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Expresie a grijii și atenției permanente pe care partidul, secretarul general 

le acordă creșterii nivelului de trai al populației, îmbunătățirii continue a calității

vieții oamenilor muncii, ieri, Ia Complexul expozitional din Piața Scinteii

TOVARĂȘUL 
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
a analizat proiectele specialiștilor 
pentru creșterea eficienței activi
tății în domeniul construcțiilor 
industriale, agrozootehnice, pentru 
transporturi și al celor social-cultu- 
rale, pentru ridicarea sa la nivelul
exigențelor cincinalului revoluției 

tehnico-stiintifice
1 *

în cursul dimineții de marți, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
examinat din nou, în vederea concluziilor finale, soluțiile 
propuse de specialiști pentru ridicarea la cote mai 
înalte de eficiență a întregii activități din domeniul 
construcțiilor industriale, agrozootehnice, pentru trans
porturi și al celor social-culturale, pentru creșterea gra
dului lor de funcționalitate.

La această vizită au participat tovarășa Elena 
Ceâușescu, tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radules
cu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu și Aurel Duma, Mihai Marinescu 
și Angelo Miculescu, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri și alți conducători de instituții centrale.

în intervalul relativ scurt ce 
a trecut de la Plenara din 2—3 
noiembrie a Comitetului Cen
tral al P.C.R.. care a jalonat, 
prin cUvîntarea secretarului ge
neral al partidului., sarcinile ac
tuale și de perspectivă ce revin 
diferitelor sectoare de activi
tate, in asigurarea condițiilor 
dezvoltării economice și sociale 
a patriei noastre, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu a avut, după 
cum se știe, numeroase întâlniri 
cu cadre de conducere, specia
liști din toate domeniile, care 
au degajat concluzii practice de 
o deosebită importanță.

Vizita, al cărei cadru l-a ofe
rit. din nou, Complexul expozi- 

ționaț. din Piața Scinteii, unde au 
fost grupate, sub forma unor 
produse noi. a unor machete și 
grafice, toate elementele de ar
gumentație ale acestui dialog de 
lucru, se înscrie in șirul nu
meroaselor analize ale secreta
rului general al partidului con
sacrate unor probleme de o deo
sebită însemnătate pentru tradu
cerea în viață a hotăririlor celui 
de-^al XI-lea Congres al parti
dului, pentru introducerea cit 
mai rapidă, in acest cincinal pus 
sub semnul revoluției tehnico- 
științifice, a rezultatelor gindi- 
rii creatoare a oamenilor muncii 
în toate sectoarele de activita
te, în scopul accelerării pro

gresului economic al țării și ri
dicării neîncetate, pe această ba
ză, a nivelului de trai și de ci
vilizație al întregului-popor.

La sosirea în fața pavilionu
lui central, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a fost întimpinat cu : 
adincă dragoste și respect de nu
meroși bucureșteni. In aplauzele 
și ovațiile lor și-au găsit ex
presie sentimentele de profundă 
recunoștință pe care le nutresc 
cetățenii patriei față de partid 
și secretarul său general pentru 
atenția stăruitoare pe care o 
acordă problemelor creșterii ne
întrerupte a nivelului de trai al 
populației, îmbunătățirii conti
nue a calității vieții în țara 
noastră.

în cursul cuprinzătorului dia
log de lucru, care a durat a- 
proape trei ore, au fost reluate 
probleme legate de folosi
rea pe scară mai largă 
în economia construcțiilor a 
unor tehnologii și materiale 
care să asigure o eficiență mai 
mare, sporirea continuă a gradu
lui de industrializare a lucrări
lor, prin utilizarea prefabricate
lor și extinderea mecanizării, 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea funcționalității,

Specialiștii au raportat secre
tarului • general al partidului că 
într-o perioadă redusă de timp 
au fost elaborate și aplicate ex
perimental o serie de soluții noi' 
menite să asigure atingerea a- 
cestor obiective într-un termen 
cit mai scurt. Trecind neîntirziat 
la aplicarea recomandărilor to
varășului Nicolae Ceâușescu, 
specialiștii au întreprins o ana
liză de fond a chestiunilor dis

cutate,. au refăcut, metodologia 
de calcul'și, pe această, bază, au 
început reproiectarea produselor 
cu gabarite nejustificat de mari.

Rezultatele acestei activități 
intense, susținute, sînt prezen
tate in expoziția din, Pavilionul 
Central sub forma unor produse 
moderne, care se realizează cu 
consumuri mult diminuate de 
materiale,, la costuri de produc
ție mai mici și cu procedee teh
nologice simplificate, ce asigură 
rapiditate în execuție, o calita
te mai bună a lucrărilor și o ren
tabilitate mai mare. Sînt citate, 
printre realizările obținute în a- 
cest scurt interval de timp, o 
serie de tipuri noi de grinzi, pe- 

'reți portanți și planșee de hale 
industriale și construcții sociale 
executate la grosimi mai mici, 
în condițiile sporirii rezistenței 
lor. ...

Pe linia aplicării acelorași in
dicații formulate la vizitele pre
cedente a fost extinsă gama de 
pereți executați prin folosirea 
fîșiilor ceramice de dimensiuni 
mari, care asigură, o productivi
tate ridicată, a betonului celu
lar autoclavizat și a altor tipuri 
de materiale ușoare și economi
ce. în același cerc, de preocupări 
se înscrie și elaborarea unor so
luții tehnice care permit .redu
cerea consumului de metal pen
tru subansamblele de tîmplărie. 
Rețin - atenția -totodată -noile mo
dele de elemente prefabricate 
pentru acoperirea halelor, reali
zate in combinații cu luminatoa
re din materiale translucide. Al
ternarea unor elemente de re
zistență cu altele din mase plas
tice oferă, in cazul acestora, și
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avantajul ieftinirii construcțiilor.
Sint remarcate, de. asemenea, 

soluțiile tehnologice și produse
le noi propuse a fi aplicate la 
executarea construcțiilor agro
zootehnice, identificindu-se re
zerve de reducere considerabilă 
a consumurilor.

Sint prezentate. în același 
timp, roadele eforturilor depuse 
de specialiștii . din transporturi 
pentru ieftinirea și mecanizarea 
lucrărilor de construcții ce se 
execută în acest sector. Apreci
ind rezultatele lor. tovarășul 
Nicolae Ceâușescu cere să se în
treprindă cit mai curînd o ana
liză asemănătoare și în ceea ce 
privește Ministerul Energiei E- 
lectrice, pentru a se putea apli
ca operativ și în această ramu
ră soluții și procedee cu efecte 
similare.

Au fost examinate, de aseme
nea, o serie de noi proiecte-tip 
de hale industriale cu diferite 
destinații elaborate pe baza unor 
norme îmbunătățite, care prevăd 
ridicarea unor construcții mai 
ușoare, în cadrul cărora spațiile 
existente vor putea fi gospodă
rite mai eficient. în favoarea 
sporirii producției.

Ca și în cursul vizitei sale de
(Continuare în pag. a Ill-a)

SEDINțA KIRIIULUI EXECUTIV 
Al CONSILIUEUI NATIONAL AL 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Marți, 21 decembrie, a avut 

Ioc ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceâușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul 
Executiv a examinat activitatea 
organelor Frontului Unității 
Socialiste, a organizațiilor com
ponente pentru organizarea și 
funcționarea controlului ob
ștesc, precum și o serie de 
propuneri . privind îmbunătă
țirea unor prevederi ale Legii 
nr. 6/1972,a referitoare la organi
zarea și funcționarea controlu
lui obștesc.

în vederea îmbunătățirii în 
continuare a acestei forme 
democratice de participare a 
maselor la perfecționarea ac
tivității economico-sociale, Bi
roul Executiv a hotărît ca la în
ceputul anului viitor să aibă loc 
consfătuirile județene și Con

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Tovarășul Lăzâr Gyorgy, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare

Tovarășul Nicolae Ceâușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, in ziua de 21 decem
brie, pe tovarășul Lăzâr Gyorgy, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, care a făcut o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele păr
ții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară 
de colaborare economică, Con*  
stantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Victor Bolojan. ambasadorul 
României la Budapesta.

Au luat parte tovarășii Havasi 
Ferenc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții ungare în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară 
de colaborare economică. Roska 
Istvan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Bizc6 Gyorgy, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

• Secretarul general al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe— Z.A.N. U.

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Robert Mugabe, secretar gene
ral al Uniunii Naționale Afri

sfătuirea pe țară pentru analiza 
activității de control obștesc. 
Consfătuirile urmează să consti
tuie cadrul unei largi dezbateri 
privind experiența acumulată în 
acest domeniu, formele cele mai 
eficiente de organizare și desfă
șurare a activității de control, 
măsurile ce se impun in scopul 
perfecționării controlului ob
ștesc, al creșterii contribuției 
acestuia la înfăptuirea măsuri
lor adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru dezvoltarea prestărilor de 
servicii la orașe, și sate", a Pro
gramului de aprovizionare a 
populației cu produse agroaii- 
mentare și'bunuri industriale de 
consum.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a indicat să se stabilească o le
gătură mai strînsă între contro
lul obștesc și controlul muncito
resc al activității economice și 
sociale în vederea sporirii efi
cienței acestora, rezolvării mai 
rapide a sesizărilor făcute de 
echipele de control. Secretarul

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare a transmis tovarășului 
Nicolae Ceâușescu un cordial 
salut tovărășesc din partea to
varășului Jânos Kădâr, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, din partea C.C. al 
P.M.S.U.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a mulțumit și a rugat să se 
transmită, din partea C.C. al 
P.C.R. și a sa personal, un 
salut și cele mai bune urări 
tovarășului Jânos Kâdâr.

. Tovarășul Nicolae . Ceâușescu 
și-a exprimat satisfacția pentru 
vizita primului ministru Lăzâr 
Gyorgy în țara noastră, pentru 
rezultatele pozitive cu care se 
încheie, subliniind că ele ilus
trează voința comună de a am
plifica și adînci colaborarea 
prietenească româno-ungară.

în timpul întrevederii s-a re
levat faptul că relațiile de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre cunosc un curs 
mereu ascendent și rodnic pe 
cele mai diverse planuri — poli
tic. economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de 
activitate. S-a apreciat că un rol 
deosebit de important în dezvol

cane Zimbabwe — Z.A.N.U.,
care, în fruntea unei delegații, 
face o vizită de prietenie in 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La primire au participat to
varășii Iosif Uglar, membru al 

general al partidului a cerut ca 
toate organele de stat să mani
feste exigență sporită în exer
citarea controlului, în asigura
rea aplicării și respectării hotă- 
ririlor de partid și de stat, a le
gilor țării. Tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a recomandat ca pre
sa și radioteleviziunea să acor
de o atenție mai mare activității 
echipelor de control obștesc, să 
generalizeze experiența lor po
zitivă. să ia atitudine față de 
modul in care sînt rezolvate 
constatările și propunerile 
acestora. Tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a subliniat necesita
tea ca activitatea de control ob
ștesc să constituie un mijloc tot 
mai important de educație civi
că, de înlăturare a lipsurilor și 
neajunsurilor, de stimulare a 
gospodăririi cu maximum de e- 
fiiciență a mijloacelor materiale 
ale societății, de mobilizare a 
maselor în înfăptuirea politicii 
partidului și statului și aplicare 
strictă a legilor țării.

tarea fructuoasă a acestor rapor
turi, în impulsionarea colaborării 
frățești româno-ungare l-au a- 
vut intîlnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceâușescu 
și Jânos Kâdâr. ■ ,

A fost reliefată dorința reci
procă de a întări colaborarea 
și solidaritatea dintre P.C.R.' și 
P.M.S.U., de a extinde coope-’ 
rarea economică româno-un
gară valorificîndu-se cit măi 
deplin posibilitățile pe care 
le oferă în acest sens rea
lizările obținute, de , țările 
noastre vecine . și prietene ■ 
în construcția socialistă. S-a' 
arătat că aprofundarea ’conlu
crării româno-ungare este în 
interesul ambelor, state și po
poare, al cauzei generale a 
socialismului,, -păcii-și destin
derii internaționale.

Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte ale vieții politice 
internaționale, evidențiindu-se 
importanța dezvoltării colaboră
rii dintre state în: scopul’ solu
ționării problemelor majore 
care preocupă omenirea în in
teresul tuturor popoarelor, al 
tuturor națiunilor, al făuririi 
unei lumi mai bune și mai, 
drepte pe planeta noastră. • 

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a- transmis tovară
șului Nicolae Ceâușescu, Parti
dului Comunist Român, un căl- 

: duros salut din partea Comi- 
- tetului Central al . Z.A.N.U.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a rugat să se trans
mită CiC. al Z.A.N.U. un salut 
prietenesc, împreună cu cele 
mai bune urări de succes in 
lupta pentru eliberare a po
porului Zimbabwe.

Secretarul general al Z.A.N.U. 
a făcut o prezentare a luptei pe 
care o desfășoară poporul Zim
babwe, atât pe plan militar, cit 
și pe plan politico-diplomatic 
pentru obținerea independenței 
naționale și a exprimat pro
funde mulțumiri Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul acordat 
acestei lupte.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a reafirmat solidaritatea și spri
jinul Partidului Comunist Ro
mân, al României socialiste, al 
poporului român cu lupta po
porului Zimbabwe pentru , ca îa- 
cesta să obțină cit. mai grabnic 
independența națională, să Se 
dezvolte liber, fără -nici un a- 
mestec din afară, pe calea pro
gresului economic și social.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată de ambele pârli do
rința de a dezvolta și întări re
lațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Z.A.N.U. pentru afir
marea dreptului poporului Zim
babwe la libertate și indepen
dență. de a fi stăpîn pe deplin 
în țara sa, aceasta servind tot
odată luptei generale împotri
va imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și ra
sismului, cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, prie
tenească.

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
adresat inginerilor, arhitecților și tehnicienilor, cu prilejul împlinirii a 100 de ani

de la constituirea primei societăți a inginerilor și arhitecților din România
................................. .............. ................ —................ (IN PAGINA A llll-A)
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și „probleme" pe parcurs

„Cine știe agricultură,
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag I)}

lucru din ziua precedentă, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat îndeaproape de reali
zarea unor locuințe cît mai con
fortabile, executate la dimensi
uni potrivite, cu interior plăcut 
și funcționai, corespunzătoare 
preferințelor de azi și de miine 
ale cetățenilor. Apreciindu-se din 
nou felul în care au fost tradu
se in practică indicațiile cu pri
vire la creșterea gradului de 
confort al apartamentelor, prin 
sporirea spațiilor utile, mai ales 
prin mărirea suprafeței la bu
cătării și bâi. s-a recomandat 
să se aibă în vedere și dotarea 
holurilor, a spațiilor de trecere 
cu dulapuri incorporate pentru 
păstrarea hainelor și obiectelor 
de uz casnic.

In continuare au fost exami
nate cu atenție proiectele — pre
zervate în machete — de clădiri 
destinate invățămintului școlar 
S- preșcolar, creșelor, căminelor 
studențești și altor construcții 
de acest gen din mediul urban 
și rural

în urma indicațiilor anterioa
re ale secretarului general al 
partidului, din cele 46 de pro
iecte prezentate anterior au fost 
selectate 20, care prezintă un 
grad superior de funcționalitate, 
în condițiile diminuării consu
murilor de material. Ideea care 
a dominat discuțiile în acest 
sector a fost aceea sugerată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
a se aborda principiul constitui
rii de grădinițe în aceeași clădi
re cu școlile generale, astfel in
cit preșcolarii să poată beneficia 
de la început de atmosfera șco
lii, ca și de dotările ei didactice, 
de atelierele ei, de sălile cultu- 
ral-sportive, ca și, dar nu în ul
timă instanță, de exemplul și 
îngrijirea elevilor.

Varietatea soluțiilor construc
tive prezentate a fost apreciată 
de secretarul general al parti
dului ; totodată, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a remarcat 
că, folosindu-se ideile cele mai 
valoroase, trebuie realizate pro- 
iecte-tip. un număr de soluții 
optime atit pentru școli și gră
dinițe. cit și pentru sălile multi
funcționale. cultural-sportive, 
proiecte care să stea la baza în
făptuirii amplului program de 
construcții prevăzut de actualul 
cincinal in domeniul învățămîn- 
tului.

în ce privește dotările sanita
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca. înainte de elabora
rea proiectelor de construcții, să 
se definitiveze organizarea teri
torială sanitară, să se stabileas
că cu exactitate ce și cît trebuie 
construit. în raport cu densitatea 
populației, condițiile social-eco- 
nomice din localitățile urbane 
și rurale, astfel încît noile spi
tale. dispensare, policlinici să 
corespundă necesităților actuale 
și de perspectivă. Aceleași indi
cații au fost formulate și în le
gătură cu spațiile comerciale, cu 
noile proiecte de magazine uni
versale și de profil prezentate.

Au reținut atenția soluțiile d« 
organizare a spațiilor destinate 
activităților administrative, apre
ciate pentru simplitatea și func
ționalitatea lor, pentru mobilie
rul adecvat, dispus în mod 
rațional.

întreaga expoziție, de la ha
lele industriale la blocurile de 
locuințe și clădirile social-cultu- 
rale, în multitudinea sa de as
pecte și preocupări, reflectă ma
rele efort de investiții prevăzut 
de actualul plan cincinal în do
meniul construcțiilor. Aceste 
obiective sînt concepute să fie 
realizate în condițiile sporirii 
simțitoare a gradului de indus
trializare a activității pe șantier, 
reducerii costurilor materiale și 
de producție, ale unei înalte 
productivități, care se vor regă
si în creșterea mai accentuată a

eficienței economice a acestor 
investiții. Iată de ce, în chip fi
resc, acestor probleme majore li 
s-a acordat o atenție deosebită 
în cadrul vizitei de lucru și 
analizei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu. In 
acest sens, secretarul general al 
partidului a examinat schița 
Programului de asimilare a ma
șinilor, utilajelor, sculelor și 
dispozitivelor necesare activi
tății de construcții montaj pînă 
în 1980, precum și o serie de 
utilaje și instalații de mică și 
mare mecanizare. Prin realiza
rea acestui program, elaborat 
la indicația expresă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, produc
tivitatea muncii se va dubla în 
următorii ani. în acest context, 
au fost studiate și alte pro
bleme, ca de pildă asigurarea 
necesarului de materiale și ele
mente de construcție, în primul 
rînd prin intrarea cît mai ra
pidă in producție a capacități
lor productive, perfecționarea 
acordului global în construcții 
ca mijloc de organizare eficien
tă a activității. S-au studiat, 
de asemenea, nomenclatoarele 
grupelor de lucrări și alte as
pecte ale aplicării programului 
privind creșterea productivității 
muncii, un sistem de indicatori 
de plan bazați pe norme fizice, 
care să fie revizuibile anual, în 
raport cu evoluția tehnicii și a 
industrializării activității de con- 
strucții-montaj.

Pe baza acestor indicatori — 
ai productivității fizice — tre
buie apreciată activitatea în 
construcții, ca dealtfel în în
treaga industrie, a remarcat to
varășul Nicolae Ceaușescu, in
dicatorul producției valorice șți- 
mulînd, în unele cazuri, ten
dința de folosire a materialelor 
mai scumpe. Tocmai de aceea,

normele fizice trebuie introdu
se în construcții încă de la în
ceputul anului viitor.

Concluziile acestei vizite de 
lucru, ca și cele desprinse din 
anterioarele dialoguri pe care 
secretarul general al partidului 
le-a avut cu factorii de răspun
dere din construcțiile industria
le și civile, vor sta la baza mă
surilor ce urmează să se aplice 
în domeniile respective. Stră
daniile cercetătorilor de a ma
terializa indicațiile primite ur
mează a fi continuate cu per
severență și generalizate la 
scară națională. Ele reprezintă 
un pas înainte spre modernizare 
și eficiență, spre introducerea 
unor soluții raționale, spre ridi
carea activității de construcții 
din țara noastră la nivelul stan
dardelor atinse pe plan mondial. 
In același timp, concentrarea e- 
forturilor spre îndeplinirea sar
cinilor indicate de partid, de re
ducere simțitoare a costurilor de 
producție, a consumurilor de 
materii prime și materiale, va 
avea efecte remarcabile în sensul 
creării unor noi disponibili
tăți pentru economie și con
strucții social-culturale. O sin
teză, încă nedefinitivată, de
monstrează că. prin aplicarea 
noilor soluții, sînt create condi
țiile pentru obținerea unei re
duceri de cel puțin 30 la sută a 
consumurilor actuale și, impli
cit, pentru realizarea, pînă în 
1980, a numărului simțitor spo
rit — pînă la 1 milion — de 
apartamente pentru oamenii 
muncii.

Apreciind pozitiv rezultatele 
obținute pînă în prezent, secre
tarul general al partidului a 
cerut să se treacă neîntîrziat la 
aplicarea lor începînd chiar cu 
anul viitor. în acest scop, ex
poziția va rămîne deschisă și în 
perioada următoare pentru a o- 
feri astfel posibilitatea cadrelor 
de conducere și specialiștilor că

rora le revin răspunderi în acest 
domeniu să ia cunoștință de pro
gresele înregistrate, să le poată

aplica cît mai repede și cît mai 
eficient în munca lor. Vizitarea 
acestei expoziții de produse mo

derne și soluții tehnice ingenioa
se ar reprezenta și pentru stu- 
denți — s-a arătat în cursul dia

logului — o foarte utilă lecție 
practică.

în același timp, secretarul ge
neral al partidului a recoman
dat organelor centrale, institute
lor și întreprinderilor de profil 
să-și accentueze preocupările în 
această direcție, să facă din a- 
ceasta o acțiune cu caracter 
continuu. Activitatea de cer
cetare științifică aplicativă tre
buie să se desfășoare neîntre
rupt — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie e- 
laborate în continuare produse 
noi, perfecționate, cu însu
șiri superioare aplicabile in 
practica productivă. Pe a- 
ceastă bază este necesar, de 
asemenea, să se revizuiască a- 
nual normele de consumuri. A- 
ceastă indicație este valabilă nu 
numai pentru industria mate
rialelor de construcții, ci și 
pentru toate ramurile activității 
economice — a subliniat secre
tarul general al partidului. 
Noile propuneri de produse și 
tehnologii pentru anul viitor — 
a conchis tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor trebui finali
zate pînă în vara lui 1977, ast
fel încît să șe poată pregăti din 
timp generalizarea lor în prac
tica productivă a anului 1978.

Insușindu-și recomandările 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în cursul acestei 
discuții concluzive, reprezen
tanții ministerelor, ai celorlal
te organe centrale cu sarcini în 
aceste domenii au exprimat ho- 
tărîrea colectivelor de muncă 
din sectoarele de activitatea că
rora răspund de a-și consacra 
întreaga lor putere creatoare în
făptuirii în cele mai bune con
diții a tuturor obiectivelor care 
le stau în față, pentru a-și spo
ri în acest fel contribuția lor 
la progresul economic și social 
rapid al patriei noastre.

Fotografii de GHEORGHE 
CUCU fi AGERPRES

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat inginerilor, arhitecților și tehnicienilor, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la constituirea 
primei societăți a inginerilor și arhitecților din România
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de Ia constituirea primei 

Societăți a inginerilor și arhitecților din România, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, participanților Ia adunarea festivă con
sacrată acestui eveniment, tuturor inginerilor, arhitecților și 
tehnicienilor din țara noastră cele mai calde felicitări și urări 
de noi și noi succese in activitatea consacrată progresului și 
prosperității patriei socialiste, înfăptuirii politicii partidului de 
edificare a noii orînduiri pe pămintul României.

Comitetul Central al partidului și guvernul dau o malta apre
ciere contribuției de seamă pe care intelectualitatea tehnică a 
adus-o și o aduce la dezvoltarea generală a țării, prețuiesc in 
mod deosebit rolul important pe care îl are în întreaga operă 
de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră. In anii socialismului, odată cu dezvoltarea știin
ței și tehnicii — care au cunoscut un puternic avînt — s-a for
mat o puternică intelectualitate tehnică, care numără în rin- 
durile sale sute de mii de ingineri, arhitecți și tehnicieni. îm
preună cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu toți oamenii muncii 
din patria noastră, acest important detașament al intelectuali
tății noastre tehnice joacă un rol de cea mai mare importanță 
în promovarea tehnicii noi și modernizarea întregii economii 
naționale, în valorificarea superioară a resurselor țării, in 
sporirea și diversificarea producției, in mai buna organizare a 
muncii in întreprinderi și unități economice. ,

Printr-o coincidență, aniversarea a 100 de ani de la consti
tuirea primei Societăți de ingineri și arhitecți din România are 
loc in primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, al 
cincinalului în care ne-am propus ca un obiectiv fundamental 
afirmarea largă a cuceririlor celor mai avansate ale gindirii și 
cunoașterii umane în toate domeniile de activitate din țara 
noastră. Aceasta trebuie să constituie un prilej pentru întreaga 
noastră intelectualitate tehnică de a-și mobiliza și mai puternic

forțele, de a-și consacra Întreaga capacitate de creație realizării 
în cele mai bune eondițiuni a sarcinilor de înaltă răspundere 
ce le stau în față, adueîndu-și astfel, împreună cu întregul nos
tru popor, contribuția aetivă la transpunerea în viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a prevederilor Progra
mului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

îndeplinirea cu succes a acestor sarcini cere tuturor ingine
rilor, arhitecților și tehnicienilor din țara noastră să acționeze 
cu inițiativă și energie sporită in vederea aplicării în practică 
a măsurilor stabilite de partid pentru promovarea largă a pro
gresului tehnic in toate ramurile economiei, reducerea cheltu
ielilor de investiții la noile obiective industriale și sociale, mic
șorarea consumurilor materiale, realizarea de noi tehnologii, 
mașini și instalații de mare eficiență, crearea de noi materiale 
și înlocuitori, tipizarea materialelor și produselor ce se reali
zează in țară sau care fac obiectul importului, creșterea pro
ductivității muncii și ridicarea continuă a calității produselor — 
stimulind larg in acest scop participarea activă a maselor Ia 
activitatea de creație științifică și tehnică, la realizarea unei 
organizări superioare a muncii și a producției in toate ramurile 
economiei naționale. Sînt convins că veți acționa cu toate for
țele pentru a vă îndeplini cu cinste sarcinile de mare onoare ce 
vi s-au încredințat, pentru a seni patria, politica partidului, 
cauza construcției socialiste, a bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor !

Avind această convingere, doresc, încă o dată, să urez tuturor 
inginerilor, arhitecților și tehnicienilor din patria noastră — cu 
prilejul acestei aniversări — realizări și satisfacții tot mai mari 
in întreaga activitate viitoare, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

ADUNAREA DE LA INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CAPITALĂ

Cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la constituirea primei 
Societăți a inginerilor și arhitec- 
ților din România, marți după- 
amiază a avut loc la Institutul 
politehnic din. Capitală o adu- 
r.are organizată de Consiliul Na
tional pentru Știință și Tehnolo
gie. Ministerul Educației și învă- 
•âmintului. Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor și U- 
r.iunea arhitecților, la care au 
participat directori generali ai 
institutelor centrale de cercetare 
și proiectare, membri ai condu
cerii C.N.I.T. și Uniunii arhi
tecților, președinți ai comisiilor 
județene ale inginerilor și tehni
cienilor și ai filialelor Uniunii 
arhitecților. specialiști din cer
cetarea științifică, ingineria teh
nologică. cadre universitare.

Participanții au primit cu vi© 
satisfacție și și-au exprimat re
cunoștința fierbinte pentru me
sajul adresat cu acest prilej in
ginerilor, arhitecților și tehnicie
nilor din țara noastră de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, mesaj care a 
fost citit în cadrul adunării de 
prof. Ion Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

în continuare au vorbit despre: 
..Contribuția școlii noastre supe
rioare la formarea și perfecțio
narea generațiilor de ingineri și 
arhitecți**,  prof. Suzana Gâdea, 

• FORESTIERII DIN NOR
DUL MOLDOVEI încheie anul 
1976 cu însemnate realizări. A- 
plicarea de noi tehnologii în ex
ploatare a condus la sporirea 
volumului de masă lemnoasă 
destinată producției și la redu
cerea pierderilor. Astfel, prin 
introducerea metodei de debitare 
a buștenilor în calote, indicele 
de valorificare industrială se ri
dică, in prezent, la aproape 90 
la sută. A crescut, de asemenea, 
gradul de valorificare superioară 
a rumegușului și talașului in 
plăci aglomerate.

Toate aceste măsuri au permis 
depășirea angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă la 
producția globală cu circa 60 mi
lioane lei, și la productivitatea 
muncii cu aproape 2 la sută față 
de cele planificate.

• APROXIMATIV 3 200 DE 
MAȘINI, utilaje, instalații și a- 
parale au (pst realizate anul a-

ministrul educației și învăță- 
mîntului ; „Principalele obiective 
ale activității de creștere a crea
tivității inginerilor și tehnicieni
lor în condițiile cincinalului re
voluției tehnico-științifice", prof. 
Iosif Tripșa, vicepreședinte al 
C.N.S.T. ; „Dezvoltarea activită
ții arhitectural-urbanistice în 
România", prof. Cezar Lăzăres- 
cu, președintele Uniunii arhitec
ților ; „împlinirea a 100 de ani 
de activitate tehnico-științifică 
obștească în România", prof. 
Constantin Dinculescu, membru 
al Biroului C.N.I.T.".

în încheiere, prof. Oliviu Rusu, 
președintele C.N.I.T. a dat ci
tire, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, telegramei adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, între altele: Ingi
nerii, arhitecții, tehnicienii, toți 
specialiștii care lucrează pe tă- 
rîmul științei și tehnicii româ
nești, animați de sentimentele de 
profundă emoție generate de me
sajul dumneavoastră cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la în
ființarea primei Societăți de in
gineri și arhitecți din România, 
își exprimă respectul, admirația 
și recunoștința față de conduce
rea de partid și de stat, față de 
dumneavoastră personal, cel mai 
iubit fiu al poporului român, 
pentru grija și munca neobosită 
pe care o desfășurați la cirma 

statului, conducînd destinele în
tregii noastre națiuni socialiste, 

îndemnul dumneavoastră, ca 
cincinalul actual să devină cinci
nalul afirmării revoluției tehni
co-științifice. al introducerii 
largi a cuceririlor celor mai a- 
vansate ale cunoașterii în toate 
ramurile și sectoarele economiei 
românești a găsit in conștiința 
și inima noastră cel mai profund 
răsunet. Sintem conștienți că 
drumul ce-1 avem de parcurs 
nu este ușor, dar sintem hotăriți 
să facem totul ca știința și teh
nica românească — care, in de
cursul istoriei, s-a dovedit dem
nă să-și ocupe locul în patrimo
niul valorilor culturii și tehnicii 
mondiale — să-și aducă contri
buția creatoare la construirea e- 
dificiului trainic al socialismului, 
la ridicarea României pe culmi 
tot mai înalte de progres și ci
vilizație.

Pentru prima dată în istoria 
acestei țări — se spune în con
tinuare — intelectualitatea teh
nică are un program prin care 
este chemată ca, alături de clasa 
muncitoare — clasa conducătoa
re în societatea noastră — de ță
rănimea cooperatistă, să participe 
cu întreaga sa capacitate la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunis
mului, pe baza celor mai înain
tate cuceriri ale științei și teh
nicii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de atașamen

tul nostru fierbinte față de po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, care ilus
trează aplicarea cu perseverență 
și fermitate a liniei marxist-le- 
niniste in condițiile concrete ale 
țârii noastre.

Pentru aceasta ne angajăm so
lemn să promovăm in rindul in
telectualității tehnice spiritul no
vator caracteristic poporului ro
mân, pentru dezvoltarea activi
tății de creație originală, să a- 
plicăm cu consecvență și opera
tivitate cuceririle științei și teh
nicii, valorificând cu maximum 
de eficiență resursele materiale 
de care dispune fiecare unitate 
economică. Vom face totul pen
tru a răspunde cu cinste vibran
tei chemări pe care am avut cin
stea să o primim de la dumnea
voastră cu prilejul aniversării 
împlinirii a 100 de ani de la con
stituirea primei Societății a ingi
nerilor și arhitecților din Româ
nia.

Vâ asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general. încheie 
telegrama, că în întreaga noas
tră activitate vom acționa cu 
abnegație, simț de răspundere și 
dăruire de sine, pentru a fi la 
înălțimea exemplului viu de de
votament nemărginit pe care 
ni-1 oferă cel mai ilustru fiu al 
patriei, care întruchipează cele 
mai alese virtuți ale partidului 
și poporului român, militantul 
revoluționar neobosit — tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Județul Satu Mare 
raportează 
îndeplinirea 

planului anual
Industria județului Satu 

Mare a realizat integral în 
ziua de 21 decembrie sar
cinile de plan la producția 
marfă pe anul 1976.

Cu acest prilej, Comitetul 
județean de partid a adresat 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to- 
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă 
în care se spune, între al
tele : Amplificarea forței 
productive a județului Satu 
Mare cunoaște in continuare 
ritmuri superioare celor ce 
se obțin la nivel național, 
industria noastră înregis- 
trind în primul an al nou
lui cincinal o creștere de 
13.8 la sută față de 1975. în 
zilele care au rămas pînă la 
finele anului se va realiza 
suplimentar o producție 
marfă in valoare de 240 mi
lioane lei și o producție glo
bală de 163 milioane lei. 
Peste 82 la sută din sporul 
de producție al acestui an 
se obține pe seama creșterii 
productivității muncii. Toate 
acestea oglindesc abnegația 
și dăruirea cu care oamenii 
muncii sătmăreni, fără deo
sebire de naționalitate, sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, iși 
consacră energia și pricepe
rea în activitatea de înfăp
tuire a politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru.

Dorim să vă încredințăm 
și in acest moment de bilanț 
rodnic, mult stimate tovară
șe secretar general, că toți 
oamenii muncii din județul 
nostru au trecut cu hotărire 
și fermitate la aplicarea in 
viață a prețioaseior dum
neavoastră indicații, de a 
asigura depășirea nivelului 
planificat pentru acest cin
cinal la producția industria
lă și agricolă, de a mobiliza 
și uni mai eficient energiile 
in afirmarea puternică a 
factorilor calitativi ai între
gii activității economice.

Umăr la umăr cu țara, în
frățiți in generoasa cauză a 
înfloririi patriei comune — 
se spune in încheiere in te
legramă — comuniștii, toți 
locuitorii județului Satu Ma
re. fără deosebire de națio
nalitate, reafirmă adeziunea 
nestrămutată la programul 
luminos al partidului, anga- 
jindu-se să nu precupețeas
că nimic pentru a spori an 
de an contribuția lor la e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
comunismului in România.

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

încheierea vizitei președintelui
Consiliului de
Marți» 21 decembrie, s-au în

cheiat convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mă- 
nescu, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, tovarășul 
Lăzâr Gyorgy.

In cursul dimineții, tovarășul 
Manea Mănescu și tovarășul 
Lâzăr Gyorgy s-au întîlnit la 
Palatul Victoria, împreună cu 
membrii celor două delegații, 
pentru încheierea convorbirilor 
$i definitivarea documentelor 
finale ale vizitei.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat rezultatele fructuoase âie 
convorbirilor și tratattvetor. spf- ; 
ritul de cordialitate și prietenie 
în care s-au. desfășurat lugțări- • 
le dintre cele doua delegații, in ' 
conformitate cu indicațiile tra- * 
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Jănos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, cu prilejul lntîlnirilor și 
convorbirilor de la București și 
Budapesta.

★
In cursul după-amiezii a avut 

loc ceremonia semnării docu
mentelor comune româno-un
gare.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare. Lâzăr Gyorgy, au sem
nat Protocolul cu privire la re
zultatele convorbirilor dintre 
cei doi prim-miniștri.

Președinții celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colabo
rare economică, tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ferenc Havasi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, au semnat programul 
de măsuri privind acțiunile de 
colaborare, cooperare și specia
lizare în producție, convenit la 
21 decembrie 1976 la București.

în același cadru au mai fost 
semnate următoarele documen
te : Protocolul schimburilor de 
mărfuri și plăți pe anul 1977 ; 
Convenția privind exploatarea 
zăcămintelor de hidrocarburi de 
interes comun situate în zona 
de frontieră româno-ungară în
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Populare Ungare ; Con
tractul de cooperare pentru case 

cesta în industria județelor Pra
hova, Buzău și Dîmbovița în ca
drul programului de autoutilare. 
Intre acestea se remarcă mași- 
nile-unelte pentru danturat piese 
de mare gabarit, de înaltă teh
nicitate, produse la uzina „1 
Mai“ din Ploiești, cuptoare elec
trice realizate la întreprinderea 
de utilaj petrolier Tirgoviște, 
standurile de probă generală fa
bricate la unitățile de utilaj chi
mic și tehnologic din Găești, Mo- 
reni. Buzău și Ploiești, dispozi
tivele pentru prelucrări com
plexe și verificări de la uzinele 
mecanice Sinaia, Cîmpina, Mija 
și Plopeni.

Efectele economice ale acestui 
program de autoutilare sînt e- 
vidente. Intre altele, s-au econo
misit circa 35 milioane lei-valută.

• UNITĂȚILE SPECIALIZA
TE ALE INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI ȘI 
ELECTROTEHNICII au RUS U

Miniștri al R. P. Ungare, 
Lâzâr Gyorgy
de marcat tip Ratsuz — A-20
intre întreprinderile de specia
litate din cele două țări privind 
producția acestora în Republica 
Socialistă România ; Convenții 
în producția de medicamente 
între Centrala industrială de 
medicamente, cosmetice, colo
rau ti și lacuri din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
industriei farmaceutice ungare 
din Republica Populară Ungară, 
pe perioada 1976—1980.

★
La încheierea convorbirilor o- 

ficiale și la semnare-, au -parti
cipat tovarășii Gheorghe Cioa
ră, :.viceprim-ministruaâL guver
nului, George ^--mi
nistrul- afacerilor extefne. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul ' ‘ ’fi
nanțelor, Emil Nicolcioiu, mi
nistrul justiției, Florin Iorgu- 
lescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe 
Paooste, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, Alexandru Roșu, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Justin 
Rogoz, adjunct al ministrului 
chimiei. Victor Bolojan, amba
sadorul României la Budapesta, 
Ioan L. Ciolan, adjunct al secre
tarului Consiliului de Miniștri, 
Ion Ciubotaru, director în 
M.A.E.

Au participat tovarășii Var- 
konyi Peter, secretar de stat, 
președintele Oficiului de infor
mare al Consiliului de Miniștri, 
Roska Istvan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, dr. 
Gado Otto, vicepreședinte al O- 
ficiului de Stat al Planificării, 
Littvai Istvan, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de ma
șini și siderurgiei, Tordai Jeno, 
adjunct al ministrului comerțu
lui. exterior, Zsengeller Istvan, 
adjunct al ministrului industriei 
grele, dr. Biczo Gyorgy, am
basadorul Ungariei la Bucu
rești, Vincze Jozsef, vicepre
ședinte al Oficiului de stat al 
apelor, Toth Elek, șef de depar
tament în Ministerul Afaceri
lor Externe.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, Lâzăr Gyorgy, a oferit 
marți seara, la Ambasada R.P. 

dispoziția populației, la acest 
sfîrșit. de an, bunuri de folo
sință îndelungată și de uz cas
nic în cantități care întrec cu 
circa 16 la sută prevederile de 
plan la zi. Printre alte produse, 
au fost livrate în plus unităților 
comerciale mai mult de 5 200 de 
televizoare și 880 radioreceptoa
re, 8 500 aspiratoare de praf, 
26 000 mașini de spălat rufe ș.a. 
De asemenea, întreprinderile 
„Electromureș", ,,EIectroargeș“, 
„Steaua electrică" — Fieni au 
produs în plus aproape 7 000 de 
Plite electrice și 5 000 de radia
toare electrice sau cu ulei, 700 
perne electrice, 1 700 ventila
toare, precum și cantități spo
rite de aparataj și unelte gos
podărești pentru prelucrarea le
gumelor, fructelor și cărnii, ta- 
cîmuri inoxidabile în noi mo
dele, lămpi, lustre și alte ase- 
menea bunuri.

Ungare, o recepție în onoarea 
tovarășului Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Ui© 
Verdeț, Janos Fazekas, Ion Pă
tau, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Eugen Jebeleanu, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, George Maeovescu — 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, Florea Dumitrescu 
și Emil Nicolcioiu — miniștri, 
FlpiTÎȚi Iorgulescu președin
tele Consiliului., Național al A- 

.Vasile .■ Șarodru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și ai 
unor instituții centrale, organi
zații obștești, oameni de cul
tură și artă, generali, ziariști.

Au luat parte tovarășii Ha
vasi Ferenc, Varkonyi Peter,
Roska Istvan, Gado Otto, Litt
vai Istvan, Tordai Jeno, Zsen- 
geller Istvan, Vincze Jozsef și 
Toth Elek.

Au_ fost prezenți ambasadorul 
României la Budapesta și am
basadorul Ungariei la București.

t ★
In cursul zilei, președintele 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare. Lâzăr 
Gyorgy, însoțit de primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă
nescu, au făcut o vizită la în
treprinderea de mașini grele 
București, precum și in unele 
cartiere de locuit din Capitală.

La întreprinderea de mașini 
grele, gazdele au Înfățișat suc
cesele colectivului acestei uni
tăți In realizarea de produse de 
o înaltă tehnicitate, necesare di
feritelor ramuri ale economiei 
naționale, produse cunoscute și 
pe piața externă prin calitatea 
Șl complexitatea lor deosebită. 
In discuția cu gazdele, oaspeții 
au abordat posibilitățile de co
laborare dintre întreprinderea 
Vizitată și diferite unități din 
R.P. Ungară.

★
Seara, președintele Consiliu

lui de Miniștri al R.P. Ungare 
Lazar Gyorgy. și-a incheiat vi
zita oficială de prietenie între
prinsă in tara noastră, părăsind 
Capitala.

La plecare. în gara Bănoasa, 
oaspetele a fost salutat de to
varășii Manea Mănescu și Ilie 
Verdeț, de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe și ai unor minis
tere economice, precum și de 
conducători de instituții cen
trale.

Au fost de față Victor Bolo
jan, ambasadorul României Ia 
Budapesta, și Biczo Gyorgy 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

★
La încheierea vizitei oficiale 

de prietenie pe care președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, 
Gyorgy Lâzăr, a efectuat-o in 
Republica Socialistă România, a 
fost dat publicității un Comuni
cat în care este exprimată sa
tisfacția față de atmosfera priete
nească sinceră. în spiritul înțe
legerii și respectului reciproc in 
care s-au desfășurat convorbi
rile, fată de rezultatele concrete 
ale acestei vizite, care constituie 
o nouă contribuție la dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, a colaborării bi
laterale.



lUiEXOA
Marți, s-au încheiat la Bucu

rești lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-mozambicane 
de colaborare economică și teh
nică. In cursul lucrărilor, care 
s-au desfășurat în spiritul înțe
legerilor convenite în urma con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Samora Machel, președintele 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic, președintele Republicii 
Populare Mozambic, membrii, ce
lor două delegații au analizat 
stadiul actual al relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, e- 
vidențiind noi posibilități de lăr
gire a cooperării economice și 
tehnice, precum și intensificarea 
schimburilor comerciale bilate
rale.

în aceeași zi, copreședinții Co
misiei mixte, Bujor Almășan». 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Mario Machungo, 
ministrul industriei și comerțu
lui din Mozambic. au semnat 
Protocolul actualei sesiuni.

La amiază, delegația economică 
mozambicană condusă de Mario 
Machungo, ministrul industriei 
și comerțului, a părăsit țara 
noastră.

★

Marți dimineața au început la 
București lucrările sesiunii Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-siriană de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică. 
In cadrul actualei, sesiuni se a- 
nalizează stadiul realizării de că
tre întreprinderi românești a u- 
nor importante obiective indus
triale in Siria, precum și posi
bilități de extindepe a colaboră
rii economice și de intensificare 
a schimburilor comerciale intre 
cele două țări.

Sînt, de asemenea, examinate 
căile de lărgire a cooperării în 
producție, in cercetarea științi
fică și dezvoltarea tehnologică.

Lucrările sesiunii care se des
fășoară intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, sînt conduse de 
președinții celor două părți in 
comisia mixtă — Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, și Mohamed Al-Imadi, 
ministrul economiei și comer
țului exterior din Siria.

*
Delegația P.S.U.G.. condusă de 

Werner Lamberz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., întreprinde o vi
zită in țara noastră pentru 
schimb de experiență, a avut, in 
cursul zilei de ieri, convorbiri la 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R. și a vizitat uzinele ,.l 
Mai" din Ploiești.
'In cursul aceleiași zile, dele

gația a vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării

revoluționare și democratice din 
România.

★
Marți, Ia Muzeul Militar Cen

tral a avut loc vernisajul unei 
expoziții dc fotografii dedicate 
aniversării Zilei forțelor armate 
populare ale Republicii So
cialiste Vietnam. Expoziția în
fățișează aspecte din viața și 
activitatea militarilor armatei 
populare vietnameze.

Cu același prilej. Nguyen Tan 
s-a întîlnit cu cadre didactice și 
elevi de la Școala militară de 
ofițeri activi de aviație „Aurel 
Vlaicu".

★
Cu ocazia aniversării Zilei for

țelor armate populare ale Re
publicii Socialiste Vietnam, ge
neralul colonel Ion Coman, mi
nistrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare 
generalului de armată Vo Ngu
yen Giap. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
Vietnam.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a 

aniversări a armatei populare 
iugoslave, generalul colonel Ion 
Coman. ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă 
de felicitare generalului de ar
mată Nikola Liubicici. secretar 
federal pentru apărarea națio
nală a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

★
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, a invitat 
marți seara, la un concert care 
a avut loc in sala Ateneului 
Român, pe membrii corpului di
plomatic din București.

La concert, al cărui program 
a cuprins lucrări de muzică 
românească și universală, și-au 
dat concursul soliști și formații 
artistice de renume.

★
în zilele de 20 și 21 decembrie 

au avut loc la Universitatea din 
București lucrările sesiunii știin
țifice a Centrului de sociologie, 
cu tema ..Sociologia și practica 
sociala in procesul construirii 
societății socialiste". Comuni
cările și dezbaterile au fost con
centrate asupra unor probleme, 
procese și mutații sociale de 
bază care au loc in societatea 
noastră socialistă.

Sesiunea a prilejuit examina
rea celor mai importante rezul
tate obținute in domeniul cer
cetării sociologice in cursul de
ceniului care a trecut de la 
reinstituționalizarea învățămin- 
tului de profil și a cercetării 
sociologice specializate în țara 
noastră, precum și analiza căi
lor de îmbunătățire a finalități
lor practico-aplicative ale socio
logiei, de integrare mai activă 
a acesteia în activitatea econo
mică, socială și politică a țării.
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Sesiunea Adunării Generale
a 0. N. U

TOKIO
Manifestare consacrată

pe scurt

SPORT • SPORT
• Aseară, la Burgas, in Cam

pionatul balcanic de baschet 
masculin, echipa Greciei a în
trecut cu 74—66 (37—33) selec
ționata României, ocupind locu1 
trei în clasamentul final. Bas- 
chetbaliștii români s-au clasat 
pe locul 4. Finala turneului va 
fi disputată intre echipele Iu
goslaviei și Bulgariei.

• Conferința balcanică de 
baschet întrunită la Burgas, a 
stabilit ca anul viitor întreceri
le balcanice să se desfășoare 
după cum urmează : balcaniada 
de juniori 6—8 iulie in Grecia, 
balcaniada de junioare 15—17 
iulie in România, balcaniada de 
seniori 17—21 decembrie și cea 
de senioare 23—25 decembrie, 
în Iugoslavia.

© La Miami Beach (Florida) 
au început întrecerile tradițio
nalei competiții internaționale 
de tenis pentru juniori dotată 
cu trofeul „Orange Bowl“. în 
primul tur al probei de simplu 
băieți, tenismanul român Andrei 
Dirzu l-a învins in două seturi, 
cu 6—2. 6—0, pe canadianul Wil
liam Cowan.

• De la secretariatul Uniunii 
europene de fotbal se anunță că 
la viitoarea ediție a „Cupei 
U.E.F.A.“, Anglia, Italia și R. F. 
Germania vor fi acceptate, ca și 
pină acum, cu cite patru echipe, 
Elveția și Spania cu trei echipe, 
România. Austria. U.R.S.S.. 
Iugoslavia, Ungaria, Cehoslova
cia și alte țări europene cu cite 
2 echipe. în, total vor fi înscrise 
64 de echipe.

• Potrivit unei știri transmise 
de agenția France Presse, la pri
ma ediție a campionatului mon
dial de fotbal pentru tineret (ju
cători sub 19 ani), din Europa 
vor participa 6 echipe : U.R.S.S., 
Ungaria. Italia, Austria. Franța 
și Spania. Celelalte 10 echipe 
vor fi din Africa, Asia și Ame
rica de Sud. Turneul acestei noi 
competiții fotbalistice se va des
fășura între 27 iunie și 10 iulie 
1977 în Tunisia și va avea un 
caracter experimental. încadrin- 
du-se in ..programul de dezvol
tare a fotbalului". program 
inițiat de președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange.

© Competiția internațională 
de hochei pe gheață pentru pre
miul ziarului „Izvestia" a conti
nuat la Moscova cu disputarea 
meciului dintre selecționatele 
Suediei și Finlandei. incheiat 
cu scorul de 9—0. (2—0. 3-—0, 
4—0) în favoarea sportivilor sue
dezi.

în clasamentul turneului con
duce, neînvinsă, echipa U.R.S.S. 
— 6 puncte, urmată de formațiile 
Suediei — 5 puncte, Cehoslova-

MIERCURI, 22 DECEMBRIE
PE ARIPILE VÎNTULUI - film 

panoramic și color : Sala Palatu
lui (ora 18).

ROȘCOVANUL : Capitol (orele 
9,30; 11.45; 13,45; 16; 18; 20.30); Ex
celsior (orele 9*.  11.15: 13.30; 16: 
1845; 20,30); Palatul Sporturilor și 
Culturii (ora 18).

o FEREASTRA SPRE CER : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30): București (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18,15: 20.30); Favo- 
rii (orele 9.15; 11.30; 13,45: 16; 18.15; 
20.30).

PAMÎNT NATAL : Festival (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). 

■ FIECARE M0ARE S1NQUR î 
Scala (orele’ 9.45; 11,30; 13,45; 16; 
18:15; 20.30).

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

în retrospectiva anului 
sportiv 1976. comentatorul de 
specialitate al agenției „Fran
ce Presse**  scrie intre altele: 
„Pentru gimnastică, anul o- 
limpic va rămine ca un an 
excepțional datorită in pri
mul rind Nadiei Comăneci. 
Prin meritele unei fetițe de 
15 ani, românca Nadia Co
măneci, gimnastica și-a în
scris una dintre cele mai fru
moase pagini din istoria sa 
si a atins culmi ce păreau 
inaccesibile".

In continuare este remar
cată măiestria și tehnica Na
diei, care a cucerit trei me
dalii olimpice de aur intr-o 
companie extrem de valoroa
să, dind „o nouă dimensiune" 
gimnasticii feminine. în în
cheiere, comentatorul agen
ției „France Presse" sublinia
ză faptul că România a avut 
in Teodora Ungureanu o alta 
gimnastă de înaltă clasă, care 
s-a numărat, de asemenea, 
printre medaliatele Olimpia
dei de la Montreal.

ciei — 4 puncte, „Winnipeg Jets" 
(Canada) — 1 punct și Finlandei 
— zero puncte.

• Campionatele mondiale de 
judo pentru juniori s-au înche
iat la Madrid. La categoria se- 
mimijlocie, titlul a fost cucerit 
de japonezul Takahiro Nishida. 
Pe primul loc la categoria mij
locie s-a clasat sovieticul K. Iaț- 
kevici, iar la categoria grea a 
ciștigat de japonezul Yasuhiro 
Yamashita.

Ca. și la Rio de Janeiro, in a- 
ntrl 1974, campionatele au fost 
dominate de sportivii japonezi, 
care au cucerit 3 medalii de aur.

• După disputarea probei de
coborire de la Zell am See, in 
clasamentul feminin al „Cupei 
Mondiale" la schi, conduce Anne 
Marie Proell (Austria) cu 89 
puncte, urmată de Lise Marie 
Morerod (Elveția) 70 puncte, 
Briggitte Habersatter — 68
puncte. Hanni Venzel (Liech
tenstein) — 55 puncte. Claudia 
Giordani (Italia) — 34 puncte.

• Campionul mondial de box 
la categoria grea. Cassius Clay, 
a anunțat că înainte de a aban
dona activitatea competitională 
va mai susține două întîlniri. 
Clay a declarat că probabil va 
lupta împotriva lui Ernie Sha
vers, după care-1 va intilni pe 
șalangerul nr. 1. George Fore
man. S-a stabilit de către Aso
ciația boxului mondial ca meciul 
dintre Clay și Foreman*  sâ se 
dispute înainte de 31 mai 1977.

ADIO, DOMNULE CHIPS : Efo
rie (orele 9,30: 12.30: 16; 19.15).

TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI î 
Central (orele 9,30; .11,45; 13,45;
16; 18,15; 20.30): Grivița (orele 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.15); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

DOSARUL GERICAROV : Victo
ria (orele 9; 12; 15; 17,30; 20).

FRĂȚIORUL : Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Au
rora (orele 9; 11.15; 13,30; 15,43; 18; 
20.15).

PINTEA: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 13; 20,15).

APAȘII : Doina (orele 13.30: 
15.30: 19,30); Program pentru copii 
(orele 9,30; 11,30; 17,30).

TREI SCRISORI SECRETE î 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30 ; 
15,45: 18; 20,15).

MEREU ALĂTURI DE TINE î 
Melodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 
18.15; 20;3ft); Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30;' 16(;: 18,13: 20,30); Modern (o- 
rele 9fll,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PREMIERA : Buzeștl (orele 9 ;

• CERERE A „GRUPULUI CELOR 77" DE ORGANIZARE A UNEI 
SESIUNI ECONOMICE IN CADRUL NAȚIUNILOR UNITE • REZOLU

ȚIE PRIVIND APLICAREA SANCȚIUNILOR ÎMPOTRIVA RHODESIEI
Reprezentanții țărilor membre 

ale „Grupului celor 77" au cerut 
președintelui Adunării Generale 
a O.N.U., Shirley Amerasinghe, 
ca cea de-a 31-a sesiune a adu
nării. să fie reluată „la începu
tul anului 1977" în vederea or
ganizării unei sesiuni economice 
consacrate examinării rezultate
lor reuniunii finale a conferin
ței Nord-Sud de la Paris privind 
cooperarea economică internațio
nală.

Cele două probleme care ar 
urma să facă obiectul acestei se
siuni economice sînt intitulate : 
..Dezvoltarea și cooperarea eco
nomică internațională" și „Coo
perarea economică intre țările in 
curs de dezvoltare".

Afirmind că situația economi
că a acestor țări a continuat să 
se agraveze în tot cursul acestui 
an, „Grupul celor 77" cere țărilor 
industrializate ..să dea dovadă 
de voință politică pentru a se a-

junge la progrese substanțiale și 
autentice in dialogul Nord-Sud 
și pentru a găsi soluții la gra
vele și urgentele probleme care 
privesc țările in curs de dezvol
tare și economia mondială”.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție privind apli
carea sancțiunilor împotriva 
Rhodesiei.

Rezoluția condamnă „guverne
le, în special regimul sud-afn- 
can, care continuă să colaboreze 
cu regimul ilegal al minorității 
rasiste din Rhodesia, precum si 
toate violările sancțiunilor obli
gatorii impuse de Consiliul de 
Securitate".

aniversării proclamării 
republicii in România

Asociația de prietenie Japo- 
nia-România a organizat o 
seară culturală dedicată Zilei 
Republicii. Au rostit cuvin- 
tări, cu această ocazie, pre
ședintele asociației. T. Shi- 
mura și ambasadorul Româ
niei la Tokio. Nicolae Finanțu. 
Grapurile de dansuri ale uni
versităților Keio și Tokio au 
interpretat o suită de dansuri 
populare românești. Ziaristul 

1 T. Matsuo a prezentat impre
sii de călătorie din România, 

i Au participat oameni de 
știință și cultură, reprezen- 

: tanți ai filialelor asociației. | 
1 ai unor firme economice 

comerciale.

Demisia cabinetului

Primul ministru israelian. Yi- 
thzak Rabin, a anunțat in parla
ment marți demisia guvernului 
său — informează agenția France 
Presse.

Pină la formarea noului cabi
net israelian. sau in cazul in 
care organizarea unor alegeri 
anticipate se va dovedi indis
pensabilă, guvernul actual — a- 
rată agenția — va asigura aface
rile curente ale țării. Un guvern 
de tranziție are aceleași prero
gative ca și’ un cabinet care a 
primit votul de încredere al 
Knessetului.

AFRICA DE SUD. La Soweto, oraș locuit de populația de culoare, 
au avut loc in ultima vreme puternice manifestații împotriva poli
ticii de apartheid promovate de autoritățile rasiste sud-africane. 
La aceste manifestații participă un mare număr de tineri și, așa 

cum se poate vedea și in imagine, elevii școlilor din Soweto

PREOCUPĂRI ECONOMICE SIRIENE
Peisajul economic sirian se află in continuă înnoire și diversi

ficare — consecință a preocupărilor nermanente ale guvernului de 
Ia Damasc pentru dezvoltarea țării. Intre acestea se află întărirea 
sectorului de stat in economie și punerea s~ " “
proiecte in agricultură, sector deosebit de 
siriene.

Sectorul de stat din Siria, in
clude. la ora actuală. 70 la sută 
din principalele mijloace de 
producție. Dacă in 1965—1969. 
acest sector a beneficiat de 65 la 
sută din totalul investițiilor rea
lizate in economia siriană, in 
1976—1980 acest indice va atinge 
85—90 la suta. Producția de 
energie electrică și aproviziona- 
rea cu apă. precum și extracția 
principalelor bogății naturale 
— petrolul și fosfații — se află 
in miinîle statului. In industria 
textilă funcționează 79 de între
prinderi de stat, in ' ’ 
chimica — 18. iar in cea 
mentară — 136. In ansamfc 
ramurile prelucrătoare ale 
dustriei siriene, volumul 
producție realizat de întreprin
derile de stat a crescut cu 43

in aplicare a unor noi 
important al economiei

in 1974. in comparație

industria 
ali

bi. in 
in-

Noi consultări pentru 
stabilirea unei politici

energetice comune 
a „celor nouă"
Miniștrii energiei din sta

tele membre ale Pieței co
mune s-au întîlnit, marți. U 
Bruxelles, pentru a incerca 
din nou să realizeze un pro
gres pe calea elaborării 
unei politici comune in do
meniul energetic.

Contextul insă, scrie agenția 
France Presse. nu este de ioc 
favorabil. Săptămina trecută. 
Franqois-Xavier Ortoii. pre
ședintele Comisie: CJLE. pe 
anul 1976. a regretat eșecul 
complet al eforturilor de stabi
lire a unei politici energetice 
comune a

In aceste condiții, arată a- 
genția.. este puțru prohab:! că 
miniștri: reuniți La Bruxelles
vor obține rezultate spectacu
loase. Cu atit mai mult cu cit 
ei nu fac altceva deci: să reia 
vechile dosare care au mai fosi 
de citeva ori examinate, fără 
găsirea soluțiilor așteptate.

la sută. 
CU 1970.

în ultima vreme. se înregis
trează extinderea sectorului ce 
stat și in transporturi. Căile 
ferate, de exemplu, aparțin in 
întregime statului, iar recent a 
fost creată flota comercială de 
stat.

Bumbacul constituie una din
tre culturile de bază ale agri
culturii siriene, fiind plantat in 
10 din cele 12 provincii ale țării. 
De asemenea, bumbacul este 
una dintre mărfurile principale 
ale Siriei pentru export, fiind 
vindut in toate cele cinci conti
nente. Pentru rolul său impor
tant in economie, bumbacul este 
denumit de sirieni ..aurul alb". 
Nevoită inițial să importe anual 
circa 3 000 tone de semințe, Si
ria a început, din 1970, să pro
ducă. la Centrul de cercetări 
din Aleppo, un soi de semințe 
rezistente la dăunători și de 
mare productivitate. Nivelul 
producției a fost anul trecut de 
peste 150 000 tone bumbac e- 
grenat.

Paralel cu creșterea producți
ei de bumbac s-a dezvoltat o 
adevărată industrie care are la 
bază această materie primă. în 
prezent, in întreaga țară există 
citeva zeci de uzine textile care 
realizează peste 2,8 milioane 
metri de țesături din bumbac 
(in 1975), permițind. totodată, 
lărgirea nomenclatorului de 
mărfuri pentru export cu pro
duse din bumbac.

în Pakistan se săr
bătorește in acest an 
împlinirea unui secol 
de la nașterea lui 
Quaid-I-Azam Muham
mad Aii Jinnah, fi
gură proeminentă a 
istoriei sale contempo
rane. Suita de mani
festări dedicată amin
tirii 
tul 
fost 
nele 
mu! _ 
monstrează că poporul 
pakistanez păstrează 
vie in amintirea sa 
imaginea celui care a 
fost unul din militan- 
ții cei mai remarca
bili ai luptei pentru 
independenta patriei 
sale și întemeietorul 
statului pakistanez.

Născut in 1876 la 
Bombay, Muhammad 
Aii Jinnah studiază în 
Anglia și practică un 
timp cu succes avo
catura. în viața poli
tică devine cunoscut 
în 1913, cînd intr$ în 
Liga musulmană și de
vine președintele Par
tidului independent 
in Adunarea legislati
vă. în anii 
Jinnah 
treptat ca 
principalii purtători de 
cuvînt ai intereselor 
populației musulmane 
din fosta colonie bri
tanică. Astfel, în 1928, 
el publică cele 14 ga
ranții constituționale 
solicitate de comuni-

sale, impresionan- 
mausoleu ce i-a 
consacrat pe coli
ce străjuiesc dru- 
spre Karachi dc-

următori, 
se profilează 

unul din

poli 
celor noui 

condiții.

zul

Un miliard de persoane 
afectate de malnutriție

Președintele Consiliului natio
nal american pentru combaterea 
foametei și malnutriției. Jean 
Mayer, care se află intr-o vizită 
la Paris, a declarat că in lume 
există aproximativ un miliard de 
persoane afectate de malnutriție. 
Zilnic — a spus el — 12 000 de 
persoane mor de foame. 10 mi
lioane de copii se află in pericol 
de moarte, iar alte 400 de mili
oane de indivizi -se află in pre- 
faza inaniției.

V
*

*

*

*

*

întrebări in jurul „mesei rotunde"
Savanții au demonstrat categoric inconsis

tența uneia din cele mai populare legende din 
Anglia — aceea că o mare masă rotundă păstrată 
in castelul -Winchester a fost utilizată.de regele.... 
Arthur și - cavalerii săi.

Masa, au dovedit testele- cu aparatură mo
dernă. nu a fost făcută pentru Arthur și ca- 
raîerii săi pentru a fi folosită la fabuloasa 
"Curte a Camelotului. ci pentru regele Edward 
a’ II 1-lea," care a domnit în'secolul al XIV-lea.

Totuși, afirmă Martin Dibble, care a condus 
operațiile de testare științifică, regele Edward 
pare să fi fost inspirat de legenda regelui 
Arthur atunci cînd a comandat această masă.

Testele au stabilit că tăierea stejarului pen
tru masă s-a produs in 1 336, iar portretele lui 
Arthur și cavalerilor au fost pictate pe aceasta 
in 1522. /

„Viking—2" la 800 kilometri 
de... Marte

Sonda spațială americană „Viking—2“, care 
gravitează de la 7 august în jurul planetei

A

încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale

9

române în R. P. Chineză
Și guver-Delegația de partid 

namentală română, compusă din 
tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
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.. și Alexandru 
Mărgâritescu. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. și-a incheiat vizita in 
R.P. Chineză.

La plecarea din Pekin delega
ția a fost condusă la aeroport de 
tovarășii Li Sien-nien. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stau Ken Piao. mem
bru ai C.C. al P.C. Chinez, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez. Yu Giar.. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte cadre de răspundere de 
partid si de stat.

Delegația de partid și guver
namentală română, însoțită de 
Yu Gian. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a efectuat, in 
ultimele zile ale șederii in China, 
o vizită in provincia Canton si 
in orașul Șanhai.

La Canton delegația s-a Întâl
nit cu reprezentanți ai conduce
rii comitetelor provincial și mu
nicipal Canton ale P.C. Chinez 
și ai comitetelor revoluționar 
provincial și al municipiului 
Canton.

La Șanhai. membrii delegației 
române s-au întîlnit cu tovarășii 
Su Cen-hua. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.

Chinez, prim-secretar al Comi
tetului municipal Șanhai al P.C. 
Chinez, președinte al Comitetu
lui revoluționar municipal, Ni 
Ci-fu. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, al doilea secretar al Co
mitetului revoluționar municipal 
Șanhai al P.C. Chinez, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
revoluționar municipal, alte ca
dre de conducere de partid și 
de stat.

Primită pretutindeni cu multă 
căldură și prietenie, delegația a 
vizitat obiective industriale din 
metalurgie, construcții de ma
șini. construcții navale, mecanică . 
fină, electrotehnică, electronică, 
obiective agricole, o comună 
populară, locuri și monumente 
istorice legate de crearea și de 
activitatea revoluționară a Parti
dului Comunist Chinez. A fost 
vizitată, de asemenea. Expoziția 
industrială permanentă a orașu
lui Șanhai. sinteză a realizărilor 
obținute in principalele ramuri 
industriale de către muncitorii și 
tehnicienii acestui oraș.

Reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, populația, 
oamenii muncii din unitățile vi
zitate au exprimat satisfacția in 
legătură cu dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și cola- . 
borare dintre cele două partide, 
țări și popoare, au transmis 
Partidului Comunist Român, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. în
tregului popor român, sentimen
tele de solidaritate revoluționară 
și prietenie militantă ale P.C. 
Chinez și poporului chinez, cele 
mai calde urări de succes in con
strucția socialistă.

UN NOU INCIDENT IN ULSTER
în Irlanda de Nord continuă 

atacurile teroriste provocate de 
elementele extremiste. Ultima 
victimă este soția unui soldat 
britanic ucisă la locuința sa din 
Lisburn, comitatul Antrim, din 
nord-estul Ulsterului.

In urmă cu trei săptăminî, a- 
ripa provizorie a I.R.A. a publi- 
cat o adevărată declarație de “ 
război familiilor soldaților bri
tanici staționați în Irlanda de 
Nord, anunțînd că în viitor ia
tacurile vor fi lansate împotriva 
domiciliilor acestora fără aver
tisment".

• LA CAIRO a fost semnat 
protocolul de colaborare în do
meniul sănătății între ministe
rele de resort din România si 
Egipt.

TRATATIVE ECONOMICE 
BULGARO-GRECEȘTI

La Sofia s-au desfășurat tra
tative economice bulgaro-gre- 
cești. consacrate extinderii no- 
merțului și cooperării economice 
bilaterale. Au fost discutate, de \ 
asemenea, probleme referitoare 
la interconectarea sistemelor e- 
nergetice ale Bulgariei și Gre
ciei, precum și utilizarea mai ra
țională a porturilor celor două 
țări.
DEMONSTRAȚIE LA PALERMO 

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INVĂTAMINTULUI

Elevi, studenți șl cadre di
dactice din orașul sicilian 
Palermo au participat la o 
demonstrație de protest față 
de situația existentă pe pla
nul învățămîntului local. Par- 
ticipanții au cerut autorități
lor sporirea alocațiilor desti
nate Învățămîntului Șl asigu
rarea universalității dreptu
lui la învățătură.

CENTENARUL
tatea musulmană, iar 
în 1937 se raliază cu
rentului de idei ce ur
mărea crearea unui 
stat musulman inde
pendent, devenind unul 
din principalii săi pro
motori. „Rezoluția dc 
la Lahore", adoptată 
in 1940 de adepții a- 
cestei mișcări, pune 
bazele luptei pentru 
crearea unui stat na-

porul pakistanez și-a 
concentrat eforturile in 
direcția dezvoltării și 
modernizării structu
rilor economico-so- 
ciale, a consolidării in
dependenței naționale, 
a progresului culturii 
și invățămintului. Un 
moment important in 
acest proces l-a con
stituit venirea la gu
vern în urmă cu cinci

100 de ani de la nașterea 
fondatorului statului pakistanez
țional propriu. Sub 
conducerea lui Jinnah, 
această luptă avea să 
triumfe, la 14 august 
1947, prin întemeierea 
Pakistanului. ~ 
contribuția de 
pe care 
fondarea 
kistanez, 
mad Aii 
revenit cinstea de a fi 
primul guvernator ge
neral al Pakistanului, 
funcție pe care a păs- 
trat-o pînă la moartea 
sa, intervenită la 11 
septembrie 1948. Nu
mele său este legat, 
așadar, atit de lupta 
pentru crearea statului 
pakistanez, cit și de 
primele măsuri orien
tate spre depășirea 
înapoierii moștenite de 
la regimul colonial.

In cei 29 de ani de 
existență liberă, po-

Pentru 
seamă 

a adus-o la 
statului pa- 
lui Muham- 
Jinnah i-a

ani a Partidului Po
porului, condus de 
Zulfikar Aii Bhutto. 
Reformele și măsurile 
adoptate în Pakistan 
in acești ultimi ani in 
diverse domenii au 
creat condițiile nece
sare unei dezvoltări 
mai rapide și multila
terale a economiei. In 
acest sens trebuie 
menționate naționali
zările efectuate in 1972 
și 1973 în industrie, 
sectorul financiar-ban- 
car și comercial, re
forma agrară din 1972 
etc.

Ca urmare a aces
tor măsuri, s-a înre
gistrat o creștere a 
producției agricole și 
industriale. în - - - 
tan au apărut 
industriale noi 
strucțiile de 
industria

Pakis- 
ramuri

— con- 
mașini, 

minieră, a

JINNAH
cimentului, chimică și 
petrochimică —. s-an 
construit mari sisteme 
hidroenergetice și de 
irigații ca cele de la 
Mangla și Tarbela. în 
1975. producția între
prinderilor de stat a 
crescut cu 22 la sută, 
iar exporturile acesto
ra cu 38 la sută față 
de arful precedent. în 
actualul plan de dez
voltare 
(1976—1980) 
dezvoltarea 
sînt prevăzute 
tiții in valoare 
miliarde rupii.

Orientat spre 
voltarea și moderniza
rea economică și so
cială rapidă, Pakista
nul se pronunță, pe 
plan extern, pentru o 
cooperare largă și 
egală în drepturi cu 
toate statele. în acest 
cadru, relațiile dintre 
România și Pakistan 
cunosc o extindere și 
adîncire continuă, fiind 
puternic impulsionate 
de intîlnirile și con
vorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul 
Zulfikar Aii Bhuttb. 
La centenarul nașterii 
lui Muhammad Aii 
Jinnah, Pakistanul 
contemporan se pre
zintă cu realizări și 
perspective pe măsura 
viselor și memoriei 
fondatorului său.

economică 
pentru 

industriei 
inves- 
de 28

dez-

BAZIL ȘTEFAN

î
luni orbita sa pentru a l 
asupra regiunilor polare '

Marte, și-a modificat i
putea să ia fotografii ----------- - ------ -
ale planetei, s-a anunțat la Centrul spațial ah \ 
N.A.S.A. de la Pasadena. Sonda s-a apropiat , 
de Marte, trecînd de la o altitudine de 1 500 km \ 
la 800 kilometri. <

Purtătorul de cuvînt al N.A.S.A. a precizat 
că operațiunea s-a desfășurat conform 
viziunilor. , .

pre-

Mafia din nou în culpă
O vastă rețea de escroci condusă de 

a cărei acțiune se. întinde pe aproape 
, teritoriul Statelor Unite, a fost descoperită de 

către autoritățile americane, relevă ziarul „New- 
York Times".

Potrivit cotidianului newyorkez, organizația 
acționa in rindul oamenilor de afaceri, Mafia 
preluînd controlul total asupra anumitor so
cietăți. Mai mulți polițiști anchetați asupra 
acestei organizații apreciază a fi in prezența 
celei mai vaste acțiuni de crimă economică 
descoperită vreodată. Sute de persoane ar fi 
de fapt implicate in această organizație, care 
ar acționa prin intermediul principalei familii 
a Mafiei newyorkeze, cea aparținind marelui 
„Boss“ recent decedat, Carlo Gambino.

Mafia,. 1 
întreg' i 

•i-f a ci p '

î 
î
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11.15; 1X31; 14: 1X15: JX15): Dru
mul Sării (orele 15.3»; 18; 20.15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Dacia (orele 9; 1145; lljt; 15,45; 
18: M.15).

MOMEALA : Bucefi (orele 15,80; 
17.45: M).

OAMENI RESPECTABILI : GiU- 
leș:i (orele 15J»: 17.45; »).

TANASE SCATIU : Unirea (ore
le 16; 19): Ferentari (orele 16; 19).

CEI 12 DE LA BARLETTA : F1O- 
reasca (orele 15J0: 18; 20.15).

BUNICUL ȘI DOI DELINC- 
VENTI MINORI : Cotroceni (ore
le 9.33: 12: 14; 16: 18: »): Miorița 
(orele 9; 11.15: 12J9: 15,45: 18 : 20).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Volga (orele 9: 1105; 1340; 15,45; 
18; 20,15).

SCLAVA IUBIRII î Viitorul (o- 
rele 15,30; 18; 20).

CEI PATRU MUȘCHETARI : Mo
șilor (orele 15,30; 13; 20.15).

JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE ȘCOALA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

OGLINDA PENTRU CRISTINA î 
Popular (orele 15,45; 18; 20).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII : Munca (orele 15,45; 18; 20).

DIN ZORI ÎN ZORI : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20).

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADA: Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Fla
căra (orele 16 ; 18; ’ 20),

ÎNTOARCEREA MARELUI

BLOND : Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

MERE ROȘn : Vitan (orele 18; 
20).

URSUL YOGI : Vitan (orele 
14.30: 16).

ULTIMELE ZILE ALE VERII î 
Rahova (orele 16; 18; 20).

OSINDA : Progresul (orele 15,30; 
13: 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Crîn- 
gași (ora 17).

Opera; Română : HAMLET — 
ora 19; Teatrul de .Operetă : SIL
VIA — ora 19,30; Teatrul Național

(Sala Mică):,CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF — ora 19,30; 
(Sala Atelier): DESTINE — ora 
19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio): INTERVIU. 
— premieră — ora 19,30; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Sala Magheru) : 
LADY X — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : CARAMBOL — ora 19; Tea
trul de Comedie : NICNIC — spec
tacol aminat din 12 XII 1976 — ora 
15; Teatrul Giulești : CU OLTEN- 
CELE NU-I DE GLUMIT — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala. 
Savoy)-: REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; (Sala Victoria) : E NE
MAIPOMENIT — ora 19,30; Tea
trul „Eminescu" — Botoșani (la 
Teatrul „Ion Creangă") ; RECI-

• UN TINAR SPANIOL. An
gel Almazan, în virată de 18 ani. 
care a participat la o demonstra
ție organizată împotriva referen
dumului, a decedat ca urmare a 
rănilor provocate de intervenția 
brutală a poliției.
APEL AL P.C. DIN VENEZUELA 
PENTRU UN FRONT ELECTORAL 

UNIC
P.C. din Venezuela a. ad. 

forțelor progresiste ale țării , 
pelul de a crea nn front ele' 
ral unic pentru alegerile K 
rale ce urmează să aibă loc
anul 1978. în document se apre
ciază că un asemenea front va 
contribui la unirea forțelor tu-, 
turor organizațiilor politice de \ 
stingă, acestea urmind să se pre
zinte in alegeri cu un program 
comun și un candidat unic la 
postul de președinte.

• PRIMUL MINISTRU AL 
SPANIEI. Adolfo Suarez, a de
clarat că guvernul pe care îl 
conduce este de acord ca limba 
catalană să devină limbă oficia
lă. alături de spaniolă, în cele 
patru provincii din Catalonia. 
Șeful guvernului a făcut această 
declarație cu prilejul unei vizite 
efectuate in Catalonia — infor
mează agenția U.P.I.

NOUL PREȘEDINTE 
AL COMISIEI C.E.E.

Consiliul miniștrilor de externe 
ai „celor nouă" au desemnat in 
mod oficial noul președinte al 
Comisiei C.E.E. in persoana lui 
Roy Jenkins (Marea Britanie), 
care va prelua atribuțiile la 6 
ianuarie anul viitor. In același 
timp, au fost desemnați cei 5 
vicepreședinți af Comisiei C.E.E.

• GUVERNUL REPUBLICII 
TRINIDAD-TOBAGO a hotărit â 
să preia cele 76 stații de distri
buire a petrolului deținute
firma nord-americană 
Prin preluarea acestor 
de distribuire, guvernul va 
ține in întregime controlul asu
pra celor 142 stații petroliere e- 
&stente in țară. Guvernul a 
hotărit, de asemenea, să preia 
operațiunile de stocare a benzi
nei și lubrifianților din portul 
El Socorro, clin apropiere de 
Port of Spain.

pe scurt
despre perspectivaPreședintele Makarios 

reluării negocierilor intercomunitare 
în problema cipriotă

Președintele Ciprului. arhie
piscopul Makarios, a declarat că 
este de așteptat ca negocierile 
intercomunitare în problema ci
priotă, suspendate din luna fe
bruarie a.c„ să fie reluate-în,pri
mele luni ale anului viitor — in
formează agenția cipriotă de 
știri. în cadrul unui interviu a- 
cordat ziarului atenian „Apogev- 
matini", președintele Makarios 
a precizat că secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, în-

treprinde consultări în vederea 
pregătirii condițiilor pentru re
luarea convorbirilor intercomu
nitare în problema Ciprului. Re- 
ferindu-se la perspectivele aces
tor tratative, șeful sțatului • ci
priot a precizat că nici un fel de 
negocieri nu vor avea șanse de 
reușită dacă nu se vor face pro
puneri cuprinzătoare de 
comunitatea ciprioților
pentru reglementarea problemei.

către 
turci

Șomaj in creștere in țările 
Pieței comune

Statisticile publicate luni la Bruxelles de serviciile Comisiei 
C.E.E. notează o tendință dc înrăutățire a situației pe piața forței 
de muncă din țările Comunității economice (vest)-europene, rela
tează agenția A.N.S.A.

Creșterea șomajului este deosebit de puternică în Danemarca și 
în Belgia și ceva mai puțin sensibilă în Irlanda, R. F. Germania 
și Olanda.

în Italia, precizează agenția, în luna septembrie se înregistrau 
1 198 673 de șomeri, în Marca Britanie s-au semnalat în octombrie 
1 377 110 șomeri, iar în R. F. Germania 984 699 de șomeri in 
noiembrie.

TINDU-L PE SHAKESPEARE — 
ora 19,30: Teatru] „Ion Creangă" 
(la . Căminul cultural Bragadiru) : 
RECITAL DE POEZIE PATRIOTI
CA — ora 19,30; Teatrul ..Țăndă
rică" (Sala Victoria): FATA ba
bei ȘI FATA MOȘULUI — ora 
16: (Sala Academia): PUNGUȚA 
CU DOI BANI — ora 10: Circul 
București : COLOMBO ȘI... MIS
TERELE CIRCULUI — orele 10; 
19,30: Ansamblul „Rapsodia. Ro
mână" : LA HANUL CU CÎNTECE
— ora 19,30.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. Învățămintul a- 

gro-industrial și absolvenții săi : 
mecanizatorii. 16.30 Curs de limbă 
germană. 17,W Telex. 17,05' Enci

clopedie penjtru tineret. 17,30 Ho-, 
chei : Cehoslovacia - — Suedia. 
Transmisiune de la Moscova. 18.30 
Din viața plantelor și animalelor.
18.50 Rezultatele tragerii pronoe <- 
preș. 18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 Ț 
de seri. 1,9.30 Telejurnal. ® O zi ■ 
din viața Republicii. 20,00 Reflec
tor : Gările și . servidiile pentru că
lători. 20,20 Publicitate. 20.25 Tele- 
clnemateca. Ciclul : „Dosarele e- 
cranului". 32,10 Cîntarea României1 
— Festivalul -creației: și hărniciei.
22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

20,00 Stagiunea camerală bucu-’- 
reșteană. 21.00 Pe teme economice. 
Pregătiri pentru. 1977 în industria 
bucureșteană. .21,20 Telex. 2i;a5 De
sene anințate. întîlnire cu perso
najele.-Iui Walt Disney. 21,45 Ac
tualitatea cultural-artistică. 22,15 
DincolQ de. cumpăna. luminii — Re
portaj de it. coi. vasile Nîfeuță.
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