.. cu președinți ai unor comisii permanente și membri ai celor două camere ale parlamentului sovietic. In cadrul întîlni- rii s-a făcut un schimb de experiență asupra activității desfășurate de parlamentele celor două țări, de comisiile permanente ale acestora, evidentiindu-se, totodată, însemnătatea contactelor parlamentare pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a colaborării dintre România și U.R.S.S. Președintele Marii Adunări Naționale a invitat, cu acest prilej, o delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. să facă o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.In aceeași zi, delegația a făcut o vizită la Kremlin Iui F. A. Surganov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc o întîlnire cu activul Asociației de Prietenie So- vieto-Română (A.P.S.R.). Adunarea a fost deschisă de V. D. Sasin, ministrul industriei petrolului al U.R.S.S., prim-vicepreședinte al A.P.S.R. A luat cuvîntul N. I. Mohov, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S., vicepreședinte al A.P.S.R. Din partea delegației române a vorbit tovarășul Vasile Mușat, secretar al M.A.N. Adunarea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.Președintele Sovietului Uniunii și președintele Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. au oferit, la Palatul congreselor din Kremlin, uh dejun în cinstea delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovarășii A. P. Șitikov și Nicolae Giosan au rostit toasturi.Seara, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a oferit un cocteil, cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegației Marii Adunări Naționale.

• CIT DE VECHE ESTE
ROMA? Potrivit legendei, care afirmă că Romulus st Remus ar fi întemeiat Roma în anul 753 î.e.n., orașul marchează anul acesta cea de-a 2 729-a a- niversare a sa. După părerea unor experți, printre care se află prof. Massimo Pallattino, președintele Institutului italian de studii etrusce. Roma este însă cu cel puțin 200 de ani mai veche. Intr-adevăr, s-a constatat că mormintele situate între valea dintre colinele Palatin și Capitol datează din perioada 1 100—800 î.e.n. De aici, experții au tras concluzia că încă înaintea anului 753 î.e.n., Roma a existat ca o entitate urbană închegată, cu un sistem militar, social și economic propriu.

Pentru promovarea unor reguli 
și principii echitabile în folosirea 

resurselor marine
Intervenția reprezentantului României la Conferința O.N.U. 

asupra dreptului mării

• PENTRU TRATAREA 
DIABETULUI. O cercetătoare din Strasbourg a pus de curînd la punct o originală metodă de tratare a diabetului zaharos. prin grefări de pancreas pe... ficat. Metoda constă în prelevarea unor „insulițe" Langerhaus dintr-un pancreas de porc, care, în loc să fie grefate. cum ar fi de așteptat, pe pancreasul bolnav, sînt transplantate pe ficat, unde secretă insulina, contribuind la eliminarea diabetului. Această tehnică. aplicată deja cu succes pe animale, va fi în curînd experimentată și asupra omului.

In pregătirea alegerilor 
pentru Adunarea Națională 

comună a Vietnamului 
reunificatHANOI 26 (Agerpres). — In capitala R. D. Vietnam a fost dată publicității lista candidaților circumscripției Hanoi la viitoarele alegeri pentru Adunarea Națională comună a Vietnamului reunificat.Lista include pe Ton Duc Thang, președintele R. D. Vietnam, Nguyen Luong Bang, vicepreședintele republicii, Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dpng, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al guvernului.

1UNIFESTĂRI CllTCRALE 
DEDICAȚI ROMÂNIEILa Universitatea centrală a Venezuelei, din Caracas, s-a deschis expoziția de fotografii „Aspecte din România". Cu acest prilej, prof. Rafael Jose Neri, rectorul Universității, și Petrache Dănilă, ambasadorul român la Caracas, au vorbit despre semnificația manifestării pentru mai buna cunoaștere reciprocă între România și Venezuela, despre legăturile de prietenie ce s-au statornicit între Universitatea venezueleană și Universitatea din București,Tot în cadrul manifestărilor dedicate țării noastre, la Muzeul de arte și tradiții populare din Bogota a fost deschisă o expoziție de artă populară românească. La vernisaj au luat parte membri ai parlamentului columbian, ai conducerii Asociației de prietenie româno-colurn- biene, oameni de cultură și artă.Ambasada țării noastre din Berna a organizat o manifestare consacrată vieții și operei marelui sculptor Constantin Brâncuși. A luat cuvîntul ambasadorul român Dan Enăchescu, după care a fost inaugurată o expoziție cuprinzînd reproduceri ale unor opere ale celebrului artist ; a fost proiectat apoi un film dedicat creației artistice a lui Brân- euși. La aceeași manifestare și-a dat concursul și o echipă folclorică de cîntece și dansuri românești din Constanța. (Agerpres)

Programul Partidului 
Social-Democrat Spaniol 

pentru stabilirea 
unui regim democraticMADRID 26 (Agerpres). — Conducerea Partidului Social-Democrat Spaniol a dat publicității la sfîrșitul unei reuniuni un program pentru stabilirea unui regim democratic în Spania, care să garanteze drepturile și libertățile tuturor, fără excluderea nici unul partid politic. Totodată. P.S.D.S. se pronunță pentru abolirea imediată a pedepsei cu moartea, a torturii si pentru încetarea violenței.Documentul relevă, totodată, că este necesară acordarea libertății de organizare sindicală, inclusiv pentru funcționarii de stat. Se impune, de asemenea — se arată în programul P.S.D.S. — instituirea unui regim care să garanteze tuturor naționalităților. popoarelor și tuturor regiunilor Spaniei propriile caracteristici culturale, economice, etnice, geografice și sociale.

NAȚIUNILE UNITE 26 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul actualei sesiuni a Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării continuă dezbaterile.Reprezentanții statelor participante acordă o deosebită atenție promovării unor reguli și principii echitabile privind explorarea și exploatarea resurselor din zona internațională a teritoriilor submarine. Luînd cuvintul Ia dezbaterea condițiilor de bază privind activitățile desfășurate în această zdnă, reprezentantul tării noastre, Dumitru Mazilu, a arătat că România se pronunță pentru participarea statelor — în condiții consecvent democratice — Ia explorarea și exploatarea resurselor minerale ale zonei internaționale, precum și pentru împărțirea beneficiilor pe baza principiilor echității. Realizarea aces

tor deziderate, a arătat vorbitorul, presupune instituirea unui mecanism internațional care să procedeze direct sau prin aranjamente cu întreprinderi sau state — inclusiv din rîndul celor cu potențial științific și tehnico-economic mai redus — la exploatarea și explorarea resurselor minerale, țlnîndu-se seama, în special, de interesele țărilor în curs de dezvoltare. Consacrarea unor reglementări care să pună la baza activităților din zona internațională asemenea principii și condiții răspunde în opinia tării noastre — a arătat reprezentantul român — cerințelor promovării unei noi ordini economice mondiale, garantîndu-se explorarea și exploatarea „patrimoniului comun al umanității" în interesul si beneficiul tuturor popoarelor lumii.

• „BOTEZ" IN MASA.Uniunea astronomică internațională a aprobat de curînd următoarele nume — de inspirație mitologică — pentru cei 13 sateliți ai Iui Jupiter : Io. Europa, Ganymede, Calisto, Amalthea, Himalia. Elava. Pasiphae, Sinope. Lysithea. Cârme, Anake și Leda. Deși încă de la începutul anului 1975 a fost descoperit un al 14-lea satelit al lui Jupiter, acesta nu va primi „oficial" un nume, pînă cînd nu-i va fi determinată cu exactitate orbita, operațiune dificilă datorită enormei distanțe care ne desparte de acest satelit pitic.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. Nicolae M Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România, a avut la Moscova o întrevedere cu N. S. Patollcev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire pe temeprivind schimburile mâno-sovietice.
Un protocol

geo de colaborare
comerciale ro-
i.'uimii.»

româno-un-tehnico-științificăîntre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din România si Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Ungare pe anul 1976. a fost semnat vineri la Budapesta de loan Cotoț, ambasadorul României, și de Hammer Jozsef. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare al R.P. Ungare.
In comunicatuldat pubIici- tătii la Luanda, la încheierea convorbirilor dintre președintele Republicii Populare Angola. Agostinho Neto. președintele M.P.L.A., și Alvaro Cunhal. secretar general al P.C. Portughez, se subliniază că relațiile dintre popoarele angolez și portughez trebuie să se bazeze pe respectul reciproc, egalitate deplină, independentă și neamestec în treburile interne. Se relevă necesitatea retragerii trupelor sud-africane de pe teritoriul angolez și se manifestă sprijinul fată de măsurile luate de Mo- zambic împotriva regimului rasist al lui Ian Smith.

(occidentale), deputatul vest-german Owe Holtz a relevat că firmele transnaționale au tendința de a reduce suveranitatea națională a statelor în care-și desfășoară activitatea și că. în cazuri extreme, influenta lor poate constitui o adevărată amenințare pentru democrația parla- mehtară practicată în țările occidentale.
Legea privind politica 

economică, tn ,-*»za s&wt* conferă guvernului angolez dreptul de a trece la naționalizarea societăților particulare din- diferite ramuri ale economiei, a fost dată publicității la Luanda. Toate mijloacele de producție ale unor societăți care vor sabota politica economică a guvernului vor fi confiscate. Politica e- conomică a țării se vă baza pe principiul economiei planificate în condițiile existenței a trei categorii de proprietate : de stat, cooperatistă și privată.

Miniștrii energiei din ță
rile membre ale C.E.E. au eșuat din nou. joi. la Bruxelles. în încercarea de a relansa politica e- nergetică comună. In conformitate cu decizia luată în decembrie anul trecut. Ia Roma, de șefii de stat și guvern ai „celor nouă", miniștrii e- nergiei au sarcina de a adopta principiale unei politici comune in do- memul‘energetic.

Șeful statului costarican, Daniel Oduber Quiros, a sosit la Ciudad de Panama într-o vizită oficială. pe parcursul căreia va avea convorbiri cu. șeful guvernului panamez. Omar Torrijos. și cu alte oficialități ale țării-gaZdă — anunță agenția Prensa Latina. Este pentru a doua oară în această lună cind se întilnesc președintele Costa Ricăi și șeful guvernului panamez.
Șomaj. Cifre statistice date publicității de Comisia C.E.E. au relevat că. în cursul primelor două luni ale anului curent. în țările membre ale Pieței comune numărul șomerilor a fost de peste 5 567 060. înaceeași perioadă a anului trecut e- rau înregistrate 4 353 000 persoane fără un loc de muncă.

Conferința asupra pro
tecției mediului înconjură
tor, care a reunit, Ia Bruxelles, miniștri din 23 de țări europene și din Canada ca reprezentanți ai u- nor importante organizații internaționale. a adoptat o serie de rezoluții în care' se exprimă hotărirea de a se întări cooperarea între instanțele oficiale și organizațiile particulare de protectie a naturii.

0 expoziție internațio
nală de artă populară,OIga- nizată de Comisia Națională pentru UNESCO a Etiopiei, s-a deschis în foaierul Teatrului Național din Addis Abeba. La expoziție participă a-proape 20 de țări din Europa, Africa. Asia și America Latină. Țaranoastră este prezentă cu un standîn care sint expuse obiecte de artizanat. reprezentînd diferite zonefolclorice din România. Expoziția a fost deschisă de ministrul etiopian al educației. Haile Gabriel Dagne. care, vizitînd standul tării noastre, a e- logiat arta folclorică românească, expresie a pnei bogate culturi si tradiții" pdpulare^

Coliziune. Reykjavik «a anunțat că fregata britanică „Gala- teea" și canoniera islandeză „Baldur" s-au ciocnit vineri într-o zonă situată la 14 mile de coasta Islandei. Coliziunea a survenit pe cînd nava de coastă islandeză încerca să se a- propie de un grup de pescadoare britanice. Incidentul este primul intervenit în ultimele două săptămîni în cadrul așa-numitului „război al codului".
La Bonn s_a anuntat că circa 400 000 de oameni ai muncii vest- germani, care și-au pierdut locurile de muncă, nu primesc nici un fel de indemnizații de șomaj. Co- municind această cifră. Departamentul federal pentru problemele muncii . a precizat că ea reprezintă doar 35 Ia sută din numărul total al șomerilor înregistrați in R.F.G. la sfîrșitul lunii februarie.

ORIENTUL APROPIAT
• Situația din Liban • între
vederi Ia Damasc și ParisBEIRUT 26 (Agerpres). — „Păstrez întreaga autoritate pe care mi-o conferă legea și Constituția" — a declarat vineri ziariștilor președintele Libanului. Suleiman Frangieh. la noua sa reședință de la Zouk Mikael. la 15 km nord de capitală. Președintele Frangieh și-a manifestat hotărîrea de a continua să-si exercite funcția pînă la expirarea mandatului prezidențial. Luptele din cursul zilei de vineri au fost de o intensitate fără precedent. Potrivit ziarelor libaneze, bilanțul zilei de joi. numai pentru Beirut, se ridică la 146 de morti și peste 200 de răniți.DAMASC 26 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei. însoțit de primul ministru Zeid Al-Rifai, a avut vineri la Damasc convorbiri cu președintele Siriei, Hafez El Assad. Regele Hussein s-a înapoiat, în aceeași zi, la Amman.PARIS 26 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de război al Egiptului, Mohamed El Gamassy, și-a încheiat vineri vizita oficială în Franța. In ultima zi a șederii sale la Paris, Gamassy a fost primit de președintele Valery Giscard d’Estaing. După întrevedere, oaspetele și-a exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele convorbirilor. Gamassy a reafirmat, pe de altă parte, hotărîrea Egiptului de a acționa în direcția realizării în Orientul Apropiat a unei păci stabile.

Intr-o declarație făcutâ cadrul unei reuniuni a Comitetului parlamentar al Consiliului Europei
TUNIS

Informația 
în slujba dezvoltării 
Deschidered lucrărilor Simpozionului 

internațional privind mijloacele 
pentru dezvoltarea informației 

intre țările nealiniateTUNIS 26 — Corespondentul Agerpres transmite : Sub patronajul primului ministru tunisian Hedi Noulea. la Tunis s-au deschis lucrările Simpozionului international privind mijloacele pentru dezvoltarea informației între țările nealiniate. Participă reprezentanți ai departamentelor de informații, ai presei Scrise? radioului. televiziunii, ai unor instituții de invătămint și cercetare in domeniul informației din aproximativ 60 de țări. Iau parte, de asemenea, în. calitate de observatori, reprezentanți ai departamentelor și agențiilor de presă din țări in curs de dezvoltare. Din România participă Nieolae Puicea. director general adjunct al Agenției române de presă „Agerpres". Sint reprezentate, de a- semenea. unele organizații internaționale — UNESCO, Organizația U- nității Africane, Liga Arabă — mișcări de eliberare națională.In cuvîntarea sa. primul ministru tunisian. Hedi Nouira. secretar general al Partidului Socialist Destu- rian. a relevat că informația trebuie să. aibă ca misiune mobilizarea e- nergiilor în favoarea efortului colectiv pentru ridicarea nivelului de viată . si de promovare a omului. Dezvoltarea cooperării în domeniul informației între țările nealiniate, a subliniat vorbitorul, nu trebuie să Însemne crearea unei grupări închise, ci trebuie să fie deschisă colaborării cu mijloacele de informare din țările dezvoltate, pentru ca astfel să se stabilească un amplu dialog care să se încadreze celui care se desfășoară pe plan mondial în vederea edificării unei noi ordini politice si economice.

„Examenele nu se sfîrșest 
niciodată..."

• O jumătate de milion de candidați pentru 1 970 de posturi
• De la absolvirea facultății pînă la găsirea unei slujbe, 
perioada medie : trei ani • Lucrători la salubritate cu diplomă

universitară„Examenele nu se sfirșesc niciodată". A- ceastă replică a cunoscutului dramaturg napolitan. Eduardo de Filipo. care reprezintă, totodată, titlul ultimei sale piese, sună cum nu se. poate mai amar pentru tinerii absolvenți ai facultăților italiene. Odată încheiate examenele și obținută dipioma. ei încep febrilă căutare a locurilor de muncă. Iar aceste noi examene se dovedesc a fi mult mai grele, deoarece diploma, chiar atunci cind este vorba de un absolvent de facultate, reprezintă tot mai puțin o garanție pentru a putea găsi o slujbă. „Cu 900 000 de înscriși, 50 000 mai mulți decit anul trecut — remarca ziarul „COR- RIERE DELLA SERA" — universitatea italiană pare destinată să devină cea mai mare fabrică de șomeri". Statisticile — releva același cotidian — sînt de-a dreptul alarmante : 90 la sută din tinerii ingineri și arhitecți nu reușesc să-și găsească o primă slujbă. Față de 1969. numărul absolvenților care nu gă

sesc de lucru a crescut cu 73 la sută. Anul trecut, la Institutul național al prevederilor sociale s-au prezentat, peste o jumătate de milion de candidați pentru... 1 970 de posturi !La intrarea politehnicii milaneze am. citit nu de mult un anunț : „Tînăr inginer electronist ofer salariul pe primele două luni persoanei care mă va ajuta să găsesc o slujbă". A- nunțul era anonim. Era indicat doar ‘ numărul unei căsuțe poștale pentru eventuale comunicări. Dar aceste comunicări in- tîrziau să sosească. Exemplul nu este, cum s-ar putea crede, singular, tntr-o mațe anchetă dedicată șomajului intelectual, revista „IL HONDO" reproducea de curînd cîteva „cazuri exemplare" de șomeri cu diplomă. Loredana Feretti locuiește la Roma. De doi ani a absolvit facultatea de științe biologice și naturale. „Potrivit statisticilor — spune ea — trebuie să aștept cel puțin încă un an pentru a găsi de lucru ; de altfel, perioada medie

Scare trece de la absolvirea facultății și pină la găsirea unei slujbe este de trei ani. Pină acum am făcut de toate : reclamă pentru diferiți de- tergenți, ..baby' sister" (îngrijitoare de copii), am căutat cli-

enți pentru firmele care vînd mărfuri in rate"...Nicolo Comino este absolvent al facultății de fizică. Locuiește la Ercolane. lîngă Napoli. „Am terminat facultatea in urmă cu •cinci ani — declară acesta — obținînd calificativele maxime. Am participat la toate concursurile posibile : luerâtor la salubritate, acar, lucrător. la societatea de transporturi publice, operator. De la citeva din aceste concursuri am' fost respins pe motiv că dețineam o diplomă. Un coleg de-al meu a găsit de

lucru vara trecută: acum participă, împreună cu alți absolvenți universitari, la... curățirea monumentelor din Napoli".Toate acestea — remarca un cotidian din Roma — sînt imagini dramatice ale crizei economice. Efectele recesiunii economice, care' traversează de mai mult timp peninsula, se răsfring în primul rînd asupra tinerilor, pentru care, după cum se poate constata. „examenele nu se sfîrșesc într-adevăr niciodată". ’
Radu BOGDANRoma.

Căutări zadarnice
• 200 de oferte ; nici un angajament • O agenție specializată 
pentru... vremuri mai bune © „Nu vreau ca fiul meu să știe 

că are un tată șomer"L. 5., licențiat in 
drept, șef-contabil. 
capul unei familii nu
meroase, este șomer 
din aprilie 1974 — re
latează ziarul „LE 
MONDE". La început 
a trebuit să țină as
cuns că este șomer 
soției sale, care este 
grav bolnavă, dar in 
cele din urmă n-a 
mai putut s-o amă
gească. Dacă ea n-ar 
fi avut un curaj ne
bănuit, cine știe ce 
s-ar fi putut intimpla. 
„Viața devine imposi
bilă — a declarat L.S. 
reporterului. Prietenii, 
rudele care nu trec prin 
aceleași necazuri nu te 
înțeleg. După păre
rea lor. n-ai decit să 
urmărești anunțurile

dd la mica publicitate. 
Eu le-am urmărit. Am 
trimis peste 200 de o- 
ferte și autobiografii. 
N-am primit decit 20 
de răspunsuri. Printre 
ele. doar patru erau 
pozitive. Am fost su
pus la teste, dar. in 
ultimul moment, totul 
se năruia. Atunci am 
încercat orice. Ajutor 
contabil. Patronul re
fuză. Magaziner ? Di
recția spune : nu. In- 
trucit am un permis 
de conducere pentru 
camion greu, m-am 
prezentat pentru un 
post de șofer. Și de 
astă dată: refuz"

...Robert Fillon, 30 
de ani. specialist în 
construcții prefabrica
te. este, incepind din

1966. șef de șantier — relatează revista „LE 
POINT". După o in
ternare in spital, in 
noiembrie 1973. găsește 
postul ocupat de alt
cineva. Rămâne șomer 
pină la 1 iulie 1975, 
cind. plin de speranță, 
se angajează la un 
șantier din Nanterre. 
Dar numai după o lu
nă e din nou concediat. 
„Acum mă întreb din 
ce bani voi putea cum
păra cărți de școală 
pentru fiul meu in vir- 
stă de 15 ani ? Chiar șl 
alergătura in căutarea 
unui post te ruinează. 
Deunăzi, informat că 
s-a ivit un post vacant, 
m-am dus la Palaiseau 
(15 franci transportul}. 
Sosesc acolo si. culmea

Ironiei, postul era ocu
pat de trei săptămîni. 
Am început să-mi a- 
măgesc foamea : beau 
o cafea, fumez o țiga
ră și mă gindesc la 
altceva".

...Michel. 42 de ani, 
desenator, proiectant, 
specializat in electro
nică, declară unui re
porter al revistei „LE 
NOUVEL OBSERVA
TEI! R“ : „tn fiecare 
zi plec în căutare de 
slujbă în 8—9 locuri 
situate in cele patru 
colțuri ale Parisului. 
Metroul. autobuzul, 
trenul, telefonul mă 
costă circa 30—40 de 
franci pe zi. Și, cind a- 
jungi, ce găsești ? O 
agenție de plasare, 
constituită ad-hoc, cu 
o dactilografă care te 
intimpină și care ha
bar n-are despre pro
fesia ta. Dar iți cere 
numele, adresa, ulti
mul salariu avut. Adi
că îți întocmește dosa
rul. Știți de ce ? Pen
tru că agenția tine un 
fișier care ar putea 
servi in caz de „repri
se", cum sună cuvintul 
la modă — adică de 
încetare a recesiunii și 
de reluare a activită
ții economice. Agenția 
n-are de propus nici 
măcar un singur post 
pentru viitorul imedi
at. Dar zilnic se înre
gistrează circa 50—60 
de persoane... Sint 
despărțit de soție de 
cițiva ani și in fie
care duminică mă 
duc să-mi văd băiatul. 
Cind nu am. bani pen
tru această vizită, trec 
prin talcioc și vînd 
ceva haine. Nu vreau 
ca fiul meu să știe că 
are un tată șomer".'

Paul 
DIACONESCUParis

• SILOZURI... DE LUX. tn Statul Uttar Pradesh din nordul Indiei se prevede o recoltă cerealieră deosebit de bună, care va depăși cu mult capacitățile de depozitare existente. Pentru a putea pune la adăpost prețioasele grîne, guvernul acestui stat a luat hotărîrea de a transforma, temporar, în silozuri... palatele și conacele foștilor maharajah!, ale căror încăperi luxoase stau cu zecile și chiar cu sutele nefolosite.
• CÎMPUL MAGNE

TIC AL CREIERULUI. Cer' cetări întreprinse la Universitatea din New York au dus la concluzia că activitatea nervoasă a creierului generează. în afara cutiei craniene, un cîmp magnetic <Je intensitate foarte slabă, pentru a cărui identificare a fost nevoie să fie puse Ia punct aparate de măsurat ultrasensibi- le. Acest cimp magnetic variază în, funcție de stimulii vizuali, ceea ce ar îndreptăți ipoteza că ia naștere tocmai în centrele optice ale creierului. Descoperirea oferă un nou suport afir- mațiilor — și chiar constatărilor — cu privire la telepatie — capacitatea anumitor persoane de a „transmite" gindurile la distanță.
• DEBUT IRANIAN 

AL SOFIEI LOREN.multiplele acțiuni consacrate „Anului Pahlavi" (cinci decenii de la întemeierea actualei dinastii iraniene) se înscrie și una pe tărimul celei de-a șaptea arte’: Iranul, a cărui producție de filme se limita, pînă recent, doar Ia piața internă, își va face în curînd intrarea pe arena cinematografică internațională. In baza unui acord în vederea unor coproducții italo-iraniene, cunoscutul producător ,de filme Carlo Ponti va realiza în Iran o serie de 12 pelicule, eroina unora dintre acestea urmînd a fi însăși soția sa, talentata actriță Sofia Loren. în primul film din această serie', „Cassandra Crossing", actualmente în fază avansată de lucru, actrița va interpreta rolul unei scriitoare care face un lung și tragic voiaj. Alături de ea mai apar Ava Gardner și Burt Lancaster.
• ARHITECTII LUMII

ANIMALE. Reputatul zoolog austriac Karl von Frisch, laureat al premiului Nobel (1973), a publicat de curînd o carte de mare răsunet despre ..Arhitecții lumii animale". în cele 330 de pagini ale volumului, autorul descrie în amănunt tehnicile folosite de păsări, albine, furnici, păianjeni etc. în fabriparea ingenioaselor lor „construcții", subliniind că principalul motiv care îndeamnă toate aceste vietăți să se transforme în iscusiți' arhitecți este protecția progeniturii lor. Se subliniază, totodată, că. multe din inovațiile în materie de construcții, a căror paternitate era atribuită în exclusivitate omului, aparțin de fapt lu-' mii animale.
• BETON CU APĂ "DE 

MARE. Pînă nu de mult, cimentul, material de construcție indispensabil, putea fi preparat doar cu ajutorul unor cantități apreciabile de apă dulce, atît de greu procurabile în multe regiuni ale lumii. Un recent procedeu. elaborat de un grup de cercetători francezi și belgieni, permite înlocuirea integrală a apei dulci cu apă de mare, prin amestecarea prafului de ciment cit anumiți compuși chimici, ngutralizîndu-se efectele salini- tății : priză prea rapidă, fisurări, porozitate etc. Noul procedeu deschide promițătoare perspective tn regiuni ale lumii ca Africa. America de Sud, Extremul Orient etc., unde procurarea apei dulci constituie adesea o problemă.
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