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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat ieri, in cadrul unei vizite de lucru, 

probleme de primă însemnătate privind 
perfecționarea activității industriei ușoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
analizat, în cursul dimineții de miercuri, în cadrul unei vizite de 
lucru, o serie de probleme privind ridicarea continuă a eficienței 
activității economice în industria ușoară, prin valorificarea supe
rioară a materiilor prime și reducerea costurilor de fabricație, 
îmbunătățirea calității produselor și lărgirea gamei de sortimente 
puse la dispoziția populației, pentru a satisface în condiții cît 
mai bune cerințele și exigențele oamenilor muncii.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioara, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion loniță, Petre Lupu, Paul Nicuiescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, losif Uglar, liie 
Verdeț, Ștefan Voitec, losif Banc, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma și Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, miniștri, conducători ai altor instituții 
centrale.
în cadrul acestei vizite de lucru, 

care s-a desfășurat la Palatul spor
turilor și culturii, unde se află ame
najată o expoziție ce ilustrează 
realizările obținute pină acum și 
proiectele de viitor ale întreprinde
rilor și institutelor din industria 
ușoară, a fost reluat dialogul cu 
ministrul industriei ușoare, tovarășa 
Lina Ciobanu. cu ceilalți fac
tori de răspundere din acest dome
niu asupra sarcinilor prezente și vii
toare ale organelor centrale de re
sort, ale specialiștilor din diferitele 
subramuri ale acestui sector al in
dustriei noastre in înfăptuirea Pro
gramului privind producția și desfa
cerea bunurilor de consum pină în 
1980. Cuprinzătoarea analiză care a 
avut loc cu acest prilej s-a înscris, 
prin problematica sa de o deosebită 
Însemnătate, in cadrul preocupărilor 
constante ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru traducerea în viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
privind continua dezvoltare și înflo
rire economică a țării, satisfacerea în 
măsură tot mai mare a nevoilor ma
teriale și spirituale ale populației.

Răspunzând prin fapte criticilor și 
observațiilor formulate de secretarul 
general al partidului la ultima 
plenară a Comitetului Central al 
P.C.R.. specialiștii care lucrează in 
industria ușoară au desfășurat o sus
ținută activitate creatoare pentru 
înlăturarea cit mai grabnică a 
neajunsurilor semnalate, in scopul 
Introducerii cit mai rapide a pro
gresului tehnic, valorificării superi
oare a materiilor prime și reducerii 
permanente a cheltuielilor materiale, 
în concordanță cu cerințele actualei 
etape de dezvoltare a economiei 
noastre.

Rezultatele acestei munci sint 
reunite aici, la Palatul sporturilor și 
culturii, sub forma unor produse noi 
sau reproiectate. de calitate mai 
bună, realizate cu un consum mai 
mic de materiale, cu1 tehnologii mai 
productive. Sint prezentate aici, de 
asemenea, date cu privire la creș
terea ponderii generale a produselor 
de calitate superioară — una din 
sarcinile prioritare puse de secretarul 
general al partidului pentru întreaga 
industrie românească. în fața standu
rilor de tricotaje, țesături, confecții, 
încălțăminte, marochinărie, articole 
din. cauciuc și mase plastice s-a re

levat că, în ultimii ani, cercetarea și 
producția au cooperat îndeaproape 
pentru .realizarea unor produse mai 
ușoare, în condițiile sporirii calității 
acestora, ceea ce a avut ca rezultat 
reducerea consumurilor de materii 
prime, valorificarea lor mai bună.

Analiza secretarului general al 
partidului. în cursul căreia - au fost 
reluate, concluziv, o serie de teme 
care au făcut obiectul mai multor în
tilniri cu cadrele de conducere și 
specialiștii, s-a soldat cu o serie de 
indicații de o deosebită însemnătate 
practică, ce oferă oamenilor muncii 
din industria ușoară un program con
cret de acțiune peritru atingerea 
obiectivelor propuse.

Secretarul general al partidului a 
examinat cu atenție exponatele pre
zentate, colecțiile de mostre, cerce- 
tind finețea țesăturilor, calitatea 
produselor și a recomandat să se in
tensifice preocuparea pentru imbu- 
nătățirea în continuare a finisajelor 
și valorificarea superioară a mate
riilor prime, ceea ce trebuie să-și 
găsească expresie în produse mai 
ușoare și, totodată, mai durabile, de 
bună calitate, in obținerea unor can
tități sporite de bunuri de consum, 
pe măsura solicitărilor populației. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se stabileas
că un raport optim, echilibrat. între 
produsele cu greutate minimă și ma
ximă, astfel incit să se asigure o 
bună utilizare a materiei de bază.

Apreciind progresele înregistrate 
pină în prezent în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității produselor și 
diversificarea gamei lor sortimen
tale, mai buna utilizare a materiilor 
prime, in primul rind a celor de 
producție internă, aplicarea unor 
tehnologii avansate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat ca sarcină inten
sificarea în continuare a activității 
îndreptate în aceste direcții. Secre
tarul general al partidului a relevat 
că există încă rezerve importante in 
ceea ce privește sporirea indicelui 
de folosire a materiilor prime și ma
terialelor, atrăgînd atenția că pro
punerile prezentate în 'acest sens 
trebuie considerate ca fiind minimale, 
că se impune intensificarea cercetă
rilor aplicative orientate spre reali
zarea acestui scop, pentru ca, în anii 
viitori, să se poată obține reducerea 
mai substanțială a consumurilor, în 

condițiile îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

Au fost discutate și problemele 
privind programul de utilizare a 
.deșeurilor în diferitele subramuri ale 
industriei ușoare, relevihdu-se că 
in acest domeniu 'este necesară o 
schimbare dc optică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subr 
liniat necesitatea de a se intensifică' 
în continuare măsurile de îmbunătă
țire a consumurilor specifice de. ma
terii prime și materiale( în vederea 
reducerii procentului de materii pri
me secundare și a deșeurilor, in spe
cial in industria de tricotaje și con
fecții.

Totodată, să se orienteze cercetă
rile privind valorificarea deșeurilor 
astfel incit prin aplicarea de. tehno
logii corespunzătoare să se realizeze 
produse cu un grad de eficiență ri
dicat. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, împreună cu 
Ministerul Industriei Ușoare să re- 
analizeze direcțiile de orientare în 
ce privește destinația produselor 
rezultate din deșeuri, astfel incit să (Agerpres)

se asigure o valorificare eficientă și 
superioară a acestora.

Se impune, de asemenea, a indicat 
secretarul general al partidului, ca 
instituțiile și întreprinderile care folo
sesc pe scară largă produsele textile, 
confecțiile, articolele de pielărie să le 
predea, la rindul lor, în mod obliga
toriu. atunci cind acestea s-au uzat, 
pentru ca printr-o prelucrare cores
punzătoare să fie reintroduse în cir
cuitul producției. Este necesar, tot
odată, să se extindă colectarea de
șeurilor provenite de la populație. 
Cadrul legal pentru această ac
tivitate există. Este necesar însă 
să se organizeze mai bine rețeaua 
de colectare, pentru ca materialele 
textile să nu se piardă, ci să se refo- 
losească în industrie, așa cum se pro
cedează în numeroase țări. Ar fi de 
un real folos ca unele organizații de 
masă și obștești, asociațiile de loca
tari, școlile să-și intensifice activita
tea pe această linie.

Generalizind observațiile făcute 
de-a lungul întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat că mă
suri similare vor trebui aplicate și in 
celelalte sectoare de activitate din in
dustria ușoară — in ramura în
călțămintei și marochinăriei, in 
producția de sticlărie, ceramică și 
faianță, a articolelor din mase plas
tice și ambalajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut conducerii ministerului să revadă 
întregul program de valorificare a 
materiilor prime și a deșeurilor. în 
sensul îmbunătățirii lui substanțiale.

Secretarul general al partidului a 
indicat, de asemenea, ca activitatea 
de cercetare aplicativă ââ fie orien
tată cu mai multă fermitate spre re
zolvarea temelor concrete izvorite din 
practica unităților productive. din 
necesitatea soluționării problemelor 
pe care le ridică înfăptuirea sarcini
lor care stau in fața oamenilor mun
cii din acest sector de activitate.

Tovarășul NitolSe Ce'abșescu a 
subliniat necesitatea ca programele 
discutate, cu îmbunătățirile care se 
impun, să fie dezbătute cu conduce
rile intreprinderilor, cu specialiștii 
din intreaga ramură industrială, pen
tru ca măsurile adoptate să fie apli
cate și generalizate cit mai curind.

■ Secretarul general al partidului a 
„' ..'fâsîSIât și in cursul acestei intilniri,

•ca—șt in ziua precedentă, la discuția 
ccncluzivă pe care a avut-o cu fac
torii ce răspund de înfăptuirea pla
nurilor de construcții industriale și 
social-culturale. asupra necesității ca 
acțiunea de reducere a consumurilor 
și de îmbunătățire a calității produ
selor să continue neîntrerupt, să de
vină o permanență în munca specia
liștilor.

în încheierea analizei, cadrele de 
conducere și specialiștii din industria 
Ușoară au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru această 
.vizită, pentru atenția pe care o acor
dă activității lor, pentru recomandă
rile făcute, asigurindu-1 în același 
timp pe secretarul general al parti
dului că toți oamenii muncii din în
treprinderile și institutele din aceas
tă importantă ramură vor înfăptui 
întocmai indicațiile sale, sarcinile ce 
le revin în actualul cincinal, în în
făptuirea politicii partidului, in cen
trul căreia se află omul și necesită
țile sale, bunăstarea materială și 
creșterea nivelului de civilizație a 
întregului popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
■secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, delegația Partidului 
Socialist Unit din Germania, condusă 
de tovarășul Werner Lamberz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., întreprinde o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră. Din delegație fac parte to
varășii Kurt Tiedke, membru al C.C., 
șeful Secției propagandă a C.C. al 
P.S.U.G., Rudi Singer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Comi
tetului de Stat al Radiodifuziunii, 
Eberhard Heinrich, membru supleant 
al C.C., secretar al Comisiei de agi
tație a Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., activiști ai C.C. al P.S.U.G.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică și Dumitru Popescu, 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., director general al Radiotele- 
viziunii române. Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
Constantin Potîngă și Vasile Șandru, 

AU ÎNDEPLINIT planul anual
Industria județului Brașov

Județul Brașov a îndeplinit, în ziua de 22 decembrie, 
sarcinile de plan la producția industrială, globală și 
marfă, pe anul 1976. Pină la sfirșitul anului se va obține 
o depășire a planului cu peste 1 miliard lei atît la valoa
rea producției globale, cit și la producția marfă.. Sarcina 
privind productivitatea muncii a fost depășită cu 2,3 la 
sută. S-a realizat in bune condiții programul de înnoire 
și modernizare a produselor și de perfecționare a tehno
logiilor. realizindu-se 30 la sută din sarcinile stabilite în 
acest domeniu pe întregul cincinal, iar volumul exportului 
a crescut față de anul trecut.

Bilanțul anului 1976 este rodnic și în domeniul in
vestițiilor.

Cu acest prilej. Comitetul județean de partid a adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
in care se spune, între altele : Folosim acest prilej pen
tru a transmite, încă o dată. Comitetului Central al P.C.R., 
dumneavoastră personal, mulțumirile și recunoștința fier
binte a organizației județene de partid, a tuturor brașo
venilor, pentru sprijinul și ajutorul permanent pe care ni 
l-ați acordat incepind cu primele zile ale acestui an, cînd 
ne-ați făcut marea oinste de a fi prezent în mijlocul co
lectivelor de oameni ai muncii din județul nostru.

Asigurăm C.C. al P.C.R.. pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul efectiv al 
organizației județene de partid, toți oamenii muncii — 
români, maghiari și germani — alături de întregul nostru 
popor, strins uniți în jurul partidului, a conducerii sale, 
iși vor face pe deplin datoria față de patrie și partid, 
contribuind cu totală dăruire și pasiune revoluționară la 
îndeplinirea sarcinilor de plan ale anului viitor și ale în
tregului cincinal.

Industria județului Hunedoara
Oamenii muncii din industria județului Hunedoara, în 

frunte cu comuniștii, raportează îndeplinirea în ziua de 22 
decembrie a planului pe acest prim an al cincinalului la 
producția globală și marfă, productivitatea muncii, ex
port, sarcină de reducere a importurilor, beneficii, precum 
și la principalele produse. La producția industrială, pină 
la sfîrșitul anului se va obține o depășire a sarcinilor 
planificate cu peste 520 milioane lei, spor ce se realizează 
integral pe seama creșterii productivității muncii. S-a 
acordat atenție realizării sarcinilor de plan la producția 
fizică, livrindu-se suplimentar pină în prezent 230 mili
oane kWh energie electrică. 120 000 tone cărbune net, 
12 000 tone cocs, 90 000 tone fontă. 63 000 tone oțel. 39 000 
tone laminate, 6 200 mc prefabricate din beton, 1 000 tone 
preparate din carne, 170 tone brinzeturi, 130 tone unt și 
alte produse.

Industria județului și-a sporit contribuția la creșterea 
resurselor valutare ale țării prin îndeplinirea înainte de 
termen a planului anual de export și depășirea acestuia 
cu 14 milioane lei valută.

Cu această ocazie, Comitetul județean de partid Hune
doara a adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se scrie, între altele : 
Raportînd succesele dobîndite pină în prezent în înfăp
tuirea sarcinilor primului an al cincinalului, comuniștii, 
toți oamenii muncii hunedoreni asigură conducerea parti
dului și statului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sint pregătiți să treacă la 
îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor ce le revin 
în anul 1977, că vor acționa cu toată vigoarea și respon
sabilitatea pentru transpunerea în fapt a indicațiilor date 
de dumneavoastră la plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie a.c. privind folosirea intensivă a capacităților de

producție, realizarea integrală și la nivel calitativ supe
rior a planului sortimental, intensificarea activității de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică, introducerea 
mai rapidă in producție a progresului tehnic.

Industria județului Constanța
Colectivele de muncă din unitățile economice ale ju

dețului Constanța raportează că la 22 decembrie au în
deplinit prevederile planului pe acest an la producția 
globală, marfă, productivitatea muncii din industrie, li
vrările la export și desfacerea de mărfuri.

In zilele care au mai rămas pină lș finele anului se va 
obține o producție suplimentară in valoare de peste 400 
milioane lei concretizate, intre altele, în : 47 000 tone ci
ment, 105 milioane kWh energie electrică. 10 mii tone 
îngrășăminte cu fosfor. 28 milioane mp hîrtie, 800 tone 
preparate din carne, 1 900 tone ulei comestibil, 16 mii hl 
bere, 500 tone conserve de fructe, alte produse ale in
dustriei locale în valoare de aproape 80 milioane lei, 
precum și 120 milioane lei la desfacerea de mărfuri că
tre populație.

Cu acest prilej Comitetul județean de partid a adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune, între altele : Ingăduiți-ne, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie și 
cu acest prilej sentimentelor de profundă stimă și deo
sebită recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii constănțeni, pentru sprijinul direct și grija 
permanentă pe care ne-o acordați in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului. Vom face totul pentru reali
zarea ritmică a planului de producție, încă din primele 
zile ale anului 1977.

Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm dumneavoastră, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață 
lungă și fericire, putere de muncă spre a încununa cu 
noi și noi succese activitatea neobosită, desfășurată în 
fruntea partidului și statului nostru, spre binele și mă* 
reția României socialiste. <

Industria județului Harghita
Oamenii muncii din județul Harghita au îndeplinit 1* 

22 decembrie planul pe anul 1976 Ia producția globală in
dustrială.

în telegrama adresată cu acest prilej de Comitetul ju
dețean de partid C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată, între altele : Avansul de 9 zile la 
producția globală reprezintă pentru județ, pentru eco
nomia națională, o producție suplimentară de peste 170 
milioane lei, concretizată în principal in 5 500 tone fontă, 
31 000 mc cherestea de rășinoase, confecții textile în va
loare de 9.5 milioane lei. 350 tone brinzeturi, peste 3 000 
hl bere, peste 600 tone caolin sorturi superioare, 60 tone 
mașini și utilaje pentru industria metalurgică și alte 
produse solicitate pe piața internă și la export.

Cu satisfacția datoriei îndeplinite, îngăduiți-ne, mult 
iubite tovarășe secretar general, să exprimăm și cu acest 
prilej sentimentele de profundă mulțumire ale tuturor 
harghitenilor — români și maghiari — ale comuniștilor 
din acest județ, pentru sprijinul direct și grija personală 
ce o acordați înfloririi acestor meleaguri pe baza politicii 
ferme de dezvoltare economico-socială echilibrată și mul
tilaterală a tuturor zonelor țării.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan din primul 
an al cincinalului 1976—1980 ne mobilizează întreaga ca
pacitate pentru noi și susținute eforturi, menite să con
ducă la consolidarea rezultatelor economice de pină acum, 
la ridicarea pe noi trepte calitative a condițiilor de viață 
materială și spirituală a tuturor celor ce înfrățiți trăiesc 
și muncesc în acest județ al patriei.

Cu prilejul alegerii tovarășului Le Duan în calitate
de secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și al meu personal vă adresez, stimate to
varășe Le Duan, cu prilejul alegerii dumneavoastră în 
calitate de secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, cele mai cordiale 
felicitări și cele mai sincere urări de noi succese în 
înalta funcție ce v-a fost încredințată.

Partidul Comunist Român, poporul român cunosc 
și dau o înaltă apreciere succeselor remarcabile obți
nute de poporul frate vietnamez, sub conducerea par
tidului său revoluționar, în opera de edificare a so
cialismului, victoriilor istorice dobîndite în lupta dusă 
împotriva agresiunii imperialiste, pentru libertate și

independență națională. Sîntem încredințați că eroi
cul popor vietnamez, strîns unit în jurul partidului 
său comunist, în frunte cu dumneavoastră, va trans
pune cu hotărîre în viață sarcinile adoptate de Congre
sul al IV-lea al partidului în vederea edificării în con
tinuare a noii societăți pe pămîntui Vietnamului re- 
unificat, pentru progresul, bunăstarea și propășirea 
întregii națiuni.

Ne exprimăm convingerea că prietenia, solidaritatea 
și colaborarea dintre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu, spre binele ambelor popoare, în in
teresul cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român l

adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită to
varășului Erich Honecker salutul său 
și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea Partidului Comu
nist Român și Partidului Socialist 
Unit din Germania în diferite do
menii și îndeosebi în cel al propa
gandei de partid. A fost exprimată 
satisfacția în legătură cu relațiile 
de strînsă prietenie și rodnică cola
borare statornicite între țările, par
tidele și popoarele noastre. Toto
dată. a fost manifestată dorința co
mună de a se amplifica și aprofunda 
tot mai mult conlucrarea dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 

Socialist Unit din Germania, de a se 
intensifica contactele, schimbul de 
experiență în probleme de interes 
reciproc, de a se extinde relațiile 
politice, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre România și 
Republica Democrată Germană, in 
deplină concordanță cu acordurile 
convenite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre secretarii gene
rali ai celor două partide, cu cerin
țele construcției socialiste în cele 
două țări, în folosul ambelor state 
și popoare, al cauzei socialismului, 
păcii, progresului și cooperării In
ternaționale.

S-au abordat, de asemenea, as
pecte actuale ale vieții politice, in
ternaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești. A fost reafir
mată hotărîrea celor două partiqle și 
țări de a-și aduce o contribuție ac
tivă și în viitor la întărirea unității 
și colaborării țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
la adîncirea cooperării și asigurarea 
securității și păcii in Europa și în 
întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie.
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Întrebări și răspunsuri despre 
RECENSĂMlNM POPULAȚIEI ȘI Al LOCUINȚELOR

— la » m AGRICULTURA :i
• FERTILIZAREA OGOARELOR

CU ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE

• PREGĂTIREA CULTIVĂRII

1
I

Un rol important pentru 
sistematizarea și dezvoltarea 

construcției de locuințe
In domeniu! sistematizării terito

riului și localităților urbane și rurale, 
al construcțiilor de locuințe și dotări 
social-culturale, al serviciilor, ulti
mul deceniu se caracterizează prin 
realizări deosebit de importante, care 
au schimbat calitativ structura și în
fățișarea localităților țării. Astfel, în 
perioada 1966—1975 au fost construite 
din fondurile statului sau cu spriii- 
nul statului, in credite și execuție, 
aproape 850 000 apartamente și tot
odată circa 550 000 locuințe din fon
durile proprii ale populației — cu 
dotările și echipamentul edilitar 
necesare — în care trăiesc in pre
zent peste 4 000 000 de oameni. 
Creșterea popu
lației urbane in 
perioada 1986-1975 
de la 7.3 milioa
ne locuitori Ia 9.1 
milioane . locui
tori. sporirea nu
mărului de orașe 
de la 183 la 
238, trecerea unui număr de 147 
comune in categoria localităților 
suburbane. precum și modifică
rile importante in structura funcțio
nală a orașelor sint fenomene care 
scot în evidență procesul de redistri
buire a populației, proces care a în
soțit intensa industrializare și conti
nua îmbunătățire a repartizării for
țelor de producție pe teritoriul țării.

Dezvoltarea pe bază de plan a ora
șelor și satelor — cerință obiectivă a 
societății socialiste — traducerea in 
viață a vastului program de investi
ții economice, social-culturale și edi
litare presupun cunoașterea științifi
că a întregului fond construit și a 
caracteristicilor acestuia, a populației 
și structurii socio-demografice com
plexe, a evoluției acestora în timp. 
Această cunoaștere stă Ia baza ela
borării studiilor, proiectelor și deci
ziilor in procesul sistematizării teri
toriului național și al fiecărui județ 
in parte, al municipiilor, orașelor și 
comunelor.

Cunoașterea modificărilor interve
nite in ultimul deceniu in structura 
demografică a populației și. in spe
cial, în componența familiilor prezin
tă o importanță deosebită pentru 
abordarea programului de locuință 
in perspectivă, pentru stabilirea celor 
mai adecvate tipuri de locuințe — 
atit pentru mediul urban, cit și 
pentru mediul rural — pentru com
pletarea seriei de tipuri de locuințe, 
prin diversificarea acestora ca supra
față utilă și looi'jbilă, funcționalita
te, economicitate 'etc. Aceste elemen
te vor aduce o contribuție substan
țială la sporirea confortului locuin
țelor, la realizarea unei densități op
time a construcțiilor in cadrul peri
metrului construibil al localităților, 
la organizarea cit mai rațională a 
lucrărilor edilitare și a transportului 
in comun in cuprinsul localităților. 
Datele recensămintului referitoare la 
numărul și structura populației pe 
grupe de vîrstă vor servi, de aseme
nea, la fundamentarea științifică a 
necesarului de dotări social-cultura
le : grădinițe, creșe, școli, dispen
sare medicale, așezăminte culturale, 
baze sportive etc.

Informațiile care se vor culege cu 
prilejui recensămintului privind fon-

Ing. Romeo DRAGOMIRESCU 
vicepreședinte al Comitetului 

pentru problemele consiliilor populare

dul de locuințe existent vor oferi o 
imagine de ansamblu, complexă, ă 
condițiilor de locuit ale populației de 
la orașe și sate. Pentru etapele vi
itoare, datele oferite de recensămint 
vor sta la baza activității de tipizare 
și industrializare a construcțiilor, vor 
constitui un important material do
cumentar pentru elaborarea diferite
lor proiecte de construcții cu funcții 
specializate, grupate in ansamblurile 
urbanistice închegate.

Datele recensămintului referitoare 
la structura socio-profesională a 
populației vor reflecta, totodată, mo
dificările radicale intervenite in 
structura societății românești, ca 

urmare a progre
sului tehnic, adin- 
cirii diviziunii so
ciale a muncii și 
profundelor trans
formări economi- 
cb-șociale carac
teristice ultimului 
decepiu. Aceste 

date vor caracteriza, de aseme
nea. procesul de atenuare a diferen
țelor dintre munca fiztlcă și cea in
telectuală, de apropiere â condițiilor 
de muncă și de viață din sate de cele, 
din orașe. în felul acesta, sistemati
zarea va dispune de date complete' 
și semnificative necesare fundamen
tării unor noi programe de măsuri, 
care să contribuie la dezvoltarea ar
monioasă și la accelerarea procesului 
de omogenizare demografică și eco
nomică a unităților administrativ-te-: 
ritoriale ale țării.

Corelarea proceselor demografice, 
economice și sociale cercetate cu in
formațiile privind elementele canti
tative și calitative ale fondului de 
locuințe va permite fundamentarea 
științifică a schițelor de sistematizare 
a localităților urbane și rurale, ceea 
ce va servi la elaborarea unor pro
grame judicioase — eșalonate pe eta
pe de organizare in p'erspectivă a 
localităților, de realizare a noilor an
sambluri de locuințe, precum și a 
acțiunilor necesare pentru conserva
rea și modernizarea vechiului fond 
de locuințe cu o valoare arhitecturală 
și istorică deosebită.

Prelucrarea datelor privind den
sitatea și deplasarea populației 
în cadrul unităților administrativ- 
teritoriale — municipii, orașe, ‘comu
ne și sate — va furniza elemente 
utile pentru aprecierea evoluției în 
perspectivă a localităților urbane, a 
transformărilor previzibile in struc
tura rețelei generale de localități in 
ceea ce privește mărimea, funcțiuni
le și rolul in teritoriu al principale
lor localități, precum și a relațiilor 
dintre acestea și celelalte așezări din 
zona lor înconjurătoare.

în acest sens, datele pe care le va 
furniza recensâmîntul. reprezintă pen
tru activitatea de sistematizare un 
instrument important de cunoaștere 
a realităților, atit la nivelul unități
lor administrativ-teritoriale (muni
cipii, orașe comune și sate), cit și al 
întregului teritoriu al țării, consti
tuind o bază științifică pentru desfă
șurarea activității de sistematizare in 
etapele următoare, astfel incit să se 
asigure îndeplinirea întocmai a obiec
tivelor stabilite de Programul parti
dului.

Talente românești 
pe meridianele lumii
Filarmonica „George 

Enescu“ a organizat 
recent un ciclu de trei 
concerte camerale ex
traordinare sub gene
ricul „Talente româ
nești pe meridianele 
lumii**, susținute de 
tineri laureați ai con
cursurilor internațio
nale. „35 de laureați in 
21 de concursuri inter
naționale, 30 de premii, 
dintre care 5 premii I 
(numeroase premii ÎI 
— acolo unde nu
s-a acordat marele 
premiu) ne-au si
tuat, in 1976, pe lo
cul al patrulea in lume 
in privința cuceririi u- 
nor trofee muzicale'*, 
relata muzicologul Pe
tre Godreanu, prșfațind 
cele , trei concerte. în- 
tr-adșvar, motive de 
reală satisfacție pentru 
iubitorii mțțzicii din 
tara noastră, de. în
dreptățită mîndrie pa
triotică- pentru succe
sele repurtate de ti
nerii rnuzretcmt in con
fruntări artistice de 
peste hotare, de sin
ceră prețuire pentru 
profesorii care i-au 
pregătit. înfruntind e- 
xigențele unor jurii de 
notorietate, tineri .mu
zicieni români au cu
cerit laurii unor repu
tate concursuri de in
terpretare — ..Paga
nini" — Genova, ..Cho
pin" — Varșovia. 
..Schumann" — Zwi- 
kau. „Primăvara la 
Pragâ". „J. S. Bach'* 
— Leipzig. „Erkel“ — 
Budapesta. .,Pablo Ca
sals'* — Barcelona și 
altele — au dus faima 
cintecului românesc 
la Belgrad, Atena, 

: Moscova. Sofia. Hel
sinki. ■ Berlin. Neapole, 
Paris. Glasgow, Na
gasaki etc.

în decursul celor 
trei seri, cei 21 de so
liști, vocali și instru
mentiști și cele 4 for
mații camerale care au 
evoluat pe podiumul 
Ateneului Român au 
tălmăcit cu profundă 
simțire și măiestrie 
artistică, probitate pro
fesională și dezinvol
tură tinerească, o sui
tă de lucrări aparți- 
nind celor mai presti

gioase condeie compo
nistice românești, ca' și 
pagini celebre din li
teratura universală a 
gentilul. Sint detuni de 
consemnat interpreta
rea plină de căldură și 
muzicalitate ar -ciniăre- 
ților Ana Nigrim, Mi- 
haela Agachi. Nelly 
Mericioiu, Cornelia 
Pop-Angelescu. Mihai 
Panghe, Emil Gher
man, Mircea Simpe- 
trean. Emil Iurașcu, 
maturitatea și strălu
cirea interpretării pia
niștilor Alexandru Pre
da. Dan Atanasiu, Pe
tre Grossman. sigu
ranța, trăsăturii de ar
cuș, forța sunetului, 
pregnanta virtuozitate 
a violoniștilor Magda 
Sirbu. Petre Csaba. Li- 
liăna Ciulei. Mihaela 
Martin. Vladimir Nem- 
țeanu. Alexandru Ga- 
vrilovici sau a violon- 
cellștilor Alexandra 
Guțu. Mirel Iancovici, 
limpezimea si mlădie
rea sonorității cornis- 
tului Nicolae Dosa șl 
oboistului Aure! Marc. 
La același înalt nivel

de interpretare s-a ți- 
tuat și evoluția labo
rioasă. dovedind o 
perfectă sincronizare, 
a ansamblurilor in
strumentale camerale 
— orchestra ,.Cambra
ta'* a conservatorului 
„Clprian Porumbescu** 
dirijată de Paul Stai- 
cu. cvartetul „Voces 
Contemporana?** for
mat din Bujor Prelip- 
cean. Anton Diaconu, ■ 
Gheorghe Haag și Dan 
Prelipcean. „Trioul" 
alcătuit din Steluța 
Radu, Adelina Oprean 
și Cristian Florea, 
cvartetul „Arpegio" 
compus din Mihnea 
Elvian. Lucia Petre,scu- 
Friedman, Florin Szi- 
geti și Titi Negoiță. O 
reală contribuție la 
reușita celor trei seri 
câmerale au adus-o, 
printr-un acompania
ment adecvat, și de ca
litate, pianistele 'Doina 
Micu, Florida CoZi- 
ghian, Doina Prodan- 
Rioiu. Irina Staicu. E- 
lena Cosma. Irina Ga
vrilovich Crăița Nanu. 
Suzana Pentek și Li
liana Iacobescu.

Tinerii laureați, pre- 
zenți in mijlocul pu
blicului românesc, în. 
ambianța prestigiosu
lui Festival național 
„Cintarea României", 
și-au- adăugat incă un 
succes șiragului de 
împliniri artistice do- 
bindite pe meridianele 
lumii, iar căldura a- 
plauzelor celor de a- 
casă li s-a adresat ca 
semn de sinceră pre
țuire a minunatei lor 
arte, inițiativa Filar
monicii ..George E- 
riescu*' apărînd cu atit 
mai lăudabilă.

Constantin
RAZVAN

&/rsă de date necesare
LEGUMELOR TIMPURII

ocrotirii sănătății

După cum s-a mai subliniat în ca
drul acestei rubrici, recensămintul va 
consemna importante modificări can
titative ip structura populației pe 
medii (urban și rural), precum și 
schimbări calitative privind ocupația, 
nivelul de cultură, condițiile de lo
cuit etc. Deși in formularele. de re
censămint nu figurează întrebări di
recte referitoare la starea de sănă
tate, cele mai multe din datele care 
se vor obține vor fi de un real spri
jin pentru activitatea din acest do
meniu. Așa, de pildă, se știe de la 
ultimul recensămint că ponderea 
populației urbane s-a modificat sim
țitor, fiind de 43,2 la sută față de 
38,2 la sută in 
1966, iar tendința 
în acest sens con
tinuă. Aceasta are 
multiple conse
cințe pe. planul 
dezvoltării rețelei 
sanitare. . pentru 
continua ei adaptare la cerințele spe
cifice din mediul urban și din mediul 
rural.

După cum se știe, se vor da în 
folosință pîină în anul 1980 peste 
38 000 paturi in spitale noi de marc 
capacitate, dotate cu aparatură mo
dernă și încadrate in mod corespun
zător. De asemenea, se vor da în 
folosință un număr de circa 80 po
liclinici și 400 dispensare medicale. 
Datele și informațiile pe care le va 
oferi importanta investigație socio- 
demografică nu vor influenta volu- 
mul — intr-adevăr, impresionant al 
investițiilor, dar vor constitui impor
tante puncte de reper privind pro
filul. locurile de amplasare, mărimea 
și dotarea unuia sau altuia dintre o- 
biectivele sanitare, pregătirea cadre
lor necesare.

Ritmul înalt al dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării impune creșterea 
continuă a numărului de angajați, 
concomitent cu mărirea ponderii fe
meilor angajate în producție. Aces
te modificări importante trebuie să 
fie bine cunosctițe,; pînă îtr amănunt, 
ceea ce va contribui la fundamen
tarea măsurilor pentru asigurarea a- 
sistenței medicale la locul de mun
că. sporirea acțiunilor profilactice, șt 
îndeosebi a grijii față de femeia care

Dr. Mihai ALDEA 
adjunct al ministrului Sânâtâții

lucrează în producție, față de gravi- 
' dă și mamă. în sprijinul ocrotirii ma- 
; mei și copilului, în cincinalul actual, 
numărul de locuri în creșe, de pil
dă, se va mări cu circa 87 000. con
comitent cu creșterea numărului de 

i grădinițe pentru copii. în sensul ce
lor menționate, amintim că la finele 
anului 1975, de exemplu, numărul pa
turilor de asistență medicală pentru 
copii a fost de 28 980, al celor pentru 
femei — de 37 179, prevăzîndu-se 
in continuare creșteri importante. Fi
rește. la toate obiectivele destinate 
copiilor sau femeilor se va ține, in 
bună măsură, seama de datele re
censămintului, pentru a se asigura 

cea mai judicioa
să amplasare și 
dimensionare a a- 
cestora.

In perioada din
tre cele două re
censăminte au a- 
vut loc schimbări 

însemnate în structura populației pe 
grupe de virste. Ponderea populației 
vîrstnice de 65 ani și peste a cres
cut de la 7,9 la sută în 1966 la 9,6 
la sută în 1975 din totalul popu
lației. în paralel, crește și durata me
die de viață, care in anii 1964—1965 
a fost de 68,5 ani și a ajuns la 69,5 
ani în anii 1974—1975. Aceste modi
ficări — ele vor fi și mai precis con
turate în urma recensămintului — 
implică extinderea măsurilor de o- 
crotire a sănătății, specifice pentru 
diversele grupuri de populație: tină- 
ră. activă și virstnică. măsuri ce se 
materializează în crearea de instituții 
cu dotări corespunzătoare, pregătirea 
de personal de diverse specialități. 
Efectuarea concomitentă a recensâ- 
mîntului populației cu cel al locuin
țelor oferă posibilitatea cercetării 
unor aspecte strins corelate ale ni
velului de trai și ale stării de sănă
tate.

Am prezentat în aceste rînduri 
doar citeva elemente care atestă im
portanța practică a datelor de recen
sămint și pentru elaborarea planu
rilor și programelor sanitare. Iată 
incă un motiv pentru ca toată popu
lația să-și aducă din plin contribu
ția la reușita acestei ample investi
gații socio-demografice.

• ÎNGRIJIREA POMILOR 
SI A SOLULUI ÎN LIVEZI

Cum se fac aceste importante lucrări 
de sezon în cîteva județe din țară
în Cim.pia Bărăganului au fost in

tensificate arăturile și lucrările de 
fertilizare a terenurilor, Pînă simbă- 
tă, 18 decembrie, cooperativele agri
cole din județul IALOMIȚA au fer
tilizat cu gunoi de grajd 5 400 de 
hectare, iar cu îngrășăminte chimice 
— 30 848 hectare. Lucrările sint avan
sate în cooperativele agricole din co
munele Gheorghe Doja, Grindu. Bor- 
cea, Iazu, Cole.lia, Sudiți și altele, 
care au îngrășat cu gunoi de grajd 
între 200 și 300 hectare fiecare. La 
I.A.S. Ciulnița s-au aplicat îngrășă
minte naturale pe întreaga suprafață 
care va fi cultivată cu sfeclă furaje
ră. în prezent, lucrarea continuă pe 
terenurile care vor fi cultivate cu 
porumb. De la complexul de taurine 
se transportă zilnic 120 de tone de 
gunoi. Cooperatorii din comuna Scîn- 
teia au eliberat de resturi vegetale 
întreaga suprafață. Acum, toate for
țele sint concentrate .la arături și fer
tilizat. Pînă în prezent au fost trans
portate 5 000 tone de gunoi de grajd 
pe 200 de hectare. Rezultate bune în 
acest sens s-au obținut și in alte u- 
nități agricole din județ. (Lucian 
Ciubotarul.

Vremea prielnică este folosită din 
plin de cooperatorii și mecanizatorii 
din județul ALBA La lucrările in 
cimp.. lngrășarea ogoarelor cu gunoi 
de grajd se înscrie in programul ac
tivității acestor zile. La această ac
țiune sint folosite, in schimburi pre
lungite, mijloacele mecanizate — 
tractoare, remorci, graifere. Dar în 
multe cooperative agricole, cum sîftt 
cele din cadrul consiliilor intercoope- 
ratiste Aiud. Roșia de Secaș, Teiuș 
și Sibot, gunoiul de grajd este trans
portat și cu atelajele. Din datele pe 
ansamblul județului rezultă că, pînă 
în prezent, au fost fertilizate peste 
700 de hecțare cu mai bine de 18 000 
tone îngrășăminte organice. De 
asemenea, au fost fertilizate cu În
grășăminte chimice mai bine de 1 000 
hectare. (Ștefan Dinică).

In unitățile agricole din județul 
OLT se desfășoară din plin pregăti
rile pentru viitoarea recoltă de le
gume. întreaga suprafață a fost arată 
și îngrășată cu gunoi de grajd. Acum 
se pregătesc răsadnițele, se inventa
riază și se completează baza materia
lă. După cum ne spunea tovarășul 
inginer Ilie Zazăr, directorul între

prinderii județene de legume și fruc
te. in cooperativele agricole din ju
deț se vor cultiva in anul viitor 
9 400 hectare cu legume. Producerea 
răsadurilor se va face în ferme spe
cializate. De' asemenea, pentru sola
rii, în general pentru legumele tim
purii, răsadurile se produc la serele 
de la Stoenești. Peste 45 milioane fire 
de răsaduri vor fi livrate de aici u- 
nor unități agricole. Programul ju
dețean prevede producerea unor im
portante cantități de legume și în 
gospodăriile populației. în 1977, su
prafața ce se va cultiva cu legume 
in grădinile de lingă casă va creș
te la 4 800 hectare, iar a solariilor — 
de .la 60 la 320 hectare. întreprinde
rea județeană de legume și fructe se 
îngrijește de aprovizionarea cu folii 
de polietilenă, lemn și fier-beton de 
diferite dimensiuni. Este în curs de 
stabilire, în fiecare localitate în par
te, modalitatea de producere a răsa
durilor pentru gospodăriile popu
lației. Programul de măsuri prevede 
ca, anul viitor, in județul Olt să nu 
fie nici o gospodărie sătească care să 
nu producă legume. (Emilian Rouă).

în livezile din județul ARGEȘ 
continuă lucrările de îngrijire a po
milor. Comandamentele județean și 
comunale au antrenat la lucrările de 
sezon mii de pomicultori. Se efec
tuează arături, tratamente împotriva 
dăunătorilor, tăieri de .rodire și în
treținere. La cooperativa agricolă 
Berevoiești, de exemplu, au fost în- 
fășurați cu hirtie împotriva rozătoa
relor toți pomii tineri, în număr de 
18 000. S-au fertilizat cu îngrășămin
te organice și chimice 200 hectare li
vadă. Stropirile au fost efectuate la 
jumătate din. pomi. De asemenea, la 
cooperativa agricolă Aninoasa s-a 
terminat aratul pe întreaga suprafață 
mocanizabtlă. Acum, cooperatorii 
sapă manual în jurul pomilor, acolo 
unde nu s-a putut ara cu tractoarele, 
în plantații s-au transportat 1500 
tone gunoi de 'grajd. Se muncește in
tens și in livezile cooperativelor agri
cole din Mihăiești, Boțești, Cimpulung 
și Izvoru. Totuși, pe ansamblul ju
dețului, unele din lucrările de sezon 
nu se desfășoară în ritm satisfăcător. 
Bunăoară, arăturile în livezi nu au 
fost executate decit pe mai puțin de 
jumătate din suprafețele prevăzute. 
(Gh. Cirstea).

!DiVERS
I Sfatul J

I familiei

LA I.J.I.L. BACĂU 

2000 produse 

de largă utilitate
întreprinderea județeană de in

dustrie locală Bacău se recomandă 
prin cele 2 000 de sortimente pe 
care le fabrică, din care > 800: sint 
destinate fondului pieței. De ase
menea, unitățile întreprinderii rea
lizează un mare număr de produse 
pentru diverși beneficiari din eco
nomie, precum și pentru export. 
De altfel, planul de livrări către 
comerțul socialist pe întregul an a 
fost realizat cu două luni mai de
vreme, exfstfnd premise ca, pină la 
sfirșitul anului, să se asigure, pen
tru fondul pieței, produse supli
mentare in valoare de peste 36 mi
lioane lei. După cum ne spunea 
directorul întreprinderii, inginer 
Corheliu Ctoitoru. colectivul unității 
băcăuane este intens preocupat de 
fabricarea Unor produse cu un înalt 
grad de tehnicitate și utilitate, în 
funcție de cerințele pieței. Dialogul 
permanent cu diverși consumatori 
este asigurat prin fele 20,de unități 
de desfacere a produselor proprii. 
Concluziile sondării pieței '. consti
tuie reperele de bază ale activității 
grupului de creatori, intre care se 
cuvin evidențiați inginerii Constan
tin Muraru, Aurelian Cernea. Doi
na Ghiughiu și tehnicianul Ion 
Drăgoi. Pentru perioada următoare 
in intreprindere s-au luat măsuri 
de diversificare a producției desti
nate exportului și fondului pieței, 
in care'scop s-au'asimilat circa 60 
de sortimente noi, un accent deo
sebit punindu-se pe valorificarea 
resurselor materiale locale. Astfel, 
in anul viitor numai din deșeuri 
— materiale plastice, lemn, textile, 
metal — se va obține b producție de 
77 milioane lei. Specialiștii Între
prinderii pregătesc consumatorilor o 
surpriză plăcută in domeniul pro
duselor alimentare. Astfel, după 
cum am.fost informați, in unitățile 
de prezentare se vor desface o serie 
de semipreparate pentru gospodine, 
cum sint foi de tort, de plăcintă, 
suporturi pentru aperitive, fursecuri, 
-foitaje, pufuleți pregătiți după o 
nouă rețetă și cârtofulgul. De a- 
semenea, in această perioadă s-a 
livrat magazinelor o gamă mai 
variată de jucării. (C. Cârlan),

„Cine vrea să-și comande o că
ciulă sau un pieptar, o rochie sau 
un palton, cine are nevoie să-și re
pare televizorul sau mașina de spă
lat. să-și înalțe casă cu etaj sau s-o 
repare pe cea veche nu trebuie 
să mai bată drumul la oraș după 
meșteri sau materiale. Atelierele coo
perației de consum și secțiile de 
prestări ale cooperativelor agricole 
stau la dispoziția locuitorilor din 
multe sate ialomițene". Tovarășul Ion 
Petcu, președintele U.J.C.C. Ialomița 
— căruia ii aparține aprecierea de 
mai sus — ne-a pus la dispoziție 
citeva date privitoare la dezvoltarea 
și diversificarea 
in ultimii ani a 
rețelei de servicii 
la sate.

— Dacă în 1968 
dispuneam de 412 
secții cu 32 de 
profile, numărul 
acestora a crescut 
în prezent la 802 
secții cu 82 de 
profile și cu un 
număr de meșteri 
de peste trei ori 
mai mare. De cu- 
rind, s-au dat în folosință, la Bor- 
cea și Bucu, două noi complexe de 
servicii. Asemenea complexe se vor 
mai construi la Grivița și Făcăieni, 
iar intr-un număr de 12 localități, 
pe lingă magazinele existente, vor fi 
amplasate și unități similare pentru 
ateliere.

Reținind datele furnizate de tova
rășul președinte, am pornit să Ie 
confruntăm cu cele pe care ni le o- 
feră realitatea. Ne-am oprit mai in- 

’ tii Ia Borceâ, comună mare, cu 12 000 
j de locuitori, cu două întreprinderi a- 
! gricole de stat, trei cooperative a- 

gricole, S.M.A., sistem de irigații. 
Noul complex dat în folosință asi
gură toate serviciile de care au ne
voie locuitorii : ateliere de croitorie, 
cojocărie, reparații radio-TV, frigi
dere, mașini de spălat, frizerie, 
coafură, foto, ceasornicărie, un cen
tru de preluare al spălătoriei chi
mice.

De asemenea, la Lehliu, una dintre 
localitățile care vor deveni orașe, 
au fost înființate ateliere care 
reușesc să satisfacă in mare măsură 
cerințele mereu crescindc ale viito
rilor orășeni.

La Căzănești, tovarășul Ion Moise, 
primarul comunei, ne-a condus prin 
toate secțiile (29 la număr) aparți- 
nînd cooperației de consum, cea mai

mare parte dintre ele amplasate in
tr-o construcție cu etaj. Cit despre 
formația de zidari a C.A.P., se poa
te spune că abia de mai prididește 
cu comenzile. Ne-am oprit și la a- 
telierul de bobinaj, unde se repară 
aspiratoare, mașini de spălat și alte 
aparate de uz casnic. O primă con
statare : fără investiții costisitoare — 
deocamdată în localuri amenajate cu 
forțe proprii — se desfășoară o ac
tivitate foarte utilă și rentabilă : pes
te 100 000 lei anual venituri nete. Și 
aici, solicitările sint mari. Există în 
localitate 450 de mașini de spălat, 425 
de frigidere, 350 de aspiratoare, mul

Servicii bune și mai puțin bune 
in satele ialomițene7

te motopompe electrice. Pentru a 
face față cerințelor, tehnicianul Fran
cis Gorgu califică la locul de mun
că incă doi oameni.-

în afară de membrii cooperatori, 
în comuna Ciocănești locuiesc peste 
1 000 de angajați de la S.M.A.. I.A.S., 
de la sistemul de irigații, cadre di
dactice. Primul popas : atelierul de 
reparații radio-TV. Cetățenii sint, in 
general, mulțumiți de calitatea re
parațiilor, de faptul că se răspunde 
îa solicitări cu operativitate. Mai sint 
insă și excepții. Una dintre ele : ce
tățeanul Curteanu Luca a așteptat un 
an de zile să i se repare televizorul. 
Cauza : sistemul de procurare a pie
selor de schimb e foarte greoi. O fi. 
Dar nu s-a gindit încă nimeni că, pe 
lingă respectivele comenzi de piese 
care se fac la intervale mari, și care 
nu pot cuprinde întreg necesarul, 
pentru că nu se pot prevedea toate 
defecțiunile care presupun înlocuiri 
de piese, anumite repere se pot ob
ține direct de la magazinul bucu- 
reștean „Dioda", prin sistemul cu
noscut : comandă-ramburs. Secreta
rul primăriei, Tudorache Vilsan, ne 
face „inventarul" obiectelor tehnice 
din casele sătenilor : 1 450 de aparate 
de radio, 1 250 televizoare, 650 ma
șini de spălat. 1 650 de frigidere. 200 
de aspiratoare, 350 de mașini de cu

sut. 60 de autoturisme. Suficiente ar
gumente pentru a înființa un atelier 
special de depanare, dotat și încadrat 
corespunzător, pentru că, în prezent, 
toate solicitările sint rezolvate de 
tehnicieni de la Călărași. Adică * 
tehnicianul de la Călărași face 25 km 
dus, 25 km întors, iar uneori și de 
cite două ori, pentru a-și aduce pie
sele de schimb necesare. Cheltuieli 
și pierdere de timp inutile, cînd to
tul s-ar putea rezolva simplu și ief
tin in comună. Dar nu s-a întreprins 
încă nimic în această direcție, pen
tru că șe invocă lipsa spațiilor pen
tru ateliere. Și aceasta, în timp ce o 

construcție care 
urma să adăpos
tească asemenea 
ateliere a fost ri
dicată, are și aco
periș, dar de trei 
ani zace netermi
nată. Vizităm și 
frizeria. Oglinzi 
vechi, deteriorate, 
care deformează 
imaginea, scaune 
betege, brice și 
mașini de ttins 
uzate.

Greu de înțeles este și faptul că 
pentru orice reparație la încălțămin- 
tei cetățenii trebuie să bată drumul 
pînă la Călărași, pentru că nu s-a 
găsit în comună un lucrător pentru 
atelierul de cizmărie, situație pe care 
am intîlnit-o in mai multe localități. 
„O pereche de pingele — pe lingă o 
zi pierdută — ne costă în plus 16 lei 
drumul cu autobuzul pînă la Călă
rași" — ne-a spus muncitoarea Ma
ria Tudor de la I.A.S. Ciocănești.

Un alt neajuns : în comună sint 
două ateliere de croitorie, dar se 
lucrează numai „cu materialul clien
tului", pentru că nu dispun nici de 
stofe, nici de furnituri, deși în re
țeaua comercială sint în cantități în
destulătoare. Cum.se descurcă cetă
țenii ? Ca și în cazul cu încălță
mintea.

Din discuțiile purtate cu factorii 
de răspundere din comune și din 
rețeaua de servicii rezultă că trebuie 
acordată o atenție mai mare pregă
tirii profesionale a lucrătorilor. în 
prezent, marea majoritate sint cali
ficați la locul de muncă in condiții 
nu întotdeauna corespunzătoare. Iată 
de ce aprecierea de la inccputul a- 
cestor însemnări a tovarășului pre
ședinte al U.J.C.C. Ialomița trebuie 
înțeleasă mai mult la timpul viitor.

Lucian C1UBOIARU

I
Sub acest generic, primăria 
municipiului Tg. Jiu a format 
un colectiv din juriști, medici și 
pedagogi care desfășoară o largă 
acțiune educativă in rindul ce- 

Itățenilor. in special al tinerilor, 
sprijinindu-i in întemeierea unei 
familii, a unui cămin. Pină acum 
au fost vizitate peste 700 de fa
milii tinere și s-au dat mai 

Ibine de 1 000 de consultații. Cu 
ajutorul șl cu intervenția „sfa- 

I tulul", au fost recomandați pen
tru a primi locuințe, cu priori
tate, peste 100 de tineri 

I căsătoriți, iar o serie de copii fără 
părinți sau cu anumite deficiențe 
au fost îndrumați spre unitățile 
de ocrotire. N-au fost puține nici 
cazurile in care „sfatul" a inter
venit pentru aducerea pe calea 

I cea bună a celor care „uitaseră" 
I de familie. Iată tot atitea argu- 

■ mente care îndrituiesc autorita- 
I tea de care se bucură „Sfatul 

familiei", constituit astfel intr-un 
I veritabil sfat al omeniei.

Inițiativă 
j bine... croită

Meșteșugarii gălățeni de la 
(cooperativele „Progresul" și „în

frățirea" au inițiat o nouă me
todă de servire a clientelei. în 

■ loc să se deplaseze clientul la 
atelier, se duce meșterul croitor 

Ila locul de muncă al clientului.
La șantierul naval, la combina
tul siderurgic, la întreprinderea 
„Laminorul"... Dar meșterul nu 
se duce cu mina goală, ci cu 

[eșantioane de stofe și albume cu 
modele. în pauze, la intrarea sau 
ieșirea din schimb, doritorii in
dică pe loc stofa preferată, meș
terul le ia măsura și se fixează 

Ide comun acord ziua cînd costu
mul e gata. Și — cel puțin pină 
acum — zilele fixate au fost res
pectate întocmai. Se speră că și 
de acum înainte. O inițiativă I simplă, „croită" parcă anume
pentru a fi „ajustată", după spe- 
cific, și de alți meșteri croitori.

. „Năluca" s-a 
I dat de gol

I
Nu se crăpase încă de ziuă 
Cînd oamenii plecați cu noap- 
tea-n cap Ia treburile lor au 
auzit lovituri înfundate în cimi
tirul „Eternitatea" din munici- 
Ipiul Tulcea. Pe moment, trecă

torii au fost cuprinși de spaimă. 
Apoi, împinși de curiozitate, 
s-au strecurat în cimitir și s-au 
îndreptat spre locul de unde se 
auzeau suspectele bufnituri. La 

I* un moment dat s-au pomenit 
în fața unui mormînt desfăcut. 
Văzîndu-i, o nălucă a sărit din 
groapă și a rupt-o la sănătoasa.

I
în urma ei au rămas... urme 
pămîhtești : un hîrleț și o pe- 
I reche de pantofi. Erau ai lui C. 
Alexandru, de fel de prin părțile 
IVrancei. Surprins de trecători 
tocmai în momentul în care în
cerca să profaneze un mormîht, 
a fugit de la locul faptei, dar a 
fost prins și condamnat la doi 

| ani închisoare.

î Cărăușie 
| ilicită

loan Moldoveanu. cu domici- 
Iliul în Anină, lucra ca tracto

rist la întreprinderea agricolă 
de stat Șagul, județul Arad. 
Intr-o bună zi s-a urcat la 
volanul tractorului pe care-1 

Iavea in primire și a pornit să 
dea o raită pe meleagurile na
tale din județul Caraș-Severin. 
Văzind că nimeni nu-1 ia la

■ rost pentru hoinăreala lui mo
torizată, n început s-o facă pe 
cărăușul. Azi așa, mîine așa,I timp de... 19 zile a tot umblat 
cu tractorul statului in interes

I
 personal, aducînd un preju

diciu de mii de lei. Odată 
depistat de organele de miliție, 
respectivul tractorist-turist va l fi* trimis în fața instanței. Nu I putem anticipa hotărirea jude
cătorească, dar putem pune o 
întrebare: Ce-au întreprins,

Itimp de 19 zile, cei care 
răspundeau de activitatea lui 
I. M. ? Că doar nu intrase in 

| pămînt cu tractor cu tot...

Recuperare
Florica ți Lizica — pe numele 

lor întregi Florica Frățilă ți 
Eliza Pascu — erau gestionare 
la librăria din gara Fetești. 
Lume multă, dever mare, vin- 
zare bună. Florica și Lizica 
erau mulțumite că nu stau de
geaba. Uneori, între două tre
nuri, mai aveau răgaz să răs
foiască și cite o carte. Nu le-a 
dat insă prin, minte să deschidă 
și una din cărțile despre legi 
sau avutul obștesc, care se gă
seau la indenting, in librărie. 
Altfel poate că nu s-ar fi apu
cat, împreună cu alți patru com
plici, să înceapă să întocmească 
iot felul de acte false. Intr-un 
cuvînt — delapidare. După cum 
ne informează organele de mi
liție, „prejudiciul cauzat a fost 
recuperat in întregime". Urmea
ză și „recuperarea" făptașilor.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I ..Scinteii" ____ I



SCINTEIA — joi 23 decembrie 1976 PAGINA 3

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru per
sonal, vă mulțumim pentru urările adresate cu ocazia celei de-a XXXlI-a 
aniversări a eliberării Albaniei.

CuJ această ocazie, urăm poporului frate român să obțină noi succese 
în progresul și consolidarea Republicii Socialiste România.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă slnt profund recunoscător pentru felicitările cordiale pe care le-ați 
adresat cu ocazia desemnării mele ca președinte al Partidului Revoluționar 
Instituțional din țara mea.

împărtășesc in întregime convingerea dumneavoastră că relațiile stabi
lite între Partidul Comunist Român și partidul pe care am onoarea să-1 
conduc se vor dezvolta și întări pe zi ce trece.

Identitatea și prietenia care există între popoarele și, respectiv, guver
nele noastre constituie baza cea mai solidă pentru a asigura o amplă cola
borare a țărilor noastre in folosul cauzei păcii și instaurării unei ordini 
economice internaționale mai juste și mai echitabile.

Vă adresez urări de fericire și șănătate, precum și de progres poporului 
român.

Cu cordialitate,
CARLOS SANSORES PEREZ

Ciudad de Mexico

Rezultate, experiențe, precizări din

JUDEȚE CU PLANUL
ALBA:

Sporirea productivității muncii - 
pîrghia hotărîtoare a succesului 
• Ritmicitate și bună organizare • în fiecare 
unitate - programe de acțiune pentru sporirea 
randamentului muncii • în 1977 - o producție 

globală industrială de peste 10 miliarde lei
rea riguroasă a producției și a mun
cii și asigurarea condițiilor tehnico- 
materiale necesare unui înalt nivel
productiv. A crescut, de asemenea,
răspunderea cadrelor in antrena
rea tuturor forțelor și resurselor
pentru realizarea zi de zi, decadă cu 
decadă, lună de lună, a sarcinilor de 
plan, răspunderea colectivelor de 
muncă față de îndeplinirea planului 
fizic de producție. De altfel, ca
racteristic pentru Calitatea muncii 
noastre este faptul că peste 80 ia 
sută din sporul de producție realizai 
a fost obținut pe seama creșterii 
productivității. Comparativ cu anul 
trecut, în 1976 productivitatea mun
cii a crescut cu 12 la sută ; am reu
șit ca, încă de pd acum, să muncim 
la nivelul ritmului, din primul tri
mestru din anul viitor.

Bilanțul rodnic al realizărilor in
dustriei județului in acest an se va 
întregi prin îndeplinirea, la 23 de
cembrie a.c„ și a sarcinilor planului 
producției industriale globale.

Se poate spune. încă de pe acum 
că pentru viitoarea producție „semne 
bune anul 1977 arc". Au fost asigu
rate din această lună condițiile teh- 
nico-materiale necesare. ritmurile 
specifice producției din primele luni 
ale anului viitor. Pentru industria 
județului Alba, anul 1977 înseamnă 
realizarea unei producții globale in
dustriale de peste 10 miliarde lei, 
sarcină de seamă stabilită de Con
gresul al XI-lea al partidului. Iată 
de ce toți oamenii muncii din in
dustria județului sint ferm hotăriți. 
așa cum le este felul, să atingă mai 
devreme acest important obiectiv.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii"

LEORMAN. Cu prilejul împlinirii 
a 500 de ani de la prima atestare 
documentară a satelor Balta Sărată 
și Dorobanțu, județul Teleorman, a 
avut loc o adunare festivă, urmată 
de un bogat program artistic. în ca
drul Festivalului național „Cântarea 
României", la Casa de cultură a 
sindicatelor din Alexandria s-a des

fășurat faza județeană a,concursului 
de muzică populară „Pe plaiuri 
teleormănene". Au participat concu- 
renți din Teleorman, precum și din 
județele Argeș, Dîmbovița, Ialomița, I 
Ilfov, Mehedinți, Olt și Vilcea. 
• ARAD. La galeriile de artă „Alfa" 
din municipiul Arad s-a deschis 
expoziția județeană de artă plasti
că ediția 1976, care cuprinde a- 
proape 50 de lucrări de pictură, 
sculptură, și grafică Pe scena Tea
trului dc stat din Arad a fost pre
zentată o nouă premieră, cu piesa 
„Unchiul nostru din Jamaica" de 
Dan Tărchilă, în regia lui Iosif

Cronica
Delegația Partidului Socialist Unit 

din Germania, condusă de tovarășul 
Werner Lamberz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită in țara noastră pentru schimb 
de experiență, a avut în cursul zilei 
de ieri convorbiri la Academia „Ște
fan Gheorghiu" cu tovarășul Leonte 
Râutu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., rec
torul Academiei, și la Comitetul 
municipal București al Partidului 
Comunist Român cu tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid. ★

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc. miercuri dimineața, 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt privind promovarea și 
garantarea reciprocă a investițiilor 
de capital și a Protocolului anexă 
la acord, semnate la Cairo la 10 
mai 1978. z

în aceeași zi a avut loc schimbul 
documentelor de aprobare a contrac
tului de asociere privind constituirea 
Societății mixte pe acțiuni dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Libiana, pentru trans
porturi maritime „Roliship" și sta
tutul acesteia, semnate la Tripoli la 
22 iulie 1976.

Schimburile au fost efectuate de 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și ambasadorii 
la București ai R. A. Egipt. Hassan 
A. Dawood. și R. A. Libiene, Yahia 
Zakaria Al Mukadami.★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit delegația

anual îndeplinit
SATU MARE:

Pe primul plan — 
creșterea eficienței economice

• Peste 82 la suta din sporul de producție - pe 
seama creșterii productivității • Produsele noi 
și reproieclate - o pătrime din totalul producției
• La costurile de fabricație - o economie de

peste 20 milioane lei
Oamenii muncii — români, maghiari 

și germani — din industria județului 
Satu Mare, au raportat cu justificată 
mindrie patriotică îndeplinirea planu
lui la producția-marfă pe acest an cu 
10 zile înainte de termen. Din calcu
lele făcute reiese că. pină la finele 
lui 1976, va fi realizată o producție- 
marfă suplimentară in valoare de 240 
milioane lei. Structura ei vorbește de 
la sine despre eforturile stăruitoare, 
bine organizate, depuse in tonte în
treprinderile industriale ale județu
lui : 1 100 metri cuhi cherestea de 
fag, 900 000 m p de țesături. 22 milioa
ne lei confecțiirti.'xtile, 290 tone de 
carne, 300 tone. preparate de carne. 
175 tone de Iwinzeturi, 1000 tone de 
ulei comestibil, (1 000 hi de bere și 
altelrr.

— Este semnificativ că peste '82 la 
sută din sporul de producție se reali
zează pe seama ridicării productivi
tății muncii — ne spune tovarășul 
ing. Mihai Benea, vicepreședinte al 
consiliului județean dc control mun
citoresc. Aceasta dovedește . crește
rea golului conducător al orga
nelor și organizațiilor, de partid 
in întreaga activitate economică, re
flectă sugestiv capacitatea de mobi
lizare și acțiune a acestora." eficiența 
muncii politico-educative desfășurate 
in fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă. Ca „linii de tor
ță" ale realizărilor obținute men
ționez, cu prioritate, ridicarea gradu
lui de utilizare a suprafețelor de pro
ducție, prin amplasarea judicioasă și 
îndesirea utilajelor Pe ansamblul ju
dețului s-au ciștigat peste 25 009 m p 
de spații de producție și de depozi
tare, ceea ce înseamnă o economie 
da 22 milioane lei la fondul de in
vestiții. Se asigură, astfel, posibilita
tea obținerii, numai pe această cale,

Maria Bîta. în cadrul etapei de 
masă a Festivalului „Cintarea Româ
niei" a avut loc un concurs „Cine 
știe, răspunde" cu tema „Epopeea 
de la 1877", la care au participat 
reprezentanți ai sindicatelor de la 
întreprinderile de vagoane, de strun
guri. textilă. fabrica „Tricoul 

roșu" și unitățile C.F.R. La Sebiș, 
Gurahonț, Moroda, Ineu. Chișineu- 
Criș și in alte aproape 50 de loca
lități ale județului. Festivalul „Cin
tarea României" a reunit pe scenele 
căminelor culturale și ale caselor 
orășenești de cultură, in cadrul eta
pei de masă, peste 2 200 dc artiști 
amatori. • VASLUI. Biblioteoa 
„Stroe S. Belloescu" din municipiul 
Birlad a Împlinit 70 de ani de la 
înființare, eveniment marcat de o 
serie de acțiuni și manifestări cul
turale. La Casa de cultură a sindi
catelor din Birlad. la .,Filatelic
ei ub“ a fost organizată dezbaterea

zilei
Z.A.N.U., condusă de Robert G. Mu
gabe, secretar general, care a efec
tuat o vizită în țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.★

La București a avut loc miercuri 
semnarea unui nou Acord aerian 
intre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică. Documentul 
cuprinde o serie de prevederi care 
urmează să faciliteze dezvoltarea, in 
continuare, a colaborării în dome
niul aviației civile între companiile 
de navigație aeriană din cele două 
țări.

Acordul a fost semnat de general- 
maior Aurel Râican, șeful Departa
mentului aviației civile, și Serghei 
S. Pavlov, adjunct al ministrului a- 
viației civile. ★

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a Armatei R.S.F. Iugoslavia, 
atașatul militar, aero și naval al a- 
ceștei țări la București, colonel Sta- 
nimir Milosevic, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat general-Iocotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, general-colonel 
Sterian Țîrcă și general-colonel Va- 
sile Ionel, adjuncți ai ministrului 
apărării naționale, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și Organizații obștești, ziariști.

*
Muzeul de artă populară al Repu

blicii Socialiste România a organizat, 
în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", o sesiune științifică 
avind ca temă „Sensul și semnifica
țiile obiceiurilor laice de iarnă".

a unei producții globale anuale de 680 
milioane lei. Iată și cîteva elemente 
concludente pentru creșterea eficien
ței activității economice : cheltuielile 
de producție au fost reduse cu 4,50 lei 
la mia de lei, economisindu-se 120 
tone metal. 3 000 tone combustibil 
convențional, 1,7 milioane kWh de 
energie electrică, 350 m c cherestea 
de rușinoase. în acest fel, economiile 
totale- la costurile-de •producție--se 
vor ridica la pest." 20 irvlioane lei, 
iar prevederile la planul de beneficii 
vor ti depășite cu peste 10 milioane 
lei.

Sint. de asemenea, d :mne de reți
nut succesele obținute in ac-st an in 
domeniul înnoirii și modernizării 
producției. Ponderea produselor noi 

,.?SL.Teproiectate depășește, pentru pri- 
—ma oară, peste o pătrime din valoarea 

.1 întregii producții. In condițiile di
versificării și ridicării r calitative a 
produselor cunoaște un puternic di
namism și activitatea in domeniul 
exportului, volumul său fiind cu 26 
la sută mai mare față de anul trecut.

Este de relevat că in realizarea a- 
cestui bilanț fructuos un rol deosebit 
l-au avut numeroasele inițiative mun
citorești care s-au afirmat in aproa
pe toate colectivele de muncă dih 
județ.

In această ultimă deceda a anului 
1976, toate colectivele industriale din 
județ, sub conducerea organizațiilor 
de partid, depun eforturi susținute 
pentru a situa realizările la nivelul 
prevederilor din primul trimestru al 
anului viitor, pentru a crea premise 
trainice infăptuirii cu succes a sarci
nilor cantitative și calitative sporite 
ale planului pe 1977.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

cu tema „Independenta României 
oglindită in filatelie", în holul ace
leiași instituții, elevii Școlii gene
rale nr. 2, membri ai cenaclului de 
artă plastică „N. Tonitza", au or
ganizat o expoziție cu tema „Omagiu 
independentei". • ALBA. La noua 
Casă de cultură a sindicatelor din 
municipiul Alba Iulia a fost des
chisă o expoziție de pictură și 
scuLptură consacrată luptei poporu
lui român pentru libertate și inde
pendență. Centrul județean de În
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă a editat 
volumul „Poarta inimii", culegere 
de versuri și proză din creația 
membrilor cenaclurilor literare din 
orașele și comunele județului. A 
apărut, nr. 14, pe acest an, al revis
tei „Apulum", revistă de arheologie, 
istorie și etnografie a Muzeului 
Unirii din Alba Iulia. • DOLJ. 
„Patrie, popor, partid" a fost 
genericul șezătorii literare des
fășurate ieri la căminul cul
tural din Dăbuleni.

Corespondenții „Scînteii"

t V
PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacanță : ,,Crăiasa ză
pezii".

16.30 Curs de limba rusă.
17.00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17,25 Pentrți sănătațea dv. : Cum pre

venim tulburările endocrine.
17.35 Hochei : U.R.S.S. — Canada (re

zumat).
18.35 Arte vizuale.
18,53 Cabinet juridic.
19.20 1001 de seri.
19.30 telejurnal.
20,00 Ora tineretului.
21,10 Opereta românească și interpreții 

ei.
21.35 Mai aveți o întrebare ? Calcula

toarele electronice și viața coti
diană. '

22,40 Telejurnal.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfonice și 
al corului Radloteleviziunii. Diri
jor : ioslf Conta. Solistă : Yuuko 
Shiokawa (Japonia).

21.15 Telex.
21.20 Bucureștiul necunoscut. Călători 

străini pe malurile Dîmboviței (II).
21,35 Inscripții pe celuloid.
22,05 Dans șl muzică de pretutindeni.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul a fost variabil în 
Transilvania și Banat și mal mult aco
perit in celelalte regiuni. Au căzut pre
cipitații slabe, sub formă de ninsoare 
pe alocuri, în sudul Moldovei, nordul 
Dobrogei și, izolat, în Muntenia și sub 
formă de burniță la Drobeta Turnu- 
Severin și în zona Constanța, Manga
lia și la Holod. In Crișana, Maramureș 
și local în Transilvania s-au produs 
ceață și, izolat, chiciură. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă între 
minus 10 grade la Miercurea Ciuc și 6 
grade la Lugoj. In București ; Vremea 
a continuat să se răcească. Cerul a fost 
mai ‘mult acoperit. Vint slab. Tempera
tura maximă a fost de 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 decembrie. în țară : Vreme 
rece. Cerul mai mult acoperit. Local în 
Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea 
va ninge. în celelalte zone, ninsori 
izolate. Vîntul va prezenta intensificări 
atingînd viteze de 40—60 kilometri pe 
oră in sudul țării. La munte va ninge 
viscolit (viteza vîntulul atingînd 70—80 
kilometri pe oră). Temperatura va con
tinua să scadă. Minimele voț fi cuprin
se între minus 12 și minus 2 grade, 
local mai coborîte în Transilvania șl 
Moldova. Maximele vor fi cuprinse în
tre minus 7 și plus 3 grade. în Bucu
rești : Vreme rece. Cerul va fi mai 
mult acopferit. Temporar ninsoare. Vînt 
cu intensificări atingînd 40—60 kilometri 
pe oră. Temperatura va continua să 
scadă la început, apoi va fi staționară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 22 DECEMBRIE 1976

Extragerea I : 23 19 12 27 2 26.
Extragerea a II-a : 38 35 39 17 29.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

959 247 lei, din care 260 764 lei re
port.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT# SPORT • SPORT

NADIA COMANECI — 
PE LOCUL ÎNTI1 
ȘI IN BALCANI

, Tradiționala anchetă a agenției 
bulgare de presă B.T.A. pentru de
semnarea celor mai buni 10 sportivi 
ai anului din Balcani a situat-o pe 
locul intîi pe gimnasta româncă 
Nadia Comăneci, triplă campioană 
olimpică la J.O. de la Mont
real. Dar iată cum arată cla
samentul : 1. Nadia Comâneci (Româ
nia) — 128 puncte ; 2. Ivanka Hris- 
tova (Bulgaria) atletism — 96 punc
te ; 3. Nurair Nurikian (Bulgaria) 
haltere —■ 73 puncte ; 4. Matija Lju- 
bck (Iugoslavia) caiac-canoe — 59 
puncte ; 5. Vasile Dîba (România) 
caiac-canoe — 42 puncte ; 6. M. Pet- 
kovici (Iugoslavia) lupte — 38 punc
te ; 7. Teodora Ungureanu (România) 
gimnastică — 31 puncte ; 8. Nikolina 
Ștereva (Bulgaria) atletism — 30
puncte ; 9. Z. Oțetova și Z. Iorda- 
nova (Bulgaria) canotaj academic — 
27 puncte ; 10. K. Ozogluz (Turcia) 
box — 25 puncte.

Ca în fiecare an,

CEREȚI
9

LA CHIOȘCURI
9

SI LIBRĂRII
9
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0 nouă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare 

prietenească româno ungare
Cronica legăturilor de prietenie șl 

colaborare multilaterală dintre Româ
nia și Ungaria s-a imbogățit, in a- 
ceste zile, cu o nouă pagină prin vi
zita oficială efectuată in țara noastră 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P Ungare, L&dr Gyorgy, 
la invitația primului ministru al gu
vernului român, Manea Mânescu.

înscriindu-se pe linia .contactelor 
bilaterale sistematice, această vizită 
a prilejuit o nouă expresie a voinței 
comune de a stimula cursul mereu 
ascendent al relațiilor de conlucrare 
între popoarele, partidele și țările 
noastre, vecine și prietene — relații 
întemeiate pe principiile fertile mar- 
xisț-leniniste ale egalității in drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne,, avantajului și respectului re
ciproc, întrajutorării tovărășești și 
solidarității internaționale, in spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat la Bucu
rești în februarie 1972.

Așa cum se știe, factorul hotărîtor 
al amplificării și adincirii conlucră
rii între cele două state il constituie 
legăturile de solidaritate și colabora
re dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar. o însemnătate deosebită avind 
in acest sens întilnirile și. convorbi
rile intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kâdâr, care, de fiecare dată, 
au marcat contribuții hotărîtoare la 
întărirea raporturilor frățești româ
no-ungare.

In acest context, ca moment esen
țial al vizitei președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, s-a în
scris primirea de către secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Dres“d’ntele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ui cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă, a 
fost exprimată hotărîrea comună de 
a întări colaborarea și solidaritatea 
dintre P.C.R. și P.M.S.U., de a pune 
și mai bine in valoare marile posibi
lități existente pentru lărgirea și a- 
dîncirea legăturilor româno-ungare, 
de a se identifica noi forme și dome
nii de cooperare pe multiple planuri.

Progresele României și Ungariei în 
edificarea unei economii moderne 
creează noi și noi disponibilități in 
această direcție. Pornind de la aceste 
premise, cei doi șefi de guvern au 
căzut de acord la București asupra 
unui ansamblu de măsuri menite sâ 
asigure dezvoltarea colaborării eco
nomice pe termen lung, inclusiv pe 
terțe piețe. Măsurile convenite vizea
ză extinderea nu numai cantitativă, 
ci și calitativă a cooperării, adîncirca 
specializării în producție. îndeosebi 
în asemenea ramuri ca industria con
strucțiilor de mașini, chimică, ali
mentară. de medicamente și apara- 
taj medical etc., în care ambele țări 
au acumulat o bogată experiență și 
realizează produse de un nivel teh
nic ridicat. De altfel, este semnifica
tiv, pentru intensificarea schimburi
lor de mărfuri, faptul că volumul a-

FESTIVALUL SPORTIV 
ȘCOLAR

Pe principalele baze sportive ale 
Capitalei, lâ sala Floreasca, in ba
zinul de inot de la Floreasca, com
plexul sportiv „23 August" și la Li
ceul sportiv nr. 2 s-au desfășurat 
miercuri finalele Festivalului sportiv 
școlar. Un mare număr de școlari ai 
Capitalei s-au întrecut in prima lor 
zi de vacanță în pasionate con
cursuri de baschet, tenis de masă, 
handbal, volei, fotbal, inot. atletism, 
gimnastică de Înviorare, gimnastică 
ritmică, lecții model de educație fi
zică. De un mare succes s-au bu
curat întrecerile de baschet, sala 
Floreasca fiind arhiplină de specta
tori.

ȘAH
• Campionatul mondial de șah 

pentru juniori a început la Gronin-* 1 * * * * * * * * 
gen (Olanda) cu participarea a 58 de 
jucători din 56 de țări. Șahistul 
român Ovidiu Foișor a întrerupt 
partida cu Grinberg. 

în ziua de 20 decembrie a.c„ oa
menii muncii din industria județului 
Alba — români, maghiari, germani — 
au raportat conducerii partidului în
deplinirea planului anual la produc- 
ția-marfă industrială, succes de 
prestigiu, grăitor pentru hărnicia și 
elanul cu care se muncește in tinăra 
și moderna industrie a Albei. Din 
unitățile industriale ale județului 
vor fi livrate suplimentar, pînă Ia 
finele anului,: economiei naționale 
și la export, importante canti
tăți de produse — aproape 900 
tone diverse mașini și utilaje,
1 300 tone sodă caustică, 910 tone că
rămizi refractare, 6 350 mc prefabri
cate din beton, 16 700 tone sare, 
18 800 mașini electrice de spălat rufe,
plăci fibrolemnoase. ciorapi și trico
taje, articole din porțelan ș.a. Succe
sul a fost înregistrat în condițiile 
creșterii volumului producției indus
triale, pe ansamblul județului, cu 
peste 900 milioane lei față de anul 
trecut.

Minerii din. Baia de Arieș și Ocna 
Mureș, producătorii de cărămizi re
fractare din Alba Iulia, forestierii,
constructorii de mașini din Cugir, 
muncitoarele de la „Porțelanul" Alba 
Iulia și „Sebeșul" s-au situat, pe 
parcursul intregului an, în frun
tea întrecerii, mobilizînd prin exem
plul lor noi energii creatoare în rîn- 
dul celorlalte colective de muncă.

Referindu-se la factorii care au 
concurat la obținerea acestor succe
se, tovarășul Gheorghe Costca, se
cretar al comitetului județean de 
partid, ne declara : Putem aprecia că 
în mai mare măsură s-au unit in pro
cesul de realizare a planului experien
ța de muncă a unor colective de tra
diție și elanul celor tinere, organiza

• OLT. Ieri (22 XII) a avut loc 
la Radomirești simpozionul „Răscoa
la din 1907 și semnificația ei so- 
cial-politică". organizat de secția de
propagandă a Comitetului județean 
Olt al P.C.R. și Muzeul de istorie 
ă partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Au fost prezentate comu
nicările : „Din tradițiile de luptă 
ale țărănimii române pentru elibe
rarea socială și națională". „Proble
ma agrar-țărănească în contextul 
mișcării muncitorești și socialiste 
din România Ia sfirșitul secolului 
al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea“, „P.C.R. și programul agrar- 
țărănesc in perioada interbelică", 
„Răscoala din 1907 — marea ridica
re la luptă a-țărănimii pentru drep
tate socială", „Răscoala din 1907 pe 
teritoriul județului Olt — oglindă a 
condițiilor grele de muncă și de 
viață ale țărănimii", „Oglindirea 
satului oltenesc în producțiile lite- 
rar-artistice", „Figuri de slujitori ai 
școlii oltene participanți la răscoala 
din 1907“ și „Dezvoltarea economi- 
co-socială a localităților județului 
Olt în anii socialismului". • TE-

cestora se va dubla in 1980 l'ață de 
1975, ponderea principala în ansam
blul livrărilor reciproce revenind 
mașinilor și utilajelor. Are. de ase
menea, o deosebită însemnătate-înțe
legerea ca, în cadrul creșterii .gene
rale a schimburilor comerciale. sâ 
sporească procentul produselor rezul
tate prin cooperare și specializare in 
producție. Pe al-eeăși linie fertilă se 
înscriu Convenția inlerguvernamen- 
tală privind colaborarea in exploata
rea zăcămintelor de hidrocarburi 
de interes comun din zona de fron
tieră româno-ungară — vecinătatea 
geografică fiind menită să constituie 
un factor de stimulare a cooperării 
reciproc avantajoase — Protocolul 
comercial pe 1977 și alte documente 
semnate cu ocazia vizitei. Conlucra
rea pe plan economic va fi însoțită 
de intensificarea schimburilor de va
lori spirituale, de lărgirea relațiilor 
în domeniile științei, culturii, sportu
lui etc.

Se poate aprecia astfel, cu deplin 
temei, că recentele convorbiri româ
no-ungare s-au încheiat cu rezultate 
bogate, cu un ansamblu de impor
tante măsuri practice, concrete, de 
certă însemnătate pentru progresul 
ambelor țări, pentru accelerarea con
strucției socialiste și creșterea nive
lului de trai al popoarelor noastre.

Colaborarea româno-ungară iși gă
sește semnificative expresii și in sfe
ra relațiilor internaționale, cele două 
state afirmîndu-și voința de a dez
volta relațiile de prietenie și solidari
tate cu celelalte țări socialiste — cu 
convingerea că aceasta corespunde 
intereselor fiecăreia dintre ele și 
tuturor în ansamblu, intereselor ge
nerale ale păcii și progresului — pro- 
nunțîndu-se, totodată, pentru extin
derea și adincirea conlucrării cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, cu mișcările dc eliberare 
națională, cu toate statele lumii, 
in spiritul deplinei egalități în drep
turi ; o atenție deosebită s-a acordat, 
în mod firesc, problemei consolidării 
cursului spre destindere in Europa, 
subliniindu-se necesitatea ca toate 
statele participante la Conferința ge- 
neral-europeană să contribuie la acest 
proces, la adoptarea de măsuri de 
slăbire a confruntării militare si de 
dezarmare pe continent, la crearea 
unor condiții cit mai propice pentru 
buna desfășurare a intilnirii de la 
Belgrad de anul viilor.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
vizitei președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, care mar
chează un nou și important moment 
în evoluția relațiilor bilaterale, po
porul român își exprimă convingerea 
că dezvoltarea în continuare a con
lucrării româno-ungare este in folo
sul ambelor popoare, constituind, 
totodată, o contribuție însemnată la 
întărirea unității țârilor socialiste, la 
afirmarea ideilor socialismului în 
lume, la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

V. OROS

TENIS
• La Miami Beach (Florida) au 

continuat întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de tenis 
pentru juniori dotată cu trofeul „O- 
range Bowl". în turul doi al probei 
de simplu băieți, tenismanul român 
Andrei Dîrzu l-a învins cu 6—4 6—1, 
pe Chris Bradman (Anglia). t

FOTBAL
• Peste 120 000 de spectatori au ur

mărit la Belo Horizonte meciul re
tur al finalei „Cupei intercontinen
tale" la fotbal, in care s-au intilnit 
echipa braziliană Cruzeiro din loca
litate și formația vest.-germană 
Bayern Miinchen. Meciul s-a incheiat 
la egalitate : 0—0. în primul joc, dis
putat la 23 noiembrie la Miinchen, 
fotbaliștii vest-germani au repurtat 
victoria cu seorUl de 2—0. Echipa 
Bayern Miinchen a intrat astfel in 
posesia trofeului.

• EPIDERMĂ ARTI
FICIALĂ. Problema creării 
unui înlocuitor al pielii natu
rale stă de mai multă vreme 
in atenția specialiștilor. Obiecti
vul lor ? Descoperirea unui pro
dus artificial care să înlăture 
strinsa dependență intre cei ce 
au nevoie de un transplant și 
donatorii de piele, produs care 
să poată grăbi procesul insuși 
al vindecării unor grave leziuni 
ale pielii. De curind. în Statele 
Unite au fost comunicate rezul
tatele cercetârilor Întreprinse in 
această direcție dc un grup de 
oameni de știință -- chimiști. 
medici dermatologi. După studii 
care au durat mulți ani de zile, 
ei au izbutit să creeze o piele 
artificială dintr-un amestec de 

hidrocarburi și albumine ani
male. în 86 da cazuri compli
cate, care au necesitat un trans
plant urgent, epiderma artifi
cială s-a comportat bine. Au
torii noului produs consideră 
însă că mai sint necesare în 
continuare noi experimentări 
pină se va ajunge ca metoda sâ 
poată fi aplicată in locul celei 
uzitate in prezent in mod cu
rent. în felul acesta va fi re
zolvată una din problemele im
portante ținînd de domeniul 
„cosmosului vieții". Alte amă
nunte pasionante din acest do
meniu — în interesantul grupaj 
„Enigme dc pe planeta... OM", 
unul din punctele de atracție ale 
„Almanahului Scinteia 1977“, 
apărut chiar astăzi.

• ALBINE BLÎNDE, 
DAR... Institutul de apicul- 
tură din Frankfurt pe Main 
(R.F. Germania) a obținut, după 
migăloase selecționări, care au 
durat 25 de ani, un soi de al
bină ce se comportă cu deose
bită blindețe față de oameni. 
Nu numai îngrijitorii, ci și oas
peții nu au a se teme cînd se 
apropie de stupii lor. Unul din 
specialiști, dr. Nikolaus Koniger, 
a relatat că peste 1 000 de copii 
au vizitat centrul experimental 
al institutului fără ca vreunul 
din ei să fie atacat. Ceea ce nu 
înseamnă că prețioasele insecte 
au devenit indiferente la cele 
ce li se intimplă. Dovadă, una 
din profesoarele care ii însoțeau 
pe copii a fost înțepată de o al

bină. Cauza ? Folosise... un 
spray de păr cu un miros greu 
de suportat. Pe cei cărora li 
se năzare, de pildă, să arunce 
pietre în stupi — a adăugat 
dr. Koniger — îi așteaptă, o 
reacție în masă ; în asemenea 
împrejurări, albinele demon
strează că „buna creștere" pri
mită nu le-a tocit nicidecum... 
acul.

• 14 MILIARDE DE 
PASAGERI au călătorit cu 
metroul din Moscova de la in
trarea fui în funcțiune, în 1935 
— informează ziarul „Vecer- 

niaia Moskva". Avind la înce
put doar 11 km lungime, me
troul moscovit a ajuns in pre
zent la 165 km. cuprinzind șapte 
linii. El numără 103 stații și 
transportă zilnic în jur de șase 
milioane de pasageri. Potrivit 
ziarului, in scopul îmbunătățirii 
servirii călătorilor, se lucrea
ză la punerea progresivă în 
practică a unui sistem automat 
de exploatare a trenurilor și 
de controlare a vitezei lor.,

• COLECȚIE UNICĂ 
DE HĂRȚI. Una dintre cele 
mai importante colecții de hărți 

din lume se află lâ Biblioteca 
saxonă din Dresda. Ea numără 
nu mai puțin de 58 000 de hărți. 
Aproape jumătate din acestea 
sint originale — tipărituri rare 
și schițe datind din perioade 
pină la începutul secolului XIX. 
Printre ele se află un mapa
mond din anul 1587 și atlasul 
Mercator, apărut opt ani mai 
tirziu, considerat primul atlas 
din lume. Printre rarități se re
marcă și o hartă a Saxoniei de
senată de mină, veche de 400 
de ani.

• ACOLO UNDE AU 
INVĂTAT „FIII LUPOAI
CEI". La 18 km est de capi
tala Italiei, pe locul unde se 
afla anticul oraș Gabia, s-au 

descoperit rămășițele celui mai 
vechi templu de pe teritoriul 
italian, templu construit în pe
rioada fondării Romei. Arheo
logii susțin că. acesta este locul 
unde au fost trimiși să învețe 
limba greacă cei doi întemeie
tori ai urbei romane, Romulus 
și Remus, ceea ce denotă că 
acest oraș era un mare centru 
cultural. Templele și alte con
strucții descoperite aici, datind 
din secolele VIII-II i.e.n., par a 
constitui un argument in plus 
în această direcție.

• O MAIMUȚĂ CARE 
ÎNOATĂ — unica specie de 
acest fel de pe glob — trăiește 
în insula Jawa (Indonezia). Ea 
rezistă sub apă 30 de secunde, 

în căutare de pești sau crusta
cee, care constituie hrana sa 
obișnuită.

• SINGURA IN JU
RUL LUMII. Zilele acestea, 
o tînfiră franceză, în vîrstă 
de 26 de ani, va porni într-o 
călătorie solitară in jurul lumii. 
Ea intenționează să parcurgă, 
în decurs de doi ani, cu un iaht 
cu pinze in lungime de 11 metri, 
un itinerar avind ca principale 
etape Franța, Insulele Canare, 
Madagascar., Singapore, Sidney, 
Caraci. Insulele Azore, Franța. 
In caz de reușită, vajnica voia- 
joare va deveni prima femei» 
din lume care a efectuat o că
lătorie solitară de acest fel.
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„Președintele României reprezintă in modul cel mai strălucit spiritul lumii HANOI

noastre contemporane. Un excepțional om de stat, un promotor neobosit

al politicii dialogului și deschiderii largi către intreaga lume"

La Cairo a avut loc prezentarea volumului

„CEAUȘESCU, ROMÂNIA Șl ARABII"
O valoroasă lucrare consacrată politicii României socialiste de pace 
și înțelegere între popoare, un aport la dezvoltarea prieteniei 

româno-arabe
CAIRO 22 (Agerpres). — La 21 decembrie, la Cairo a avut loc festi- 

vitatea de prezentare a volumului „Ceaușescu, România și arabii",
editat recent in limba arabă.

Au participat Mohamed Riad, mi
nistru de stat pentru afaceri exter
ne, Sayed Zaki, secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, președin
tele Asociației de prietenie egiptea- 
no-română, dr. Toema El-Garf. se
cretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe pentru 
problemele ideologice, dr. 
Abdel Hamid Hassan, prim- 
secretar al Organizației Ti
neretului Socialist Arab, 
Abdel Rahman Khadr, se
cretar general adjunct al 
Federației Egiptene a 
Muncii, diplomați acredi
tați la Cairo, membri ai 
Asociației de prietenie e- 
gipteano-română. scriitori, 
ziariști, reporteri de la ra
dio și televiziune.

în cuvintul său, Sayed 
Zaki. secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, 
președintele Asociației de 
prietenie egipteano-româ- 
nă, a spus : „Președintele 
României reprezintă în mo
dul eel mai strălucit spiri
tul lumii noastre contem
porane. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este un 
minunat ginditor, un admi
rator și creator al frumo
sului și binelui, un ex
ceptional om de stat, un 
promotor neobosit al poli
ticii dialogului și deschide
rii largi către intreaga 
lume. Domnia sa este un 
excepțional partizan al 
cooperării internaționale 
ca singur mijloc prin care 
poate fi realizată pacea in 
lume. Filozofia președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pe 
care o prezintă cu since
ritate și curaj, este apre
ciată de intreaga lume". 
„Președintele Ceaușescu nu 
a încetat niciodată să în
treprindă noi și noi
pași pe calea unirii eforturilor gene
rale pentru o pace justă și durabilă 
in lumea noastră de astăzi, bazată pe 
respectarea unității și integrității te
ritoriului fiecărui stat, în conformi
tate cu dreptul internațional, fără 
nici un amestec în afacerile interne".

La rîndul său, Abdel Rahman 
Sharkawi, președintele Consiliului de 
administrație al editurii „Rose El 
Youssef" — sub îngrijirea căreia a 
apărut volumul — a relevat : „Din 
dorința sinceră de a ne aduce con
tribuția la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor existente între cele două 
țări și popoare, din dorința de a 
prezenta publicului arab puternica 
personalitate politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, editura „Rose El 
Youssef" s-a considerat onorată să

publice această carte în limba arabă 
dedicată președintelui Republicii So
cialiste România".

în cadrul festivității a luat, de 
asemenea, cuvintul ambasadorul 
României la Cairo, Petru Burlacu.

Volumul „Ceaușescu, România și 
arabii" prezintă cititorului arab perso
nalitatea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa intensă și 
multilaterală pe care o desfășoară în 
slujba progresului și prosperității 
țării sale, pentru cauza generală a 
păcii și colaborării internaționale.

Autorul lucrării, Hamdi Fuad, re
dactor diplomatic al celui mai mare 
cotidian cairot, „Al Ahrăml1, subli
niază : „Nici un ziarist sau istoric 
contemporan nu poate ignora ro
lul important jucat de președintele 
Nicolae Ceaușescu atît în dezvolta
rea relațiilor din cadrul sistemului 
socialist mondial, cit și din Europa, 
Orientul Mijlociu și, în general, din 
întreaga lume. Este clar că politica 
externă a României exprimă voința

de pace și securitate a poporului 
român, reflectă dorința sa nestrămu
tată de civilizație și progres continuu, 
pe calea libertății și păcii".

Un loc important în cadrul lucrării 
a fost rezervat reflectării relațiilor 
multilaterale dintre România și țările 
arabe. în capitolele „Ceaușescu și 
arabii". ..România și criza din 
Orientul Mijlociu", „România și re

zistența palestineană" este 
reflectată preocuparea pen
tru extinderea colaborării 
politiile. economice, tehni- 
co-științifice cu țările a- 
rabe, fiind evidențiată În
semnătatea întilnirilor și 
convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu șefii 
unor state arabe. După 
cum este și firesc, un loc 
important se acordă în lu
crare relațiilor româno- 
egiptene, la baza dezvoltă
rii cărora au stat întîlnirile 
și convorbirile președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Anwar El 
Sadat.

Printr-o suită de texte 
din lucrările secretarului 
general al P.C.R., este evi
dențiată consecventa cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat, 
încă din primul moment al 
războiului din 1967, pentru 
soluționarea politică, pe 
cale pașnică, a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pen
tru retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, pentru a se 
ajunge la reglementări care 
să asigure integritatea și 
suveranitatea fiecărui stat 
din această zonă și să des
chidă calea unei convie
țuiri și colaborări pașnice. 
Sint prezentate, de aseme
nea, luările de poziție ale 
președintelui României so
cialiste pentru recunoaște
rea dreptului poporului pa- 
lestinean de a-și organiza 
viata de sine stătător, co

respunzător intereselor sale națio
nale, inclusiv de a-și constitui un stat 
independent, relevîndu-se sprijinul 
activ pe care poporul nostru il acor
dă poporului palestinean în lupta sa 
dreaptă pentru făurirea unei vieți 
noi, libere și independente.

Volumul recent apărut în capitala 
Republicii Arabe Egipt reprezintă o 
contribuție importantă la cunoaște
rea în această țară a coordonatelor 
și principiilor de bază ale politicii 
externe românești, așa cum sint de
finite de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un aport 
valoros la dezvoltarea colaborării 
dintre poporul român și poporul e- 
giptean, la consolidarea prieteniei 
româno-arabe.

agențiile de presă transmit:
Președintele C.C. al P.C. 

CllineZ Premier a' Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua Kuo-fen, 
s-a întilnit miercuri cu Ibrahim Mo
hamed Al Hamadi, președintele Con
siliului Comandamentului, coman- 
dant-șef al Forțelor armate ale Re
publicii Arabe Yemen, care se află 
în vizită oficială la Pekin.

Semnarea Convenției în
tre România și Suedia pri_ 
vind evitarea dublei impuneri la im
pozitele pe venit și avere a avut loc 
la Stockholm. Documentul a fost 
semnat de Teodor Vasiliu, ambasado
rul țării noastre la Stockholm, și de 
Karin Soeder, ministrul suedez al 
afacerilor externe.

Un colocviu sindical in- 
terafrican, desfa?urat sub e§ida 
Organizației Internaționale a Muncii, 
a avut loc la Yaounde. Participanții 
au adresat tuturor țărilor africane 
apelul de a crea comitete speciale 
pentru problemele privind pregătirea 
de cadre pentru economiile lor. Do
cumentele adoptate conțin, totodată, 
recomandarea ca în Africa să fie 
creat un centru regional pentru pre
gătirea cadrelor sindicale.

Noul comisar al O.N.U. 
pentrU Namibia. Ambasadorul 
Finlandei în Tanzania, Mărtti Ahtisa
ari, a fost numit pentru a-i succeda lui 
Sean MacBride în funcția de comi
sar al O.N.U. pentru Namibia. Secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a supus miercuri aprobării A- 
dunării Generale numirea lui Martti 
Ahtisaari în acest post, la recoman
darea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
sprijinită de statele africane membre 
ale O.N.U. Comisarul O.N.U. pentru 
Namibia are în sarcina sa conducerea 
eforturilor O.N.U. în vederea obți
nerii independenței acestei țări de 
sub dominația ilegală a Republicii 
Sud-Africane.

Comerțul dintre U.R.S.S. 
și țările occidentale a crescut- 
în ultimii cinci ani, de peste trei ori, 
informează agenția T.A.S.S. Numai 
în primele nouă luni ale anului 1976, 
valoarea acestor schimburi a fost de 
aproximativ 14 miliarde de ruble. Cu 
toate acestea, arată T.A.S.S.. extinde
rea comerțului dintre U.R.S.S. și ță
rile occidentale este impiedicată de 
menținerea. intr-o serie de state, a 
unor condiții discriminatorii.

Mitingul de la Hanoi. La 
Hanoi a avut loc miercuri un mi
ting prilejuit de aniversarea creării, 
la 22 decembrie 1944. a Forțelor ar
mate populare vietnameze, de săr
bătorirea Zilei naționale a Rezisten
tei împotriva colonialiștilor fran
cezi (19 decembrie 1946) și de împli
nirea a 16 ani de la înființarea 
Frontului Național de Eliberare din 
sudul Vietnamului (20 decembrie 
1960).

Alegeri anticipate în Is
rael. Partidul Muncii (MAPAI), de 
guvernămint. din Israel, a prezentat, 
miercuri, un proiect de lege preco- 
nizind dizolvarea parlamentului și 
organizarea de alegeri generale an
ticipate la 31 mai 1977. Alegerile ge
nerale anticipate au devenit necesare 
după anunțarea oficială a demisiei 
actualului guvern israelian. condus de 
primul miniștru Yitzhak Rabin. Pre
ședintele Ephraim Katzir a cerut 
premierului Rabin și liderilor celor
lalte partide reprezentate in parla
ment să prezinte propuneri in legă
tură cu formarea unui guvern interi
mar.

în alegerile parlamenta
re desfășurate în Insulele 
Mauritius, Mi?carea militantă
mauritiană. organizație de stingă, 
condusă de Paul Berenger. a obținut 

• 29 de locuri în Adunarea Națională, 
informează agenția Prensa Latina 
citind ultimele date oficiale cunos
cute.

Impas la negocierile de 
la Tokio. piata comună va adopta 
măsurile necesare in cazul în care Ja
ponia nu va accepta propunerea 
vest-europeană de a limita exportu
rile de nave nipone spre Europa oc
cidentală — a declarat, miercuri, in 
cadrul unei conferințe de presă. Jo
sephus Loeff, conducătorul delegației 
C.E.E. la negocierile cu Japonia, des
fășurate la Tokio. Delegația Pieței 
comune, a precizat el, nu a putut ob
ține garanțiile necesare din partea 
Japoniei în legătură cu propunerea 
vest-europeană de a se împărți in 
mod egal comenzile primite în dome
niul construcțiilor navale.

Producția mondială de a- 
lîmente a sPor^ cu aproximativ 2 
la sută în acest an, ca urmare a re
coltelor record obținute in numeroase 
regiuni ale globului, arată statisticile 
Ministerului american al Agriculturii.

Camera Comunelora apr°- 
bat programul de măsuri economice 
prezentat recent de ministrul de fi
nanțe, Denis Healey, care prevede, 
între altele, o reducere a cheltuieli
lor bugetare. Scrutinul a fost marcat 
de opoziția deputaților din aripa de 
stingă a Partidului laburist.

DsmiSÎO. M'nistruI de externe 
al Uruguayului, Juan Carlos Blanco, 
și-a prezentat demisia, informează 
A.F.P. Nu au fost precizate motivele 
demisiei, menționează agenția citată.

„0 piață comună a ener- 
(jjgj" nu pare realizabilă, cel pu
țin intr-un viitor apropiat, a declarat 
Henry Simonet, membru al Comisiei 
C’.E.E. pentru problemele energetice. 
După opinia lui Henry Simonet, o- 
biectivul privind reducerea, pină în 
1985. a dependentei statelor C.E.E. de 
petrolul importat, de la 63 la 50 la 
sută, nu va fi niciodată realizat dacă 
nu va exista preocuparea pentru de
finirea bazelor unei veritabile poli
tici in domeniul energetic.

Importurile de petrol. 
Țările Pieței comune au impor
tat în 1975 peste 466 milioane 
tone de petrol brut, din care 328 mi
lioane tone au provenit din țările 
Orientului Mijlociu, a anunțat Comi
sia C.E.E. Cele mai mari cantități 
(139 milioane tone) sînt importate din 
Arabia Saudită. în prima jumătate a 
lui 1976 s-a constatat o puternică 
creștere a importurilor de petrol din 
aceeași țară.

„Expo-81". Președintele Ford
a aprobat organizarea în comitatul 
San Bernardino (statul California) a 
expoziției internaționale ..Expo-81“. 
Această importantă manifestare va 
marca, totodată, împlinirea a 200 de 
ani de la crearea orașului Los An
geles.

Tovarășul Le Duan a primit 
delegația Partidului Comunist Român

Miting al prieteniei româno-vietnameze 
în Orașul Ho Și Min

HANOI 22 (Agerpres). — Tovarășul 
Le Duan. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, a primit delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al >P.C.R„ care a participat 
la lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al P.C.V.

Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Bobu a transmis, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un călduros mesaj de prie
tenie, cele mai bune urări de sănă
tate și succes, precum și felicitări 
pentru alegerea tovarășului Le Duan 
în funcția de secretar general al C.C. 
al P.C.V.

Mulțumind, tovarășul Le Duan a 
transmis, la rîndul său. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj 
de salut și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în îndeplinirea 
înaltelor răspunderi ce-i revin în 
conducerea partidului și statului. 
Secretarul general al C.C. al 
P.C.V. a exprimat mulțumiri pen

tru participarea delegației P.C.R. la 
lucrările congresului și a subliniat 
hotărirea P.C. din Vietnam de a 
dezvolta și mai mult relațiile bune 
existente între Partidul Comunist 
din Vietnam și Partidul Comunist 
Român, între Republica Socialistă 
Vietnam și Republica Socialistă 
România, între popoarele vietnamez 
și român, in spiritul convorbirilor 
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale vietnameze in 
România. ★

Delegația P.C.R. care a participat 
la lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al P.C. din Vietnam a făcut o 
vizită în Orașul Ho Și Min. unde a 
avut convorbiri cu. autoritățile de 
partid și administrative locale. Dele
gația a vizitat oțelăria Vicasa și Fa
brica de medicamente nr. 3. unde a 
avut loc un miting al prieteniei 
româno-vietnameze.

Pretutindeni. delegația a fost 
primită cu atenție deosebită, gazdele 
manifestîndu-și stima și respectul 
față de Partidul Comunist Român, 
față de Republica Socialistă România.

Sosirea la Phenian a delegației 
de partid și guvernamentale române 

începerea convorbirilor oficiale
PHENIAN 22 (Agerpres). — Delega

ția de partid și guvernamentală ro
mână care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea și a Guvernului R.P.D. Coreene, 
face o vizită de prietenie în această 
țară, a sosit marți la Phenian. Dele
gația este formată din tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Sirbu. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popa, membru al 
C.C. al P.C.R.. ambasadorul țării 
noastre în R.P.D. Coreeană. Alexan
dru Mărgărilescu. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Pe aeroportul internațional Sunan, 
pavoazat cu drapelele de stat ale celor 
două țări, cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. cu 
lozinci dedicate prieteniei coreeano— 
române, delegația română a fost în- 
tîmpinată cu deosebită căldură de 
long Niăng Săp, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al

P.M.C., membru al Comitetului 
Popular Central. Chung Joon Gi, 
membru supleant al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier 
al Consiliului Administrativ. Li Sion 
Mok, membru al C.C. al P.M.C., ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Kim Ghil Hien, membru supleant 
al C.C. al P.M.C., adjunct al șefului 
Secției internaționale a C.C. al 
P.M.C. Cio Zan Giu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, de ca
dre de partid- și de stat, de locuitori 
ai capitalei, precum și de membrii 
ambasadei țării noastre la Phenian.

în după-amiaza aceleiași zile, la 
Palatul Culturii din Phenian au 
început, convorbirile dintre delegația 
de partid și guvernamentală română 
și o delegație de partid și guverna
mentală coreeană, condusă de long 
Niăng Săp.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea și al 
Guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene. în onoarea dele
gației de partid și guvernamentale 
române a fost oferit un dineu. La 
dineu, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au rostit toasturi 
tovarășii long Niăng Săp și Gheor
ghe Oprea.

Opțiunile poporului mozambican 
privind dezvoltarea social-politică a țării 

Un interviu al președintelui Samora Machel
într-un Interviu acordat ziarului 

„Noticias". Samora Machel, președin
tele Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO). președintele 
R.P. Mozambic, a arătat că pentru

■ ■ ■ @ @ ■
Aripa provizorie a I.R.fi. 

(Armata Republicană Irlandeză) a 
anunțat miercuri că va respecta o în
cetare a actelor de violență în Irlan
da de Nord timp de trei zile, cu pri
lejul sărbătorilor de iarnă.

Guvernul nipon a hotârit a- 
minarea cu un'an a solicitării fondu
rilor pentru achiziționarea de avioa
ne militare de tipul „F-15“. de fabri
cație americană, anunță un comu
nicat al Oficiului primului ministru.

Grupul „celor zece", din 
care fac parte principalele țări in
dustriale din Occident, s-a întrunit 
miercuri la Paris. Cu acest prilej, gru
pul a acceptat garantarea împrumu
tului de 3,9 miliarde dolari solicitat 
de Marea Britanie la Fondul Mone
tar Internațional.

Extrădare. Guvernul Elveției 
a anunțat miercuri că a hotărit ex
trădarea milionarului olandez Pieter 
Menten. criminal de război nazist, 
care s-a făcut vinovat de complici
tate la asasinatele comise în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
El va fi predat autorităților olandeze. 
Menten. care a dispărut din vila sa 
de lingă Amsterdam la 15 noiembrie, 
cu o zi înaintea datei la care urma 
să fie arestat de poliția olandeză, a 
reușit să ajungă în Elveția, dar aici 
a fost prins de autoritățile elvețiene 
la 6 decembrie și încarcerat intr-o 
închisoare din Zurich.

Experiență nucleară.S U A- 
au procedat la o nouă experiență nu
cleară subterană, a anunțat un pur
tător de cuvînt al Administrației 
pentru cercetarea și dezvoltarea ener
giei. EI a precizat că puterea explo
ziei a fost sub 20 de kilotone T.N.T.

Inundații. In capitaIa Noii 
Zeelande a început o masivă opera
țiune de curățire a străzilor orașului 
de urmele celei mai violente ploi din 
istoria țării. Pagubele provocate de 
diluviul care s-a abătut luni asupra 
Wellingtonului se ridică la 30 mili
oane dolari. Totodată, două persoane 
și-au pierdut viața.

„Saliut-5“ în a șaptea lună de zbor
Ieri, stația automată spațială sovietică ..Saliut-5" a intrat in cea de-a 

șaptea lună de zbor in jurul Pământului. Lansată pe orbită la 22 iunie 
1976. „Saliut-5" continuă seria cercetărilor științifice, in urma comen
zilor transmise de la centrul de coordonare a zborului și ale calculatoa
relor electronice de la bord ce urmăresc activitatea întregului complex 
de instalații ale stației. Pină acum ..Saliut-5" a efectuat 2 936 rotații in 
jurul Terrei.

In conformitate cu programul de activitate in regim automat au 
fost efectuate cu ajutorul telescopului-spectrometru in infraroșu măsu
rători ale radiațiilor mfraroșii din atmosfera superioară a Pămintului, 
precum si asupra Selenei și a constelației Orion.

Toate sistemele de bord ale stației funcționează normal, infor
mează agenția T.A.S.S. Zborul stației .,Saliut-5" continuă.

Astăzi soseste în tara noastră
9 1

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, 

Abdel Rahman Khleifawi
La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste 

România, Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi, sosește, astăzi, intr-o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

Născut în anul 1927, Abdel Rahman 
Khleifawi și-a făcut studiile liceale 
la Damasc. în 1949 a intrat la Școala 
militară din Horns, pe care a absol
vit-o cu gradul de sublocotenent.

în decursul activității sale, Abdel 
Rahman Khleifawi a ocupat funcții 
importante pe linie de stat și în ar
mată. Astfel, între anii 1965—1967 se 
află, in calitate de guvernator, la 
conducerea guvernoratelor Deraa și 
Hama. După mișcarea de redresare, 
inițiată de generalul Hafez Al Assad, 
este numit, in 1970, ministru de in
terne. în anul 1971 este promovat la 
gradul de general de divizie și devi
ne membru in Consiliul Poporului 
(parlamentul).

în aprilie 1971, generalul Khleifawi 
este numit președinte al Consiliului 
de Miniștri, funcție pe care o înde
plinește pină in decembrie 1972. 
Totodată, devine membru al condu
cerii Frontului Național Progresist 
din Siria.

în august 1976 este numit, pentru 
a doua oară, in funcția de președinte

al Consiliului de Miniștri, formînd 
un nou guvern.

Abdel Rahman Khleifawi este 
membru al Comandamentului Re
gional al Partidului Baas Arab So
cialist.

Vizita în țara noastră are loc ca 
urmare a înțelegerii dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez Al Assad privind dezvol
tarea contactelor între prim-miniștrii 
celor două țări, în contextul ampli
ficării multilaterale a relațiilor de 
prietenie și cooperare între popoa
rele român și sirian, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

în promovarea fructuoasă a rela
țiilor româno-siriene pe toate pla
nurile, un rol determinant l-au avut 
întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
convorbirile prilejuite de vizitele, in 
Siria, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și de vizitele, în Româ
nia. ale președintelui Hafez Al 
Assad. Convorbirile la cel mai înalt 
nivel, documentele semnate au des
chis perspective largi colaborării ro
mâno-siriene. au consemnat voința 
celor două țări de a lărgi și apro
funda cooperarea pe multiple pla
nuri și de a o așeza pe baze solide 
de largă perspectivă. Aceste întîlni' 
au constituit prilejuri pentru afirm» 
rea solidarității profunde a poporule 
român cu poporul sirian, cu celelal
te popoare arabe în lupta pentru 
progres, pace și bunăstare.

înscriindu-se în această evoluție 
continuu ascendentă, vizita primului 
ministru sirian va contribui, fără în
doială. la întărirea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări și 
popoare. Cu această convingere, 
opinia publică din țara noastră, care 
urmărește cu interes și satisfacție 
succesele poporului sirian pe calea 
progresului, precum și dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor româno- 
siriene, întîmoiriă cu sentimente de 
stimă și prietenie pe primul mi
nistru sirian și ii adresează un căl
duros „Bun venit în Republica So
cialistă România 1".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Egiptul și Siria au hotărit să constituie „o conducere politică 
unificată" • Propuneri privind convocarea Conferinței de pace 

de la Geneva

edificarea în țară a societății socia
liste este necespr un partid de 
avangardă, călăuzit .in activitatea sa 
de ideologia, științifică.,a proletaria
tului, El a- subliniat că, paralel 
cu. crearea partidului, .șște necesar să 
fie eonsolidat și lărgit frontul în
tregului pooor. chemat să acționeze 
pe o bază ferm antiimperialistă. 
Obiectivele poporului mozambican 
constau în lichidarea definitivă a 
dominației pe plan cultural-ideologic 
a burgheziei și a aparatului de stat 
moștenit de Ia colonialism, a spus 
președintele Mozambicului. arătînd 
că vechiul aparat de stat trebuie în
locuit cu unul nou, format din repre
zentanți ai muncitorilor și țăranilor 
și că trebuie realizată democrati
zarea instituțiilor puterii la toate ni
velurile.

Referindu-se la primul Congres al 
FRELIMO de după proclamarea 
independentei tării, ce va avea loc 
în februarie 1977 la Maputo. Samora 
Machel a relevat că principala 
sarcină a congresului va consta in 
confirmarea opțiunii R. P. Mozambic 
pentru calea necapitalistă de dezvol
tare, precum și în definirea strategiei 
și tacticii edificării în țară a unei 
societăți întemeiate pe democrația 
populară.

CAIRO. — Comunicatul comun pu
blicat la încheierea convorbirilor din
tre președintele Egiptului. Anwar 
El Sadat, și președintele Siriei. Ha
fez Al Assad, consemnează, potrivit 
agenției M.E.N., hotărirea celor două 
țări de a constitui o „conducere poli
tică unificată", punindu-se bazele 
„dezvoltării relațiilor unitare" dintre 
cele două țări.

Comunicatul anunță, de asemenea, 
decizia de a se crea șase comisii 
mixte pentru problemele constituțio
nale, apărare și securitate națională, 
politică externă și informații, afaceri 
economice, invățămînt, cultură și ști
ință, legislație și sisteme administra
tive și financiare.

în cadrul convorbirilor dintre cei 
doi președinți a fost subliniată im
portanța instaurării unei păci juste 
în Orientul Mijlociu, care să permi
tă începerea procesului de recon
strucție. dezvoltare și realizare a 
prosperității economice și sociale în 
regiune.

Cei doi șefi de stat s-au pronunțat 
pentru convocarea Conferinței de la 
Geneva privind Orientul Mijlociu 
cel tirziu pină in luna martie anul 
viitor și pentru participarea delega
ției palestinene la conferință, „ca o 
parte independentă și pe picior de 
egalitate cu ceilalți participanți". Ei

au subliniat că pacea în Orientul 
Mijlociu nu va putea fi stabilită și 
nici nu va fi durabilă dacă nu se 
va baza pe retragerea forțelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate și pe restabilirea dreptului pa- 
lestinenilor de a se reîntoarce la ca
sele lor și a „dreptului poporului pa
lestinean Ia autodeterminare, suvera
nitate și independență". Președinții 
Egiptului și Siriei au lansat un apel 
guvernelor Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite — copreședinți ai Confe
rinței de la Geneva — să prezinte 
inițiative vizînd reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu, pe baza 
principiilor și rezoluțiilor O.N.U. Cei 
doi președinți au examinat și proble
me de interes bilateral, dind dispo
ziții organismelor specializate din 
cele două țări să inițieze studii asu
pra căilor de promovare a relațiilor 
reciproce.

Ei și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu încetarea luptelor din Li
ban și speranța in restabilirea unită
ții naționale a Libanului.

Agenția M.E.N. informează că cei 
doi președinți au semnat un decret 
privind crearea celor șase comisii 
prevăzute în Declarația comună egip- 
teano-siriană, în scopul consolidării 
relațiilor dintre cele două state.

Președintele ales al S.U.A. 
reafirmă angajamentul 
de a retrage trupele 

terestre din Coreea de Sud
Anunțînd numirea lui Harold 

Brown în funcția de secretar al De
partamentului Apărării, președintele 
ales al S.U.A., Jimmy Carter, a re
afirmat angajamentul său din timpul 
campaniei electorale de a retrage 
trupele terestre americane din Co
reea de Sud. Jimmy Carter a men
ționat că are in vedere „o retragere 
foarte lentă, metodică și atentă a 
trupelor terestre, după consultări cu 
Coreea de Sud și cu Japonia". El a 
reafirmat, de asemenea, că va mai 
reduce o parte din cheltuielile mili
tare americane imediat după insta
larea sa oficială în postul de pre
ședinte al Statelor Unite.♦

O jumătate de milion de .militari 
americani își efectuează, în prezent, 
serviciul in afara hotarelor S.U.A.. 
arată revista americană „U.S. News 
and World Report". Cei mai multi 
militari americani (circa 300 000) se 
află în țări ale Europei occidentale, 
A doua zonă importantă de concen
trare a efectivelor militare ale S.U.A. 
este Extremul Orient și regiunea 
Oceanului Pacific, unde se află 
132 000 de militari. Dintre aceștia, 
peste jumătate se găsesc în Japonia 
și Coreea de Sud.

REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ A 0. N. U.
• Convocarea unei sesiuni speciale consacrate problemei dezar
mării, în mai-iunie 1978 ® în sprijinul țărilor în curs de dezvol
tare fără ieșire la mare • 1977 proclamat „Anul internațional 

al copilului"
O sesiune specială a Adunării Ge

nerale a O.N.U. consacrată proble
mei dezarmării se va desfășura la 
New York în mai-iunie 1978, in
formează agenția France Presse. O 
decizie în acest sens a fost adoptată 
prin consens, miercuri, de partici- 
panții la actuala sesiune a Adunării 
Generale, care au stabilit, de ase
menea, crearea, în acest scop, a unui 
comitet pregătitor.

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
probat o rezoluție recomandînd a-

*

Consiliul de Securitate a adoptat 
miercuri, in unanimitate, o rezoluție 
prin care face apel către toate statele 
să acorde imediat ajutor financiar, 
tehnic și material regatului Lesotho. 
De asemenea, rezoluția cere Națiuni-

doptarea de măsuri speciale In fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare 
fără ieșire la mare. Rezoluția, care 
a fost adoptată cu 120 voturi și 7 ab
țineri, cere statelor membre să 
acorde o atenție specială comerțului 
țărilor în curs de dezvoltare fără 
ieșire la mare.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
proclamat în unanimitate anul 1977 
ca „Anul internațional al copilului".

*

lor Unite, precum și organismelor 
sale specializate să participe la pro
gramul de ajutorare pentru Lesotho. 
Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, este solicitat să acționeze 
de urgentă în vederea organizării 
programului de asistentă.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Din Madrid s-a anunțat

Arestarea tovarășului Santiago Carrillo
MADRID 22 (Agerpres). — Agen

ția spaniolă de știri „Europa Press" 
a anunțat că miercuri ar fi fost a- 
restat, la Madrid, Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania.

După cum se știe, tovarășul San
tiago Carrillo se află de mai multă 
vreme in Spania și, așa cum s-a re
latat in ziare, a ținut o conferință de 
presă, in cadrul căreia a declarat.

intre altele, că a hotărit să continue 
să trăiască in Spania in clandestini
tate, pină cind autoritățile ii vor eli
bera un pașaport.

Potrivit relatărilor Agenției spanio
le de știri, împreună cu Santiago 
Carrillo ar mai fi fost arestat in cursul 
zilei de miercuri Gregorio Lopez Rai- 
mundo, membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Spania, secretar ge
neral al Partidului Socialist Unificat 
Catalan.
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