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Să folosim din plin 
fiecare zi, fiecare ceas 
pentru intensificarea 

însămințărilor!
Timpul este înaintat și, de aceea, se 

impun pretutindeni o bună organizare a 
muncii, ritm susținut de lucru, maximă 
atenție calității lucrărilor.

hi spiritul tradiționalei 
prietenii dintre popoarele 

român si grec, 
intro ambiantă 

de caldă cordialitate 
si stimă reciprocă, 
ieri a continuat La Șantierele navale de la Scaramanga

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN GRECIA

Insămintările de primăvară, executarea celorlalte lucrări de sezon în agricultură — plantarea legumelor in solarii, a pomilor și vitei de vie. precum și îngrijirea plantațiilor e- xistente — trebuie să mobilizeze in aceste zile întreaga forță de muncă de la sate, astfel incit acestea să poată fi încheiate la termenele stabilite. în ședința de vineri după-a- miază a comandamentului central, care a analizat desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară, s-a a- preciat că. datorită evoluției timpului. insămintările sint intirziate față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru a se recupera această rămi- nere în urmă, este necesar ca in toate județele, și cu deosebire in sudul țării, să fie folosite din plin toate mijloacele tehnice, să se lucreze cu toate forțele din zori și oină seara, astfel incit ritmul semănatului să crească simțitor. S-a indicat în mod deosebit ca. în aceste zile, organizațiile de partid de la sate, comandamentele comunale să acționeze stăruitor pentru ca. pretutindeni, munca să fie bine organizată, să se asigure ordine și disciplină fermă in efectuarea lucrărilor, utilizarea la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor agricole.Terminarea însâmîntării culturilor din prima urgență, și îndeosebi a sfeclei de zahăr, constituie principalul obiectiv care < trebuie dus la îndeplinire. La cele 150 000 ha care se însămîntaseră pînă Ia mijlocul săp- tămînii care a trecut s-au adăugat în ultimele zile noi suprafețe. Au încheiat insămintările din prima urgență unitățile agricole din 'județul Teleorman, iar în județul Olt aceste lucrări se apropie de sfirșit. Se constată însă mari diferente în ce privește suprafețele însămîntate între județele situate în aceeași zonă. Trebuie acționat energic pentru ca, pînă la 5 aprilie, să se încheie semănatul culturilor din prima urgență. Lucrările trebuie intensificate mai a- les în județele Constanta. Tulcea, Buzău. Timiș, Arad. Mehedinți, unde realizările obținute sint cu mult sub posibilități. Desigur, buna desfășurare a însămințărilor presupune asigurarea semințelor necesare, preluarea acestora de la centre urmînd să se încheie pînă la 1 aprilie.în legumicultura a fost îndeplinit programul privind semănatul pentru producerea răsadurilor destinate culturilor de timp și se lucrează la re- picatul lor. în solarii s-a încheiat plantatul verzei, iar în județele Teleorman. Ialomița. Brăila și Ilfov se

plantează și roșiile. Potrivit recomandărilor făcute de comandamentul central, pînă la 31 martie trebuie să se incheie repicatul răsadurilor de tomate, iar pînă la 5 aprilie să se asigure in totalitate răsadul necesar pentru ardei capia și gogoșari.O atenție deosebită trebuie acordată plantării cartofilor timpurii. U- nitătile agricole cooperatiste din județele Dolj, Teleorman și Olt au terminat această lucrare. în județul Teleorman. bunăoară, au fost plantate suplimentar peste 300 ha. Odată cu îmbunătățirea vremii, plantarea cartofilor s-a intensificat și în alte județe, realizîndu-se pînă în prezent aproape o treime din suprafața stabilită.Bine-organizat trebuie să se lucreze și în pomicultură și viticultură. Pină acum a fost executat un mare volum de lucrări de întreținere în livezi și vii. Este necesar ca, în continuare, să se acționeze în mod ho- tărît pentru ca tăierile la pomi să se termine pînă la 31 martie, iar fertilizarea și lucrările solului în livezi — pînă' la 10—15 aprilie. Organele de specialitate și conducerile unităților agricole au datoria să se ocupe cu întreaga răspundere de plantarea noilor livezi și vii. în acest scop este necesar să fie procurat de urgență materialul săditor, respectîndu-se cu strictețe repartițiile date.Lucrările agricole au acum caracter de urgență. Iată de ce este de datoria mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură să lucreze și duminica, transformînd ziua de azi într-o zi obișnuită de muncă. O zi cîștigată la însămînțărl, la celelalte lucrări agricole de sezon constituie o garanție in plus pentru a se obține in acest an recolte sporite.în această perioadă de intensă activitate în agricultură, nu există sarcină mai importantă pentru cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole decît aceea de a conduce la fața locului, în cîmp, desfășurarea lucrărilor, de a soluționa o- perativ toate problemele ce se ridică.Pretutindeni, organele și organizațiile de partid, comuniștii de la sate trebuie să se afle, în aceste zile, in fruntea tuturor acțiunilor ce se desfășoară în campania agricolă de primăvară, să mobilizeze și să unească eforturile mecanizatorilor și cooperatorilor, ale tuturor lucrătorilor din agricultură în vederea executării în ritm, susținut și în cele jnal bune condiții a însămințărilor d a celorlalte lucrări de sezon.
Deosebit de bogat, programul de lucru 
eu reprezentanți ai vieții economice, cu 
unor realizări remarcabile ale geniului 

de la Șantierele navale din

a cuprins intilniri cu personalități ale vieții politice, 
populația țării prietene, prilejuind, totodată, cunoașterea 
creator elen. însuflețită primire în mijlocul muncitorilor 

Scaramanga, al locuitorilor orașului Pireu

Au îndeplinit planul trimestrialUnitățile Centralei industriale de metale neferoase — Slatina au ă- nunțat ieri, 27 martie, îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru al anului. Pînă la finele lunii colectivele de rfuncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul centralei vor pro

duce suplimentar peste 5 300 tone alumină calcinată. 300 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu. 140 tone electrozi siderurgici, 46 tone laminate de cupru și alamă etc. în fruhtea întrecerii socialiste se află întreprinderea de aluminiu și cea de pre

lucrare a aluminiului din Slatina, precum si Combinatul metalurgic din Tulcea. Se estimează că pînă la sfîrșitul trimestrului va fi realizată o producție peste plan în valoare de circa 90 milioane lei. (Emilian Rouă).
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 
Ifegături dintre ele.

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU

Ne bucurăm deoarece ați venit ca 
reprezentantul unui popor prieten... Vom 
da un exemplu practic de ceea ce 
pot să realizeze două națiuni inspirate 
de idealurile coexistenței pașnice și 
colaborării, atît prin acorduri bilaterale, 
cit și în cadrul colaborării multilaterale.

Președintele CONSTANTIN TSATSOS

Dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de primul 

ministru al Greciei, Constantin Karamanlis

in timpul dineului

Președintele Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat. simbătă la prînz. la un dejun oficial, oferit în onoarea lor, de primul ministru Constantin Karamanlis.înalții oaspeți români au fost în- tîmpinați cu căldură de premierul elen, care îi conduce in salonul de recepții.Participă, din partea greacă, Pa- nayotis Papaligouras, ministrul coordonării și planului, Gheorghios Ral- lis. ministru la Președinția Consiliului. ministrul educației naționale, Dimitrios Bitsios. ministrul afacerilor externe. Evanghelos Averof-Tositsa, ministrul apărării. Constantin Try-

panis. ministrul culturii și științelor, Ghiorghios Mavros. președintele Uniunii Centrului Democratic, lider al opoziției parlamentare. Xenofon /iolotas, guvernatorul Băncii Greciei, cu soțiile, alte persoane oficiale.Iau parte, de asemenea, persoanele oficiale care il însoțesc pe președintele Republicii Socialiste România : George Macovescu. ministrul afacerilor externe. Nicolae Doicaru, consilier al președintelui republicii. Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale, Constantin Mitea. consilier al președintelui republicii. Ion M. Nicolae. adjunct al ministrului

industriei chimice. Marin Trăistartl, adjunct al ministrului comerțului exterior si cooperării economice internaționale.în timpul dejunului. desfășurat îritr-o atmosferă de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis s-au întreținut cordial, con- tinuînd dialogul — început sub cele mai bune auspicii — consacrat promovării și adîncirii conlucrării dintre România și Grecia.Premierul Karamanlis și președintele Ceaușescu au rostit, la încheierea dejunului, toasturi, care au fost îndelung aplaudate de cei prezenți.
Toastai 

primului ministru 
Constantin KaramanlisDomnule președinte,Doamnă Elena Ceaușescu,Sint deosebit de bucuros că ml se oferă prilejul să vă primesc la Atena și să vă reîntorc găzduirea călduroasă pe care mi-ați oferit-o în cursul vizitei de anul trecut in frumoasa dumneavoastră țață. întoreîndu-mă din România, am adus cu mine cele mai bune impresii în legătură cu strălucita primire pe care mi-a rezervat-o poporul român, cit și sinceritatea sentimentelor dumneavoastră, domnule președinte, față de Grecia de astăzi.Dorim ca aceleași impresii să le dobîndiți și dumneavoastră, în cursul șederii în țara noastră. Aceasta, pentru că sentimentele poporului grec față de poporul român sint sentimente așezate pe fundamentul unei istorii comune de secole, în cursul cărora cele două popoare ale noastre au învățat să se iubească și să se aprecieze reciproc și să lupte pentru idealuri comune. Numele României amintește grecilor de pămîntul ospitalier unde au muncit și au prosperat generații întregi de greci distinși. El amintește însă, înainte de toate, țara de unde a țîșnit flacăra renașterii noastre naționale. De aceea. Iașiul, Drăgășanii dobindesc pentru greci dimensiunile unui simbol deosebit de important, care va lumina totdeauna marele bulevard al prieteniei româno-grecești.Prietenia dintre popoare nu se fundamentează insă numai pe aprecierea reciprocă și pe legăturile spirituale încercate de-a lungul anilor. Este nevoie și de o credință comună în principiile fundamentale care trebuie să guverneze relațiile dintre statele noastre, cit și relațiile noastre cu alte țări. Tocmai din acest motiv, Declarația solemnă comună, pe care am semnat-o anul trecut la București, dobîndește o importanță deosebită, importanță pe care o subliniază dificultățile etapei în care se

Toastul
președintelui

Nicolae CeaușescuDomnule prim-ministru,Doamnelor și domnilor,în numele meu și al soției mele, al colaboratorilor care mă însoțesc, exprim mulțumiri cordiale pentru ospitalitatea cu care ne înconjurați, pentru cuvintele de apreciere pe care le-ați rostit la adresa, țării mele, a poporului român. în toate acestea văd o expresie a sentimentelor sincere, de stimă și prietenie, pe care poporul grec le nutrește față de poporul român și vă asigur că, la rîndul său, poporul român este animat de simțăminte de inaltă considerație, simpatie și caldă prietenie față de poporul țării dumneavoastră.Fără îndoială că tradițiile de colaborare străvechi au avut și au o importanță deosebită în dezvoltarea conlucrării dintre popoarele noastre. Caracteristica acestor tradiții constă in aceea că popoarele noastre au luptat împreună împotriva dominației străine, pentru libertatea națională, pentru o viață mai bună, liberă. La toate acestea trebuie să adăugăm astăzi insă noi elemente pentru a ridica la un nivel și mai înalt colaborarea româno-greacă.Doresc să exprim satisfacția mea pentru cursul ascendent al relațiilor româno-elene care, după vizita dumneavoastră, domnule prim-ministru, la București, au căpătat noi dimensiuni. în convorbirile pe care le-am avut în aceste două zile am ajuns împreună la concluzia că sint încă multe posibilități și perspective de extindere a acestei colaborări.Fără îndoială că trebuie să acționăm pentru a extinde conlucrarea româno-greacă și in domeniul colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume. Am salutat, desfășurarea cu rezultate pozitive a intîlnirii specialiștilor din țările balcanice pe problemele econo-
(Continuare tn pag. a IH-a) (Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN GRECIA
în mijlocul constructorilor 
de nave de la ScaramangaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost sîmbătă oaspete al constructorilor de nave de la Scaramanga și al locuitorilor orașului Pireu. întreaga desfășurare a vizitei a constituit o puternică afirmare a sentimentelor de caldă prietenie nutrite de oamenii muncii, de poporul grec fată de poporul român, a voinței de a ridica pe noi trepte relațiile de colaborare româno-elene, în folosul reciproc, al progresului și păcii.Situate la 15 km de centrul capitalei Greciei, între Pireu și golful al cărui nume, Eleusis. evocă pagini întregi de mitologie, dar și din istoria mai recentă a acestei țări, șantierele navale de la Scaramanga sînt una din primele întreprinderi moderne ale Greciei ridicate în vederea afirmării și mai viguroase a străvechii vocații marinărești a elenilor. Șantierele, cea mai importantă unitate a industriei navale a Greciei, dotate cu utilaje ultramoderne, și-au sporit an de an capacitatea. Colectivul de înaltă calificare al întreprinderii, alcătuit din 6 500 de oameni, construiește corespunzător exigențelor progresului tehnic, zeci de nave pentru transportat petrol sau mărfuri generale reparind pînă în prezent circa 3 500 de vase cu un deplasament total de peste o sută milioane tdw.Pornind de la reședința prezidențială, coloana mașinilor oficiale, escortată de motocicliști, străbate marile artere ale capitalei Greciei, o

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Muzeul național de arheologie 

din AtenaSîmbătă dimineața, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Ioanna Tsatsos, a făcut o vizită la Muzeul național de arheologie din Atena, prestigioasă instituție care tezaurizează exponate de valoare Inestimabilă pentru Istoria și cultura Greciei antice, pentru arta și civilizația universală.Vase și amfore, unelte, obiecte din ceramică și teracotă, podoabe și miniaturi din aur, sculpturi în marmură, și bronz, desene și reprezentări grafice, descoperite pe tot teritoriul țării, în Grecia continentală și în cea insulară, redau sistematic și deosebit de sugestiv tabloul vieții sociale și artistice elene, începînd de acum 5 000 de ani.Tovarășa Elena Ceaușescu a a- preciat activitatea laborioasă a cer
Toate ziarele de dimineață și de după-amiază, care apar la Atena, publică, cu titluri mari, pe prima pagină, reportaje detaliate ale primei zile a vizitei oficiale in Grecia a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, subliniind căldura cu care au fost întâmpinați solii poporului român, caracterul cordial și fructuos al primelor convorbiri oficiale ; ele reiau integral toasturile rostite la dineul oferit de președintele Constantin Tsatsos și’ doamna Ioanna Tsatsos în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt publicate, de asemenea, numeroase fotografii înfă- țișînd aspecte de la principalele momente ale programului zilei de vineri.„Poporul grec a primit din toată inima pe președintele României, Nicolae Ceaușescu" — subliniază „TO VIMA" în reportajul său pe care îl supratitrează : „Colaborare deplină cu România".„Cu perspectivele cel» mai favorabile pentru strângerea pe mai departe a relațiilor greco-române, Grecia a primit ieri cu entuziasm pe președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu". scrie 3a rîndul său „KATHIMERINI". Conducătorii celor două țări au exprimat dorința Greciei și României de a înainta cu pași rapizi spre realizarea unui ansamblu foarte larg de colaborări, în domeniile economic, științific și cultural și. concomitent, să intensifice eforturile^ pentru extinderea acestei colaborări în întreaga regiune balcanică.într-un comentariu intitulat : „Relațiile Greciei și României", același ziar subliniază : Domnul Ceaușescu, un conducător politic cutezător și hotărât, a dat un avint .însemnat extinderii legăturilor prietenești tradi

porțiune a magistralei Atena-Corint și, după localitatea Daphni, pătrunde pe șoseaua de unde se zăresc numeroasele nave aflate în construcție sau reparație.Coloana oficială sosește în incinta Întreprinderii, ale cărei edificii sint pavoazate cu drapelele de stat ale României și Greciei. Dind expresie sentimentelor de înaltă prețuire pe care le nutresc față de șeful statului român, bucuriei ce le-o prilejuiește această vizită, ospitalierele gazde au înscris pe frontispiciul intrării, in limbile română și elenă cuvintele : „BUN VENIT, DOMNULE PREȘEDINTE NICOLAE CEAUȘESCU!" Președintele Nicolae Ceaușescu este însoțit de primul ministru Constantin Karamanlis.Sint' prezenți tovarășii George Macovescu. Nicolae Doicaru. Constantin Mițea. Ion Brad, alte persoane oficiale române.înaltii oaspeți sînt întîmpinati cu deosebită căldură și înaltă considerație de C. Dracopoulos, președinte director general al șantierelor, C. Cald is. director tehnic, de alți membri ai conducerii întreprinderii. Un mare număr de muncitori și tehnicieni salută cu îndelungate aplauze și urale pe solul poporului român. Din acest moment și pînă La încheierea vizitei, traseul străbătut de tovarășul Nicolae Ceaușescu, locurile în care s-a oprit pentru a cunoaște mai îndeaproape munca și realizările constructorilor de nave eleni sînt înțesate de sute și sute de oameni apartinind acestui colectiv 

cetătorilor, preocuparea pentru identificarea și reconstituirea pieselor arheologice de vîrste milenare și a felicitat pe custozi pentru modul in care conservă exponatele, pentru inspirata și științifica organizare muzeistică.în continuare, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Ioanna Tsatsos. a vizitat Templul lui Teseu — monument excepțional conservat, care permite cel mai bine formarea unei imagini despre înfățișarea unui templu antic grecesc — precum și Agora elenistică și romană, ambele situate la poalele Acropolei.De asemenea, a făcut o vizită în orașele Atena și Pireu, unde a cunoscut pitoreștile cartiere turistice Microlimano și- Marina Zeas, de pe țărmul Golfului Saronikos, 
ționale cu Grecia. La București, în timpul vizitei domnului Karamanlis, în luna mai anul trecut, au fost puse bazele pentru un contact și o colaborare mai strânse între țările balcanice. De altfel, atunci s-a conturat ideea Conferinței interbalcanice de la Atena, care deschide perspective promovării unei colaborări multita
„Un nou pas înainte pe calea 

spre dezvoltarea colaborării 
multilaterale româno-grecești" 

Ample relatări și comentarii în presa ateniană 
cu privire la desfășurarea vizitei

terale între popoarele din Balcani. La această conferință delegația română a avut un rol foarte constructiv-și a fost aceea care s-a străduit să promoveze și să materializeze cit mai repede ideea colaborării dintre popoarele din Balcani. Grecia apreciază valoarea acestui efort al României.Pe lîngă reportajul primei zile, in care apreciază că „vizita președintelui Nicolae Ceaușescu nu poate decit să fie considerată drept un nou pas înainte spre dezvoltarea unei colaborări multilaterale și spre strîngerea 

— unul din cele mai reprezentative ale clasei muncitoare din Grecia.Răspunzînd invitației gazdelor, președintele Nicolae Ceaușescu face un prim .popas la docul în care se află în reparații o navă de 250 000 de tone unde directorul șantierelor prezintă o serie de date caracteristice uriașului petrolier. în cadrul discuției ce are loc. președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis abordează probleme privind extinderea oooperării româno-elene.Trecind pe lingă șantierul docului destinat unor nave de o jumătate de milion de tone — cel mai mare din Mediterană — coloana prezidențială se oprește în fata halei de prelucrat, prin mijloace automate, a tablei folosite pentru construirea vapoarelor. Și aici sute de muncitori, ingineri și tehnicieni, masați la intrarea în secție. aclamă pe președintele României socialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu stringe cu căldură mîi- nile muncitorilor ce au ieșit în în- tîmpinare. în secție, președintele României se interesează de caracteristicile tehnico-economice ale unor instalații moderne.Un moment emoționant al vizitei l-a prilejuit popasul la docul pentru nave de 75 000 de tone. Aici, în jurul președintelui Nicolae Ceaușescu s-au adunat, venind și de la alte secții ale întreprinderii, un mare număr de oameni ai muncii. Reprezentantul muncitorilor de la sectorul de reparații al șantierelor, exprimîndu-și satisfacția pentru vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru faptul că popoarele celor două țări colaborează tot mai strîns, a ținut să-i adreseze cîteva cuvinte din partea tovarășilor săi de muncă. „Vă salutăm cu multă prietenie, domnule președinte, pentru că sînteți reprezentantul unei țări de care sîntem foarte legați — a spus el. Avem sentimente de prietenie față de muncitorii români și dorim ca prietenia și relațiile, dintre noi să se dezvolte și mai mult. Noi, ca muncitori, am dorit să vă spunem acest lucru".Răspunzînd, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : „Vă mulțumesc și țin să spun că în întrevederile cu domnul prim-ministru ne-am înțeles foarte bine. Și in România întregul popor, muncitorii sint pentru o prietenie strînsă. Vă doresc multă sănătate și succes în întreaga activitate". Aceste cuvinte sînt primite cu vie satisfacție, cu noi manifestări de stimă și prețuire față de șeful statului român. însoțit de a- plauzele și uralele celor care au ținut să-1 salute cu atita căldură, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat apoi spre un alt obiectiv al întreprinderii.în încheierea vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu este invitat, in pavilionul tehnico-administrativ. ‘ de unde se deschide privirilor ampla panoramă a șantierelor ce cunosc o vie și bogată activitate.Președintele-director general al Întreprinderii, C. Dracopoulos, mulțumește pentru onoarea care a constituit-o pentru întregul colectiv vizita președintelui României.Mulțumind pentru primire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat din nou, împreună cu, premierul Constantin Karamanlis, idei privind cooperarea româno-elenă.Președintele Nicolae Ceaușescu primește apoi delegațiile sindicatelor muncitorilor și funcționarilor întreprinderii, care mulțumesc încă o dată, în numele întregului colectiv, pentru vizită. Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Aș dori să urez tuturor muncitorilor și funcționarilor succese în activitatea lor, multă sănătate și o dezvoltare a colaborării dintre constructorii de nave români și greci in spiritul prieteniei dintre popoarele noastre".Președintele Nicolae Ceaușescu semnează apoi în Cartea de onoare.
Depunerea unei coroane de floriîn cursul dimineții de sîmbătă, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Monumentul soldatului necunoscut, situat in marea piață a Constituției — Sintagma — din fața Parlamentului Elenilor.Constind dintr-un basorelief de marmură, ce înfățișează corpul unui luptător din antichitate, culcat pe patul funerar, monumentul, dezvelit la 25 martie 1932, La aniversarea începerii revoluției de eliberare națională din 1821, cinstește memoria eroilor căzuți pentru patrie.La ceremonie, șeful statului român a fost însoțit de ministrul apărării al Republicii Elene, Evanghelos A- verof-Tositsa.Au fost prezenți George Macovescu. ministrul afacerilor externe. Nicolae Doicaru. consilier al președintelui republicii, și celelalte 

pe mai departe a legăturilor de prietenie și înțelegere reciprocă între cele două țări", cotidianul „RIZOS- PASTIS" consacră o jumătate de pagină unui articol intitulat : „Succese ale României socialiste ; o mare dezvoltare economică".„AKROPOLIS", in reportajul despre vizită, subliniază între altele t

„Apreciem în mod deosebit faptul că România joacă un rol pozitiv în problema cipriotă și atribuie coexistentei pașnice dintre state cu sisteme diferite un înțeles care coincide cu înțelesul nostru. Există, deci, cele mai bune condiții pentru încheierea de noi acorduri, care vor favoriza efortul celor două țări de a asigura un nivel de viață superior popoarelor lor".Ziarul „AVGIII" iși intitulează reportajul „Primire călduroasă președintelui Ceaușescu ; Atena-Bucu- rești, posibilități nelimitate de cola-

Pe Acropola
La Pireu — 

poarta maritimă a GrecieiIn continuare, coloana prezidențială, în aplauzele și uralele celor prezenți, se îndreaptă spre cheiul unde președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de premierul Constantin Karamanlis, se îmbarcă pe nava „Teseu", indreptîndu-se spre portul Pireu, unde s-a desfășurat o nouă etapă a vizitei. Siluetele impunătoare ale zecilor de nave ancorate și ale macaralelor ce încarcă sau descarcă mărfuri sosite din toate colțurile lumii sau destinate să ajungă pe cele mai diferite meridiane oferă o elocventă imagine a intensei activități pe care o cunoaște „poarta maritimă a Greciei". Prin portul Pireu se efectuează cea mai mare parte a schimburilor de produse dintre România și Grecia, ceea ce și explică frecvența sporită cu care la cheiurile sale ancorează nave purtînd drapelul țării noastre. Este și aceasta o convingătoare mărturie a dinamismului relațiilor de colaborare româno-elene. a voinței de a fructifica și mai mult posibilitățile pe care le oferă economia în plin avint a țării noastre și succesele înregistrate de poporul grec pe calea progresului țării sale.Devenit unul din principalele centre maritime ale Mediteranei. portul este străjuit de cheiuri a căror lungime atinge 18 km. Munca in port este aproape în întregime mecani
persoane oficiale române. Era, de a- semenea, de față colonelul Ion Stă- nescu, atașatul militar, aero și naval al României in Grecia.în frumoase uniforme tradiționale, • o gardă de evzoni se află aliniată pe marea esplanadă ce precede monumentul.La coborirea din automobil, șeful statului român este întimpinat de comandantul gărzii, care prezintă raportul.în sunetele fanfarei, președintele Nicolae Ceaușescu se apropie de monument și depune coroana de flori pe lespedea de marmură. în semn de profund omagiu adus glorioaselor tradiții de luptă ale poporului grec pentru apărarea ființei naționale și independență. înaltul oaspete păstrează un moment de reculegere.Se aud salve de tun. Fanfara in
borare. Vizita, o contribuție valoroasă la consolidarea păcii in Balcani și în Mediterană". Cotidianul consacră editorialul său sub titlul : „Prietenul nostru Ceaușescu", personalității șefului statului român, relevînd că „președintele Ceaușescu este un promotor sincer al principiilor prieteniei și colaborării tuturor popoa

relor pe baza egalității, respectării independentei, neamestecului în afacerile interne. Iar vizita sa in țara noastră, contactul cu poporul nostru, cordialitatea cu care este înconjurat, pot duce spre o nouă etapă de înflorire a relațiilor între Grecia și România — nu numai în domeniul economic și cultural, dar și in cel politic. Pe fundalul acestei perspective se conturează necesitatea transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii, fără baze străine și arme nucleare, fără ingerințe care urmăresc să împiedice colaborarea frățească 

zată. Un exemplu sugestiv al modernizării activității portuare in ultimii ani îl oferă dezvoltarea traficului de containere, -care în 1975 s-a cifrat la 47 000 unități si care, prin grija autorităților elene, urmează să crească cu circa 30 la sută anual.La coborirea pe țărm, președintele Nicolae Ceaușescu este întimpinat de primarul orașului Pireu. Anasthasios Voulodinos. de președintele Consiliului de administrație al portului, Spiros Soulis. de membri ai municipalității și ai conducerii portului.La, sediul administrației portuare, are loc o scurtă discuție, după care președintele Consiliului de administrație oferă șefului statului român, în amintirea vizitei în acest străvechi oraș, o plachetă a portului. Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Mi-a făcut o impresie bună toată această vizită. Mulțumesc domnului prim-ministru că a organizat această vizită in care am fost împreună. Aș dori să urez populației din Pireu multă fericire și prosperitate si o conlucrare bună cu țara noastră".Străbătînd apoi orașul și șoseaua ce flanchează în această zonă țărmul egeean. coloana oficială s-a în- dreptat spre reședința dih Atena rezervată președintelui României.
tonează imnurile de stat. ale României și Greciei.Președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de Evanghelos Averof-Tositsa, ministrul grec al apărării, salută drapelul și apoi trece in revistă garda de onoare.Evanghelos Averof-Tositsa prezintă șefului statului român pe comandanții armatei prezenți la ceremonie.Piața Sintagma, împodobită cu drapelele de stat ale României și Greciei, cunoaște, la această oră, o animație neobișnuită. Mii de atenieni au ținut să vină aici pentru a-și exprima, încă o dată, simpatia față de șeful statului român, pe care îl salută cu deosebită căldură, cu ropote de aplauze. Președintele Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie la manifestația entuziastă a locuitorilor Atenei.
dintre popoare și să semene contradicții și ură".într-un articol intitulat : „Grecia și România", „ATHINAIKI" scrie că „sînt foarte multe motivele pentru care poporul grec a primit cu sentimente de prietenie sinceră pe președintele român Nicolae Ceaușescu. Niciodată în istorie — arată ziarul — cele două națiuni ale noastre nu au fost adverse, iar de multe ori au colaborat în lupte comune și în eforturi comune. în plus, cele două țări ale noastre pot colabora pe tărâm economic. pentru binele comun. De asemenea, pot deveni un factor pentru făurirea unei păci balcanice.Printre altele, România are experiența exploatării petrolului, fapt care-i permite să devină un colaborator strălucit fără să aducă cu el și nenorocirile monopolului.Astfel, în aceste condiții. vizita președintelui Ceaușescu în țara noastră este un eveniment politic de importanță deosebită.Strângerea legăturilor dintre cele două popoare, român și grec, va contribui la apropierea reciprocă a națiunilor noastre în toate domeniile, economic, științific și politic".Comentînd semnificațiile vizitei, „VRADINI" remarcă, la rîndul său : „România și Grecia sînt Si mai strâns legate de scopul comun ca Balcanii să devină o regiune a înțelegerii. păcii și colaborării. Sint cunoscute inițiativele românești in acest spațiu. La fel de cunoscut este și sprijinul fierbinte al președintelui Ceaușescu pentru efortul premierului Karamanlis de convocare la A- tena a conferinței interbalcanice.în aceste condiții, vizita președintelui român la Atena nu poate decît să fie încă un pas nou important în dezvoltarea legăturilor prietenești, care există între cele două țări balcanice". • De la trimișii speciali

Pe Acropole, admirind 
nemuritoarele monumente 

ale antichitățiiSîmbătă după-amiază. președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Complexul arhitectonic de pe Acropole. care concentrează cele mai reprezentative monumente ale civilizației antice grecești. Inalții oaspeți sînt însoțiți de ministrul elen al culturii si științelor. Constantin Try- panis. și de persoanele oficiale române.Pe platoul din fața monumentelor, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinati de Gheorghios Dondas. directorul antichităților și al Muzeului Acropolei.Numeroși turiști, care vizitau la acea oră celebrele relicve ale antichității, au salutat cu căldură pe șeful statului român.Duipă ce au străbătut aleea propy- leelor, intrarea monumentală spre A- cropole. construite de arhitectul Mne- sicles în epoca lui Pericle, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se opresc lîngă Templul Athenei Nike. edificat spre sfîrșitul secolului al V-lea î.e.n. pentru comemorarea renumitelor victorii ale atenienilor asupra perșilor. Directorul Dondas dă explicații asupra modului "în care, după distrugerile pe care le-a suferit in secolul al XVII-lea. templul a fost reconstruit cu materialele originale care au fost regăsite.Oprindu-se în fața Parthenonului, templul ce domină colina, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

In timpul vizitei la Șantierele navale de la Scaramanga
„Primim și salutăm cu bucurie 

pe președintele României, 
Nicolae Ceaușescu44

- Declarații ale unor partide 
și personalități politice -BIROUL DE PRESA AL C.C. AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA (INTERIOR) a dat publicității o Declarație in care relevă că „Poporul grec primește cu căldură pe președintele Republicii Socialiste România în vizită la Atena. întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele noastfe, se spune în declarație, constituie o contribuție prețioasă pentru consolidarea păcii în această regiune a lumii.Președintele Ceaușescu și-a legat numele de principiile apărării independenței naționale, dreptului tuturor popoarelor, egalității in relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, de ideile colaborării pelei mai largi în lupta împotriva imperialismului, pentru perspectiva unei păci fără blocuri militare, fără a- mestec în treburile interne ale țărilor mici și fără baze străine. Aceste idei iși găsesc un ecou tot mai larg intrucit ele corespund intereselor majore ale tuturor popoarelor și speranțelor lor pentru un viitor mai bun".

★Președintele UNIUNII DEMOCRATICE DE STÎNGA — E.D.A., Ilias Iliou, a remis presei o declarație in care' dă glas înaltei sale considerații față de personalitatea șefului statului român.„Primim și salutăm cu bucurie pe președintele României, Nicolae Ceaușescu — se spune în declarație. Vizita sa, dincolo de faptul că marchează legăturile strînse de priete

Ceaușescu sînt informați asupra ingenioaselor soluții arhitecturale al» antichității ce iși găsesc atît de strălucit expresia în acest monument impunător.De aici, de pe terasa Acropolei, înalților oaspeți le sînt prezentate celelalte monumente datind din antichitate și care se află la poalele colinei sau in apropierea ei : teatrul unde 5 000 de spectatori pot urmări, vara, piese ale scriitorilor antici, Teatrul lui Dionisos, Areopagul, Templul lui Teseu. Tot de aici, in fața privirilor se deschide vasta panoramă a orașului modern, precum și a pitorescului cartier Plaka.A "fost vizitat, de asemenea, „Muzeul Acropolei", care adăpostește exemplare unice ale sculpturii antice grecești descoperite in templele de pe „stinca sacră" și din imediata vecinătate a acesteia. -în opt săli succesive sint păstrate frontoane și fragmente de frontoane înfățișând „muncile" lui Hercules, core — figuri feminine executate cu inegalabilă artă în secolul al VI-lea î.e.n. — celebrul „Efeb", precum și fragmente din frizele care au împodobit cîndva Parthenonul.înainte de încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se opresc cîteva momente în fața Erechteionului, monument ce se remarcă prin finețea decorațiilor și grația porticurilor sale.La reîntoarcere, înalții oaspeți sînt din nou salutați cu căldură și stimă de numeroase grupuri de cetățeni.

nie dintre popoarele noastre, ne prilejuiește o emoție deosebită. Pentru că în persoana sa vedem pe luptătorul de frunte pentru independența țării sale și a țărilor mici și mijlocii în general, ca și al ideii fundamentării de relații democratice pe baza egalității, de asemenea, pentru promovarea înțelegerii balcanice într» popoare cu sisteme sociale diferite".
★PRIMARUL GENERAL AL ATENEI, Iannis Papatheodorou, a declarat reprezentanților presei : „Autoritatea municipală actuală a Atenei este animată de convingerea că, la dezvoltarea de legături de prieteni», colaborare și de largi schimburi între popoare, consiliile municipal», îndeosebi cele ale capitalelor, pot să-și aducă o contribuție foart» substanțială. Ele pot și trebuie să fie, in acest sens, un factor de înțelegere reciprocă intre popoare și de consolidare a păcii.Ne simțim atașați de poporul român în special prin strinse și vechi legături de prietenie și afinități care ne-au făcut să fim totdeauna alături.Cred că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu la Atena va constitui un factor important pentru strângerea și mai mult a relațiilor dintre cele două popoare prietene ale noastre. Sîht sigur, de asemenea, că rezultatele sale vor fi importante pentru ambele țări, precum și pentru colaborarea în Balcani".
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VIZITA PREȘEDINTA CEAUȘESCU IN GRECIA
Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 

si tovarășa Elena Ceausescu in onoarea 
președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos, 

și a doamnei Ioanna TsatsosPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit sîmbătă un dineu în onoarea președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și a soției sale, doamna Ioanna Tsatsos.A participat Constantin Karamanlis, primul ministru al guvernului grec.Dineul a reunit pe președintele parlamentului. Constantin Papacon- stantinou, Ghiorghios Mavros, președintele Uniunii Centrului Democratic, șeful opoziției parlamentare, pe, membri ai guvernului — Panayo- tis Papaligouras. ministrul coordonării și planului, Ioannis Boutos, ministru supleant al coordonării economice. Gheorghios Rallis, ministru la Președinția Consiliului, ministrul educației naționale, Dimitrios Bitsios, ministrul afacerilor externe, Evanghelos Averof-Tositsa, ministrul apărării naționale. Constantin Stefanopoulos,
Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuDomnule președinte,Doamnă Ioanna Tsatsos,Domnule prim-ministru,Doamnelor și domnilor,Ne aflăm de două zile în frumoasa dumneavoastră țară. Am acumulat atit de multe impresii plăcute, încit îmi este aproape greu să încep cu ceva deosebit. Cred că nu o să-mi luați In nume de rău dacă voi începe cu sentimentele prietenești pe care le-am întîlnit la poporul grec.In acest timp destul de scurt am Înțeles mai bine felul de a fi și de a acționa al poporului dumneavoastră. Și cunoscînd bine poporul meu, am înțeles de ce există aceste relații strinse de prietenie între cele două țări și popoare ; pentru că ambele popoare — al dumneavoastră ceva mai mult, al nostru ceva mai puțin — au un trecut îndelungat și întotdeauna, în acest trecut, chiar îndepărtat, au luptat pentru independență, pentru a fi ele insele. Și ’ntci nu se poate ca ac'est trecut glorios să nu-și pună amprenta a- supra prezentului. Popoarele noastre, care au dat mult pentru civilizație, nu pot să nu fie astăzi în primele rînduri ala luptei pentru progres,

Toastul președintelui 
Constantin TsatsosDomnule președinte.Vă mulțumesc foarte călduros pentru cuvintele dumneavoastră pline de înțelepciune adresate, prin persoana mea, poporului grec, cul- turii și tradițiilor sale îndelungate de luptă.Nu este nevoie să vă spun ceea ce deja cunoașteți, și anume că, după vizita încununată de succes a primului nostru ministru, domnul Constantin Karamanlis, la București — pe care poporul grec a atpreciat-o deosebit de mult atît pentru rezultatele Bale, cit șl pentru că a fost prima manifestare de prietenie a regimului nostru democratic restabilit față de poporul român — vizita dumneavoastră. împreună cu doamna Elena Ceaușescu. a avut un ecou unanim 

in rmjlooul muncitorilor de la Scaramanga

ministrul de interne, Constantin Ste- fanakis, ministrul justiției, Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor, Constantin Konofagos, ministrul industriei, toannis Varvitsio- tis, ministrul comerțului, Christofo- ros Stratos, ministrul lucrărilor publice, Stefan Stefanopoulos, fost prim-ministru, Iannis Papatheodorou, primarul orașului Atena, șeful forțelor armate și comandanții armelor, personalități ale vieții politice, economice și culturale.Au luat parte, de asemenea. Hara- lambos Dracopoulos, secretar al C.C. al P.C.G. (interior). Harilaos Flora- kis. prim-secretar al C.C. al P.C.G., Ilias Iliou. președintele E.D.A.. Andreas Papandreu, președintele P.A.S.O.K.La dineu au participat George Ma- eovescu. ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui republicii, Nicolae Iones- 

pentru pace. Tocmai aceste sentimente le-am înțeles noi bine în acest timp de cind ne aflăm in țara dumneavoastră !Am avut convorbiri cu dumneavoastră, domnule președinte, cu dumneavoastră, domnule prim-ministru î am impresia că în convorbirile din aceste zile am ajuns la înțelegeri bune, de altfel în spiritul discuțiilor și înțelegerilor realizate la București, cu prilejul vizitei dumneavoastră, domnule prim-ministru. Pot spune ca înțelegerile noastre deschid minunate perspective de colaborare între România și Grecia. Personal, am deplină încredere că poporul român și poporul grec vor ridica pe o treaptă nouă colaborarea și prietenia lor tradițională, că această conlucrare va servi nu numai intereselor popoarelor noastre, dar și cauzei păcii în Balcani și în întreaga lume.Noi, oamenii politici, conducători de state și guverne, avem răspunderea față de popoarele noastre de a face totul pentru a le apropia, pentru ca ele să trăiască într-o colaborare, ;:ît mai strînsă, prietenească.Avem răspunderea față de viitorul popoarelor noastre de a soluționa pe cale pașnică problemele care se mai ridică lntr-un loc sau altul, să lăsăm 

în tara noastră. Prezenta dumneavoastră în mijlocul nostru, domnule președinte, după răspunsul dumneavoastră foarte binevoitor la inițiativa primului nostru ministru cu privire la convocarea unei prime conferințe înterbalcanice, marchează un nou moment al eforturilor comune pentru o colaborare mai substanțială si mai strinsă in toate domeniile.Pentru toate aceste motive poporul grec și-a deschis larg brațele în fața dumneavoastră și a distinsei dumneavoastră soții, doamna Elena Ceaușescu. De aceea, vă considerăm ca prieteni care ne-au adus din partea a milioane de români un mesaj de dragoste, dar și de credință comună în idealul colaborării internaționale pașnice între toate popoarele independente. . 

cu. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mitea. consilier al președintelui republicii. Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice. Marin Trăistaru. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Erau prezenti Ion Brad, ambasadorul României la Atena. Dimitri Papadakis, ambasadorul Greciei la București, precum și decanul corpului diplomatic. Nikos Kranidiotis, ambasadorul Ciprului.Președintele NicoLae Ceaușescu și președintele Constantin Tsatsos au rostit toasturi, urmărite cu deosebită atenție și. subliniate cu aplauze de participantii la dineu.Dineul, s-a desfășurat sub semnul cordialității și prieteniei care caracterizează relațiile dintre cele două tari.

generațiilor viitoare o lume mai bună și mai dreaptă. Nu sînt printre aceia care cred că viitoarele generații trebuie să trăiască numai și numai în belșug ; vor avea și ele destul de făcut pentru progresul general al omenirii. Dar poate, niciodată ca acum, nici o generație — ca generația noastră — nu a avut atitea răspunderi față de soarta omenirii. Iată de ce trebuie să facem totul pentru a asigura pacea și colaborarea între popoare. Numai așa servim popoarele noastre, servim cauza civilizației și progresului întregii omeniri.Noi ne-am înțeles bine. Sînt convins că vom colabora în această direcție în condiții tot mai bune.De aceea, doresc să închin acest pahar, pentru o prietenie veșnică între români și greci.Aș dori să repet și în acest cadru Invitația pe care o adresez domnului președinte și doamnei Tsatsos de a face o vizită în România.De asemenea, adresez această, invitație și domnului prim-ministru.Doresc să ridic paharul în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, a doamnei Tsatsos, in sănătatea dumneavoastră, domnule prim- ministru, în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze)

Domnule președinte,Vă rog să transmiteți compatrioți- lor dumneavoastră că și poporul grec, animat de aceleași idealuri, a- dresează poporului prieten român, prin dumneavoastră. un călduros salut izvorit din inima noastră și o urare caldă și sinceră pentru propășirea lui.Adresîndu-se apoi, în semn de o- magiu, în limba română, președintele Constantin Tsatsos a spus :Domnule președinte al Republicii Socialiste România ȘiStimată doamnă Elena CeaușescuRidic paharul în sănătatea dumneavoastră, pentru prosperitatea și progresul poporului prieten român ! (Aplauze).

In marele port maritim Pireu

Dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei [lena Ceaușescu 
oferit de primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis

Toastul primului ministru 
Constantin Karamanlis

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

CUrmare din pag. I)află omenirea la ora actuală, și care pot fi depășite numai prin respectul deplin al dreptului și eticii internaționale, care asigură premisele unei conviețuiri pașnice adevărate pentru toate popoarele, în condiții de securitate.Această constatare a fost confirmată in modul cel mai oficial de către conducătorii statelor europene care au semnat Actul final de la Helsinki.Cu toții cunoaștem cit de importantă a fos't contribuția dumneavoastră la succesul Conferinței respective.Țările noastre, cit și celelalte țări care au semnat Actul final de la Helsinki, trebuie să coopereze pentru realizarea tuturor prevederilor care vizează întărirea securității și a cooperării intre statele europene. Aceasta pentru că în ultimul timp au început să fie formulate îndoieli cu privire la rezultatele practice ale acordului de la Helsinki. Este necesar ca forța să fie eliminată din viata internațională și să cedeze locul reglementării pașnice a diferendelor, reglementare fundamentată pe principiile imprescriptibile ale dreptului internațional, așa cuim se subliniază în Carta O.N.U. și în Actul final de la Helsinki.Popoarele regiunii balcanice au avut curajul să încerce primele punerea în. aplicare a spiritului de la Helsinki pe plan regional.Datorită eforturilor neprecupețite ale noastre, ale . tuturor, am reușit să realizăm la Atena prima întîlnire a specialiștilor pentru cooperară tehnologică și economică interbalcani- că, care s-a bucurat de o apreciere generală atît din partea popoarelor balcanice, cît și din partea opiniei publice mondiale.întîlnirea de ,1a Atena a dovedit existența atît a voinței comune a statelor participante în ceea ce privește colaborarea multilaterală dintre ele, cît și a numeroase posibilități de cooperare in domeniul concret tehnic și economic.Sînt sigur și sper că . împărtășiți această certitudine a mea că, în viitor, colaborarea balcanică va marca un progres rapid și real și va dovedi că guvernele balcanice sînt capabile să transpună în fapt dorința comună a popoarelor lor de pace și colaborare, in ciuda existenței u

Pe etrâzile Atenei, populația ovaționează pentru prietenia dintre cele douâ popoare

nor sisteme »social-eeonomice diferite. Cooperarea multilaterală nu este însă logic posibilă, fără fundamentul bilateral necesar, iar în acest sens trebuie să mărturisim că progresul semnalat în ultimul timp în raporturile româno-elene a fost impresionant, atît în domeniul economic, cît și in cel cultural. Este și aceasta o dovadă că posibilitățile cooperării pașnice sînt nelimitate atunci cînd există bunăvoință, bunăcredință și realisrrit în alegerea metodelor potrivite.Aș vrea să remara în mod deosebit aceste rezultate care, chiar dacă sint limitate la domeniul bilateral. au totuși o însemnătate mai generală, pentru că ele contribuie la întărirea încrederii între popoare și la consolidarea păcii în regiunea noastră. Acest lucru este cu atît mai necesar astăzi cu cît regiunea noastră, care a fost greu încercată in trecut, este amenințată din nou de pericole serioase.După cum cunoașteți, de circa doi ani se observă o tensiune periculoasă în raporturile greco-turce, care au ca epicentru Ciprul, tensiune pentru care Grecia nu este răspunzătoare, dar pentru reducerea căreia depune eforturi sincere.Nutrim totuși speranța că și din cealaltă parte se va arăta înțelegere, pentru a fi evitate pericolele care amenință această zonă a lumii.România, încă din primul moment, a manifestat un interes viu pentru înlăturarea acestor pericole.Aș dori cu acest prilej să vă mulțumesc și să vă asigur că acest interes este recunoscut și apreciat pe deplin de către poporul grec.Prietenia româno-elenă, domnule președinte, cunoaște astăzi o perioadă cu adevărat înfloritoare, iar a- ceasta se datorează în mare parte contribuției dumneavoastră personale.Convorbirile pe care le-am avut eicl au reconfirmat dimensiunile succeselor de pină acum și au deschis noi perspective, nu numai pentru cele două popoare ale noastre, ci. Și pentru întreaga regiune a Balcanilor.Cu această constatare, doresc să ridic paharul pentru bunăstarea poporului român și pentru fericirea personală a dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Elena Ceaușescu ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)mice și am dori să. continuăm, împreună cu toate statele balcanice, eforturile începute la Atena pentru a dezvolta relații de cooperare în diferite domenii de activitate. Să facem în așa fel ca Balcanii să nu mai fie, ca în trecut, un instrument în mina marilor puteri, ci să se transforme într-o zonă în care popoarele să trăiască în pace și colaborare. Aceasta presupune să pornim de la interesele popoarelor noastre, de la interesele păcii și colaborării.Ținînd seama de schimbările fundamentale în raportul de forțe pe plan internațional, apreciez că. există bune perspective pentru dezvoltarea colaborării dintre țările din Balcani. Fără nici o îndoială că colaborarea noastră nu poate fi și nu este îndreptată împotriva nimănui, ci este numai în interesul popoarelor noastre, al, colaborării cu celelalte state vecine, cu popoarele din Europa și din întreaga lume.Aș dori, și cu acest prilej, să exprim speranța unei rezolvări rapide, pașnice, a problemei cipriote, precum și a soluționării pașnice a problemelor dintre Grecia și Turcia. Oricît ar fi de complicate unele din aceste probleme, soluționarea lor politică, pașnică este în interesul atît al popoarelor grec și turc, cît și al tuturor popoarelor din Balcani, al păcii în Europa și în lume.Sîntem, într-adevăr, la mai mult de șase luni de la Conferința de la Helsinki. Din păcate, nu s-au făcut pași prea mari înainte, după încheierea acestei conferințe. Cu toate acestea, România consideră că sînt posibilități de a obține înfăptuirea prevederilor înscrise în documentele de la Helsinki, în primul rînd — desigur — în domeniul colaborării economice, culturale, științifice ; dar, totodată, considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru abordarea unor probleme militare ala securității europene, pentru dezangajarea militară. Pornim de la faptul că, fără soluționarea unor probleme de ordin militar, nu poate fi vorba de o securitate și pace reală în Europa.Trăim într-o lume în care popoarele își afirmă cu putere voința de a trăi libere și independente. Evenimentele au demonstrat că, dacă un 

popor este hotărît să-și apere lndeți pendența, să trăiască liber, nimeni nu îl poate împiedica. Principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității națio» nale, neamestecului în treburile in» terne, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța se afirmă astăzi ca singurele capabile să asigure o conviețuire pașnică în lume.Consider că atît România, cit gi Grecia sînt deopotrivă interesate ea în Orientul Mijlociu să se realizezi o pace trainică și justă. Este de Înțeles că această pace trebuie să se bazeze pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, pe recunoașterea dreptului poporului pa» lestihean la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat palestinean , independent!Sîntem interesați ca problemele litigioase dintre stpte să se rezolve p« calea tratativelor pașnice. Sîntem pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.Nu aș putea să nu reamintesc de problemele subdezvoltării, care sînt astăzi esențiale pentru realizarea unei păci trainice în lume. România, ca țară socialistă, dar în același timp tară în curs de dezvoltare, acționează ferm, în solidaritate cu toate a* ceste state, pentru o nouă ordine e» conomică internațională, care să asigure egalitatea in drepturi, echitate în relațiile economice dintre toate statele.Trebuie, de asemenea, să Intensificăm eforturile pentru realizarea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, nu putem să nu fim îngrijorați de faptul că anul trecut s-au cheltuit peste 300 miliarde dolari pentru înarmări. Dezvoltarea economică, bunăstarea popoarelor nu se pot înfăptui dacă nu se va pune capăt cursei înarmărilor. Este greu să nu fim Îngrijorați atunci cînd forțe puternice sînt concentrate în direcția cercetării pentru scopuri militare, în timp ce poluarea și alte cauze duc la înrăutățirea condițiilor de viață ale omului. Considerăm că este necesar mai mult ca orieind să punem cuceririle științei în serviciul păcii, al colaborării între popoare, al bunăstării și fericirii tuturor oamenilor !Toate problemele complexe care preocupă omenirea nu pot fi soluționate decît cu participarea egală a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor. Și, după părerea noastră, țările mici și mijlocii au un rol important în soluționarea problemelor internaționale.Este în Interesul tuturor popoarelor să asigurăm un rol mai important Organizației Națiunilor Unita, altor organisme Internaționale, în viața mondială.Aș dori să .menționez, și eu acest prilej, cu multă satisfacție, că și pe plan Internațional guvernele, reprezentanții țărilor noastre conlucrează cu rezultate bune.Sînt încredințat, domnule primi ministru, că și rezultatele vizitei pe care o facem acum In țara dumneavoastră, acordul de colaborare de lungă durată in domeniul economie pe care îl vom semna vor deschide noi perspective în extinderea colaborării multilaterale. Am dori ca să conlucrăm în așa fel îneît țările noastre, care au orlnduiri sociale diferite, să ofere un exemplu de felul cum două state pot colabora în interes reciproc, al cauzei progresului și păcii.Cu convingerea unei perspective bune în relațiile dintre țările noastre, doresc să toastez :în sănătatea președintelui Republicii Elene,în sănătatea dumneavoastră, domnule prim-ministru,pentru bunăstarea fl fericirea pel porului elen prieten,in sănătatea dumneavoastră, a tag kuror 1 (Aplauze).
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ÎN JUDEȚUL OLT

Vreme bună, organizare bună, 
rezultate bune

Zile de muncă intensă pe ogoarele cooperativelor agricole din județul Olt. La prima oră a dimineții, il în- tîlnim pe tov. Dumitru Buzna, inginerul șef al cooperativei agricole Osica de Sus, la sediul secției de mecanizare. Se dau ultimele indicații mecanizatorilor, astfel ca toate tractoarele și mașinile agricole să fie folosite din plin. „Astăzi, ne spune inginerul șef, încheiem semănatul și erbicidatul florii-soarelui pe toate cele 150 hectare prevăzute și începem pregătirea terenului pentru porumb". Peste cîteva momente toate tractoarele pleacă de la secția de mecanizare spre punctele de lucru stabilite.La secția de mecanizare a cooperativei agricole Dobrosloveni am a- juns înainte de ora 7. Și, totuși, am ajuns tîrziu. In curtea secției de mecanizare nu mai era nici un tractor. Dintr-un registru de evidență, pe care ni-1 prezintă Nicolae Cio- boată, economistul secției, aflăm repartizarea mecanizatorilor în ziua respectivă : 9 la pregătirea terenului, 2 la semănatul florii-soarelui. 5 la fertilizat, unul cu sapa rotativă Ia grîu etc. Pornim spre cîmp. Pe una din parcele, tractoriștii lucrau grupat la pregătirea terenului și semănatul florii-soarelui. Aici era prezent Si tov. Ilie Scarlat. șeful secției de mecanizare, care supraveghea calitatea lucrărilor și avea grijă ca fiecare mașină să fie folosită la întreaga capacitate. Ca urmare a bunei organizări a muncii, mecanizatorii Marin Gîlcă și Octavian Dinu care munceau la semănat, cît șl ceilalți care pregăteau terenul, nu numai că-și realizau norma zilnică, dar o și depășeau.Supravegherea calificată a muncii Ia semănat era asigurată și la cooperativa agricolă Slăveni. Aici, la tarlaua nr. 1. erau prezenți președintele cooperativei agricole. Ilarie Holdon, și șeful de fermă Ileana Pană. „Avînd întreaga suprafață de sfeclă de zahăr irigată, ne spune președintele. dorim să realizăm o producție medie de 70 tone la hectar. Iată de ce acordăm maximă a- tenție calității lucrărilor'*. Intr-adevăr, solul era pregătit grădinărește, se

mințele erau încorporate în sol la a« dincimea de 4—5 cm. așa cum prevede tehnologia, iar rîndurile executate de mecanizatorii Ion Florescu și Alecu Stoiene.sdu erau ca trase cu sfoara. Și la cooperativa agricolă Stoienesti se realizează lucrările de bună calitate, numai că semănatul florii-soarelui a început abia la ora 9.30. „Puteam să însămînțăm 2—3 hectare pînă acum. își exprimă părerea mecanizatorul Ilie Oprea, dar cooperatorii care prepară soluția de erbicide au venit tîrziu*'. O excepție. dar cu atît mai puțin de dorit.Practic, peste tot am remarcat preocuparea permanentă pentru folosirea judicioasă a tractoarelor și mașinilor agricole, a timpului bun de lucru. Pentru a mări randamentul semănătorilor SPC 6. li s-au mai adăugat încă două brăzdare. realizin- du-se așadar semănatul pe 8 rînduri. La S.M.A. Brebeni, de exemplu. 19 semănători SPC 6 au fost transformate in... 14 semănători SPC 8, e- fectuindu-se deci cu 14 tractoare volumul de lucrări prevăzut pentru 19. Așa se face că. la Coteana, de pildă, cu o semănătoare Se însămînțează 25—26 ha pe zi. Aici. în două zile s-a încheiat semănatul sfeclei de zahăr pe toate cele 210 ha prevăzute. în alte locuri, pentru folosirea din plin a timpului bun de lucru și a utilajelor, au fost organizate acțiuni de colaborare între secțiile de mecanizare din cadrul aceleiași stațiuni. îndată după ce au încheiat semănatul pe ogoarele cooperativei agricole din Mărunței, cîțiva mecanizatori i-au sprijinit pe vecinii lor de la Bălănești la realizarea aceleiași lucrări.Faptul că tractoarele și mașinile agricole sint mal bine utilizate în această campanie decit în anii anteriori este dovedit de realizările pe ansamblul județului. Astfel, pînă la 27 martie s-au însămînțat aproape 12 000 hectare cu sfeclă de zahăr. „în această campanie, ne spune tov. Gheorghe Mustățea, directorul trustului județean S.M.A., utilizăm 3 950 tractoare, 1 200 grape cu discuri, 708 SPC 6, majoritatea dintre ele cu In

stalații de erbicidare si cu 8 rînduri, pentru creșterea productivității, - forțe suficiente pentru a încheia însă- mințările în timpul optim". Vremea frumoasă din ultimele zile a permis creșterea ritmului la semănat și în zonă de nord a județului, unde solul
ÎN JUDEȚUL

Consiliul popular comunal— 
comandamentul activ 

al campaniei de primăvară
După cum s-a mai anunțat, în județul Teleorman s-a încheiat In- sămînțarea culturilor din prima urgență. Este un succes care se dato- rește și activității susținute a consiliilor populare pentru mobilizarea tuturor cooperatorilor la executarea lucrărilor și folosirea din plin a timpului favorabil. Acum, pe primul plan al priorităților este pregătirea terenului pentru însămințarea florii-soarelui, porumbului și a legumelor. Pînă la 26 martie pregătirea terenului s-a făcut pe 60 000 ha.In ziua, raidului, cimpia Teleor- manului era udată de prima ploaie din acest an. O ploaie pe care oamenii o așteptau de mai multe săp-' tămîni. Pe o asemenea vreme nu ne. așteptam să vedem multe lucruri în cîmp. La sfîrșitul raidului efectuat prin cooperativele agricole din Pu- rani, Teleorman. Vitănești, Siliștea, Mirzănești, Schitu și Brînceni a- 

Sdmința va fl pusd tn pdmînt bun. In acest scop, la C.A.P. Fulga, județul Prahova, terenul este pregdtit cu grijd

este mai greu. Există certitudinea că în 3—4 zile bune de lucru se va încheia semănatul florii-soarelui. și al celorlalte culturi din prima epocă.
Emillan ROUĂ corespondentul „ScîntelF*

TELEORMAN

veam să consemnăm — ca într-o zi obișnuită — numeroase fapte de muncă.Pe agenda de lucru a consiliului popular Brînceni, zilele de 25 și 26 martie au fost afectate măsurării terenurilor însămînțate pentru a se stabili dacă la fiecare cultură din prima epocă s-au realizat suprafețele planificate și apoi — verificării calității lucrărilor de semănat. „Săptă- mina aceasta am încheiat însămînță- rile la 10 culturi — ne spunea primarul comunei. Dumitru Miloș. De asemenea, sînt pregătite pentru semănat alte 600 ha. Prin măsurătorile pe care le facem și controlul calității lucrărilor putem interveni acum, pînă nu e tîrziu, în vederea eliminării e- ventualelor deficiențe". Planul la însămînțări realizat integral la toate culturile din urgența înțîi, calificativul foarte bine dat tuturor lucrărilor executate, aproape 

100 de solarii în curțile cetățenilor din satul Mirzănești — iată în mare bilanțul realizărilor de pină acum de pe raza comunei Mirzănești. Cea mai mare parte a forței de muncă a comunei era mobilizată la lucrările agricole din cîmp — la ordinea zilei fiind, mai ales, încheierea repicatului la legume, a dezgropatului și tăierilor din vii și livezi.Și pe raza comunei Purani se lucra cu spor în multe sectoare de activitate. Am însoțit pe primarul comunei. tov. Ghenea Gane< la cîteva puncte de lucru. După cum ne arăta primarul, consiliul popular și conducerea cooperativei agricole au mobilizat pe toți cetățenii comunei la executarea lucrărilor din grădina de legume, la executarea de șanțuri pentru scurgerea apelor etc.Pe fondul acestor preocupări pentru organizarea temeinică a muncii și executarea exemplară a lucrărilor apar cu totul nefirești situații de genul celor întîlnite la consiliul popular al comunei Storobăneasa. La primărie nu există nici măcar o situație la zi a lucrărilor agricole. Vicepreședintele consiliului popular, tov. Nicolae Surban, ne vorbea despre unele realizări ale comunei mai mult din amintiri și, evident, multe din ele. complet deformate. Confuze sint chiar și planurile operative pentru această campanie ale comandamentului comunal. Aceasta explică de ce aici lucrările agricole nu se desfășoară corespunzător. Starea de " lucruri de la Storobăneasa poate fi o situație de excepție. Cu atît mai mult este nevoie de intervenția consiliului popular județean, astfel încît și activitatea acestui consiliu să fie ridicată la nivelul cerut.
Iosif POP
Ion TO ADER

Șl la C.A.P. Cojasca, județul Dîmbovița, se urmărește îndeaproape ca la pregătirea terenului și semânat sd se respecte normele agrotehnice Foto : S. Cristian
PE SCURT DE PE OGOARE

în județul IALOMIȚA s-a Încheiat semănatul borceagului, inului da ulei, mazării de grădină și sînt avansate lucrările Ia plante medicinale, lucernă, legume. La Direcția agricolă se apreciază că în 2—3 zile se va-încheia semănatul culturilor din prima urgență. In cooperativele agricole din Făcăeni, Bordușani, Stelnica, Borcea, Jegălia. Modelu, Grindu, Gheorghe Doja, Cosîmbești sute de cooperatori și mecanizatori lucrează zilnic Ia însămînțări, la strîngerea resturilor vegetale în vederea pregătirii patului germinativ, în grădinile de legume, în sere și solarii, la întreținerea sistemelor de irigații si desecări, la plantări de pomi. La chemarea comitetului județean de partid, astăzi. 28 martie, se va lucra în toate unitățile agricole la semănat. (Aurel David).în județul DOLJ pînă Ia această dată s-au insămințat peste 20 500 ha cu sfeclă de zahăr, cartofi timpurii, legume, in șl culturi furajere. La sfecla de zahăr de exemplu, din cele 13 000 ha prevăzute a se cultiva, au fost insămințate în bune condiții 11 000 hectare. Mai sînt insă citeva cooperative agricole — „Timpuri noi" din comuna Unirea, Plenița și Cetate — care mai au de însămînțat peste 100 ha fiecare. Rămînerea în urmă se datorează și ploilor căzute în ultimele zile, dar și unor lipsuri de ordin organizatoric. (Nicolae Băbălău).Oamenii muncii de pe ogoarele județului ILFOV desfășoară în aceste zile o intensă activitate pentru efectuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor cuprinse in programul campaniei de primăvară. Astfel. ei reușesc să se încadreze în graficele stabilite la majoritatea lucrărilor actualei etape. Pînă vineri, au fost însămînțate aproape două treimi din cele peste 30 000 ha destinate culturilor din prima epocă. 

Continuă, totodată, în ritm susținut fertilizarea și erbicidarea ogoarelor destinate culturilor prășitoare, lucrările de pregătire a patului germinativ. precum și acțiunile pentru menținerea apei în sol, tăierile și oelelalte operații în livezi.In cooperativele agricole din consiliile intercooperatiste Nădlac, Sîn- tana. Pecica. Aradul Nou. Curtici, Felnac, Vinga, Șiria și Socodor, din județul ARAD, se lucrează intens. Suprafața totală însămînțată (din prima epocă) depășește la această dată 1 700 hectare. Vremea este bună, iar suprafețele pregătite permit creșterea ritmului însămînțărilor; peste 3 400 ha de teren sînt gata pentru semănat, iar 9 700 ha o- goare de toamnă au fost grăpate. (Constantin Simion).Timpul prielnic din ultimele zile a permis ca și in județul TULCEA tn unitățile agricole să se intensifice ritmul însămînțărilor. Ca urmare, în cooperativele agricole au fost însămînțate circa 25 la sută din suprafețele destinate a se cultiva cu lucernă, 60 la sută cu borceag. 48 la sută cu mazăre. Pe alocuri au început însămîn- țările la in pentru ulei, ca și la sfecla de zahăr. Se muncește mai intens în unitățile agricole cooperatiste din Dunavăț, Nicolae Bălcescu și Dealul. Ritmul de lucru la semănat se menține sub posibilități în cooperativele agricole Mahmudia, Beștepe. Mihai Bravu. Beidaud. La Valea Nucarilop, Iazurile și Cataloi, deși terenul permite, tractoarele n-au fost scoase la cîmp. Realizarea integrală și la timp a însămînțărilor din epoca I impune ca și în unitățile agricole rămase in urmă să fie intensificat ritmul acestei lucrări, folosind integral timpul de lucru, res- pectlnd viteza zifnică planificată. (Vasile Nicolae).
La întreprinderea metalurgică lași

A/o/ sortimente de țevi șl profile de oțelDin 1963, cînd au intrat în producție primele linii de țevi sudat» longitudinal și din 1966, cînd au început să se producă și profile îndoite la rece, întreprinderea metalurgică din Iași a devenit tot mal cunoscută în țară și în străinătate. In prezent, această unitate a ajuns să producă peste 40 la sută din producția de țevi a țării, într-o gamă variată, cuprinsă între 8—220 mm in diametru și cu pereți groși de la 1 la 8 mm. De asemenea, Ia Iași se realizează peste 400 sorto- tipo-dimensiuni de profil» din oțel îndoite la rece.Datorită varietății mari de forme, caracteristicilor superioare, supleței și avantajelor economice pe care le prezintă, produsele întreprinderii metalurgice ieșene au o largă utilizare în diversele ramuri ale economiei naționale. Cele mai Importante rămîn țevile pentru instalații începînd cu cele de laborator, pentru frigidere, pentru autoturismele „Dacia 1 300", pentru încălzire și recipient) și terminind eu țevile-conducte pentru transportul produselor petroliere, care se află acum în pregătire și vor fi lansate în curind in producția de serie. Dintre profilele mult solicitate și care reprezintă noutăți In premieră pe țară sint elementele pentru electrofiltre și diferite repere de profile cerute de industria constructoare de autocamioane și autobuze. Colectivul de cercetători

și lucrători din întreprindere est» preocupat pentru asimilarea și a altor sorto-tipo-dimensiuni de țevi și profile, satisfăcînd astfel în măsură din ce în ce mai mare cerințele actuale ale economiei noastre naționale și ale exportului.Ca urmare a bunei organizări a producției și a muncii, harnicii metalurgist! din Iași realizează în pre-

n vn, tr zent întreaga producție de țevi și profile la nivel competitiv pe plan internațional. Aceasta a făcut ca cerințele beneficiarilor externi să fie satisfăcute suplimentar, ajun- gindu-se în luna martie ca mărfurile destinate exportului să atingă procentul de 50 la sută din producția totală fabricată. (Manole Cor căci).
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TEHNICActivitatea desfășurată de organizațiile sindicale pentru promovarea progresului tehnic in producție a constituit una din problemele larg dezbătute in cadrul adunărilor și conferințelor organizațiilor sindicale care au avut loc in întreprinderile din municipiul Brașov. Pe bună dreptate, in cadrul conferinței organizației sindicale de la întreprinderea de tractoare a fost relevat faptul succesele remarcabile obținute in ultimii ani (realizarea unor variante și tipuri de tractoare performanțe superioare, dezvoltarea fără precedent a exportului și diminuarea importului) sint nemijlocit legate de activitatea organizațiilor de sindicat din întreprindere și secții pentru promovarea progresului tehnic in producție. Pentru a da un mai puternic impuls acțiunilor de zi cu zi. comitetul sindical a examinat. in cadrul unor plenare și ședințe de comitet, mai multe aspecte legate de promovarea largă a progresului tehnic in întreprindere. între acestea ar putea fi amintite unele teme referitoare la aplicarea și generalizarea unor valoroase inițiative muncitorești („Micronul, gramul și secunda in slujba eficienței economice", „Contul colector de economii al grupei sindicale"), stadiul asimilării unor tipuri noi de tractoare, întărirea disciplinei tehnologice ș a.

câ aici noi cu

In această ordine de idei se cere relevat că, în cuvintul lor. mai mulți vorbitori — Viorel Burghelea, ședințele comitetului sindical secția prese, maistrul principal mitru Diaconescu și alții — au liniat necesitatea ca organizația dicală să fie mai stăruitoare în acțiunile pe care le întreprinde pentru ridicarea nivelului tehnic al fabri-
pre- din Du- sub- sin-

rea tehnologiilor de lucru, reproiec- tarea unor repere etc., este sugestiv pentru a ilustra eficiența acestei inițiative. Notabile sint, de asemenea, realizările cadrelor tehnice și muncitorești din compartimentul de autoutilări unde, dindu-se curs unor propuneri formulate în diferite consfătuiri și dezbateri profesionale, au fost concepute, proiectate și execu-
Adunări și conferințe sindicale in municipiul Brașov

catiei și sporirea eficientei economice.în cadrul obiectivelor întrecerii socialiste — așa cum avea să remarce ing. loan Savu, din serviciul de organizare a producției și a muncii — organizațiile sindicale au declanșat și întreținut un viu și permanent interes pentru introducerea și extinderea inițiativei „Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă tehnică importantă în afara sarcinilor profesionale". Faptul că numai anul trecut au fost propuse 147 teme privind organizarea superioară a producției și a muncii, raționalizarea fluxurilor de fabricație și eliminarea unor locuri înguste, perfecționa-

tate cu forțe proprii, în cursul anului trecut, mașini și utilaje în valoare de peste 100 milioane lei. După cum se cuvine relevată preocuparea organizațiilor sindicale pentru dezvoltarea mișcării de invenții și inovații.Conferința organizației sindicale de la întreprinderea „Hidromecanica" a consemnat, de asemenea, un bilanț bogat de realizări pe linia promovării progresului tehnic în producție. între altele, anul trecut au fost inițiate aici măsuri pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, s-au introdus în producție noi produse cu caracteristici tehni- co-economice superioare și o serie
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„Fabricanții 
de bani"

— Onorată instanță, nu vrem decît șă ne dea înapoi banii noștri, alte pretenții n-avem.— Dar cum ați putut să intrațl într-o asemenea afacere necinstită 7...Prin septembrie trecut, Ion Crăciun și Vasile Dronea, doi indivizi din Alexandria, cu antecedente penale, fără ocupație, au venit în București și l-au acostat pe electricianul Gheorghiță R : „Vrem să-ți propunem o afacere, pari un băiat isteț, și, dacă mergi cu noi, te umpli de bani". Gheorghiță, cum a auzit de bani, i-a și poftit în casă. Aici, Crăciun a scos din buzunar mai multe foi de hîrtie, a turnat peste ele un praf negru, le-a băgat într-un plic pe care l-a pus pe un scaun și s-a așezat deasupra lui, chipurile să-1 preseze. într-o clipă de neatenție a schimbat plicul cu altul dinainte pregătit, și, după puțin timp, l-a invitat pe Gheorghiță să desfacă plicul. în plic erau cîteva bancnote noi-nouțe de cite 5 lei. înmărmurit, abia a putut să îngăimeze :— Bani ! Fabricați bani !...— Da, dar merge greu fără utilaje. Ne trebuie ceva bani ca să le cumpărăm. Dacă vrei să fii parte cu noi, investește și înapoiem de zece ori pe atit, bașca ce cămine, și impărțim frățește.Gheorghiță n-a mai stat pe gînduri. A dat fuga la rude, s-a împrumutat pe unde a putut și a făcut rost de 14 000 lei pe care 
i-a încredințat „fabricanților", așteptind

ți-i

Încrezător să curgă banii. La fel de încrezător a fost și Ion D., căruia cei doi escroci i-au jucat același număr de prestidigitație. El insă, ca măcelar cU mai multă dare de mină, a investit... 40 000 lei. Și ai lui s-au dus tot pe apa Sîmbetei. Să fie, oare, vorba de... -btrnă credință — cum încercau „victimele" să acrediteze in fața instanței 7 Da’ de unde ! Goana după îmbogățire peste noapte, fără muncă, i-a făcut să nu „observe" că întreaga afacere era ilegală, au înghițit pe nerăsuflate go- goșile escrocilor și au aruncat cu banii în speranța că se vor căpătui.Scump plătit, număr de prestidigitație 1

Bătrîna i-a sărutat pe toți, apoi, ștergin- du-și o lacrimă cu colțul broboadei, a întrebat :— Da’ n-o văd pe Maria și nici pe Gheorghe...— Trebuie să vină și ei.— Bine mamă, să ne faceți una ca asta, să ne chemați la tribunal pentru pensie de întreținere ! a Izbucnit unul din bărbați.Bătrîna a clătinat din cap și a zis :— S-ar fi bucurat și ăl bătrîn să vă vadă pe toți, dar n-a putut să se aștearnă la drum. îl tot sîcîie un junghi...Fiecare privea în pămînt. într-un tîrziu, tot cel ce li imputase chemarea la tribunal, a zis cu voce moale :— Măicuță, să ne ierți. Poate că și taica...

trei fără căpătîi, toți trei puși pe scandal și acostat trecătorii.Pentru faptele lor, toți trei au fost condamnați — de către Judecătoria sectorului 4 — la pedepse cu închisoarea. Pe măsura vinovăției fiecăruia. Au fost descoperiți chiar atunci, în noaptea cînd își dădeau arama pe față. Cum au fost prinși 7 Strada nu e nici „oarbă", nici indiferentă. I-a observat și în ajutorul victimei a sărit șoferul unui getax. Apoi a apărut un echipaj al miliției.Epilogul 7 Firesc I

— Am greșit. Aveam o stare sufletească proastă, eram dezamăgit și în căsnicie. Am zis să mă destind.Bănuiți cine putea fi misterioasa umbră 7 însuși gestionarul magazinului, Sorin Petrescu. Acum „destinderea" pe seama averii obștești îl costă trei ani de Închisoare. După ce, bineînțeles, a trebuit să acopere pabuga : 20 622 lei. Ca să-și repare „starea sufletească".
X

Din caietul

„Măicuță,
sâ ne ierți..." Ieșind din „Parcul 

fericirii"...'

Misterioasa 
umbra

grefierului

în fața unei săli de ședințe a Judecătoriei sectorului 3, cinci bărbați discutau aprins. Din frinturile de conversație se putea deduce că fac socoteli. Un fel de tocmeală pe înfundate. Deodată, dintre ei a șoptit șuierat :— Psst ! Uite-o !...Discuția s-a curmat brusc. în capul loafului apăruse o bătrînică. Sub o boadă veche, intr-un cojocel ale cărui cusute cîndva de meșterii comunei ialomițe- ne de unde venea abia se mai distingeau, bătrînică s-a îndreptat, sprijinindu-se in toiag, spre grupul acum tăcut.— Săru’mina maică, a zis femeia din grup și după ea au murmurat și bărbații, formula de binețe.

și o femeie
unul

cu- bro- florl
— N-ai o țigară 7— N-am.— Păi, de ce n-ai ?— Ei, atunci n-avem încotro. O să-ți luăm .un pic cesulețul, să-l păstrăm. ~‘ rost de ceva sunători. ~ 'ții fără țigări ? Să nu fii un pic amabil 7...Erau trei : Vasile Valeriu Braniște nr. (str. Grigore Gănescu nr. 2) și Dumitru Niță (comuna Reviga, județul Ialomița). Veneau de la chef. Stătuseră pină tîrziu la „Parcul fericirii" și acum, după ce fuseseră dați afară, o porniseră In căutare de țigări. Toți

Pină faciSe poate să lași băie-Cicu (București, str. 38), Dumitru Adrian

•...Cîntaseră de mult cocoșii de miezul nopții. Pe uliță, nici țipenie de om. Prin întuneric se furișează tiptil o umbră, stă 0 clipă la pîndă și se strecoară, prin cine știe ce tainice mijloace, în magazin. Nici o diră de lumină, nici o scăpărare de chibrit. Intrusul se orientează la sigur : 9 000 de lei din tejghea, o servietă diplomat și multe alte obiecte mai de valoare.- își schimbă și cămașa, cu una nouă din magazin, apoi pantofii...A doua zi, în jurul magazinului din comuna Aroneanu, județul Iași, gospodarii discutau aprins :— La noi în sat 7 !...între timp, misterioasa umbră călătorea sub înfățișarea unui distins personaj cu valiză diplomat. Iași... București... apoi romantice plimbări pe litoralul cel însorit.»

„Țin să arăt că nu știu prea multe cu pri
vire la cele intlmplate, intrucit in acea seară 
aveam intenția să zugrăvesc și chiar l-am 
rugat pe inculpat să mă ajute după ce ter
minaserăm de băut cele 3 sticle de țuică și 
5 de vin..."

(Declarație de martor în dosarul 
458/1976, Judecătoria sectorului 3)

„Invitat să se prezinte la unitate, dat fiind, 
că magazia unde era gestionar fusese spartă, 
numitul Răcănel Marian a tipostat, afirmind 
că. ora este intirziată și nu avem dreptul 
să-l deranjăm, amenințindu-ne cu Codul 
penal ce-l posedă la domiciliu..."

(Fragment din procesul-verbal 
de constatare, Dosarul, nr. 378/ 1976, Judecătoria sectorului 4)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

de tehnologii noi, moderne. La toate acestea, organizația sindicală a contribuit din plin. în același timp, a fost sprijinită îndeaproape comisia inginerilor și tehnicienilor în organizarea unor simpozioane și dezbateri pe teme legate de promovarea progresului tehnico-științific, cum ar fi : mărirea fiabilității turbosuflan- telor, utilizarea cu randament superior a mașinilor cu comandă numerică. perfecționarea organizării activității de reparare a mașinilor și u- tilajelor etc. Este .merituos faptul — a spus, în acest sens, inginerul V. Gnasienko, șeful comisiei inginerilor și tehnicienilor — că organizația sindicală ne-a îndrumat și sprijinit permanent în toate acțiunile. Accentul a fost pus pe aspectele lega- ■ te de promovarea progresului tehnic, pe activitatea de cercetare în domeniul modernizării tehnologiilor de fabricație și modul în care sînt aplicate în viață măsurile cuprinse în planul tehnic.Mulți vorbitori au apreciat Inițiativa comitetului sindical de a întreprinde un sondaj privind îndeplinirea planului tehnic pe anul 1976 și stadiul în care se află asimilarea unor produse noi. Totodată, conferința a subliniat aportul organizațiilor sindicale la aplicarea unor inițiative de reală valoare, ca și a unor tehnologii noi, eficiente.Adunările și conferințele sindicale n-au consemnat doar bilanțuri de realizări ; în cadrul lor au fost formulate critici îndreptățite la adresa unor comitete și membri al organizațiilor sindicale care nu au dat dovadă, în toate cazurile, de inițiativă, au acționat sporadic, uneori așteptind parcă să fie mereu „impulsionate" pentru a asigura generalizarea experienței înaintate. crearea condițiilor pentru introducerea unor tehnologii și metode noi de lucru, ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor de muncitori sau pentru a combate unele manifestări de indisciplină tehnologică.în același timp, au fost făcute recomandări pentru ridicarea nivelului calitativ al muncii sindicale. în sensul axării ei pe laturile majore ale activității întreprinderilor, pentru folosirea celor mai eficiente forme și mijloace de mobilizare a colectivelor de muncă la realizarea sarcinilor și angajamentelor asumate în întrecere, pentru promovarea progresului tehnic. La întreprinderea de radiatoare și cabluri, bunăoară, s-a recomandat noului comitet sindical să acționeze cu mai multă fermitate pentru a asigura creșterea e- ficienței inițiativelor aplicate și introducerea unor tehnologii noi. La filatura din Ghimbav și la întreprinderea „Textila" din Brașov s-a cerut noilor organe alese să se ocupe mai intens de activizarea mișcării de inovații și invenții.Conferințele și adunările, organizațiilor sindicale au adoptat' cuprinzătoare planuri de măsuri, menite să determine acțiuni mai ferme pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate de colectivele întreprinderilor pe acest an și, îndeosebi, pentru creșterea eficienței economice — probleme indisolubil legate de promovarea progresului tehnic în producție.
Nicolae MOCANU corespondentul „ScînteU'
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Primire la primul ministru al guvernului Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit, în cursul zilei de simbătă, pe Jean-Firmin
N'Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în tara noastră. (Agerpres)

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI U. G. S. R.

Conferințe pentru dări de seamă și alegeri 
ale uniunilor sindicatelor pe ramuri de activitate

Tovarășul Iosif Uglar. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit ieri delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de Baranyai Tibor, adjunct de șef de .sectie la C.C. al P.M.S.U., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o

vizită în schimb de experiență în țara noastră.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a participat Constantin Băbălău, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de fată Gyorgy Biczd, ambasadorul R. P. Ungare la București.
Sesiune de comunicări științificeO importantă etapă pregătitoare a apropiatului Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor s-a încheiat simbătă, cind au avut loc ultimele conferințe pentru dări de seamă și alegeri ale uniunilor sindicatelor pe ramuri de activitate.La lucrările acestora au luat parte tovarășii : Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Gheorghe Stuparu, vicepreședinte, Ștefan Pavel, Larisa Munteanu și Constantin Mindreanu, secretari ai Consiliului Central.în cadrul dezbaterilor a fost întreprinsă o amplă analiză a activității comitetelor uniunilor și a sindicatelor afiliate, în perioada care a trecut de la conferințele precedente, fiind stabilite planurile de măsuri pentru sporirea contribuției lor la îndeplinirea obiectivelor majore ale cincinalului afirmării revoluției tehnico- științifice în țara noastră, a sarcinilor ce le revin din Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Au fost evidențiate cu acest prilej forturile oamenilor muncii de pe tot «uprinsul țării pentru îndeplinirea Înainte de termen a prevederilor planului cincinal 1971—1975, succeseleobținute în această perioadă, precum și strădaniile depuse în direcția înlăturării unor lipsuri manifestate, a perfecționării activității organelor și organizațiilor sindicale.Cu deosebită exigență au fost examinate problemele referitoare la organizarea producției și a muncii, ur- mărindu-se în special modul în care au fost aplicate măsurile de promovare consecventă a progresului tehnic, Inițiativele valoroase lansate de unele colective pfe linia valorificării la un nivel superior a resurselor interne, diversificarea conținutului șl formelor de propagandă tehnico-eco- nomică, precum și cele legate de ridicarea nivelului calificării profesionale a angajaților.Rapoartele prezentate, discuțiile au relevat aspecte ale activității politi- co-ideologice depuse de sindicate in scopul formării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, al însușirii normelor și principiilor de viață comunistă, contribuția lor la promovarea și răspindirea celor mai noi cunoștințe științifice și tehnice, la ridicarea nivelului cultural al maselor.

A fost, de asemenea, în centrul atenției conferințelor contribuția sindicatelor la înfăptuirea politicii partidului și statului privind îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață, a nivelului de trai al populației. a asistenței medicale. sDelegații au ales apoi noile comitete ale uniunilor, comisiile de cenzori, delegații la Congresul U.G.S.R. și și-au desemnat candidații pentru Consiliul Central al U.G.S.R. și Co- ' misia Centrală de Cenzori.în cele dinții ședințe plenare ale comitetelor uniunilor au fost alese organele executive de conducere ale acestora. Ca președinți au fost aleși : la Uniunea sindicatelor din agricultură, industrie alimentară și ape — Constantin Herescu ; la Uniunea sindicatelor din industria ușoară — Elena Nae ; la Uniunea sindicatelor din comerț și cooperație — Ana Mu- reșanu ; la Uniunea sindicatelor din învățămînt și cultură — Silvia Ilie ; la Uniunea sindicatelor din presă, poligrafie și edituri — Laurențiu Dragomirescu; la Uniunea sindicatelor din unitățile sanitare — Lidia Orădean ; la Uniunea sindicatelor din instituțiile administrative de stat și consiliile populare — Mihai Goran.în cadrul Comitetului Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie și edituri a fost constituit Consiliul ziariștilor, organism ce se preocupă de probleme specifice profesiunii ziaristice. acționează pentru înfăptuirea funcțiilor social-politice Încredințate de partid presei și gazetarilor, pentru perfecționarea lor profesională și reprezintă uniunea în relațiile ei cu organizațiile naționale și internaționale de presă de peste hotare. în funcția de președinte al Consiliului ziariștilor a fost ales tovarășul Octavian Paler, redactor-șef al ziarului „România liberă".în încheierea lucrărilor. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participants la conferințe au adoptat telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, care dau o expresie elocventă adeziunii depline a oamenilor muncii din întreaga țară la politica partidului nostru, hotărî- rii lor ferme de a-și intensifica eforturile pentru realizarea exemplară a planului și angajamentelor asumate îh acest an. pentru finalizarea cu succes a mărețelor obiective prevăzute pentru actualul cincinal.(Agerpres)

Simbătă a avut loc In Capitală o sesiune de comunicări științifice pe tema : „Lupta iobagilor români și maghiari din Transilvania pentru scuturarea jugului asupririi sociale și naționale", organizată de Academia de științe sociale și politice si Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la nașterea lui Rakoczi Ferenc II, aniversare ce figurează în planul de manifestări culturale UNESCO.Au luat cuvintul prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, acad. Stefan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, acad. Stefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-

Bolyai" din Cluj-Napoca, prof. dr. Stefan Ștefănescu, decanul Facultății de istorie a Universității din București, dr. Demeny Lajos de la Institutul de istorie „N. Iorga" și alții.Au fost susținute comunicări privind rolul țărănimii in lupta pentru libertate și progres social în Evul Mediu, tradițiile luptei comune a iobagilor români și maghiari împotriva asupririi sociale, participarea țărănimii din Transilvania la răscoala condusă de Gheorghe Doja, privind răscoala antihabsburgică condusă de Rakoczi Ferenc II. scrierile din exil ale acestuia, răscoala curuțl- lor și istoriografia românească, răscoala condusă de Floria, Cloșca și Crișan. (Agerpres)

La 27 martie a.c. a plecat la Geneva tovarășul Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, care va conduce delegația Republicii Socialiste România la lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa.
★Lucrările din cadrul mesei rotunde pe tema „Relațiile dintre învățămin- tul superior, cercetare și producție", organizată de Centrul european pentru invățămîntul superior în colaborare cu Ministerul Educației și In- vățămîntului, cu sprijinul Comisiei naționale române pentru UNESCO, s-au încheiat simbătă la Brașov. Rectori, cadre didactice din învăță- mîntul superior și alți specialiști au

i I e idezbătut, pe baza unor expuneri, probleme privind conținutul învățămîn- tului superior menit să asigure o tot mai bună pregătire practică a studenților, o temeinică specializare a acestora. Totodată, au fost abordate aspecte privind participarea studenților la activitatea de cercetare și munca productivă, precum și adaptarea invătămintului post-universi- tar la cerințele mereu crescînde ale societății.Tn aceeași zi, participant)! au vizitat laboratoare și ateliere ale Universității brașovene, întreprinderea de autocamioane și au asistat la un spectacol prezentat la Casa de cultură a studenților din localitate.(Agerpres)
Adunarea generală a Asociației române de marketingLa sala mică a Palatului Republicii a avut loc, simbătă, adunarea generală a Asociației române de marketing — AROMAR. Au luat parte aproape 500 de delegați și invitați ai filialelor AROMAR din Capitală si provincie, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale. intreprindferi de comerț exterior. centrale și întreprinderi industriale. institute de cercetări si proiectări. cadre didactice și studenti.Au fost analizate cu acest prilej principalele rezultate obținute, precum si direcțiile viitoare ale activității asociației. S-au prezentat și a- doptat programul de activități și bu

getul asociației pe perioada 1976— 1977, unele propuneri. de îmbunătățire a statutului.Ca președinte al Asociației române de marketing a fost reales tovarășul Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării E- conomice Internaționale.Participanții la adunare au adresat. tn încheiere, o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialists România. (Agerpres)
e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HOCHEI VOLEI

„Festivalul teatrelor din Moldova"Orașul Botoșani va găzdui între 29 martie și 4 aprilie cea dinții e- diție a Festivalului teatrelor din Moldova, organizat de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Botoșani, Teatrul .yMihai Eminescu" și Asociația oamenilor de teatru șl muzică.își vor da Intilnire aici, prezenttnd •pectacole reprezentative, Teatrul

Național din Iași, Teatrul „Maria Filotti" din Brăila, Teatrul dramatic din Galați, Teatrul „George Ba- covia" din Bacău, Teatrul „Victor Ion Popa" din Birlad. Colectivul Tear trului din Botoșani va prezenta in prifitre altele, de Au-cadrul' festivalului, premiera „Viața unei femei rel Baranga.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
M și 31 martie. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare în nordul țării și in 
general frumoasă în rest. Cerul va fi 
variabil, cu înseninări în cursul nopții 
și al dimineții, exceptînd Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și Moldova, unde 
timorările vor fi mai accentuate și se 
vor semnala ploi izolate și cu carac

ter de aversă. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
va înregistra o scădere ușoară către 
sfîrșitul intervalului, îndeosebi în re
giunile din nordul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, mai coborîte în ultimele zile, 
iar maximele între -6 și 12 grade în 
Maramureș. Transilvania și Moldova și 
între 10 și 18 grade în rest, local mai 
ridicate. în primele ore ale dimineții 
— ceață slabă. în București : Vreme în 
general frumoasă. Cerul variabil, mai 
mult senin dimineața. Vînt slab. Tem
peratura ușor variabilă.Ori de cîte ori se vorbește despre bolile cardio-vasculare. în primul rînd se amintește de ateroscleroză. Ce este ateroscleroza șl cum se manifestă 1 Am încercat să aflăm de la cîțiva pacienți ai unor cabinete de specialitate ce știu despre această afecțiune atît de răspîn- dită astăzi în lume. Părerile foarte diferite le-am supus atenției prof, dr. Cornel DUDEA, șef al clinicii medicale I din Tirgu-Mureș.— Nu trebuie să fim surprinși de diversitatea/răspunsurilor. $i specialiștii au revenit asupra definirii bolii. ca urmare a unor progrese medicale înregistrate în ultimul timp. Tabloul manifestărilor, al localizărilor ei devine din ce în ce mai complex, pe măsură ce metode moderne de investigație la nivel celular, molecular si biochimic aduc noi informații utile pentru rea. dar mai ales pentru rea ei.Cercetările de pînă acumridicat de coleste-

noi date, combate- preveni-

Echipa României a promovat in prima grupă 
a campionatului mondialSpre deosebire de susținătorii fotbalului, amatorii de hochei de la noi din țară au ocazia să aplaude un nou succes al echipei României. Anul 1976 se arată a fi cu adevărat rodnic pentru hocheiști : după ce prima echipă reprezentativă se clasase pe locul in- tii la turneul olimpic (grupa B) de la Innsbruck, iar echipa de juniori cîș- tigase respectivul campionat european — grupa B, iată că, in aceste zile, pe patinoarele din Elveția, formația noastră tricoloră — confirmind creșterea capacității sale de joc — a înregistrat cel mai notabil succes din întreaga sa carieră ! în ultimele meciuri ale campionatului mondial — grupa B, invingînd echipa Elveției, cu 7—2. și pe cea a Bulgariei, cu 9—4, hocheiștli români s-au clasat pe locul întîi, promovînd astfel in grupa A, grupa elitei mondiale în acest sport.Astfel, pentru prima oară echipa noastră și-a cucerit dreptul de a se întrece cu cele mai bune formații de hochei pe gheată din lume, fapt pentru care adresăm tuturor jucătorilor calde felicitări. Bravo hocheiștilor !Cu această plăcută ocazie, pentru numeroșii amatori de sport se cuvine să reliefăm meritele biroului federației și ale colectivului ,de tehnicieni de la con- '•ducBreâ ’imului reprezentativ — antrenorii Ștefan Ionescu și Ion Tiron și medicul Virgil Ignat — care, în ultimii doi ani, au condus cu multâ decizie și pricepere acțiunea de întinerire radicală a formației, promovînd numeroase talente cu aptitudini pentru jocul modern, joc mai rapid și cu solicitări fizice în continuă creștere. Acesta este, în fond, „secretul" performanței prezente și pe care n-ar fi rău sâ-1 descopere tehnicienii de la alte jocuri sportive.De asemenea, se cere să evidențiem cluburile bucureștene Steaua și Dinamo, precum și pe cel din Miercurea Ciuc pentru creșterea și promovarea jucătorilor care compun astăzi lotul național.

Firește, evoluția viitoare a echipei noastre printre cele mai valoroase formații din- lume obligă de pe acum federația de specialitate, cluburile, tehnicienii și toți jucătorii la noi și susținute eforturi pentru ridicarea clasei hocheiului. Pe primul plan se înscrie, desigur, pregătirea timpurie a viitorilor hocheiști. promovarea hotărîtă. în continuare, a tinerelor talente. întărirea centrelor de juniori. inclusiv a acelora mai noi de la Galați sau de la Rădăuți.
Valerlu MIRONESCU

Dinamoviștii au 
de aseară în campionatul masculin de volei,. acest al treilea turneu al echipelor din grupa întîi valorică — programat în sala Floreasca din Capitală — a opus aseară, în meci-vedetă, echipele Dinamo și Steaua, ce ocupă, în această ordine, primele locuri ale clasamentului după 18 etape. A fost vorba, cu alte cuvinte, de un derbi, iar publicul spectator Se aștepța ca disputa să se desfășoare cel puțin pe măsura pozițiilor ocupate de cele două echipe. Jocul însă nu a avut întru totul calitatea dorită și posibilă. La început, voleibaliștii de la Steaua au fost mai deciși și și-au adjudecat destul de

ciștigat derbiul

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHETLa Wroclaw se desfășoară în prezent un turneu internațional masculin de baschet. în primul joc e- chipa României a învins cu scorul de 74—73 (34—46) echipa localăSlensk. Selecționata Poloniei a dispus cu 91—81 (53—38) de echipa secundă a Poloniei.

TENISTurneul internațional de tenis de la Palm Springs (California) a. continuat cu desfășurarea meciurilor din cadrul sferturilor de finală. Rezultate tehnice : Ashe (S.U.A.) — Newcombe (Australia) 7—6. 2—6. 6—4 ; Tanner (S.U.A.) — Năstase (România) 6—3. 2—1 (retras) ; Borg (Suedia)' — Laver (Australia) 6—2. 6—7, 7—6 ; Connors (S.U.A.) — Alexander (Australia) 6—4. 6—1.
HANDBALîn localitatea norvegiană Horten s-a disputat meciul revanșă dintre selecționatele feminine de handbal ale U.R.S.S. și Norvegiei. Handbalistele sovietice au terminat din nou învingătoare, de data aceasta cu sco-

rul de 20—16 (8—8). în primul joc, desfășurat cu o zi în urmă la Lar- vik. echipa U.R.S.S. a ciștigat cu scorul de 21—8.
BOXBoxerul australian de categorie semigrea Tony Mundine și-a apărat cu succes centura de campion al Commonwealth. în gala desfășurată la Brisbane, el l-a învins prin K.O. în repriza a 3-a pe Baby Boy Rolle (Bahamas).

AUTOMOBILISMCompetiția automobilistică „Raliul Firestone", contînd pentru campionatul european de raliuri, s-a încheiat la Bilbao cu victoria pilotului spaniol Antonio Zanini („SEAT- 1 430"). Marele favorit al cursei, finlandezul Timo Makkinen („Ford Escort"), de trei ori ciștigător al raliului Monte Carlo, s-a clasat pe locul al doilea, la 2T8” de Învingător.Din cele 61 de echipaje care au luat startul, numai 23 au încheiat această dificilă cursă, al cărei traseu a numărat 1 200 km.

cu Steauaclar primul set (15—9). în continuare, dinamoviștii au rămas parcă singuri pe teren și — fără a fi jucat strălucit — s-au detașat categoric în următoarele două seturi : 15—5, 15—6. Apoi, scorul la seturi devine egal, căci Steaua este mai hotărîtă (15— 11). Finalul aparține echipei Dinamo, care cîștigă, deci, cu 3—2 la seturi și, în mod normal (chiar dacă pierde ultimul meci cu Steaua), poate fi considerată campioană și pe 1976.In deschiderea cuplajului voleiba- llstic de aseară s-au întîlnit celelalte două formații din grupa I : Explorări Baia Mare și Politehnica Timișoara. Victoria a revenit băimăre- nilor în numai trei seturi (15—7, 15—11, 16—14). Din păcate, ambele echipe au vrut parcă să se întreacă... la greșeli, voleiul practicat fiind cel mai adesea la nivelul începătorilor. Evident, voleibaliștii respectivi știu să joace mai bine (de cîteva ori ne-au arătat și aseară), dar, mai ales, replica echipei timișorene a fost, ca și în seara precedentă, absolut ștearsă, cu totul de neînțeles (și deci de nemotivat) pentru o divizionară A, cu atît mai mult pentru o componentă a primei grupe valorice !Astăzi după-amiază vor avea loc tn aceeași sală, de la ora 17, ultimele partide ale turneului : Dinamo — Explorări și Steaua — Politehnica.
I. D.

SCRIMALa Varșovia, in cadrul competiției internaționale de sabie pe echipe, formația României a întrecut cu scorul de II—5 reprezentativa Cubei și cu 15—1 selecționata Mexicului. Alte rezultate : Ungaria — Polonia 13—3; U.R.S.S. — R. F. Germania 10—6.
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FAPTUL
DIVERS
8 din 37Test pe teme de circulație la I.T.A. Gorj. Un test mai puțin obișnuit, in sensul că nu au fest chemați la verificarea cunoștințelor conducătorii auto, ci șefii lor. Mai exact, șefi de coloană și re.'izori tehnici. Dar iată că rezultatul testării este de-a dreptul incredibil : din cei 37 de șefi de coloană și revizori tehnici testați, numai 8 (opt) au obținut punctajul minim. Unul dintre ei a realizat doar... 6 puncte ! Exact cit un preșcolar, dacă ar fi făcut-o pe ghicite. La școală cu ei !
Numără-
toareControl inopinat efectuat de lucrători ai miliției județene Ialomița în unități agricole de stat și cooperatiste. ' controlului : modul face înregistrarea Nu în puține locuri tat că una era scris alta in realitate, in cooperativele agricole localitățile Borcea.' Floroaica, Roseti și altele numărul oilor din cu cel din ciobanii — și taseră" să te mioarele, ba de una 74, parte de peste 200... Drept care, „uitucii" au fost puși să mai numere o dată. Nu numai mioarele, ci și banii pentru amendă.

Obiectul în care se animalelor, s-a consta- pe hirtie și Mai exact, din Pietroiu,turme nu era egal scripte. Pasămite, nu numai ei — „ui- inregistreze Dar nu erasau două. Ici dincoace de 167. în
toa- vor- de altă

I

că între procentul rol și alte grăsimi din singe și apariția aterosclero- zei există o strîn- să legătură. După cum se știe, procentul de colesterol și de grăsimi poate fi stabilit cu exactitate prin analizele singelui. Prin intermediul acestor analize și al electrocardiogramei poate fi descoperită din

dovedesc

sedentarism, încordare nervoasă prelungită.— -Specialiștii cardiologi din Tg. Mureș au efectuat o serie de studii originale în privința acestei boli. Vă rugăm să vă referiți la citeva rezultate.— Mă voi opri. în limita spațiului. numai )a cercetările referitoare la influenta grăsimilor în apariția a- terosclerozei. Este știut că un consum abuziv de grăsimi de origine atii- mală (datorită conținutului mai bogat în anumite tipuri de acizi grași) poate determina depozitarea lor în

de bolnavi din toată lumea au stabilit o legătură directă între fumat și ateroscleroză. Fiecare fum provoacă un spasm vascular, favorizînd prin aceasta apariția mai timpurie a unor leziuni la nivelul arterelor. Totodată, fumul influențează negativ Si metabolismul grăsimilor, grăbind si pe această cale sau agravînd boala.— Ce măsuri de igienă generală, cu caracter preventiv, recomandați 7— încă din copilărie, există unele semne care trebuie luate in atenție. Un copil prea grâsuț, ai cărui părinți au hipertensiune, diabet sau obezitate, este mai predispus ; dacă unul din părinți este suferind, riscul pentru urmași este de două ori mai mare, iar dacă sint suferinzi ambii părinți, posibilitatea de îmbolnăvire a urmașilor este

tv

Alimentația, mișcarea

ateroscleroza

Astenia de 
primăvarăCum-necum, îndată ce primăvara își vestea ivirea și dădea colțul ierbii, pe Jenică Tudora- che din Pădurenii Vasluiului il apuca astenia. De unde se vede- că e o boală care nu alege, iar in cazul lui Jenică lăsa urmări aparte. Mai exact, o lipsă totală de apetit pentru mișcare, cu „m“ de la muncă. Pentru că — am uitat să spunem — astenia lui Jenică se manifesta printr-o bruscă întrerupere a muncii în cooperativa agricolă. Vara, din cauza căldurii, stătea mai mult pe la umbră. Odată cu venirea toamnei, Jenică se înviora pe neașteptate și dădea tircoale cimpului muncit de alții, de unde „ciupea" și el ce se nimerea, spre a-și face provizii pentru iarnă. Dar iată că primăvara lui ’76 n-a mai găsit în .Pădurenii Vasluiului nici un "bolnav de astenie. Jenică a fost judecat pentru aceste „ciupeli" djp ^vuțul . obștesc și trimis (pentru șapte luni) să se vindece.
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_____________ , timp boala, pentru a fi oprită evoluția ei. Totuși, de 
cele mai multe ori. pacientul ajun
ge la medic numai în momentul cînd 
s-a produs un accident vascular, un 
infarct miocardic, închiderea unei artere prin tromboză sau într-un stadiu de ramolisment cerebral avan
sat. Se înțelege că aceste localizări Si manifestări pot pune în pericol tnsăsi viata pacientului.— în general, se crede că persoa
nele în vîrstă sînt mal predispuse la ateroscleroză.— Această Impresie greșită s-a creat tocmai din cauza faptului că boala are o evoluție lentă, uneori de zea de ani. urmările ei fiind mai evidente după vîrsta de 40—50 de ani. Dar să nu uităm că au fost descoperite unele leziuni pe coronare (vasele inimii de care depinde buna ei funcționare) si la copii 
si tineri. La unii dintre ei s-au găsit diferite leziuni la nivelul arterelor coronare, multe din ele avînd caracteristicile aterosclerozei. Apariția unor simptome la virste din ce in ce mai tinere si a unor lemne încă din copilărie constituie un fenomen răspindit aproape pe toate continentele. Se vorbește chiar de o „geografie" a aterosclerozei. cu complicațiile ei cardiace Și cerebrale. pe baza unor studii comparative efectuate pe populații din toate continentele. în țări cu un standard de Viată și un grad de urbanizare mai ridicate, frecvența aterosclerozei este mai accentuată, ceea ce a dus și la stabilirea cauzelor generale ale apa
riției acestei boli : supraalimentație,

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

V «vaselor, lezarea arterelor, a- de cheaguri (tromboze) la vaselor ș.a. Contribuția ori- a specialiștilor noștri se re-pereții pariția nivelul ginală feră la rolul trombocitelor (elemente din singe) în metabolismul grăsimilor și. respectiv, apariția atero- șclerozei. S-a constatat că. după administrarea experimentală a unui prinz bogat în grăsimi (50 de grame de unt. 80 de grame de smintiră). conținutul de grăsimi din singe crește în următoarele ore și câ apar modificări la nivelul trombociteîor, în ce privește numărul și capacitatea lor funcțională. Prin repetare, prin abuzul constant, zilnic, de grăsimi. cu timpul apar mici leziuni la nivelul vaselor. O primă concluzie ar fi. prin urmare, echilibrarea aportului de grăsimi animale și vegetale în alimentație. Uleiurile vegetale se recomandă, iar cel de porumb germinat are chiar efecte terapeutice.Desigur, aceste rezultate se referă numai la unul din factorii care favorizează apariția și evoluția ate- rosclerozei. Supragreutatea. obezitatea, hipertensiunea arterială, diabetul. fiecare in parte sau asociate cu ateroscleroza sînt tot atitea semnale pentru luarea unor măsuri severe 'de prevenire a unor accidente nedorite.Aș vrea să insist. în mod special, asupra fumatului. Anchete epide- miologice efectuate pe grupe mari

de patru ori mai mare. Cu o îngrijire adecvată, in sensul unei alimentații raționale și al unui mod de viață sănătos, s-ar putea evita un accident coronarian sau infarct miocardic.Sînt indicate, prin urmare, măsuri medico-socia- le de activă, a unor a le
depistare de luare âsemenea feri dinsub observație , persoane pentru timp. Prin actuala organizare â rețelei noastre medicale este posibil ca medicul -să urmărească persoanele mai predispuse, dar responsabilitatea menținerii unui regim alimentar corespunzător nu pe anumite perioade, ci în tot timpul vieții revine in întregime pacientului. Ca să nu mâi vorbim de sedentarism. Omul, prin toată evoluția lui, este adaptat la mișcare, la mers pe jos, la efort fizic. Civilizația tehnică ne răsfață. Urcăm etajele numai cu liftul. Ia munte ne piace numai cu autocarul, mersul pe ios ii înlocuim cu mijloace cit mai rapide de transport, în asemenea condiții. în ultimele decenii, paralel cu reducerea efortului fizic și a mișcării propriu-zise, s-a trecut si la o alimentație foarte bogată în grăsimi și dulciuri. Va trebui să medităm mai mult asupra modului în care înțelegem să ne bucurăm de binefacerile civilizației ; să gîndim mai mult la ceea ce este in interesul sănătății noastre. Tendința generală pe plan mondial este ca, paralel cu evitarea unor factori de risc din alimentație sau cu combaterea sedentarismului, mande și o medicație a reacțiilor de răspuns mului. Chimioterapia mijlociii ideal de combatere a bolii, metodele de prevenire fiind cele de care depinde asigurarea unei stări de sănătate cit mai bună.

să se recode atenuare ale organis- nu este însă
Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8.40 Tot înainte !
9.35 Film serial pentru copii : Daktari.

10.00 Viața satului.
11,15 Ce ștțrn $1 ce nu știm despre...
11,45 Bucuriile muzicii. Concert extraor

dinar susținut de violonistul ion 
Voicu, acompaniat de filarmonica 
,,George Eneșcu".

12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.30 Retrospectivă în imagini : Jocurile 

Olimpice de iarnă — Innsbruck 
1976 (partea a Il-a).

16.30 Drum de glorii — concurs pentru 
tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României.

18,05 Film serial : „Pinocchio". O nouă

întîlnire cu Pinocchio într-o co
producție realizată de televiziunile 
italiană și franceză.

19,00 Micul ecran... pentru cel mici.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Concert extraordinar al orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor : Emanuel Elenescu. Solist : 
Garrick Ohisson (S.U.A.).

20.35 Film artistic : ,,Eddie Chapman". 
Coproducție franco-engleză.

22.20 24 de Ore • Sport.
PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic,
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.25 Ora melomanului.
21.20 Culorile pămîntului românesc — 

versuri.
21.35 Film serial : KojâW

LUNI, 29 MARTIE 1976 
PROGRAMUL I

16.do Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Kuweit — film documentar.
19.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 Cîntă Elis Regina.
20,55 Să muncim și să trăim în chip 

comunist.
21.20 Roman-foileton ..Forsyte Saga". 

Episodul XIV : „Conflict".
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
17.00 Telex.
17.05 Vîrsta unei primăveri.
17.20 îmi iau cîntecul ortac. Melodii 

populare din diferite regiuni ale 
țării.

17.30 Desene animate.
17,40 Film artistic : Johannes Kepler. 

Producție a studiourilor DEFA din 
R. D. Germană. Premieră pe țară.

19.05 Melodii vechi — interpret! noi.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : Daktari.
20.25 Profil teatral : Sică Alexandrescu.
21.20 Telex.
21.25 Tinerele de la F.R.B.
21,45 Sejecțiuni de la Festivalul de mu

zică ușoară San Remo 1976.

Vorba e: 
se trezește ?

O intimplare hazlie ne isto
risește Traian Ciochină, șeful 
postului de miliție din comuna 
Bicleș, județul Mehedinți. Intr-o 
frumoasă seară de martie, tre- 
cind prin dreptul bufetului din 
comună, șeful postului de mili
ție a observat ușa deschisă. L-a 
strigat pe gestionarul Vasile 
Sandu, l-a căutat peste tot, dar 
Vasile Sandu — nicăieri. Pe tej
ghea se aflau, frumos rinduiți, 
banii proveniți din încasări, 
care urmau să fie predați. Era 
— cum se zice — o sumă im
portantă. Ce credeți că făcea, 
in momentul acela, gestionarul 
Vasile Sandu ? Gestionarul Va
sile Sandu dormea acasă somn 
adine, de puteai să tai lemne 
pe el. Trezit cu greu, deși i s-a 
spus despre ce e vorba, tot nu 
s-a grăbit să vină să vadă dacă 
nu lipsesc banii. Ca să nu 
mai spunem de marfă. „Abia 
după ce a mai căscat de vreo 
trei ori — ne scrie șeful postu
lui de miliție — s-a trezit, cit 
de cit. De data aceasta, a avut 
noroc că n-a lipsit nimic. Dar 
altă dată?" Poate că, intre timp, 
s-o trezi de-a binelea.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni șl șoareci — 10, 
Medeea — 15, Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19.30, (sala mică) : 
îmblînzirea scorpiei — 10, Come
die de modă veche — 15, Valiza 
cu fluturi — 20, (sala Atelier) : 
Capul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nia pentru elevii liceelor de cul
tură generală. Dirijor : Horia An- 
dreescu — 11, (la sala mică a Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia) : Ciclul „După-amiezile mu
zicale ale tineretului", recital de 
lieduri - 13.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Seară de balet — 19. 
® Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10.30. Leonard — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 10. O 
noapte furtunoasă — 15, Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 10. Ferma — 15,30, 
Joc de pisici — 20, (sala Grădina 
Icoanei) : Titanic vals — io. Poe
zie și muzică — 15,30, Elisabeta I 
— 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 10, Profesiunea doamnei 
Warren —- 15, Matca — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sală 
Magheru) : Nu am încredere în 
bărbați — 10. Lady X — 15. Ultimă 
cursă — 19.30, (sala Studio) : 
Patru lacrimi — 10,30, Șoc la me
zanin — 19.
• Teatrul Ciulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Nathan înțeleptul — 11, Firul de 
aur — 19.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nas6“ (sâla Savoy) ; Finala ama
tori — 11, Revista cu paiațe — 
19.30. (sala Victoriei) : Uite că nu 
tac — ll: 19,30.
e Teatrul „I. Vasilescu" : Sici
liana — 10, O fată imposibilă —

16; 19.30. (la Sala Palatului) : 
Ghiocei pe portativ — 16: 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ander
sen — 7 povești — 10. Nota zero 
la purtare — 16. Bogdan Drago?
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Sînziana — 11, 
(sala Academiei) : Petrică și lupul
— 11.
• Circul București : Zoo Circus 
Praga — 10; 16; 19,30, (la circul de 
pînză. cartier Titan) : La start, 
vedetele circului internațional — 
10; 16: 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cum vă place — 19.30.

cinema
« Darling Lili : PATRIA — 9; 
11.45: 14,30; 17,15; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12; 16,15; 19,30, FAVO
RIT — 9: 11.45: 14.30; 17,15; 20.
® Un țăran pe bicicletă : VIC
TORIA — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• Cerul e cu noi : CENTRAL — 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Frați de cruce : SCALA — 13.30; 
16; 18.15: 20.30. FESTIVAL — 8.30; 
10,30: 12.30: 14.30; 16.30; 18.45; 20.45.
• Arborele cu frunze roz : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
1&15; 20,30, CAPITOL — 9.30; 11,45; 
14; 16: 18.15; 20.30.
• Patima : DACIA — 9: 11,15;
13.30: 15.45: 18; 20.15, LUMINA - 
9; 11.15;' 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Program de desene animate : 
DOINA - 9.30: 11.15.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
DOINA — 13.30: 15,45.
• întoarcerea lui Magellan : DOI
NA — 17.45: 20.
• 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 — 16: 18.15; 20.15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

20,30, TOMIS — 9: 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Zorro : EXCELSIOR — 9; 11,45; 
14.30; 17.15; 20, VOLGA — 9: 11.45; 
14,30; 17,15; 20, AURORA — 9,15; 
11,45; 14.15; 17; 19,45.
• Toamna bobocilor : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Soacra : UNIREA — 16; 18; 20.
• Dragoste amară : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Respirație liberă : BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Un cintec pe Broadway ; BU- 
ZEȘTI — 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.
e Dincolo de pod ; Caruselul : Cu 
ușile închise ; Orașul în fierbere ; 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12,15: 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 de pod : CIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, VIITORUL — 15,30; 
18; 20.15.
• Cei trei mușchetari : LIRA — 
15,30: 18: 20.15. MIORIȚA — 9; 
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 : CRÎNGAȘI — 17.
• Magnolia înflorește din nou j 
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.
A Marele Gatsby ; Hotel „Pa
cific" : ARTA — 12: 15: 18: 20.
• Pirații din Pacific : Insula co
morilor : VITAN — 15,30; 19.
O Singurătatea florilor î RAHO
VA — 16; 18; 20.
• Premiul : PROGRESUL — 15.30; 
17,30; 19.30.

Pe drumul 
Prislopului

Vrind să ajungă mai repede 
acasă, ca și' alți călători ocazio
nali aflați la ora aceea la o in
tersecție a drumului care ducea 
spre Prislop, județul Maramu
reș, o tinără, minoră, a făcut 
semn unui șofer să oprească. 
Șoferul, angajat la o unitate din 
Valea Chioarului, a oprit auto
buzul pe care-l conducea și, l-a 
rindu-i, i-a făcut semn fetei să 
se urce. După o bucată de 
drum, șoferul a oprit mașina in 
mijlocul cimpului... Strigătele 
fetei n-au fost auzite de nimeni. 
Fentru 
aamnat

viol, șoferul a fost con
ta cinci ani închisoare.

Cu muzicăO echipă de control a depis
tat un cetățean din Brașov care 
folosea in mod ilegal un televi
zor și un aparat de radio. Adică 
fără să aibă abonament.

— Aveți dreptate. Este vina 
mea. Am tot aminat de la o zi 
la alta să dau ochii cu poștașul 
șl să-mi scot abonament. Dar 
vă rog să mă iertați și si nu 
mă amendați. Sint om serios și 
vă dau cuvintul meu că...

Echipa de control l-a crezut 
pc cuvint, l-a iertat și nu 
amendat. Dar respectivul 
s-a ținut de cuvintul lui 
onoare și, deunăzi, a fost
nou descoperit cu televizorul și 
aparatul de radio cintind, dar 
tot fără abonament. Drept care 
s-a lăsat cu muzică : a fost 
obligat să plătească retroactiv, 
să achite o. amendă ca supli
ment și să facă imediat abona
ment.Rubricâ redactatâ de

Peîre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteii"
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu 
in Kuweit este așteptată 
cu deosebit interes

Vizita in Uniunea Sovietică 
a delegației parlamentare române

Apropiata vizită pe care președintele Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, urmează s-o facă în Kuweit, la invitația emirului Sabah Al-Salem Al- Sabah și a doamnei Nor- ryyah Al Sabah, este așteptată cu un interes deosebit aci, in Kuweit, a- preciindu-se că acest eveniment de însemnătate istorică în relațiile bilaterale va deschide noi și largi perspective dezvoltării prieteniei șl colaborării dintre cele două țări și popoare.Capitala țării trăiește din plin atmosfera festivă caracteristică importantelor evenimente politice. Orașul a îmbrăcat haine de sărbătoare. Șoselele care leagă aeroportul internațional de orașul Kuweit, arterele I situate în continuarea lor, bulevardul de cornișe AI Khalij AI Arabi, unde se înalță Palatul Dasman, rezervat înalților oaspeți, sînt împodobite cu drapelele de stat ale celor două țări. In mai multe puncte ale capitalei au

fost ridicate arcuri de triumf.în preajma vizitei au fost organizate un șir de manifestări dedicateRomâniei, realizărilor poporului român, politicii sale de pace și colaborare internațională, multe din aceste manifestări

rabile pentru dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase între cele două țări. ABDUL WAHAB AL NAFISI, ministrul comerțului și industriei, evidenția în cursul unei convorbiri : „Kuweitul consideră România un partener economic important.
DE IA TRIMISUL NOSTRU SPECIALfiind în curs de desfășurare. Personalități ale vieții politice, economice și culturale kuweitiene au ținut să-și exprime convingerea că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va crea premise trainice extinderii și adîncirii conlucrării ro- mâno-kuweitiene în diferite domenii de activitate. Subliniind că necesitățile de dezvoltare în continuare a emiratului, proiectele sale industriale — în curs de realizare sau în studiu — precum și succesele deosebite înregistrate de România pe plan economic reprezintă tot atîtea condiții favo-

Acordu! de colaborare e- conomică și tehnică dintre cele două țări oferă perspectiva intensificării pe mai departe a relațiilor româno-kuweitiene".Aceleași opinii iși fac loc și în coloanele presei, care acordă o deosebită atenție apropiatei vizite. Cotidianele „AL RAI AL AAM", „AL SIYASSAH", „AL QABAS", ..DAILY NEWS'* au inserat numeroase materiale consacrate înfăptuirilor României. personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate. pusă in slujba păcii. Înțelegerii și colaborării internaționale, este

larg apreciată și In rîn- durile opiniei publice kuweitiene. Ziarele publică totodată date biografice ale șefului statului român și ale tovarășei Elena Ceaușescu, însoțite de fotografii. Relevind semnificația deosebită a apropiatului dialog la nivel înalt româno-kuwei- tian pentru cursul ascendent al relațiilor bilateralei ziarul „AL SIYASSAH" scrie : „Președintele României se va bucura de o primire caldă pe pămînlul Kuweitului". La rindul Său. „DAILY NEWS" subliniază: „Convorbirile dintre președintele Nicolae Ceausescu și emirul Sabah Al-Salem Al-Sabah vor avea, fără îndoială, o puternică influență asupra intensificării și adîncirii colaborării dintre cele două țări, soldindu-se cu rezultate importante pentru viitoarea evoluție a relațiilor, pe diverse planuri, româno-kuweitiene".
Nicolae N. LUPU

Kuweit

MOSCOVA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care se află în vizită înU. R.S.S., a depus sîmbătă dimineața coroane de flori la Mausoleul luiV. I. Lenin din Piața Roșie din Moscova și la Mormîntul soldatului necunoscut de lîngă Kremlin. Delegația a vizitat, de asemenea, cabinetul de lucru și casa-muzeu ale lui

V. I. Lenin, din incinta Kremlinului.< în aceeași zi, membrii delegației parlamentare române s-au întilnit. la sediul Academiei Unionale de Științe Agricole — „V. I. Lenin" — cu reprezentanți ai conducerii acestui forum științific.După amiază, delegația română a vizitat muzeul panoramic „Bătălia de la Borodino", iar seara a asistat la un spectacol de operă la Teatrul Mare din Moscova.
în vederea realizării de progrese pe calea 

încetării cursei înarmărilor

Comitetul de dezarmare trebuie să devină 
un organism real de negocieri

în cadrul discuțiilor în problemele organizatorice, România mili
tează pentru măsuri urgente privind democratizarea lucrărilor 

comitetului, sporirea eficienței lor

Kuweitul — astăzi
SUPRAFAȚĂ: 17 000 kmp.
POPULAȚIE : un milion de locuitori, dintre care 53 la 

sută străini.
CAPITALA : orașul Kuweit, 250 000 de locuitori.
ORAȘE PRINCIPALE : Hawaiii — 125 000 locuitori, Sa- 

limya — 100 000, Fahaheel — 40 000, Ahmadi — 
40 000. în total — 52 localități de tip urban.

FORMA DE GUVERNĂMÎNT : monarhie constituțională. 
Șeful statului este emirul Sabah Al-Salem Al-Sabah. Prinț 
moștenitor și șef al guvernului este șeicul Jaber Al Ahmed 
Al-Jaber Al Sabah. Organul legislativ al țării, Adunarea 
Națională, numără 50 de deputați.Kuweitul, altădată doar un mic port de pescari, la marginea deșertului. trăiește astăzi epoca unor profunde prefaceri. în toate domeniile vieții economice și sociale. De la oglinda de smarald a marelui Golf, de la țărmul căruia se deschid in evantai noile cartiere alp capitalei kuweitiene, și pînă la Ahmadi, orașul petroliștilor, sau și mai in sud, spre platforma industrială de la Shuaiba. călătorul are permanent impresia că se află sub efectul mirajului deșertului. Pe întinderile de nisip se ridică vile elegante, edificii publice cu linii arhitectonice moderne ; sub un soare dogoritor, havuzurile iși deschid umbrelele de ană : grădinile luxuriante iși etalează podoabele policrome, sfidind parcă legile unei naturi atit de puțin propice vegetației.în centrul capitalei, o construcție sobră, alcătuită din coloane de beton ce țișnesc spre cer. avînd la mijloc imense sfere albastre, simbolizează izbînzile poporului kuweitian în încleștarea dîrză cu vicisitudinile deșertului, izbinzi materializate în valorificarea a douiț resurse indispensabile existentei sale : petrolul din «dineurile acoperite. cu nisip, și apa din largul mării. Datorită acestor succese, emiratul slab dezvoltat și slab populat de acum trei decenii a devenit unul din cele mai înfloritoare state ..ale Orientului Mijlociu.,Izvorul prosperității actuale a Kuweitului se află, in primul rind, în valorificarea marii avuții naționale — petrolul. Descoperirea și exploatarea „mării de petrol" din subsolul kuweitian au determinat schimbări e- sentiale în viața și preocupările populației. Cu o producție de peste 160 milioane țone anual, emiratul se situează printre cei mai mari producători de petrol din lume. El dispune de rezerve capabile să asigure 

o producție la nivel ridicat încă 70

de ani de aici înainte, dar guvernul a hotărî t să scadă treptat producția (104 milioane de tone în 1975), atit pentru xa conserva zăcămintele, cît și datorită surplusurilor monetare
HUWEITZ
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realizate, cifrate la sfîrșitul anului trecut la 14 miliarde de dolari.După 'cucerirea independentei de stat. în 1961. Kuweitul și-a propus ca principal obiectiv restabilirea suveranității asupra zăcămintelor petrolifere și valorificarea lor în interesul propriei dezvoltări. în 1974 au fost preluate 60 la sută din acțiunile societății „Kuweit Oil Company", care extrage cea mai mare parte din petrolul kuweitian. iar la 1 decembrie 1975 s-a pus capăt integral concesiunilor străine.Cit privește cealaltă resursă indispensabilă. apa. in zona industrială a Shuaibei. localitate situată la 45 km de capitală, au fost construite două impozante uzine de desalinizare a

apei de mare — Shuaiba Nord și Shuaiba Sud, ultima fiind cea mai mare întreprindere de acest gen din lume. Bazîndu-se pe veniturile obținute de pe urma petrolului, care formează circa 92 la sută din produsul național, guvernul kuweitian a inițiat, de asemenea, o serie de proiecte privind diversificarea dezvoltării industriale. Zestrea Shuaibei mai cuprinde. în afară de instalațiile de desalinizare, o serie de uzine de îngrășăminte chimice, alături de care se ridică cea mai importantă din cele trei rafinării petroliere ale Kuweitului. Se are, de asemenea, în vedere construirea unei oțelării cu o capacitate de 300 000 tone, a unei uzine de anveldpe și a alteia de asamblare de mașini. în condițiile unui sol arid, agricultura este restrînsă. S-au construit totuși un număr de sere moderne, după metode științifice avansate, care au și început să producă cantități însemnate de legume și zarzavaturi, acoperind in parte necesitățile interne.Totodată, guvernul kuweitian acordă o atenție deosebită dezvoltării i,n- vățămîntului și asistenței sociale. în- tr-o țară în care cu 20 de ani în urmă existau doar cîteva școli elementare, numărul elevilor reprezintă azi aproape 20 la sută din totalul populației, cărora li se adaugă 4 500 de ktudenți ai universității locale și circa 3 000 de studenți ce învață în diverse țări ale lumii. De menționat că învățămîntul. de toate gradele, este gratuit. Eforturi remarcabile s-au făcut și in domeniul asistentei sanitare. Au fost construite 10 spitale cu peste 4 000 de paturi, numeroase policlinici, dispensare și puncte sanitare, care asigură gratuit asistență medicală. în același timo. statul a început' o vastă acțiune de construcții de locuințe pentru cetățenii cu venituri limitate : astăzi, anroape întreaga populație a emiratului trăiește în așezări de tip urban.Centru comercial cu tradiție în a- ceastă parte a lumii. Kuweitul, care întreține relații diplomatice cu peste 100 de state, și-a dezvoltat și diversificat an de an relațiile sale economice. în acest cadru, a cunoscut o continuă adincire și colaborarea româno-kuweitiană. Au crescut sensibil și s-au diversificat în ultimii ani, schimburile comerciale dintre România și Kuweit. La cheiurile portului Mina Ahmadi acostează nave cil nume românești — „Banat", „Muntenia". „Crișana"... Totodată, vehicule grele cu inscripția „România". încărcate cu mărfuri, pot fi întîlnite tot mai des pe drumurile kuweitiene.
Crăciun IONESCU

GENEVA 27 (Agerpres). — în Comitetul de dezarmare de la Geneva continuă seria ședințelor neoficiale dedicate chestiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea activității acestui organism.După cum este cunoscut, delegația țării noastre s-a pronunțai, în mod constant, atit in cadrul comitetului, cit și la O.N.U., pentru adoptarea unor măsuri urgente privind democratizarea lucrărilor comitetului și sporirea eficienței lor. pre- zentînd, in acest sens, o serie de propuneri și sugestii concrete, care, împreună cu propunerile avansate de celelalte state, formează baza dezbaterilor actuale. De altfel. întreg procesul de examinare a aspectelor organizatorice ale activității comitetului, început la această sesiune, este o urmare a unei cereri a delegației române.în cadrul ședinței neoficiale din 26 martie a.c.. șeful delegației române. ambasadorul Constantin Ene. a expus poziția tării noastre in legătură cu unele dintre propunerile ce fac obiectul dezbaterilor.Măsurile ce vor fi adoptate, a arătat vorbitorul, trebuie să conducă la transformarea comitetului din- tr-un „club de dezbateri" intr-un organism real de negocieri. Delegația română nu împărtășește punctele de vedere conservatoare, care susțin menținerea unor structuri de lucru ce s-au dovedit neproductive. Ea insistă pentru examinarea atentă a tuturor propunerilor menite să ducă la introducerea în întreaga activitate a comitetului a unui spirit nou. pe măsura responsabilităților actuale ale acestuia. în acest context. ambasadorul român a sprijinit propunerea mexicană, susținută de toate țările nealiniate, privind crearea unui subcomitet plenar însărcinat cu negocierea unor chestiuni concrete aflate pe agenda comitetului. De asemenea, referindu-se la chestiunea raportului anual al comitetului. el a subliniat necesitatea introducerii unor modificări în mo

dalitatea de alcătuire a acestuia, astfel incit raportul, prin conținutul său, să constituie un mijloc de informare obiectivă a tuturor guvernelor asupra stadiului negocierilor și a situației din comitet.în încheiere, reprezentantul român a cerut ca dezbaterile in legătură cu problemele organizatorice să fie extinse și asupra unor aspecte fundamentale pentru îmbunătățirea activității comitetului in viitor, printre care modalitățile și principiile de desfășurare a negocierilor, introducerea unor proceduri care să asigure obținerea unor rezultate în procesul de negociere, reexaminarea sistematică a modului în care comitetul își îndeplinește sarcinile pentru care a fost creat, precum și legătura acestuia cu Națiunile Unite.
L. 

Desemnarea 
noului președinte 

al ArgentineiBUENOS AIRES 27 (Agerpres). — Generalul Jorge Rafael Videla, co- mandantul-șef al forțelor armate terestre, unul din cei trei membri ai Juntei militare care a preluat puterea în Argentina, a fost desemnat președinte'al tării. Luni, el va fi instalat oficial în funcție. Potrivit hotărî- rilor anterior anunțate, șeful puterii executive, care are titlul de pre- ședintev al națiunii argentinene. a fost desemnat de către juntă. în fața căreia va răspunde de activitatea sa.Junta militară a adoptat, vineri seara, o serie de decrete privind îndeosebi reglementarea chestiunilor legate de transportul și portul armelor pe teritoriul țării.Agențiile de presă informează din Buenos Aires că in Argentina activitățile productive și în domeniul administrației publice au fost normalizate.
SPANIA

FĂURIREA FRONTULUI UNIT AL OPOZIȚIEI
DEMOCRATICE

Constituirea organizației „Coordonarea Democratică" prin unifi
carea „Juntei Democratice" cu „Platforma de Convergență 

Democratică"MADRID 27 (Agerpres). — Cele două mari grupări de opoziție — Junta Democratică și Platforma de Convergență Democratică — au ajuns, la un acord privind unirea lor intr-o singură organizație, care va purta numele de „Coordonarea Democratică" — a anunțat la . Madrid lin purtător de cuvint comun al celor două grupări.Junta Democratică din Spania și Platforma de Convergență Democratică — a declarat purtătorul de cuvint — au convenit să formeze „un front unit de acțiune împotriva guvernului", arătînd că „principalul lor obiectiv il va constitui lupta pentru o Spanie democratică, bazată pe pluralitatea partidelor politice". El a menționat că noua organizație a opoziției va fi gata să încheie o înțelegere cu persoanele din guvernul actual favorabile reformelor. Frontul unit al opoziției va cere li

bertăți politice și sindicale depline și desființarea instituțiilor de factură franchistă.Purtătorul de cuvint a precizat că acordul de unificare a fost realizat în urma consultărilor dintre reprezentanții j celor două grupări de o- poziție, care s-au desfășurat, timp de cinci zile, la Madrid.
★ROMA'27 (Agerpres). — Reprezentanți ai tuturor partidelor politice italiene (cu excepția mișcării neofasciste) au adresat primului ministru spaniol, Carlos Arias Navarro, o scrisoare în care reclamă amnistierea tuturor .deținuților politici din Spania și revenirea in țară a persoanelor exilate. Documentul a fost inminat ambasadorului spaniol la Roma de către liderul partidului socialist, Pietro Nenni. în calitatea sa de președinte al Comitetului Italia-Spania.

Un eveniment important în viața 
poporului bulgar vecin și prieten

Mîine se deschid lucrările
Congresului al XI-lea al P.C.B.

întîmpinat ca un eveniment de importanță deosebită în viața partidului și poporului vecin și prieten, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Bulgar își deschide mîine, 29 martie, lucrările la Sofia, in marea sală „Universiada". împodobită festiv. Forumul comuniștilor bulgari urmează să facă bilanțul realizărilor obținute de popor, sub conducerea partidului său comunist, în perioada de la ultimul congres, să aprobe planurile de dezvoltare pentru viitor. La congres participă circa 1 600 de delegați a- lesi in cadrul conferințelor județene de partid, un mare număr de invitați din partea organizațiilor de partid și da stat centrale și locale, vechi militant! ai mișcării comuniste și muncitorești din Bulgaria, delegații ale partidelor comuniste și muncitorești de peste hotare, ale unor partide socialiste si mișcări de eliberare.în ajunul deschiderii, la Sofia a avut loc. așa după cum s-a mai anunțat, Plenara C.C. al P.C.B. care a dezbătut și aprobat raportul Comitetului Central, ce va fi prezentat congresului de tovarășul Todor Jivkov, primul secretar al C.C. al P.C.B., precum și proiectul Direcțiilor principale ale dezvoltării so- cial-economice a Republicii Populare Bulgaria în cel de-al șaptelea cincinal (1976—1980).Congresul a fost precedat de o perioadă de vie efervescență a vieții politice, de o amplă dezbatere a documentelor ce urmează a fi aprobate de către pârtiei panții la lucrările forumului suprem al partidului. în cursul acestor dezbateri, oamenii muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, institute de cercetări, din învățămînt și cultură au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a prevederilor documentelor și. totodată, de intensificare a muncii în vederea

CORESPONDENTA DIN SOFIA

depășirii sarcinilor de plan, în cinstea congresului. în această privință, un mare ecou l-au trezit în întreaga țară asemenea inițiative cum a fost cea a textilistelor din Plevna, care, la sfîrșitul lunii ianuarie, au reușit să îndeplinească planul primului trimestru, depășin- du-și cu mult angajamentele asumate ; ale chimiștilor din Vidin, care au trecut, cu forțe proprii, la reconstrucția și modernizarea tuturor capacităților de producție ; ale colectivului uzinei „Naiden Kirov" din Ruse, care a lansat chemare» pentru folosirea la maximum a mașinilor și instalațiilor ; ale constructorilor din dat in folosință,Plovdiv, care au ... . .Înainte de termen, un număr de 11 (cifră care simbolizează actualul congres) noi obiective industriale, social-culturale ș.a....Capitala Bulgariei, ca și toate celelalte localități din țară, a îmbrăcat haine de sărbătoare In întimpinarea marelui eveniment. Se fac ultimele pregătiri pântru primirea delegaților, invitaților și oaspeților de peste hotare. Printre delegații la congres se află oțelari din cetatea siderurgiei bulgare „Kre- mikovțî", chimiști de la marile combinate din Burgas, Devnia sau Svistov, energeticieni de la Kozlo- dui, mineri din bazinul Bobov Doi și Marița-Est, oameni ai muncii de pe ogoare, intelectuali de prestigiu, exponenți ai organizațiilor de tineret și de femei, ai forțelor armate, demni reprezentanți ai celor aproape 800 000 de membri ai Partidului Comunist Bulgar. Ei vor dezbate și vor adopta la congres hotărîri de importanță majoră pentru struirea tate in con-societății socialiste dezvol- Bulgaria.
V. OROS 
C. AMARIȚEI

SITUAȚIA DIN LIBANBEIRUT 27 (Agerpres). — Situația din Liban continuă să se mențină deosebit de încordată. Vineri seara mai multe obuze au atins din nou Palatul prezidențial de la Baabda. Sîmbătă au fost înregistrate lupte violente în zona marilor hoteluri și în zona portului din Beirut, fiind folosite diverse tipuri de armament greu. Incendiile au devastat noi clădiri. Lupte înverșunate au avut loc și în zona muntoasă din estul capitalei.în eforturile de a se depăși grava criză a țării, președintele Suleiman Frangieh, aflat la noua reședință de la Zouk Mikael, a avut o întrevedere cu liderii Partidului Falangele Libaneze. Pe de altă parte, Partidul Socialist Progresist și-a anunțat ho- tărîrea de a „lupta împotriva divi-

lării Libanului și pentru instaurarea unui regim democratic și laic")NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a lansat un apel către toate părțile implicate în conflictul din Liban. El a arătat că actuala situație pune în pericol nu numai Libanul, ci și pacea internațională. Secretarul general al O.N.U. a făcut apel ca „în cel mai scurt timp, toate părțile aflate in conflict și toți conducătorii interesați să accepte o încetare imediată și efectivă a focului, pentru ca să fie posibilă menținerea integrității teritoriale șl a independenței politice a Libanului, atit în folosul tuturor libanezilor, cît și pentru salvgardarea păcii în regiune".'
De pretutindeni

în Consiliul de Securitate

Examinarea situației create 
prin agresiunea militară 

a Africii de Sud împotriva Angolei iNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). | — Consiliul de Securitate s-a reunit ! vineri seara, la cererea Organizației Unității Africane, pentru a examina situația creată prin agresiunea militară a.Africii de Sud impotriva Republicii Populare Angola.Luînd cuvîntul, reprezentantul guvernului angolez. Pascal Luvualu. a cerut retragerea imediată și necondiționată a tuturor forțelor sud-afri- cane de pe teritoriul țării sale. încetarea utilizării Namibiei ca bază de agresiune împotriva Angolei, restituirea -bunurilor materiale luate cu forța de trupele sud-africane și a-, cordarea de către regimul, de la Pre-’ toria a unei compensații pentru daunele aduse economiei și poporului angolez. Forțele R.S.A., au fost acuzate de a fi acaparat nave maritime, autovehicule, fonduri depozitate la bănci etc., de a fi avariat căi rutiere. poduri, aeroporturi, unități industriale. stații de emisiune radiofonice și de a fl obligat mii de persoane să treacă în Namibia.Au mai luat cuvîntul ambasadorul Kenyei, reprezentantul permanent al R. P. Chineze la O.N.U. și ambasadorul Tanzaniei.
★PRETORIA 27 (Agerpres). — Trupele sud-africane au fost retrase în totalitate simbătă de pe teritoriul angolez, la capătul unei intervenții militare de peste nouă luni in această țară, informează agențiile de presă. Hotărirea regimului rasist de ' la Pretoria a fost luată in fața victoriilor obținute de forțele armatei populare angoleze și a luptei întregului popor angolez împotriva agresiunii străine. ,
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agențiile de presă transmit:
La Conferința organiza

ției P.S.U.G. din Berlin, care și-a încheiat simbătă lucrările, a luat cuvîntul Erich Honecker, prim-secre- tar al C.C. al P.S.U.G., care s-a referit la pregătirile în vederea Congresului al IX-lea al partidului.
Prima sesiune a celei 

de-a Vil-a legislaturi a Sei
mului polonez și a incheiat simbătă lucrările. în cadrul sesiunii, premierul Piotr Jaroszewicz a prezentat programul de activitate al guvernului -in etapa următoare, precum și propuneri privind componența Consiliului de Miniștri, componență ce a fost aprobată in unanimitate.

In Republica Vietnamu
lui de Sud au £ost promulgate ° serie de decrete-legi privind organizarea instanțelor de judecată și a procuraturilor populare de diferite niveluri, procedura judiciară, precum și sancționarea actelor de încălcare a legilor în vigoare. Noile reglementări, s-a arătat, sint în spiritul justiției democratice și progresiste promovate in Vietnamul de sud eliberat.

„Cosmos-810". In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-810", destinat continuării cercetării spațiului extraatmosferic.

Președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen> a Primit o delegație guvernamentală etiopiana, condusă de Moges Wolde Michael, președintele Comitetului Economical Consiliului Militar .Administrativ Provizoriu al Etiopiei, aflată in vizită la Phenian.

Consiliul artelor din Marea 
Britanic a prezentat la Londra, 
in fața unui numeros public, fil
mul „Brâncuși al României", 
realizat cu prilejul centenarului 
nașterii marelui sculptor român. 
La spectacol, care a avut loc la 
Academia britanică pentru arta 
filmului, au participat persona
lități marcante ale vieții cultu
rale și artistice. Filmul, realizat 
de Consiliul artelor din Marea 
Britanie, a fost turnat pe me
leagurile românești ce l-au in
spirat in creația sa pe' Constan
tin Brâncuși, fiind conceput ca 
un omagiu adus „unuia dintre 
cei mai mari sculptori ai seco
lului nostru".

Direcțiunea Partidului So
cialist Democratic Italian, reunită la Roma, a ales ca secretar politic al partidului pe Giuseppe Sa- ragat. Libia politică expusă de fostul secretar politic al P.S.D.I.. Mario Tanassi. nu a întrunit, cum se știe, sufragiile majorității la recentul congres de la Florența al partidului, raportul prezentat de el. cu acest prilej. fiind respins.

Convorbiri iugoslavo-so- 
maleze. La Be,srad au avut loc convorbiri intre președintele R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito. și președintele Consiliului Revoluționar Suprem al Sojhaliei, general-maior Mohamed Siad Barre, aflat intr-o vizită oficială in Iugoslavia.

La Bonn, Primul secretar al P.S. Francez. Francois Mitterrand, a avut convorbiri cu președintele P.S.D. dm R.F.G.. Willy Brandt, in cadrul cărora au fost examinate probleme ale relațiilor dintre cele două formațiuni politice.
Parlamentul Republicii 

Sierra Leone 1_a reales> in una* nimitate. De Siaka Stevens in funcția de președinte al țârii.
0 mare adunare de pro

test împotriva șomajului 9 avut loc ieri, la Londra. Cei 2 800 delegați au cerut adoptarea unor măsuri ferme pentru reglementarea gravei situații de pe piața forțelor de muncă, la ora actuală numărul șomerilor depășind cifra de 1.25 milioane.
Statele Unite și Turcia aJ semnat un acord privind viitorul statut al bazelor militare americane aflate ne teritoriul turc. Acordul a intervenit în urma convorbirilor dintre secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, si ministrul de externe al Turciei. Ihsan Sabri Cagla- yangil, aflat la Washington.

Congresul Partidului Co
munist Slovac și a tinut lucră” rile în zilele de' 25—27 martie la Bratislava. Raportul a fost prezentat de primul secretar al C.C. al P.C Slovac. ’ Jozef Lenart. Delegații au aprobat Rezoluția congresului și o scrisoare adresată C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Au fost alese noul Comitet Central și Comisia Centrală ,de Control și Revizie ale P.C. Slovac. Comitetul Central l-a reales pe tovarășul Jozef Lenart in funcția de prim-secretar al C.C. al P.C. Slovac.

Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea pianului 
cincinal al R.P. Ungare, dat publicității sîmbătă de Oficiul central de statistică, arată că în cei cinci ani (1971—1975) venitul național a crescut cu 35 la sută, producția industrială cu 37 la sută, producția agricolă cu 13 la sută, salariile reale ale muncitorilor și funcționarilor cu 18 la sută.

S-a încheiat vizita în 
R. F. Germania • delegației Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), condusă de Aldea Militaru, președintele U.N.C.A.P. Cu acest prilej a fost efectuat un schimb de experiență cu Uniunea cooperatistă vest-germană — Reiffeisen — și au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a colaborării dintre cele două organizații centrale cooperatiste.

La Varșovia 9 fost semnatăînțelegerea privind colaborarea și cooperarea tehnico-științifică între Academia de Științe Agricole și Silvice din România și Academia Poloneză de Științe — secția de științe agricole și silvice — pe perioada 1976— 1980.

• TELEVIZIUNE TRIDI
MENSIONALĂ. La Leningrad au avut loc primele emisiuni experimentale de televiziune cu imagine tridimensională. Pentru asemenea transmisiuni, telespectatorul trebuie să folosească ochelari speciali. S-a stabilit că pentru emisiunile de televiziune cu imagini tridimensionale în alb-negru se pot folosi canalele televiziunii in culori. în prezent se efectuează experiențe de laborator și pentru realizarea unor imagini tridimensionale in culori. Specialiștii apreciază că noul sistem de televiziune va căpăta o largă răspîndire în jurul anului 1980.

• PĂMÎNTURI REÎN
VERZITE. în cadrul unui program al Națiunilor Unite, la Turozow (Polonia) au fost întreprinse încercări de reculti- vare a unor foste terenuri miniere. precum și a unor terenuri acoperite cu reziduuri provenite de la centrala termică de la Tu- row. Timp de mai mulți ani, o suprafață de 400 hectare a fost supusă unor îngrijiri speciale, după care pe terenurile respective au fost plantați peste un milion de arbori. în felul acesta, soluri considerate pînă 'acum sterile au reintrat în circuitul forestier al țării.

• STAȚIE DE... VIN. regiunea italiană Veneto, pe lîngă obișnuitele stații de benzină, vor fi în curînd amplasate și stații de... vin, absolut identice ca înfățișare cu primele, cu pompe intru totul similare, cu a- celeași contoare indicînd numărul de litri, prețul per litru și costul total. Se scontează că originala idee, aparținînd asociației viticole locale, va avea succes, datorită nu numai faptului că. nemaifiind îmbuteliată, licoarea lui Bachus va avea un preț mai scăzut, dar și calităților superioare ale vinurilor din această regiune.
• DIN NOU LA DIS

POZIȚIA PUBLICULUI. „Rondul de noapte", celebrul tablou al lui Rembrandt, deteriorat printr-un act de vandalism In septembrie 1975, va redeveni accesibil iubitorilor da artă la 3 iunie — a anunțat directorul „Rijksmuseum“-ului. Simon Levie. Timp de zece luni însă capodopera va fi protejată de un perete de sticlă — deoarece respirația vizitatorilor ar putea afecta stratul de ulei a- plicat în timpul restaurării.
• 15 000 KM FĂRĂ ES

CALĂ. Compania „Boeing" a anunțat că unul din noile sale

avioane, „747 SP“, a realizat un record mondial de distantă pentru aparatele comerciale. Un purtător de cuvint al firmei a indicat că avionul a parcurs fără escală distanța de 10 290 mile (peste 15 000 km) în timpul de 17 ore și 22 de minute. Rezervoarele aparatului conțineau la aterizare o cantitate de carburant suficientă pentru acoperirea a încă 1 000 mile.
• ÎN COSMOS Șl IN 

LABORATOR. Cu cinci ani în urmă, radioastronomii americani captau, pentru prima oară, undele radio emise de moleculele de acid isocianhidric din spațiul cosmic. Recent, la Universitatea din Giessen (R.F.G.), frații Bisbert și Manfred Win- newisser, specialiști în radioas- tronomie și spectroscopie, au putut realiza, în condiții de laborator similare celor din spațiul cosmic, sinteza unei astfel de molecule. Potrivit concluziilor lor, formula acidului isocianhidric diferă de cea a acidului cianhidric „clasic" numai prin modul în care sînt dispuși atomii de azot și de carbon. Realizarea celor doi cercetători reactualizează problema mult controversată a existentei în spațiul cosmic a unor molecule de aminoacizi (elementele fundamentale ale proteinelor), a căror identificare ar fi de natură să deschidă perspective nebănuite intr-un domeniu atit de fascinant cum este cel al apariției vieții.
• „VINĂTOARE" D E 

AISBERGURI. în Oceanul Atlantic a început „vînătoarea" anuală de aisberguri care ar putea deveni prime jdioși pentru navigație, acțiune la care participă unele state riverane. Din 12 in 12 ore, vaselor aflate în larg li se transmit, prin radio, coordonatele și direcțiile de deplasare a munților de gheață plutitori. în caz de nevoie, ei pot fi distruși cu ajutorul dinamitei, explozibilul fiind lansat din avioane. „Vînătoarea" a fost instituită după scufundarea, in 1912, a vasului „Titanic" în urma ciocnirii cu un aisberg, catastrofă soldată cu 1 500 de victime.
• CURĂ DE SLĂBIRE, 

NU GLUMĂ. Un racord a fost omologat in orașul Memphis (S.U.A.). F. Scott, In vîrstă de 37 de ani. a do- bîndit titlul de campion absolut in materie de slăbire, datorită perseverenței sale : redu- cind treptat cantitatea zilnică de hrană, el a reușit să slăbească nu mai puțin de 225.5 kilograme. Acum recordmanul din Memphis cintărește doar... 102,5 kilograme.
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