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TOVĂRĂȘII EMIL BODNARAȘ 
i ÎNCETAT DIN VlAfĂ

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Marii Adunări 

Naționale, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România
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Marcînd un moment important în viața social-politică a țării, Termocentrala
Turceni

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Naționalâ, Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Socialiste România anunță cu profundă 
durere că la 24 ianuarie a incetat din viață, după o în
delungată suferință, tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, vechi mi
litant al mișcării comuniste și muncitorești revoluțio
nare din țara noastră, fiu credincios al partidului șl al 
poporului român, luptător devotat pentru cauza socia
lismului, pentru întărirea și înflorirea patriei noastre.

în Capitală și în 21 de județe se desfășoară cu succes

CONFERINȚE JUDEȚENE 
ÂLE CONSILIILOR POPULARE

în pregătirea Congresului consi
liilor populare județene și președin
ților consiliilor populare — eveniment 
de o însemnătate deosebită în viața 
politică, economică și socială a țării 
noastre — sîmbătă au început, la 
București și în 21 de județe, lucră
rile conferințelor județene ale con
siliilor populare.

Conferințele urmează celor ce au 
avut loc, după cum se știe, duminică, 
18 ianuarie, in alte 18 orașe reședin
ță de județ.

Etapă importantă în pregătirea 
Congresului consiliilor populare, care 
Va avea loc în curînd, conferințele 
oonstituie o expresie elocventă a per
fecționării și adîncirii continue a de
mocrației noastre socialiste, fiind 
menite să sporească contribuția orga
nelor locale ale puterii de stat și ale 
deputaților la conducerea treburilor 
obștești, să asigure o mai largă parti
cipare a maselor de oameni ai muncii 
la înfăptuirea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, elaborat de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român.

La. lucrările conferințelor iau parte 
mii de deputați ai consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și 
comunale. Sint prezenți, de asenje- 
nea, numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, re

prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, cadre de con
ducere din întreprinderi, șantiere, din 
agricultură, din unități de cercetare și 
cultură.

Din partea conducerii de partid și 
de stat, la conferințe participă to
varășii : în municipiul București — 
Manea Mănescu ; în județele : Argeș
— Ion Ursu ; Bacău — Leonte 
Răutu ; Bihor — Angelo Miculescu ; 
Brăila — Janos Fazekas ; Buzău — 
Petre Lupu ; Caraș-Scverin — Mihai 
Dalea ; Dîmbovița — Ion Ioniță ; 
Dolj — Ștefan Voitec ; Hunedoara — 
Mihai Marinescu ; Ialomița — Gheor- 
ghe Pană ; Iași — Emil Bobu ; Ma
ramureș — Iosif Uglar ; Mureș — 
Vasile Patilineț ; Neamț — Emil Dră- 
găncscu ; Olt — Cornel Burtică ; Pra
hova — Gheorghe Oprea ; Satu-Mare
— Mihai Gere ; Sibiu — Nicolac 
Giosan ; Teleorman — Gheorghe Ră- 
dulescu ; Timiș — Ilie Verdeț ; 
Vrancca — Lina Ciobanu.

Conferințele județene ale consiliilor 
populare prilejuiesc o analiză exigen
tă și creatoare a sarcinilor și răs
punderilor ce revin consiliilor popu
lare, tuturor deputaților, în noua eta
pă de dezvoltare a patriei, în înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru, in conducerea întregii activi
tăți economi-co-șociale locale, în so
luționarea nemijlocită a problemelor 
privind organizarea, muncit și,; vieții 
fiecărui județ, oraș și comună.

în cadrul dezbaterilor care au 
început ieri și continuă duminică, atit 
în plen, cît și pe secțiuni, sint ana
lizate sarcinile ce revin consiliilor 
populare în cincinalul 1976—1980, pla
nul în profil teritorial, programele de 
activități privind dezvoltarea și mo
dernizarea industriei și agriculturii, 
sporirea eficientei investițiilor, schi
tele de sistematizare a teritoriului și 
localităților, gospodărirea fondului fo
restier și a apelor, pregătirea forței 
de muncă, creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii.

Chibzuind asupra modalităților de 
soluționare eficientă a problemelor 
menite să transforme fiecare locali
tate intr-un‘centrii economic și so
cial în continuă dezvoltare, deputății 
consiliilor populare, în primele lor 
conferințe, își iau angajamente con
crete de a mobiliza toate forțele 
materiale și umane pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor obiectivelor 
prevăzute în planul pe acest an și pe 
.întregul cincinal, în industrie, în agri
cultură, cît și în celelalte sectoare 
ale economiei și vieții sociale.

Prin larga problematică a dezbate
rilor, prin numeroasele propuneri 
concrete, conferințele consiliilor popu
lare prilejuiesc, totodată, un valoros 
schimb de experiență'în îndeplinirea 
sarcinilor, de mare' răspundere ce. re
vin organelor locale, tuturordepu
tății or. . ’

Primul coș de fum — 
la cota 100 metri

Cu un important avans față de 
grafic, lucrările de construcție a pri-, 
mului coș de fum de la termocen
trala Turceni — care va măsura în 
final 280 de metri, fiind sub acest 
aspect cea mai înaltă construcție din 
țară — au ajuns zilele acestea la 
cota 100. De menționat că de Ia ni
velul de 62 metri, la edificarea aces
tei dificile construcții, se aplică me
toda cofragului glisant — metodă de 
mare randam’ent productiv, care per
mite totodată economisirea unei în
semnate cantități de material lem
nos. Primul coș de fum de la ter
mocentrala Turceni este executat de 
lotul de constructori condus de 
maistrul Ion Irod, care s-a angajat 
să termine lucrarea cu mult înainte 
de termen. (Dumitru Prună).

Modernizarea unor artere
rutiere in Capitală

în acest an, preocuparea munici
palității bucureștene pentru realiza
rea unor artere rutiere de mare im
portanță în rezolvarea unor proble
me stringente ale traficului urban se 
va concretiza, în primul rînd, în fi
nalizarea lucrărilor de pe șos. Pan- 
telimon, str. Jiului. Calea Dorobanți 
(3 fire pe sens), Calea Floreasca și 
șos. Iancului. în același timp, se va 
moderniza șos. Giurgiului pe porțiu
nea dintre Piața Pieptănari și str. 
Luică. Pe șos. Mihai Bravu, între 
str. Laborator și bd. Muncii, se va 
începe turnarea îmbrăcăminților as- 
faltice. Totodată, se va lucra la pre
lungirea Bujoreni, asigurîndu-se in 
acest fel o legătură mult mai bună 
cu zona industrială Militari..

. Tot în. acest an vor fi atacate, lu
crările de modernizare a șoselei de 
centură a Bucureștiului, ceea ce va 
duce la întregirea' adertui’rthel'-’ett^h 
terior cu funcții de, dirijare și fil
trare' a traficului de.tranzit- ../.'■•'•r' ș.,.;

(Ager,preș) *
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Actualitatea 
agricolă
Se lucrează intens 
pentru pregătirea 

tractoarelor și mașinilor 
agricole

în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii se lucrează intens, în a- 
ceste zile de iarnă, la revizuirea 
parcului de mașini ce vor fi folosite 
la lucrările agricole de primăvară, 
în majoritatea județelor s-a termi
nat repararea grapelor cu disc, cul
tivatoarelor, a mașinilor de împrăș
tiat îngrășăminte chimice și amen
damente, de combatere a dăunători
lor, ca și a semănătorilor de plante 
prășitoare. De asemenea, mai mult 
de 80 la sută din mașinile de plan
tat cartofi și răsaduri de legume au 
fost puse în stare de funcționare.

în ce privește tractoarele, repara
țiile au fost efectuate în proporție 
de 75 la sută. în stațiunile din unele 
județe, ca Vîlcea, Vrancea, Argeș, 
Bacău, Alba, Constanța și Caraș- 
Severin, peste 80 la sută din trac
toare sint gata pentru a începe ac
tivitatea în cîmp. Continuarea ac
țiunii de recondiționare a unor piese 
de schimb și furnizarea, potrivit gra
ficelor, a celor contractate cu uzinele 
constructoare de mașini asigură con
diții pentru terminarea la vreme a 
reparațiilor și folosirea deplină a 
tractoarelor la executarea lucrărilor 
agricole de primăvară. Se apreciază 
că, datorită măsurilor organizatorice 
adoptate în acest scop, executarea 
lucrărilor de revizie tehnică a mași
nilor agricole se află într-un stadiu 
mai avansat decît la aceeași dată a 
anului trecut.

(Agerpres)

La fertilizarea ogoarelor 
să fie folosite 

toate resursele
în ultima săptămînă, cooperatorii • 

au intensificat ritmul lucrărilor de 
fertilizare a terenurilor destinate 
însămînțărilor de primăvară. Ca ur
mare, au fost realizate 84 la sută 
din prevederile programului pe luna 
ianuarie. în unitățile, cooperatiste 
din județele Dolj și Dîmbovița, bu
năoară, unde formațiile de lucru or
ganizate în acest scop au folosit în 
mod judicios mijloacele de transport, 
au fost fertilizate suprafețe de aproa
pe 2,5 ori mai mari decît cele pre
văzute pentru această lună. De ase
menea, unitățile agricole coopera
tiste din județele Buzău, Caraș-Se- 
verin, Bacău, Satu-Mare, Bistrița- 
Năsăud și Prahova au transportat în 
cîmp cantități de îngrășăminte supe
rioare celor prevăzute în planurile 
stabilite. în alte județe însă, printre 
care Teleorman, Timiș, Arad,, Iași, 
Hunedoara, Covasna și Suceava, re
zultatele de pînă acum sînt sub ni
velul posibilităților de care dispun 
unitățile agricole cooperatiste.

Se impune ca în toate județele să 
se ia măsuri, pentru folosirea mari
lor rezerve' de îngrășăminte organice 
existente la ferme și în gospodăriile 
personale, ca și la complexele de creș
tere a animalelor, în vederea ferti
lizării unor suprafețe cît mai mari 
ți obținerea pe această cale a unor 
recolte sporite.

(Agerpres)
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Bercenl — unul din marile cartiere ale Capitalei Foto : E. Dichiseanu

RESURSELE MATERIALE
■' folosite oii măre chibzuință, 

valorificate cît mai bineIn acest an, mai mult de jumătate din economiile la costurile de producție trebuie realizate prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie
Planul pe 1976 stabilește că mai mult de jumătate din economiile 

prevăzute a se realiza prin micșorarea costurilor de producție tre
buie să se obțină pe seama reducerii consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, combustibili și energie electrică și a creșterii 
gradului de valorificare a resurselor materiale.

în legătură cu necesitatea utilizării chibzuite a resurselor mate
riale și tehnice, a întăririi spiritului gospodăresc în toate unitățile 
economice, tovarășul Maxim BERGHIANU, ministrul aprovizionării 
tehnieo-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, a răspuns 
Ia întrebările redactorului „Scinteii".

La 24 ianuarie a incetat din viață 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Activist de frunte al Partidului 
Comunist Român și al statului nos
tru socialist, tovarășul Emil Bod
naraș și-a consacrat viața slujirii’ 
cu abnegație, devotament și înflă
cărare a luptei pentru înfăptuirea 
celor mai inalte idealuri de liber
tate și progres social ale poporului 
român, cauzei socialismului și în
floririi patriei.

Născut la 10 
tr-o familie de 
Suceava, Emil 
cursurile Facultății de drept a Uni
versității din Iași, unde ia primul 
contact cu cercurile marxiste, și 
apoi ale școlii de ofițeri din Timi
șoara, pe care a absolvit-o ca șef 
de promoție în 1927.

Cunoscind viața grea a oamenilor 
muncii și profund revoltat de ne
dreptățile sociale ale regimului 
burghezo-moșieresc. Emil Bodnaraș 
a fost unul din ofițerii care a în
țeles încă de atunci că rolul ar
matei este de a servi întotdeauna 
și in orice împrejurări interesele 
vitale ale întregului nostru popor, 
ale eliberării naționale și sociale. 
Arestat 
la zece 
deținut 
Brașov, 
legătura strinsă cu comuniștii din 
conducerea partidului, au însemnat 
pentru Emil Bodnaraș ani de călire 
revoluționară, de formare a sa 
pentru sarcinile de înaltă răspun
dere pe care aveau să i le încredin
țeze partidul, poporul.

în anii grei ai dominației fasciste, 
în condițiile creșterii rezistentei îm
potriva Germaniei, ale adîncirii 
crizei regimului antonescian, Parti
dul Comunist Român, în colaborare 
cu. celelalte forțe democratice, pa
triotice. a elaborat planul de acțiune 
în vederea înfăptuirii insurecției na- 

. țipnalejo . șrmate antifasciste. . și.ow; 
antiimperialiste.

Din. însărcinarea conducerii parti- 
duluiț'.'înTaceastă perioadă crucia
lă pentru viitorul României și al 
poporului nostru, tovarășul Emil 
Bodnaraș a îndeplinit misiuni de 
înaltă răspundere. Ca unul din to
varășii însărcinați cu 
operativă a activității pentru reali
zarea acestor sarcini, tovarășul Emil 
Bodnaraș a contribuit la organizarea 
aparatului militar al partidului, la 
îndrumarea acțiunilor generalilor și 
ofițerilor patrioți în vederea 
răsturnării prin forță a dictaturii 
militaro-fasciste, arestării membri
lor guvernului antonescian. întoar
cerii armelor împotriva hitlerișt’ilor 
și alăturării României la coaliția 
antifascistă.

După eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, a îndeplinit mi
siuni de răspundere în munca de 
partid și de' stat, militînd cu înflă
cărare și înalt simț al datoriei pen
tru elaborarea și înfăptuirea politi
cii de construire a socialismului, 
avîntul economiei naționale și al 
culturii.

Ales membru al Comitetului 
Central la Conferința Națională a 
partidului din octombrie 1945 și al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
la Congresul al VI-lea al partidu
lui, din februarie 1948, a făcut de 
atunci neîntrerupt parte din condu
cerea partidului.

Ca membru al conducerii partidu
lui, tovarășul Emil Bodnaraș a ac
ționat cu fermitate pentru întărirea 
continuă a unității și coeziunii 
partidului, a disciplinei sale, pen
tru afirmarea și creșterea rolului 
său' conducător în societatea noas
tră socialistă.

fcbruarie 1904, din- 
țărani din Iaslovăț, 
Bodnaraș a urmat

și condamnat în anul 1934 
ani muncă silnică, a fost 
Ia Doftana, Aiud, Galați, 
Anii de închisoare. prin

conducerea

. Prin activitatea sa pe linie de 
Sthf, bS‘Secretar general la Preșe
dinția Consiliului de Miniștri, în 

.19.45, și apoi, flin 1946, ca subsecre
tar de stat la Președinția Consiliu
lui de Miniștri, aduce o contribuție 
de seamă la făurirea unui aparat 
de stat nou, corespunzător intere
selor maselor populare.

Ministru al forțelor armate intra 
anii 1947—-1955, general de armată, 
Emil Bodnaraș a desfășurat o bo
gată activitate pentru înfăptuirea 
politicii partidului de făurire a 
armatei populare, devotată trup și 
suflet poporului muncitor, apără
toare fermă a cuceririlor revolu
ționare, a cauzei socialismului și 
păcii.

Din 1954 pînă în 1965 a fost vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, iar în perioada 1965—1967, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. între anii 1957—1959 a 
fost ministru al transporturilor și 
telecomunicațiilor.

în sesiunea Marii Adunări Națio
nale din decembrie 1967 a fost 
ales vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, fiind reales în legislatu
rile următoare.

Deputat în primul parlament de
mocratic al României, din noiem
brie 1946, a fost ulterior ales în 
toate legislaturile Marii Adunări 
Naționale.

x Militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, indeplinind vreme înde
lungată sarcini de răspundere în 
conducerea partidului și statului, 
Emil Bodnaraș a militat cu devo
tament, cu energia și capacitatea, 
cu spiritul de disciplină și de or
dine care l-au caracterizat, pentru 
triumful cauzei eliberării naționa
le și sociale a poporului, partici-

pînd cu dăruire revoluționară la 
cele mâi "ifhport'ahte acțiuni ale is
toriei- României contemporane, la 
cuderirea"'' șf\‘ ib’ștaiii'area puterii 
populare1,' la' opera di»1 construcție' a 
societății socialiste în patria noas
tră. A adus, totodată, o contribuție 
activă la 
țională a 
întărire a 
și unității 
țelor antiimperialiste, a mișcărilor 
de eliberare națională, de promo
vare a relațiilor de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială, pentru afirmarea 
în viața internațională a principii
lor noi, de egalitate, de respectare 
a independenței și suveranității na
ționale, pentru înfăptuirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Pentru meritele sale în bogata și 
îndelungata activitate desfășurată, 
pentru devotamentul cu care a ser
vit interesele poporului, cauza 
construcției socialismului în Româ
nia, Emil Bodnaraș și-a cîștigat 
înalta prețuire a Partidului Comu
nist Român, a statului nostru, fiind 
distins cu titlurile de „Erou al 
Muncii Socialiste", „Erou al Repu
blicii Socialiste România", cu cele 
mai înalte ordine și medalii ale 
țării noastre.

Prin încetarea sa din viață, Parti
dul Comunist Român și statul so
cialist, întregul nostru popor suferă 
o grea și dureroasă pierdere. Amin
tirea tovarășului Emil Bodnaraș, 
fiu credincios al țării, luptător de
votat pentru triumful ideilor socia
lismului și comunismului, pentru ’ 
înflorirea patriei și a națiunii noas
tre socialiste, va rămîne mereu vie 
în inimile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră.

larga activitate interna- 
partidului și statului de 
colaborării, solidarității 
țărilor socialiste, a for-

I

I

— O trăsătură esențială a planului 
pe anul care a început o constituie 
asigurarea echilibrului material, a 
bazei materiale, în concepția unui 
regim sever de economisire și valo
rificare superioară a tuturor’ mate
riilor prime și materialelor, combus
tibilului și energiei. Cu atit mai mult 
trebuie acționat cu toată fermitatea 
pentru reducerea substanțială a con
sumurilor materiale în condițiile ac
tuale, cînd — după cum se știe — 
pe plan mondial problema materiilor 
prime și energiei capătă un caracter 
tot mai acut, iar la o serie de pro
duse prețurile continuă să crească. 
Or, pentru ca situația grea din lume 
să influențeze cît mai puțin asupra 
dezvoltării economiei naționale, toa
te resursele materiale, interne și din 
import, trebuie gospodărite cu maxi
mă chibzuință, valorificate superior. 
Tocmai de aceea, nivelurile resurselor 
materiale înscrise în plan se bazează 
pe norme și indici de consum strînși, 
judicios dimensionați, pentru respec
tarea cărora sînt necesare eforturi 
de concepție, de bună gospodărire din 
partea, colectivelor tuturor întreprin
derilor și centralelor, a specialiștilor 
din ministerele de resort. Comparativ 
cu anul 1975, în anul 1976, pe seama 
reducerii principalelor norme și a in
dicilor de consum care se aprobă la 
nivelul central și luînd în conside
rare efectele pozitive ale îmbunătă
țirii structurii producției, urmează a 
se economisi 600 000 tone metal, 5,3

milioane tone combustibil convențio
nal, 4,7. miliarde kWh energie elec
trică, 2.4 milioane mc masă lem
noasă, 410 000 mp piei naturale, pre
cum și alte materii prime și mate
riale. Obținerea acestor economii este 
pe deplin posibilă și se fundamen
tează pe importantele rezerve exis
tente în acest domeniu în numeroase 
întreprinderi din diferite ramuri ale 
economiei naționale. în acest sens, 
trebuie arătat că, deși in ultimul 
timp s-au intensificat preocupările 
pentru folosirea judicioasă a resurse-, 
lor materiale, risipa nu a fost li
chidată în întregime, consumurile 
normate mai sînt în multe cazuri 
depășite. Or, trebuie să se înțe
leagă cu. claritate de către fie
care cadru de conducere, de că
tre fiecare colectiv de întreprindere 
că economia națională nu dispune de 
rezerve destinate acoperirii unor 
consumuri suplimentare determinate 
de depășirea normelor sau de nereali-, 
zarea la timp a resurselor planificate.

— V-ați referit la obligativitatea 
încadrării stricte, riguroase in con
sumurile materiale planificate. Ce 
măsuri se întreprind in acest sens ?

— De fapt, este vorba de o activi
tate foarte complexă, care începe de 
la planificare pînă la realizarea și 
valorificarea produselor finite. Un 
rol deosebit îl are, în acest context, 
controlul consumurilor prin norme. 
Astfel, pentru anul 1976 sînt apro
bate la nivel central 7 500 norme de

consum, cu 1 200 norme mai mult 
față de anul 1975, prin care se asi
gură cuprinderea integrală a consu
murilor la principalele materii prime, 
materiale, combustibili și energie 
utilizate în întreaga economie na
țională. Pentru exercitarea unui con
trol mai eficient, îndeosebi pentru 
prevenirea unor eventuale depășiri 
ale consumurilor și stabilirea opera
tivă a măsurilor. necesare, au fost 
aduse unele îmbunătățiri siste
mului informațional referitor la 
realizarea normelor de consum. 
Amintesc în acest sens extinde
rea nomenclatorului normelor de 
consum cu urmărire lunară, pînă la 
peste 70 la sută din consumul prin
cipalelor materiale normate la nivel 
central. De asemenea, s-a luat mă
sura analizării decadale a realizării 
normelor de consum și a acțiunilor 
de încadrare in aceste norme a fie
cărei întreprinderi, cu participarea 
personalului de specialitate din com
partimentele de' control din cadrul 
bazelor. județene și al inspectoratelor 
teritoriale ale Ministerului Aprovi
zionării. în acest mod, împreună cu 
ministerele de resort, vom putea ac
ționa mai ferm atit pentru preveni-

> rea depășirii unor norme, cit și pen
tru a opri livrarea unor cantități de 
materii prime și materiale echiva
lente cu cele, consumate peste preve
derile din norme.

— In contextul cerinței punerii 
în valoare a tuturor resurselor ma
teriale ale economiei,, ce acțiuni mai 
importante sint prevăzute pentru 
1976 și ce trebuie întreprins cu prio
ritate ' in acest domeniu, pentru va
lorificarea superioară și atragerea 
in circuitul economic a tuturor re
surselor materiale ?

— Pentru economia noastră, o ce- 
(Continuare în pag. a III-a)

COMITETUL CENTRAL MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT GUVERNUL
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cu privire la funeralii
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Emi.1 Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vechi mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești revoluționare din țara 
noastră. Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Marea 
Adunare Națională, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au 
numit o comisie de partid și de

stat pentru organizarea funeraliilor, 
alcătuită din tovarășii : Manea Mă
nescu, Ștefan Voitcc, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Gheorghe Stoica și 
Constantin Pîrvulescu. /

Ziua de 27 ianuarie a.c. se de
clară zi de doliu. în această zi, în 
întreaga țară se vor arbora în 
bernă drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România și drapelul Par
tidului Comunist Român.

în ziua de 27 ianuarie, ziua fu
neraliilor. manifestările distractive

și sportive, adunările festive și co
memorative se suspendă. Teatrele, 
cinematografele, radioul, televizi
unea și celelalte instituții de cul
tură își vor adapta programele în 
mod corespunzător.

Corpul neînsuflețit ai lui Emil 
Bodnaraș va fi înhumat la Iaslo
văț, județul Suceava.

în Capitala Republicii Socialiste 
România. în ziua funeraliilor se vor 
trage, în semn de ultim omagiu, 
21 salve de artilerie.

Din partea Comisiei pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea fune

raliilor tovarășului Emil Bodnaraș 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului Ernil^- Bodna
raș va fi depus în holul Pa

latului Marii Adunări Naționale.
Pentru a-și lua rămas bun, oa

menii muncii vor avea acces în 
ziua de 26 ianuarie între orele 
15.00 și 18.00 și în ziua de 27 
ianuarie între orele 9,00 și 10,45.

Mitingul de doliu va avea loc în 
ziua de 27 ianuarie ora 11, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
iar înhumarea, în localitatea Iaslo
văț, județul Suceava.

BULETIN MEDICAL
Tovarășul Emil Bodnaraș, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a decedat la 24 
ianuarie 1976, ora 1,10, la spital.

Tovarășul Emil Bodnaraș prezen
ta o veche suferință coronariană, 
cu repetate infarcte miocardice, 
tulburări de ritm cardiac, insufi

ciență cardiacă și renală cronică și 
endocardită septică in anteceden
tele apropiate.

Cu tot tratamentul complex apli
cat, aceste suferințe s-au agravat

progresiv, în ultimele zile declan- 
șîndu-se un nou infarct miocardic 
complicat cu insuficiență cardiacă 
acută și grave tulburări de ritm, 
cu evoluție ireversibilă.

Prof. dr. Radu Păun, ministrul sănătății, prof. dr. Pop D. Popa Ioan, 
acad. prof. dr. C. Iliescu, prof. dr. Matei Balș, prof. dr. Vlad Voicu- 
lescu, prof. dr. Eugen Proca, conf. dr. Lazăr Kleinerman, dr. Gheorghe 
Gheorghiu, conf. dr. George Lltarczek.
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curaj
S-a intimplat la Radomirești, 

lingă Bacău. In clipa în care 
Gabriel Busuioc din clasa a Vl-a 
și-a făcut apariția pe poarta șco
lii, colegii l-au intimpinat cu 
aplauze : „Bravo, Busuioc I" In 
ajun, Gabriel salvase viața unui 
copil din sat. In timp ce se aflau 
pe un derdeluș, o mogîldeață de 

, om de 5 anișori, Răducu, a alu
necat într-o groapă ădincă de 
peste doi metri, plină ochi cu 
apă, Auzindu-l țipînd, copiii din 
jur s-au speriat și au început să 
strige după ajutor, fugind 
incotro. Singurul rămas pe 
gropii a fost Gabriel, care a 
imediat in apă și, după 
multe încercări, a reușit
tragă la mal pe Răducu. Tot el 
i-a dat apoi primul ajutor, fă- 
cîndu-i respirație artificială. A- 
poi l-a înfofolit în haina lui și 
l-a dus, pe brațe, pini acasă la 
părinți. Și n-a plecat de lingă 
el pînă ce Răducu nu și-a re
venit de-a binelea. Bravo, 
Busuioc l

care 
buza 
sărit 
mai 
să-l

Mesaj peste 
veacuri

La nord de Hîrșova, in peri
metrul fostei cetăți antice Troes- 
mis, a fost descoperit un capitel 
aparținînd unei construcții din 
secolul II e.ni Ceea ce constituie 
o raritate este ornamentația de 
bronz aplicată pe marmură. Un 
adevărat basorelief, înfățișînd în 
centru un berbec, , in jurul 
căruia se află un cerc de amo
rași, unii dintre ei cîntînd din 
instrumente specifice epocii, alții 
alcătuind o horă. Capitelul 
— care va îmbogăți colecția Mu
zeului de arheologie din Con
stanța — constituie un mesaj 
peste secole al nivelului artistic 
pe care îl atinseseră creatorii 
din cetatea antică de pe malul 
Dunării.

Povara
de pe munte

O fată s-a accidentat grav, un- I 
deva, pe stincile Făgărașului. 
Imediat a intrat in acțiune echi- J 
pa ' :'_j,Salvamont“ ‘ din .Sibiu., o.j 
„Salvamontiștii" au găsit fata și 
au pornit cu ea hț(,vflle.;,p,gj;..pen-ll.jl 
tru ăl'brăbi internare a. Șpfg.i.o
tal, Constantin Tovisi, din echipa 
„Salvamont", a fost trimis in 
satul Sebeșul de Sus pentru a 
telefona după o mașină a Sal- | 
varii. Pentru a-i ajuta pe coechi
pieri, care cărau fata, Tovisi a I 
luat cu el și o parte din răni- . 
țele lor. S-a dus în sat, a tele
fonat și a ieșit apoi în calea 
echipei. La un popas, Tovisi 
constată cu surprindere că o I 
mină nevăzută l-a „ușurat" de 
toată povara. Adică îi furase ra- 1 
nițele. Fata a ajuns la timp la , 
spital, iar pe urmele răufăcăto
rului au ajuns organele de mi- | 
liție. Toate ranițele au fost gă
site la I. Bora, din Sebeșul de | 
Sus. Acum așteaptă să i se 
și lui o... povară.

dea

i,..l

iui-

ORGANELE
LOCALE
ALE
PUTERII
DE STAT

o

în materialele publicate 
anterior în cadrul acestei 
rubrici s-au evidențiat de
mocratismul prpfund sub 
semnul căruia funcțio
nează consiliile populare, 
formele multiple prin 
care oamenii muncii par
ticipă la realizarea atri
buțiilor organelor locale 
ale puterii de stat. Astăzi 
ne vom ocupa de o altă 
formă organizatorică ce 
întregește paleta largă a 
modalităților prin' care 
consiliile populare atrag 
oamenii muncii la condu
cerea și organizarea acti
vității locale în cele mai 
diferite domenii, la solu
ționarea pe plan loca! a 
treburilor de stat și ob
ștești : comitetele de ce
tățeni.

Potrivit legii, comitetele 
de cetățeni, organizate de 
către comitetele executi
ve ale consiliilor popu
lare, se aleg in adunări 
ale cetățenilor. In fata 
cărora răspund de activi
tatea depusă. Ele sint de 
mai multe feluri.

Astfel. comitetele de 
cetățeni pe circumscripții 
electorale — municioale. 
ale sectoarelor municipiu
lui București, orășenești 
sau comunale — sint'alese 
tn adunările generale ale 
cetățenilor din circum-

/

Geamanta
nul predat

Alexandru Mihăilă călătorea 
cu trenul pe ruta București — 
Cluj-Napoca. Avea cu' el o cutie 
și o sacoșă. Zărind în fața unui 
compartiment un geamantan 
mai acătării, A. M. și-a așezat 
și el cutia și sacoșa deasupra. 
In gară la Apahida a coborît. Și 
încă foarte grăbit. Avea de ce 
să se grăbească. Odată cu cu
tia și sacoșa, A. M. coborise și 
cu geamantanul. Dar n-a apu
cat bine să plece trenul și a și 
fost interceptat de lucrătorii 
la miliția gării'.

— Al cui e geamantanul și 
cotro 1 — a fost întrebat.

— Care geamantan ? — a 
cut pe naivul A. M. Apoi, ca și 
cind atunci l-ar fi văzut prima 
oară în viața lui, s-a mirat :

— Formidabil ! Cred că l-am 
luat din greșeală, 
predau.

A fost predat. Și
— proprietarului și 
ganelor de judecată, 
narea : trei ani închisoare. A.M. 
se află la a șaptea condamnare. 
Și de fiecare dată pentru 
lași gen de fapte.

de

in-

fă-

Trebuie să-l

geamantanul
A. M. — or-

Condam-

ace-

Luase măsuri pentru 'ca tot ce 
avea să urmeze să se facă „pe 
nevăzute și neștiute" : trăsese 
perdelele la geamuri, încuiase 
ușa, pusese pe cineva să tragă 
cu coada ochiului pentru a nu 
veni vreun musafir nepoftit. Dar 
de ce i-a fost frică Ioanei Ciu
percă, n-a scăpat: s-a pomenit 
in prag cu niște musafiri. Ne
poftiți, dar bineveniți. Spunem ’ 
bineveniți, pentru că „musafirii" 
respectivi, de la miliția din Giur
giu, au salvat, în ultima clipă, 
viața unui copil. Un copil care 
va veni, peste citeva luni, pe 
lume și se va înălța, copăcel, 
in mijlocul nostru. Prinsă in 
flagrant, in timp ce încerca să 
întrerupă cursul normal al unei 
sarcini, Ioana Ciupercă a fost 
arestată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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scripțiile electorale res
pective. Activitatea lor 
este perm .nentă. gravitind 
in jurul deputaților de cir
cumscripții,. care sint. de 
regulă, președinții aces
tora.

Datoria comitetelor de 
setâțeni din cadrul circum
scripțiilor electorale este 
de a asiguri legătura per
manentă între cetățeni și 
comitetele executive ale 
consiliilor populare, de a 
cunoaște sarcinile și o- 
biectivele acestora, in ve
derea realizării lor efec
tive prin aportul general 
De aici decurge și obli-

tectia pădurilor și pină la 
îmbunătățirea 
materiale de funcționare 
a școlilor.
unor activități pentru e- 
ducarea elevilor, sau spri
jinirea unităților sanitare 
în realizarea educației 
sanitare a maselor ș.a.

în .activitatea lor, con
siliile populare se spriji
nă și pe echipele de con
trol obștesc. Reorganizate 
prin lege in anul 1972, ac- 
tivînd sub • conducerea 
consiliilor Frontului U- 
nității Socialiste, ele asi
gură participarea efec
tivă la activitatea de cori-

condițiilor
organizarea

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

CONSILIILOR POPULARE

gația comitetelor de cetă
țeni pe circumscripții. e- 
iectora'le de a prezenta 
informări și dări de sea
mă in fața comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare — prilej potri
vit pentru analiza activi* 
tații depuse, pentru iden
tificarea experienței îna
intate, a acelor forme și 
mijloace menite să con
ducă la o mai bună va
lorificare a priceperii șl 
competentei oamenilor.

O altă formă impor
tantă de atragere . a ce
tățenilor la soluționarea 
problemelor 
constituie 
existente 
instituții 
sau cele 
rea unor 
crări de
Acestea au o sferă extrem 
de largă de atribuții — 
de la asigurarea condiții
lor 
unor 
local.
țiile.
paratiile. la școli, inter
nate. cămine și grădinițe 
de copii, case de cultură, 
dispensare, baze sportive, 
drumuri, diguri etc. între
ținerea și exploatarea, ra
țională a pășunilor.

obștești o 
comitetele 

pe lingă 
social-culturate 

pentru efectua- 
oblective și lu- 
interes obștesc.

pentru executarea 
lucrări cu caracter 
cum slnt construe- 

amenajările sau re-

pro-

trol obștesc a reprezen
tanților organizațiilor sin
dicale și de tineret, a co
mitetelor șl comisiilor de 
femei, a celorlalte orga
nizații obștești, coopera
tiste și profesionale. 
Membrii, echipelor de con
trol slnt aleși în adunări 
ale organizațiilor din care 
fac parte sau in adună
rile cetățenești pe cartie
re și sate. Sfera de ac
țiune a acestor organis
me larg reprezentative 
este foarte întinsă, înglo- 
bind controlul activității 
desfășurate de către în
treprinderile de stat și 
cooperatiste producătoare 
de bunuri de consum, u- 
nitățile de stat și coope
ratiste prestatoare de ser
vicii către, populație, uni
tățile comerciale și de a- 
îimentnție publică, canti
nele și restaurantele de 
pe lingă întreprinderi și 
instituții, unitățile spita
licești și farmaceutice, 
cr.eșe. grădinițe, cămine, 
aziluri de bătrîni, stațiuni 
balneoclimaterice, unitătl 
de gospodărie comunală.

între formele organiza
torice pe care se sprijină 
consiliile populare în ac
tivitatea lor se numără și

comitetele asociațiilor de 
locatari, menite să urmă
rească buna gospodărire 
a fondului locativ, pre
cum șl respectarea nor
melor de conviețuire din
tre locatari.

Se cuvin menționate, 
de asemenea, in acest 
context, comisiile de ju
decată. Participarea mase
lor la conducerea trebu
rilor de stat capătă, in a- 
cest caz, un caracter mai 
complex, urmărind și în
tărirea legalității, promo
varea eticii . și echității 
socialiste. Prin comisiile 
de judecată. oamenii 
muncii contribuie de fapt 
la realizarea în viață a 
uneia din funcțiile inter
ne ale statului, și anume 
funcția care include a- 
părarea proprietății socia
liste și personale, a inte
grității persoanei umane, 
a drepturilor și libertăți
lor cetățenești.

Iată deci 
vantai de 1 
zatorice și 
atragere a 
soluționarea 
lor . .
resti. sociale, culturale și 
politic-administrative, de
ci. absolut în toate dome
niile în care exercită 
atribuțiile consiliile popu
lare. Esențial 
ganele locale 
de stat să se 
mod susținut 
fica cit mai eficient acest 
cadru organizatoric, de a 
face ca fiecare din aceste 
organ^me să-și trăiască 
din plin viata, să contri
buie activ la solutionarea 
problemelor din sfera lui 
de competentă.

Este necesar, de aceea, 
ca birourile și comitetele 
executive să păstreze un 
contact permanent cu co- 
mitcte’e de cetățeni, cu 
celelalte forme amintite, 
să le îndrume continuu, 
tocmai pentru n 1» activi
za, a le îmbunătăți stilul 
de muncă. 1ntr-un cuvînt.. 
pentru a le transforma în 
organisme canab'le să va
lorifice sniritul de iniția
tivă si 
lor. să 
cîrea 
liste.

un întreg e- 
forme organi- 
posibilitățî de 
oamenilor la 

i probleme- 
economico- gospodă-

este ca or
ale puterii 

preocupe -în 
de a valori-

priceperea nwe- 
contribuie lă ndîn- 
democratief socia-

»

PROGRAMUL I

y ■. ........... .............. —..   * * «•••
Informații, sesizări, propuneri de ia cititorii si corespondenții „Scînfeîi

ii

11,45

12,30
13,00
13.05
17,20

17,35

17,55

19,00

19.30
20,00

20,20

21.30
22,00
22,10
22.30

Film documentar.
Tot înainte I
Film serial pentru copil : Daktari. 
Viața satului.
Aventura cunoașterii.
Bucuriile muzicii. Concert perpe- 
tuum extraordinar : W. Ă. Mozart. 
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical.
însemnări despre Australia. Docu
mentar. ' >
Slmfbnia nr. 88 în sol major de 
J. Haydn.
Primarul de la Galații Bistriței, 
omul care Încearcă să schimbe 
fața satului.
Film serial : ..Ascensiunea omu- 
'ui" (episodul IV).
Micul ecran pentru cei mici. LegȘ- 
mîntul lui Cuza.
Telejurnal.
Baladă pentru atest pămînt : La 
gurile Istrulul.
Film artistic : Lucas Tanner — 
premieră pe țară.
Concert de seară.
24 de ore.
Duminica sportivă, 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic. Concertul 
Filarmonicii de stat „G.. Enescu". 
Dirijor ; Mircea Crlstescu. Solist : 
Ștefan Ruha. In program : I.alo — 
Simfonia spaniolă ;, P. I. Cealkov- 
ski *- Simfonia a IV-a. tn pauză ; 
Viața muzicală in actualitate.

20,00 Eroi Îndrăgiți de copii.
20,20 Ora melomanului : Concert Schu

mann.
Artă plastică. Muzee »i expoziții. 
Film serial : Kojak.

21,20
21,40
22,30 închiderea programului.

NOI MODELE 
DE CONFECȚII

în perioada 10—24 ianuarie a.c. 
Ia întreprinderea de confecții din 
orașul Vaslui s-au lansat în pro
ducție 10 modele de confecții so
licitate de comerț pentru întregirea 
gamei sortimentale. Alte 20 de modele 
vor fi lansate în fabricație în luna fe
bruarie, astfel că spre finele anului 
se vor produce aproape 250 de mo
dele. Realizările în producție, inclusiv 
înnoirea sortimentului, au permis co
lectivului întreprinderii de confecții 
Vaslui să. livreze, cu 10 zile mai de
vreme. beneficiarilor de pe piața in
ternă întreaga cantitate de marfă . 
contractată pentru luna februarie a.c. 
(Crăciun Lăluci).

La lucru si acasâ cu oamenii
unei tinere platforme industriale

■■■li >:-T. ' I ■<■■„!
Bistrița-Năsăud, .cincinalulPentru județul

ficația unei adevărate renașteri. Oamenii de pe aceste meleaguri, 
țraqșpunind in fapt politica partidului dp dezvoltare armonioasă a tu- 

. țurpr județelor țării, , ițu irtfprimat-.^ocjiriîopî.e. atriplă și puț'ețjyg^ dez- ■- ------- -X.... pt
au

voltare industrială. Primele obiective industriale au prins contur 
viitoarea platformă industrială a Bistriței, iar întreprinderile 
schimbat viața și înfățișarea Bistriței, ale localităților învecinate.

martie 19*2. O dată memorabi-31
lă. Intră in funcțiune primele linii 
tehnologice ale primului obiectiv : 
întreprinderea de textile Tiețesute de 
pe viitoarea platformă industrială 
Bistrița. Se consemna o premieră pe 
țară, acest obiectiv fiind unic in. ra
mura industriei ușoare românești. 
Lucrau atunci, aici, aproape 500 de 
oameni. La puțin timp după ce se 
turnaseră primii metri cubi de be
ton. a 
gelica 
Astăzi, 
partid 
aminte __ __ _____
industrial. în același 
mai citeva luni, a intrat în produc
ție și fabrica de mobilă. 1973. Un 
prim obiectiv al construcției de ma
șini — întreprinderea de utilaj pen
tru industria materialelor de con
strucții și refractare — își începe ac
tivitatea productivă. 1974. Ultima ca
pacitate industrială intrată în func
țiune în cincinalul trecut pe platfor
ma Bistriței este întreprinderea de 
sticlă menajeră. Numărul de mun
citori, tehnicieni, ingineri, economiști 
se ridică astăzi la 5 000, de zece ori 
mai mult decit iu urmă cu patru 
ani.

Cine sint acești oameni ? Sint cei 
care, ’intr-o singură zi, produc "pe 
platforma industrială : 30 de garni
turi de mobilă, 15 000 metri pâtrați 
de plăci aglomerate din lemn, 28 000 
de obiecte de sticlă sau mii de me
tri pătrați de textile nețesute. Și 
enumerarea produselor ar putea fi 
continuată. Ce vîrstă au oamenii 7 
Unii au tîmplele 
rînd au ieșit de 
Adunate, virstele 
numai 24 dc ani.

Unde locuiesc 7 
tierele Bistriței : 
bal. Concomitent cu dezvoltarea plat
formei industriale, au fost con
struite în cincinalul trecut peste 3 500 
apartamente. Cine n-a mai văzut 
Bistrița din 1971. cu siguranță că 
rămine impresionat de realizările care 
i-au dat contur de oraș modern./Dar 
acesta nu este decit un inceput, de-

venit și tînăra ingineră An- 
Crețu. împreună cu soțul ei. 
secretară a comitetului de 

din întreprindere. își aduce 
cu emoție de clipa debutului 

1_1. î„ __ l..,i an, Ia nu-

ninse, alții de cu
pe băncile școlii, 
lor dau o medie de
Intr-unui din car-

Viișoara sau Deca

a
Vinătorii de incendii : LUCEA

FĂRUL — 9; 11,15; 13.30: ÎS; 18,15; 
20,30, BUCUREȘTI — 0; 11,13;
13,30; 16; 18,15: 20,30. FAVORIT — 
9,15; ll,30z 13,45; 16; 18.15; 20,30. 
O Sfere Se foc : TIMPURI NOI 

9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
Lotte la Weimar : LUMINA — 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.

9; 11,15; 
18.15; 20,30, MIORIȚA — 

13,30; 15,45; 18; 20.
tel
9:

•
9;

Colț Alb : GRIVITA 
13,30; 16; .............
9; 11,15;
• Acest I 
VAL — ‘
20.30.
© Patima 
13,45; 16,15. 
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, MODERN — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Circul : VICTORIA — 9.15;
11,30; 14; 16; 18,15; 20,15, FLAMU
RA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 
20,15.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 18; 20,15.
• Cei trei mușchetari : PATRIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Alarmă în Deltă: . DOINA r- 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, AR
TA — 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 
0,30; 11,30; 14; 16; 18; 20.

de dragoste : FESTI-
11.15; 13.30; 16; 18,15;

SCALA — 9,15; 11,30;
18,30; 20.45, FERO- 

' .............. 18,15;
9:

38 de coduri poștale
Pentru înlesnirea primirilor. și 

trimiterilor poștale, Direcția gene
rală a poștelor și telecomunicațiilor 
a publicat noul Cod poștal al loca
lităților. La cererea mai multor ci
titori. care nu și-au putut procura 
noul , cod poștal, publicăm astăzi In 
ordine' alfabetică codurile orașelor 
reședință de județ: Alba Iulia 2 500; 
Alexandria 0 700 ; Arad 2 900 ; Ba
cău 5 500 ; Baia Mare 4 800 ; Bistri
ța 4 400 : Botoșani 6 800 ; Brașov 
2 200; Brăila 6 100; Buzău 5 100; 
Cluj-Napoea 3 400 ; Constanța 8 700; 
Craiova 1 100 ; Deva 2 700 ; Drobeta

1971—1975 a avut semni- ,mupele„înv.ecinate peste 400 de mun
citori. Discdtăhi cu unii dintre ei : 
lăcătușul Constantin Anghel, timpla- 

ofKisul iLi.yj.uoAlexan.dru și Toadep Bucur 
de la combinat, sau cu Eugen Ker- 
tesz și Traian Năstuță, de la între
prinderea de sticlă menajeră, - și re
marcăm ce înseamnă pentru ei. pen
tru familiile lor. pentru comunele 
unde trăiesc faptpl că muncesc pe 
platforma industrială. Multi și-au 
construit case noi, și-au cumpărat 
bunuri de folosință îndelungată. 
Iată ce arată o statistică întocmită .

oarece, in actualul cincinal se 
construi

Foarte
Bistriței 
familiști, 
la căminul

vor 
alte 12 000 de apartamente, 
multi tineri muncitori ai 
locuiesc in căminele de ne
lată o secvență surprinsă 

întreprinderii, de sticlă

Reflexe sociale ale industrializării județului 
Bistrița-Năsăud: ® De zece ori mai multe locuri 
de muncă ® Peste 3500 de apartamente recent 
construite și alte 12000 în actualul cincinal ® 
Mărfuri mai multe și mai bune pentru cumpă
rătorii de la sate • Rodna și Prundu-Bîrgăului, 

în curînd orașe

menajeră. Aici locuiește, împreună 
cu alte două colege, tînăra munci
toare Ana Mihut. din comuna Uriu. 
Cu citeva ore Înainte am întilnit-o 
în secția de gravură a fabricii de 
sticlă. Dupâ-amiază cosea 
pe pinză alte flori.

— Cum ați devenit din 
muncitoare ?.'

— Pentru început ne-a 
la toate. Am învățat însă 
intă și majoritatea am înțeles că a 
munci în fabrică e o mare răspun
dere.

— Ce vi se pare mai important ca 
muncitoare 7

— Să înțelegi că fabrica e, de fapt, 
o mare familie. Să înțelegi că de 
munca ta depinde munca tovarășei 
de lingă tine. $1, înțelegînd aceste 
lucruri, să muncești bine, să ții frun
tea sus cind te duci pe acasă, la 
țară.

...Acasă, ia țară, unde mulți din
tre cei ce lucrează pe platforma in
dustrială a Bistriței se întorc zilnic. 
Numai de la combinatul de prelu
crare a lemnului fac naveta in co-

cu migală
țărănci —
fost greu 
cu stăru-

la uniunea județeană a cooperative
lor de consum. în satele din județul 
Bistrița-Năsăud au fost vindute in 
cincinalul trecui mărfuri in valoare 
de peste Irei miliarde lei. Numai in 
1975 au (ost pumpârate importante 
cantități de ounuri Ie folosință. în
delungată : 1 265 frigidere, 786 ma
șini de cusut, 845 mașini de spălat 
fufe, 314 aspiratoare de praf, 2 595 
aparate de radio, 2 012 televizoare, 
1 325 biciclete și garnituri de mobilă 
tn valoare de circa 31 milioane lei.

Apar noi construcții, ce transfor
mă vechile sate in centre civice în
floritoare. Lechința — o comună din 
multe alte ale județului — oferă azi 
următoarea imagine edilitară : un 
complex comercial cu autoservire 
pentru mărfuri alimentare, cofetărie, 
confecții ș.a. ; o secție de confecții, 
încălțăminte, brutărie, frizerie ; cre- 
șa și grădinița însumează peste 160 
locuri, școala generală de 10 ani are 
15 săli, iar cea de 8 ani — 8 săli ; 
căminul cultural este de 500 locuri ; 
mai există un spital și o casă de 
nașteri.

Satul bistrițe-an, asigurînd forță de 
!muncăr,jțotj mai»bine pregătită' pen-f,) > 
tru dezvoltarea induștriei, se ,trans-- 
.fprmă dpciiiinhtiiftn glert. Schițele, .de 
.sistematizare. de . la. Casa de cultură 
din Bistrița dezvăluie metamorfozele 
comunelor. Reținem că în acest cin
cinal două dintre ele, Rodna și 
Prundu-Bîrgăului, vor deveni orașe 
agroindustriale, iar orașele de as
tăzi ale ținuturilor Bistriței și Nă- 
săudului își vor lărgi mult contu
rurile de puternice centre indus
triale.

La ședința comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană din decembrie 
1975, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Ceea cc am înfăptuit pînă 
acum e o garanție că vom realiza 
programul stabilit de Congresul al 
XI-Iea. Nu va fi ușor, desigur. Mă 
gindesc la cei din Bistrița, la cei din 
Sălaj, din Botoșani, din Vaslui, care 
trebuie să obțină o creștere a pro
ducției de aproape 5 ori". într-ade- 
văr, in actualul cincinal, fiecare ju
deț trebuie să realizeze o producție 
globală industrială în valoare de mi
nimum 10 miliarde lei. E firesc ca 
județul Bistrița-Năsăud să cunoască 
unul dintre cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare industrială — de 42 Ia 
sută anual. Au fost alocate în a- 
cest scop investiții de peste 10 mi
liarde lei. Pe baza lor. se vor con
strui peste 50 de obiective industria
le, aparținînd ramurilor de vîrf ale 
economiei naționale : 
al actualului 
tot atit cit in 
1975.

înfăptuirea 
țitoare, a 
Congres ni consiliilor populare, 
determina, 
mutații In . . ,
județului. Astfel, se vor realiza în 
aceeași perioadă peste 12 000 aparta
mente, 263 săli de clasă, se vor asi
gura circa 2 60(1 locuri în cămine de 
nefamiliști, 3 550 locuri in grădinițe, 
3 890 locuri în internate. Forța 
muncă din industria județului 
spori de 2,3 ori față de 1970. Schim
bări profunde, fertile — aflate sub 
semnul înnoitor al Industrializării 
socialiste — își pun astfel pecetea 
pe frumoasele meleaguri bistrițene.

in fiecare an 
cincinal se va construi 
întreg cincinalul 1971—

acestor sarcini tnsufle- 
hotărîrilor apropiatului 

va 
in tontinuare, profunde 
viața >rașelor și satelor

de
va

Ion LAZAR 
Ion ANGHEL

Tr. Severin 1 500 ; Focșani 5 300 : 
Galați 6 200 ; Iași 6 600 ; Miercurea 
Ciuc 4 100 ; Oradea 3 700 ; Piatra 
Neamț 5 600 ; Pitești 0 300 ; Ploiești 
2 000 ; Reșița 1 700 ; Km, Vîlceg 
1 000 ; Satu-Mare 3 900 ; Sf. Gheor- 
ghe 4 000: Sibiu 2 400; Slatina 0 500; 
Slobozia 8 400 ; Suceava 5 800 : Tg. 
Jiu 1 400 ; Tg. Mureș 4 300 ; Timi
șoara 1 900 ; Tîrgoviște 0 200 ; Tul- 
eea 8 800 ; Vaslui 6 500 ; Zalău 4 700. 
(întrucît Capitala are o codificare 
ceva mai complicară, vom da ex
plicațiile cuvenite Intr-o viitoare 
informație).Vă interesează?

Ostropel de ma
crouri, creirrâ de 
icre de cod, ras 
macrou cu legume, 
chilcă în sos picant, 
lapte hiperoroteic, 
brînzeturi „Olimp", 
„Vlădeasa", „Carpati
na", „Desert", gulaș 
dietetic, ostropel olte
nesc, încă 7—8 sorti
mente de ulei comes
tibil și grăsimi natu-

rale. Iată doar o foar
te mică parte din nou
tățile gastronomice pe 
care ni le oferă ma
gazinele de prezentare 
ale Departamentului 
industriei alimentare. 
Noile produse au fost 
îndelung testate de u- 
nitățile de prezentare. 
Ii s-au adus modifi
cări. In funcție de pre
ferințele cumpărătorl-

lor. De fapt, tocmai 
consultarea publicului 
larg, testările repetate 
au făcut ca cele 14 
magazine ale . între
prinderii de prezenta
re și desfpcere să ob
țină rezultate econo
mice remarcabile : în 
ultimul timp și-au du
blat și chiar triplat 
încasările.Noi construcții sanitare

Anul acesta vor fi construite sau 
extinse numeroase unități spitali
cești bucureștene. La .spitalul clinic 
„Caritas" va fi dat îA folosință un 
nou pavilion cu 140 de paturi, iar 
la spitalul „23 August", care asi
gură asistența medicală a oameni
lor muncii din zona acestei platfor
me industriale, vor fi terminate lu
crările de mărire a capacității cu 
încă 80 de paturi. Ambele obiective 
sînt în curs de exeiuție. în apro
pierea parcului sportiv Progresul 
va fi dată în folosință o nouă ma
ternitate cu peste 500 de paturi 
(prin reamenajarea în acest scop a 
mai multor imobile din strada dr. 
Staicovici nr. 63, în care au func
ționar pînă acum alte instituții).

în Capitală
Tot in acest an va începe con

strucția unui spital modern, cu 700 
de paturi și policlinică, in cartierul 
Drumul. Taberei. Amplasat în apro
piere de Intersecția bulevardului 
Alexandru Moghioroș cu strada 
Compozitorilor, el va asigura asis
tenta medicală'pentru locuitorii din 
această zonă a Capitalei. Alte im
portante fonduri de investiții sînt 
destinate lucrărilor de reamenajare 
a spitalelor „Bucur" și „Dr. Stîn- 
că". De asemenea, vor continua lu
crările de construcție la complexul 
clinic cu 1 540 de paturi ce se înalță 
iij imediata apropiere a Institutului 
de medicină și farmacie. (Dumitru 
Tîrcob).După ce s-a deschis, a intrat în reparație

După un an de întîrziere, față de 
data stabilită pentru execuție, 
„Cheia", obiectiv turistic, și-a des
chis porțile. Primii oaspeți au so
sit în ajunul Anului nou. Prim,!!, 
dar și ultimii. De ce 7 Pentru că pe 
ziua de 5 ianuarie a.c.. așa după 
cum ne relatează tovarășul Teodor 
Plosca, responsabilul complexului, 
construcția a intrat in reparații. Si
gur. o situație paradoxală. Cauza : 
constructorii (care «înt în «ubordi-

nea beneficiarului, adică a U.J.C.C. 
Prahova) au lucrat necorespunzător, 
în ziua de 22 ianuarie a.c. ne-am 
interesat dacă s-a redeschis „Cheia". 
Nu, nu s-a întîmplat acest așteptat 
eveniment. Pentru că nu veniseră 
încă receptionerii lucrărilor de re
parații. Fapt e că pentru moment 
„Cheia", în plin sezon, stă ' 
Din ce buzunar se plătesc 
bele 7 (Constantin Căpraru. 
pondentuJ „Scinteii").Din scrisorile cititorilor

închisă, 
pagu- 
cores-

trenultrecute, ne acrie V. Maria din Sibiu, am călătorit cu 
de la București spre Brașov, în vagonul 10, locul nr. 26. Ni- 
trenul a mers repede, în compartiment era curățenie. în

o Zilele 
rapid nr. 25, 
mic de zis,, ucuui mcia xepeue, m vuuipaL uuieiil uuiușeiue. m 
schimb, frig. Am sesizat controlorului defecțiunea. Ca să „dreagă" lucru
rile sap.•«&;. le justifice, mi-a răspuns candid :. „Parcă numai in vagonul 
10 e frig;?". , .......

D;e.,fapt.- tntț-jm.. fel. avea dreptate. în aproape toate vagoanele era 
frig. Ceea ce" înseamnă l că al ti „controlori" de la C.F.R. trebuie întrebați...

• Bine ați venit la „Clăbucet-PIecare". împreună cu alți colegi de ser
viciu, iubitori ai muntelui, ne scrie C. Munteanu din Brașov, mă duc aproa
pe săptăminal la acest punct turistic. Din două motive. Mai întii, condi
țiile inegalabile pe ,care le oferă natura : acolo găsim aer curat, zăpadă, 
soare. Iar în al doilea rînd, e vorba de ospitalitatea gazdelor. în cabană < 
e ordine și curățenie. Atenția, față de .turiști ajunge pînă acolo incit, zil
nic, pe fiecare masă sînt așezate vase cu flori proaspete. Mincarea este 
excelentă și diferită de la o zi la alta (in fiecare zi se pregătesc 7—8 fe
luri de mîncare). Toate acestea la un loc. plus politețea gazdelor, fac o 
bună propagandă turistică, iar panoul pe care scrie „Bine ați venit, la 
Clăbucet-PIecare" te îndeamnă să... mai rămîi.

Rubricâ realizată de Gh. GRAURE
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Campionatele internaționale de tenis de masă
Probele pe echipe din cadrul cam

pionatelor internaționale de tenis do 
masă, ce se desfășoară în sala spor
turilor Floreasca din Capitală, s-au 
încheiat sîmbătă seara cu un dublu 
succes al sportivilor din R.P. Chine
ză. în finala competiției masculine, 
selecționata R.P. Chinese a_întrecut 
cu 3—0 echipa Franței, 
tehnice : Lian Ko-lian 
2—0 (21—12, 21—15) ; Li Cen-și — 
Birocheau 2-0 (21—13. 21—15) ; Lian 
Ko-lian, Li Cen-și — Secretin, Biro
cheau 2—0 (21—14, 21—12).

Rezultate 
Secretin

La feminin, echipa R.P. Chineze a 
întrecut în finală cu 3—1 formația 
Cehoslovaciei. Rezultate tehnice : Yu 
Cen-cia — Silhanova 2—0 (21—15,
21—15) ; Ien Kue-li — Zizkova 2—0 
(21—11, 21—16) ; Silhanova, Zizko
va — Yu Cen-cia, Ien Kue-li 2—0 
(21—19, 21—11) ; Ien Kue-li — Silha
nova 2—0 (21—9, 21—13).

Astăzi de la orele 8,30 și 15,00 se 
dispută semifinalele și finalele pro
belor individuale.

X

SINAIA; Boberii noștri conduc

la campionatele europene de tineret
Campionatele Europene de bob 

pentru tineret — a căror deschidere 
festivă a avut Ioc vineri la Sinaia 
— au început ieri dimineața pe noua 
și moderna pîrtie de pe Furnica. 
Inițial fuseseră prevăzute două man
șe, dar vremea (cald și ploaie) nu 
a permis desfășurarea decit. a unei 
singure manșe. Cele 17 echipaje au 
putut efectua în bune condiții fieca
re cite o coborîre oficială, cel mai 
bun timp 
România I 
diferența de

înregistrindu-1 echipajul 
(Secui, Lixandru). Cum 
timp dintre boberii noș-

tri și echipajele clasate pe locurile 
imediat următoare este de numai 
citeva sutimi de secundă (R. D. Ger
mană Ia 4 sutimi și Austria la 12 
sutimi), lupta pentru titlu rămîne, 
firește, absolut deschisă.

După lapovița care a continuat șă 
cadă ieri după-amiază, organizatorii 
și sportivii speră ca totuși in timpul 
nopții temperatura să scadă sufi
cient pentru ca celelalte două manșe 
prevăzute pentru astăzi (de la ora 
8.00 dimineața) să se poată desfășu
ra normal. (I. Dumitriu).

• Program pentru copii : DOINA
— 9.30.
• Pirații din metrou : CASA FIL
MULUI - 10; 12; 14; 16; 18; 20,
EXCELSIOR - 9; 11.15; 13,30; 16; 
13,15; 20,30. MELODIA - 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30, GLORIA - 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; u “ 
©• Cursa î DACIA — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20,15. FLOREASCA 
11,13; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• J. D. CahiH : AURORA 
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20,15, 
MIS — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
20,15.
• Noaptea — 10; 12,15, Familia 
Toth — 10,30, Eclipsa — 20,30 ; CI
NEMATECA (sala Union).
e Anna Karenina : r VIITORUL — 
16; 18: 20.
© Cum să-I înecăm pe doctorul 
Mracek : UNIREA — 16; 18; 2Q.
• Marele Gatsby : BUCEGI — 
13,30; 16,15; 19, POPULAR — 15,30; 
19.
• Cercul magic : URA — 15,30;
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15.
• Evadatul : DRUMUL _ _
15,30; 18; 20,15, COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Splendoarea pulberii : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.

Ferma lui Cameron t MUNCA
— 15,45; 18; 20.
• Dragoste H 1< ani t PACltA
14; 16; 18; 20.
• Ochii Shivanel : * COSMOS — 
13,30; 16,15; 19,15.

Mastodontul : CRÎNGAȘÎ
• Alexandra șî infernul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Seara celei de-a l-a aO« 11 
FLACARA — 15,30; 18; «L

Orașul văzut de sus : RAHOVA
- 15.45; 18: 20,15.
• Acest bărbat adevărat : VITAN
— 16; 18; 20.

20,30. 
13,30; 
— o;

- • ;
TO- 

16;

SARn

1T.

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirlța — 10,30, 
Comoara din deal — 19,30, (sala 
mică) : Valiza cu fluturi — 10, Co
medie de modi treche — 15, Via
ța unei Cemel — 20, (sala Atelier): 
Capul — 16, Miniaturi lirice și co
regrafice — 20,30.
• Filarmonica .George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Ciclul „Du- 
pă-amieziie muzicale ale tineretu
lui". Recital de violoncel : Maria
na Kauntz. La pian : Albert Gut
tman — 18, Ciclul „J. S. Baci», 
muzlcianul-poet. Integrala sona
telor pentru flaut ți continuo. For
mația Collegium Musicum Aca- 
demicum — 20.
» Opera Română : Coppelia — 11, 
Trubadurul (cu concursul sopra
nei Ștefani* Moldovan — R.P. Un
gară) — 19.
• Teatrul de operetă : Boards 
Londrei — 10,SO, Hăspintia — 19,30.
• Teatrul de comedie ; Prețul — 
10,30, Moliâre Ia Teatrul de come
die — 15, Trei surori — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) t Joc de pisici — 10, Fer-

ma — 13. între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 19.30, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Elisabeta 1 — 10, 
Noile suferințe ale tînărului
— 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 10,30, Viața e ca un vagon ? — 
15, Cu cărțile pe față — 19,30.
© Teatrul .,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia - 10, Lady X — 15,30, Ulti
ma cursă — 19,30, (sala Studio) : 
Te cînt patrie — 10,30, Trei întîl- 
niri — 15, Patru iacrimi — 19.
•< Teatrul Ciulești : Spectacol de 
poezie și muzică românească — 
10; 15, Fotbal - 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Me
dalion Sevilla Pastor — 11, Evrei
ca din Toledo — 19,30.
• Teatrul șatiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse — 11; 1.9,30, (sala Vic
toriei) : Cavalcada comediei — 
19,30.
©■ Teatrul ,,1. Vasilescu" ; Școala 
bîrfelilor —• 19,30, (la sala Palatu
lui) : Ninge cu melodii — 16; 19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Poveștile
de aur — 10, Aici zorile atnt li
niștite — 10; 19,30. /
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ghiocei... mărgăritare
— 16,30, PC-un ficior de plai — 
19,30.
©> Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Șoricelul șl păpușa — 11, 
(sala Academiei) : Petrică șl lupul
— 11.
• Circul București ? Carnavalul 
rîsului — 10; 16; 19,30.
© Studioul de teatru I.A.T.C. « 
Caleidoscop — 15, Bădăranii — 
19,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

român Ilie Năstase s-a 
semifinalele turneului 
de la Catonsville (Ha

llie Năstase 
australian

Tenismanul 
calificat în 
internațional_ _  ___
ryland). în „sferturi", 
l-a intîlnit pe jucătorul 
Phil Dent, în fata căruia a ciștigat 
cu 6—4, 3—6, 6—3.

în semifinale. Năstase vă juca cu 
Solomon, iar Gorman îl va intîlni pe 
Dibbs.

VOIE/
Echipa feminină de volei a clubu

lui Dinamo București, aflată in tur
neu In Polonia, a susținut a treia in- 
tîlnire in compania formației Wisla 
Cracovia. Voleibalistele românce au 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—0 (15—12, 15—8, 15—6). în primul 
joc, formația Dinamo București cîști- 
gase cu 3—2, iar, în cel de-al doilea, 
victoria revenise gazdelor cu 3—0.

HANDBAL
în meci retur pentru sferturile d« 

finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin, echipa 
vest-germană V.F.L. Gummersbach a 
învins cu scorul de 20—11 (11—8)
formația poloneză Slask Wroclaw. 
Partida s-a desfășurat la Dortmund 
și a fost urmărită da eirea 10 OM ds 
spactatoria

în primul joc. handbaliștii polonezi, 
ciștigaseră numai cu scorul de 22—15. 
astfel că formația V.F.L. Gummers
bach s-a calificat pentru semifinalele 
competiției.

AUTOMOBILISM
Cea de-a 44-a ediție a „Raliului 

Monte Carlo" s-a încheiat cu victo
ria pilotului italian Sandro Munari, 
care ciștigă pentru a treia oară a- 
ceastă competiție internațională au
tomobilistică. Sandro Munari a mai 
terminat învingător în anii 1972 și 
1975.

r

SCRIMA
Concursul Internațional de scrimă 

la care participă tineri sportivi din 
Bulgaria, R. D. Germană și România 
a continuat sîmbătă, în sala Floreas
ca II din Capitală. Proba feminină 
de floretă a revenit reprezentantei 
țării noastre Marcela Moldovan cu 5 
victorii, urmată de Carmen Budur 
(România) — 2 victorii, Bauer
(R.D.G.) — 3 victorii.

La spadă, pe primul Ioc s-a situat 
E. Kerekkes (România) — 5 victorii, 
Urmat de Florin Săvulescu (România) 
— 3 victorii, Tudor Bălănescu (Româ
nia) — 3 victorii, Milenov (Bulgaria) 
î» 2 victorii.

AstățJ s&ntaaațft au io® probele pe 
(Agerpres)

•5 ■"

r
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Excelenței Sale DATUK HUSSEIN BIN ONN
Primul ministru al Malayeziei

Vă rog să primiți sincere felicitări cu ocazia numirii dumneavoastră în 
funcția de prim-ministru al Malayeziei.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor popoare, păcii și colabo
rării internaționale.

MANEA MÂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, sîmbătă dimineața, pe Âb- 
delwahab Labidi, președintele Băncii 
Africane de Dezvoltare, care se află 
în vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate’ 
probleme privind .conlucrarea dintre 
instituțiile financiare și bancare din

tara noastră cu. Banca Africană de 
Dezvoltare.

La primire au luat parte Ion Epu
re. adjunct al ministrului finanțelor, 
Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de Investiții.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Buletin rutier
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA 
CIRCULAȚIE DIN INSPECTO
RATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Ministrul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale a plecat la Pekin

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a, plecat sîm- 
bătă după-amiază la Pekin, unde va 
avea convorbiri privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, membri ai 
conducerii' ministerului. Au fost de 
față Lu Ți-sin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim, și membri ai Amba
sadei R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

Manifestări dedicate Unirii
Un monument al

în ziua de 24 ianuarie, în Piața 
Unirii din Focșani a avut loc o a- 
dunare populară prilejuită de ani
versarea a 117 ani de la înfăptuirea 
actului istoric al Unirii Principate
lor Române.

Momentul sărbătoresc a fost mar
cat și prin dezvelirea Monumen
tului Unirii. Monumentul, crea
ție a sculptorului Ion Jalea, se com
pune dintr-un obelisc înalt de 20 
metri, placat cu marmură roșie, a- 
vînd la bază un tor de bronz pe care 
este măiestrit lucrată o compoziție 
ce cuprinde aproximativ 80 de per
sonaje, figuri de patrioți ce și-au 
adus contribuția la înfăptuirea Uni
rii. Pe obelisc este montată Stema 
Principatelor Unite.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune: 
Participanții la festivitate își îndreap-

★
In întreaga țară, în municipii și 

orașe, în comune și sate, în marile 
întreprinderi, în instituții, au avut 
loc impresionante manifestări popu
lare de masă dedicate aniversării eve
nimentului de importanță istorică 
majoră pe care-1 reprezintă Unirea 
Principatelor.

în Piața Unirii din Iași, dominată 
de statuia lui Al. I. Cuza, s-a desfășu
rat o amplă manifestare populară. 
Poeți ieșeni, actori de la Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsandri", ansambluri 
folclorice de la Combinatul de fibre 
sintetice, Casa de cultură a sindica
telor, Ateneul Tătărași, formații pio
nierești au prezentat un vibrant 
spectacol sugestiv intitulat „Hai să 
dăm mină cu mînă“. Mii de ieșeni 
prezenți la această mare manifesta
re au participat la hora în jurul sta
tuii domnitorului Cuza. Și în între
prinderile și instituțiile ieșene, în 
comunele județului au avut loc ieri 
ample și bogate manifestări dedica
te aniversării actului istoric al Uni
rii.

Ziua Unirii Principatelor aK fost 
sărbătorită la CIuj-Napoca prințr-un 
spectacol de poezie' și, riiuripă/ rdmâ* , 
nească desfășurat sub genericul „T’re- 
cînd prin curcubeu". Spectacolul a 
fost susținut de actori de frunte ai 
Naționalului clujean, de corul și or
chestra Operei Române. în Piața Pă
cii a avut loc sîmbătă seara tradițio
nala manifestare de masă dedicată 
acestui eveniment, în cadrul căreia 
mii de oameni ai muncii români și 
maghiari, tineri și vîrstnici. munci
tori și studenți au întins o impresio
nantă Horă a Unirii și au interpretat 
cîntece patriotice.

Unirii ia Focșani
tă gîndurile și sentimentele de stimă 
și. aleasă prețuire către dumneavoas
tră, pentru strălucitul exemplu de 
patriotism pe care îl dați zi de zi, 
pentru hotărîrea și abnegația cu care 
luptați și duceți mai departe înal
tele idealuri ale poporului nostru de 
progres și prosperitate, de unitate, 
independență și suveranitate.

Ridicarea Monumentului Unirii 
simbolizează contribuția pe care ge
nerația de azi o aduce la marele 
proces constructiv al patriei, la crea
rea unor motive majore de educație 
patriotică a generațiilor viitoare.

Dorim din adîncul ființei noastre 
să vă mulțumim pentru sprijinul a- 
cordat în realizarea acestui obiectiv 
și să vă promitem că vom depune 
toată străduința, priceperea și hotă- 
rirea de a face din orașele și satele 
noastre așezări prospere, demne de 
zilele pe care le trăim.

♦
Prin zeci de manifestări cultura

le. locuitorii județului Galați au cin
stit aniversarea Unirii Principatelor 
Române. Muzeul de istorie din Ga
lați a inaugurat o expoziție omagia
lă de documente, iar biblioteca „V. A. 
Urechia" din localitate — o expoziție 
de carte. La Casa de cultură a sin
dicatelor s-a desfășurat un simpozion 
omagial, urmat de spectacolul „U- 
nirea e în cuget și simțiri". Un co
lectiv de recitatori a oferit, de ase
menea, spectacolul de poezie intitu
lat „Un singur gînd, o singură voin
ță". în comunele județului s-au des
fășurat spectacole închinate eveni
mentului, s-au ținut șezători literare, 
au fost evocate artistic pagini glori
oase din istoria de luptă și jertfă a 
poporului nostru. »

Sub semnul sărbătoririi Unirii 
Principatelor Române, ieri’ la Satu- 
Mare s-a desfășurat tradiționala „Re
uniune corală județeană", care a 
întrunit peste 1 000 de coriști îmbră- 
cați în pitorești costume populare, 
din cele mai bune 18 coruri din ju- 

:’deg;;ții>iȘcum și câruri din '’MăraffiU- 5” 
• re.Ș„ . Ș'hor- După ce au străbătut’ 
'..cenîrjiî; prașului iijjțeifpretind ’Cînfe- 

ce consacrate evenimentului sărbă
torit și alte lucrări corale închinate 
patriei și partidului în limbile ro
mână, maghiară și germană, coruri
le au evoluat în fata unui numeros 
public pe scena Teatrului de Nord.

Din Vaslui și Sălaj, din Miercurea 
Ciuc și Suceava, din toate colțurile 
țării ne-au parvenit știri despre ma
nifestări de masă patriotice închina
te evenimentului Unirii.

(De la corespondenții „Scînteii")

Cronica zilei
Sîmbătă la amiază a părăsit defi

nitiv țara noastră Jadgish S. J. B. 
Rana, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Nepalului în Repu
blica Socialistă România.

★
Sîmbătă a sosit la București am

basadorul Republicii Costa Rica, Teo- 
doro Quiros Castro.

A apărut broșura 

„Programele pentru 

examenul de bacalaureat 
(de diplomă) 

în învățămîntul liceal 
(obiecte de cultură 

generală)"
A apărut broșura „Programele pen

tru examenul de bacalaureat (de di
plomă) în învățămîntul liceal (obiec
te de cultură generală)", editată sub 
egida Ministerului Educației și în
vățămîntului. Destinată tuturor celor 
care se vor prezenta la examene in 
sesiunile din acest an, ea cuprinde 
lista completă a temelor pentru ur
mătoarele obiecte : literatură (ro
mână, maghiară și germană), limbi 
străine, istoria României, probleme 
de filozofie și socialism științific, eco
nomie politică, matematică, fizică, 
chimie, biologie generală, botanică, 
zoologie, anatomia și fiziologia omu
lui. Lista obiectelor pentru examenul 
de bacalaureat (diplomă) la liceele 
industriale, economice, agricole, sil
vice, sanitare, pedagogice, reale, 
umaniste și de artă va fi publicată în 
revista „învățămîntul liceal și tehnic 
profesional" nr. 2/1976, care urmează 
să apară în a doua jumătate a lunii 
februarie.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 ianuarie. In țară : Cerul 
va fi variabil, mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații atît sub formă de 
ploaie, cit și sub formă de lapoviță 
și ninsoare în cea mai mare parte 
a țării.’ Vîntul va sufla potrivit cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura aerului va scădea ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni, iar maximele în
tre minus 3 și plus 7 grade. La mun
te va ninge viscolit. în București t 
Cer mai mult acoperit. Temporar 
precipitații. Vint potrivit eu unele 
intensificări.

Delegația Ministerului Educației și 
învățămîntului-, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației și în
vățămîntului, care a făcut o vizită in 
Republica Federală Germania la in
vitația ministrului federal pentru în- 
vățămint și știință’ al acestei țări, 
Helmut Rohde, s-a înapoiat sîmbătă 
după-amiază în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Radu Păun, ministrul 
sănătății, de membri ai conducerii 
Ministerului Educației și învățămîn
tului.

A fost prezent Erwin Wickert, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

★

La Bonn, tovarășul Paul Niculescu 
a avut, de asemenea, o întîlnire cu 
Katharina Focke, ministrul federal al 
tineretului, familiei și sănătății. în 
cursul întrevederii a fost evidențiată 
colaborarea pozitivă româno—vest- 
germană în domeniul sănătății și s-a 
subliniat ‘dorința comună de a o in
tensifica pe viitor.

(Agerpres)

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

IAȘI. La Iași a început construcția 
unei moderne piețe agroalimentare, 
amplasată in același vad comercial 
din actuala piață a halei. Noul obiec
tiv comercial,, cu subsol și trei nive
luri, va dispune de instalații frigo
rifice și beciuri pentru conservarea și 
depozitarea produselor, magazine de 
mărfuri alimentare — brînzeturi, 
carne, legume-fructe, pește, produse 
de panificație, un restaurant cu auto
servire, unități pentru desfacerea ar
ticolelor de uz casnic etc. Noua piață 
este menită să satisfacă zilnic cerin
țele de aprovizionare a peste 70 000 
cetățeni (Manole Corcaci).

ARGEȘ. Inovatorul Ilie Nedelea, 
împreună cu maistrul Gheorghe Popa 
și lăcătușul Mihai Privai, toți trei 
de la întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate din beton — 
Pitești, au conceput și executat o ma
șină de mare productivitate pentru 
confecționat inele . cu diametrul de 
800 mm pentru cofrajul de turnat 
stîlpi centrifugați. în loc de 4 inele 
confecționate de cinci muncitori în 
8 ore, mașina respectivă, minuită 
doar de trei muncitori, realizează 5 
inele pe oră. (Gh. Cîrstea).

VRANCEA. Centrala termică de pe 
platforma industrială a Focșaniului 
și-a dublat capacitatea prin punerea 
in funcțiune a unui cazan de 25 
Gcal/h. Tot aici au început lucrările 
de construcție pentru montarea unui 
cazan de 50 Gcal/h. Energia termică 
este destinată, nevoilor tehnologice 
ale întreprinderilor industriale din 
zonă, precum și termoficării muni
cipiului Focșani. Centralele termice 
și cazanele de capacitate mică vor 
fi redistribuite localităților mai mici 
din județ, (D. Drăgulescu).

iCLU.T‘.SiFloricultorii .'stațiunii' expe*'- 
rimențale horticole, cei ai< adminis- 
trației.’’ Arcurilor și im Gt'‘ădiHii'’1Bb-r.: 
tanice din Cluj-Napoca’ și-âu reunit 
strădaniile într-o expoziție a florilor. 
Au putut fi admirate nu numai nu
meroase specii de flori multicolore, 
ci, mai ales, aranjamente florale spe
cifice diferitelor zone ale lumii, prin
tre care se distinge și aranjamentul 
floral Cluj-Napoca pentru originali
tate și frumusețea sa. (Alex, Mu- 
reșan).

ARAD. 8 490 hectare, adică mai 
mult de 50 la sută din suprafața co

munei Vîrfurile din județul Arad, 
sînt acoperite cu păduri. Locuitorii 
din satele Vidra, Mermești, Avram 
Iancu, Lazuri, Măgulicea, Groși și 
Poiana, în frunte cu deputății, au 
declanșat o serie de acțiuni care yor 
contribui la realizarea obiectivelor 
din planul de împădurire. Astfel,. in 
1976 vor fi împădurite în special cu 
puieți de esență rășinoasă 110 hec
tare. De asemenea, se vor împăduri 
însemnate suprafețe care în prezent 
sînt degradate sau neproductive. 
(C. Simion).

GALAȚI. întreprinderea de pro
ducere și industrializare a legumelor 
și fructelor Tecuci a introdus în fa
bricație — pentru prima oară — și 
conservele de pește. în cursul primu
lui trimestru al anului este prevă
zută livrarea primelor 900 tone de 
conserve de stavrizi și macrouri. Di
versificarea în continuare a sorti
mentelor puse la dispoziția populației 
este asigurată și de alte 6 noi pro
duse prezentate spre omologare in 
vederea introducerii în fabricație în 
cursul anului. (Dan Plăeșu).

HUNEDOARA. în Valea Jiului se 
înregistrează ritmuri înalte de exe
cuție pe șantierele construcțiilor so- 
cial-culturale. 120 de familii de mi
neri de la Paroșeni, Vulcan. Bărbă- 
teni și Aninoasa s-au mutat de curînd 
în locuințe noi în orașul Vulcan. 
Alte 42 familii de mineri din Lupeni 
și-au luat în primire noile aparta
mente în aceste zile. De altfel, zestrea 
edilitar-gospodărească a municipiu
lui Petroșani va crește, printre altele, 
în ,acest an, cu peste , ,1 000 aparta
mente. (Sabin Ion eseu). .

PRAHOVA. în cartierul de sud al 
Ploieștiului s-ă dat în -folosință 
complex comercial de tip BIG, 'tu ' 
aproape 6 000 mp suprafață ’ utilă. în 
perimetrul ei,'unitatea cuprinde/20: de '■ 
magazine cu produse alimentare, de 
uz casnic gospodăresc, confecții de 
femei, copii, textile, încălțăminte, ar
ticole electrocasnice și altele. în in
cinta complexului vor mai funcționa 
o braserie, o cofetărie și o patiserie. 
Noua unitate comercială ploieșteană 
— cea mai mare din județ — cuprin
de și o serie de anexe și utilități : 
magazii și depozite, camere de re
frigerare. rampe de încărcare și des
cărcare etc. (C. Căpraru).

La adresa 
șoferilor începători 

în încheierea precedentului bule
tin rutier arătam că vom reveni asu
pra unor probleme pe care le ridică 
prezența în traficul rutier a,șoferilor 
începători. în primele zile de condu
cere, cei mai mulți începători se simt 
timorați. Din această cauză, se 
deplasează mai lent, se hotărăsc cu 
greu să se angajeze în depășiri 
și „uită" să semnalizeze schim
barea direcției de mers, afectind 
cursivitatea circulației. Totuși, aceas
tă categorie de începători este mai 
puțin periculoasă pentru siguranța 
circulației decit a celor care, chiar 
din primele zile, consideră că de vre
me ce au obținut permisul. de con
ducere auto au și siguranță la volan. 
Ei conduc agresiv, apasă pedala pină 
la refuz, bravează Ia depășiri, ignoră 
regulile de prioritate, se angajează 
în discuții cu persoanele din mașină, 
merg neatent. Din cauza lor 
se produc majoritatea accidentelor 
de circulație provocate de începători. 
Sînt și unii care nu pun pe autove
hicule semnele de începători, cu toa
te că folosirea lor este o îndatorire 
legală, instituită tocmai pentru ocro
tirea conducătorilor auto respectivi 
de către ceilalți șoferi, obligați, la 
rindul lor, tot prin lege, să circule 
cu atenție sporită cînd ii întîlnesc.

O altă categorie de șoferi începă
tori este a celor care, după obține
rea permisului de conducere, se urcă 
pentru prima dată la volan abia după 
cîteva luni. Pericolul constă în 
faptul că în răstimpul care a 
trecut de Ia obținerea permisu
lui și pină la urcarea la vo
lan ei și-au pierdut o parte din dex
teritatea — și așa încă redusă — do- 
bîndită în cursul învățării conducerii 
autovehiculului. Ei au nevoie de o 
perioadă mai lungă de readaptare. 
Tot în această categorie se încadrea
ză și cei care conduc foarte rar ma
șinile (unii la intervale de două-trei 
luni), astfel îneît, practic, nu ajung 
niciodată „stăpîni pe volan". Ei sînt 
mereu în situația de șoferi începă
tori și de fiecare dată trebuie să țină 
seama de recomandările ce se im
pun.

R. S. F. IUGOSLAVIAIndustria la Novi Sad
După ce străbate 

cîmpiile mănoase ale 
Voivodinei și șerpu
iește pe colinele ușor 
ondulate ale lanțului 
muntos Fruska Gora, 
șoseaua ajunge Ia. No
vi Sad, orașul de pus
tă așezat pe malul 
Dunării față în față 
cu străvechea fortă
reață Petrovaradin, de 
care este legat prin 
noul pod ce se ar
cuiește peste bătrînul 
fluviu. La fel ca ma
joritatea așezărilor ur
bane iugoslave, Novi 
Sad înfățișează o reu
șită îmbinare între 
vechi valori de cultu
ră și de artă și valori
le nou create în anii 
socialismului.

în cele cîteva dece
nii de viață liberă, 
localitatea s-a trans
format într-o . așezare 
modernă. Vechi clă
diri au cedat locul e- 
dificiilor de beton, 
oțel și sticlă din noile 
cartiere de locuințe 
(orașul s-a îmbogățit 
cu 50 000 de aparta
mente, dintre care ju
mătate au fost con- 

. struite în ultimul de
ceniu). Se croiesc bu
levarde largi, parcuri 
și grădini, piețe și 
cheiuri moderne — 
materializare a unor 
proiecte originale și 
îndrăznețe. Aproape 
toate întreprinderile 
industriale. în număr 
de peste 20. inglobînd 
mai bine de 26 000 de 
muncitori, au fost ri
dicate departe de cen
tru, dînd, naștere unei 
noi zone industriale.

Viața economică la

Novi Sad — obișnu
iesc să spună localni
cii— se întemeiază pe 
trei resurse naturale: 
pămîntul, apa și pe
trolul. Aceasta. întru- 
cit orașul se află în 
cîmpia Voivodinei — 
„grînarul Iugoslaviei" 
— străbătută de cele 
mai mari cursuri de 
apă și care, de cîțiva 
ani, este presărată de 
turlele de oțel ale ,son
delor de petrol. Ma-

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii pentru turism

ieșite cîștigătoare la tragerea lâ sorți pentru trimestrul IV 1975

formalităților necesara efectuării ex-

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Cîștigul obținui

/

Valoarea cîștigurilor 
(in lei)

parțială | totală

EXCURSII ORGANIZATE
în :

1.
2

459-207-138
466-1-1065

R. P. Chineză — R.P.D.
Coreeană

12 500
12 500

3. 442-208-4 12 500
4. 462-1-701 ,» ■* »» 12 500
5. 452-1-823 »» »» 12 500 62 500

6. 452-202-114 U.R.S.S. 7 5007. 438-103-9 7 5008. 461-208-1009 7 5009. 462-1-945 ■•*’< .. ■■■;' 7’ 7 50010. 460-208-188 ”, ” 7 50011. 431-103-1121 7 50012. 461-208-285 7 50013. 438-102-112 7 50014. 424-156-7 7 500 67 500

EXCURSII 
INDIVIDUALE

15. 402-206-29 Excursie individuală 6 000
16. 409-1-379 ■ 1 ■ ■ ’ y 6 000
17. 433-201-51 a® ' ' £ / 6 000
18. 416-203-94 . * » 6 000
19. 419-205-9 ț ■ »» ' 6 000
20. 450-223-1 ■ ■ ii 6 000
21 443-1-50 • 6 000

.22. 452-1-937 • 6 000
23. 431-106-165 *♦ 6 000 • .
24. 461-208-1601 6 000
25. 462-201-385 it'' »» 6 000
26. 464-1-315 6 000
27. 459-1-3181 ' t» 6 00028. 460-1-49 ♦» 6 00029. 460-206-632 6 00030. 435-1-206 ♦» M 6 00031. 409-1-935 6 00032. 410-113-45 6 00033. 442-321-7 6 00034. 419-203-50 6 00035. 403-622-13 6 00036. 443-1-657 6 00037. 452-203-115 6 00038. 431-106-905 6 00039. 461-201-312 6 00040. 462-201-809 6 00041. 464-206-121 6 00042. 459-1-3523 6 000
43. 460-1-899 T» „ 6 000
44. 460-207-527 »» 6 000 180 000

TOTAL : 44 Cîștiguri ÎN VALOARE DE LEI : 310 000

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum Și cei care In locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex-
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele ți

curslei.
în cazul neprezentării In termen 

sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit și

fflialel® C.E.C. uentni îndeplinirea
pentru cele individuale, «tgtigurii» se 
slăteM <n numaran ■ „.

Lista oficială -
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcții ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul IV; 1975

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Nutnărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ctștigurilor

parțială totală

1. 910-126-303 15 000 15 000

2. 923-210-111 10 000 10 000

3. 922-250-152 5 000
4. 908-204-234 5 000
5. 909-201-66 5 000
6. 915-615-25 5 000
7. 932-206-38 5 000
8. 910.-265-30 5 000
9. 912-927-1 . 5 000

10 904-711-62 5 000
11. 936-285-2 5 000
12 952-219-87 5 000 50 000.

12 cîștiguri în valoare
totală de lei 75 000

Titularii libretelor de economii cîș
tigătoare trebuie să se prezinte în cel 
mult 30 de zile de lă data tragerii la 
sorți la . sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
Construcții.

Lista oficială
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimestrul 

IV 1975

Nr. 
ort.

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială to
tală

L 861-205-532 40 000 40 000

2. 816-1-1423 20 000 20 000

3. 809-1-1784 15 0004. 862-210-269 15 0005. 852-1-1098 15 0006. 822-306-39 15 0007. 836-1-1275 15 0008. 863-1-759 15 0009. 816-1-849 15 000 105 000

9 cîștiguri în valoare
totală de lei 165 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa
re pot folosi ciștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii nr. 
4/1973, prin unitățile ai căror lucrători 
»înt, construirea de locuințe proprie
tate personală.

„Atenție pietoni !“
Din statisticile întocmite de orga

nele de miliție rezultă că, anual, un 
număr mare de persoane în vîrstă 
cad victime accidentelor de circula
ție. Aceleași statistici arată că bătri- 
nii — mai ales din mediul rural — 
se adaptează mai greu exigențelor 
tot mai sporite pe care le reclamă 
traficul rutier în continuă intensifi
care. Numai în ultimele zece zile, 
persoane în virstă de peste 60 de ani 
au fost angajate în 16 accidente, de 
pe urma cărora 5 și-au pierdut viața 
și 11 âu fost grav rănite. Conducă
torii auto au datoria să facă totul 
pentru a ocroti persoanele in virstă, 
pentru a preveni accidentarea lor. 
Aceasta înseamnă, în primul rînd, că 
trebuie să reducă Ia timp viteza ori 
de cite ori se apropie de bătrîrn (an- 
gajați - în>> traversarea străzilor. .* saw- 
pe care”t£rm'ează să-i depășească); " 

' avind în vedere că ei merg încet, că 
.’«tieori "țib't ăVe'a-’reacții neăș'țdptâ“e!'’f 
și să țină seama de faptul că unii 
dintre ei nu văd sau nu aud bine. 
Pentru conducătorii auto de pe mij
loacele transportului în comun se re
comandă un plus de atenție la urca
rea și coborârea oamenilor în vîrstă ; 
să nu plece brusc și să nu deschidă 
ușile pînă nu opresc regulamentar în 
stafie. Este, de asemenea, util ca me
dicii care au în grijă pacifenți în e- 

.tate să le atragă atenția și asupra 
modului in care pot să circule pe 
străzi în funcție de afecțiunile de 
care suferă. Un sprijin substanțial în 
acest sens pot aduce și organizațiile 
obștești de cartier, casele de pensii, 
ca și toți cei care vin in contact cu 
vîrs.tnicii în familie. De asemenea, 
tinerii — și nu numai ei — pot dă1'o 
mină de ajutor bătrînilor la traver
sarea străzilor, gestul lor fiind un 
„avans" în contul ajutorului pe care-1 
vor primi mîine, cînd vor fi, la rîii- 
dul lor, de vîrstă bunicilor.

Podoabe inutile
Unii deținători de autovehicule și 

conducători auto practică dăunătorul 
obicei de a pune perdeluțe la parbri
zul din spate (la autoturisme) sau 
atîrnă diverse franjuri la parbrizul 
din față (Ia autocamioane). Aceste 
obiecte sînt, de regulă, completate cu 
un întreg „parc zoologic" (cățeluși 
din plastic, ursuleți din catifea, ve
verițe, pisicuțe, maimuțe etc), plus 
etichete de pe la diferite hoteluri, 
moteluri, hanuri, campinguri. Cit de 
mult „înfrumusețează" toate acestea 
mașina e discutabil, cert e însă că 
reduc substanțial vizibilitatea șoferu
lui — limitată uneori în mod obiec
tiv de particularitățile constructive 
ale autovehiculului, ca și de condi
țiile de drum și atmosferice.

rile întreprinderi ale 
orașului contribuie la 
dezvoltarea unor im
portante ramuri indus
triale ale Iugoslaviei 
— electrotehnica, pre
lucrarea metalelor, 
chimia, artele grafice, 
industria alimentară 
etc.

Novi Sad a deve
nit, în anii socialis
mului, și un impor
tant Centru agricol, 
fiind cunoscut ca a- 
tare și dincolo de ho
tarele țării. Aici are 
loc în fiecare an un 
tirg internațional a- 
gricol, la care nume
roase țări prezintă tot 
ce au realizat mai 
semnificativ în dome
niile agriculturii, in
dustriei de mașini a- 
gricole, industriei ali
mentare. Tîrgul agri
col de la Novi Sad 
este socotit printre 
cele mai importante

manifestări de acest 
gen ce au loc în dife
rite țări ; iar cele 
34 de pavilioane ale 
sale devin adesea ne
încăpătoare pentru 
produsele pe care le 
expun țările și firme
le participante.

în fiecare an. spre 
sfîrșitul primăverii, 
la Novi Sad se orga
nizează Festivalul de 
teatru ce poartă nu
mele renumitului dra
maturg Iovan Steria 
Popovici, animatorul 
primelor formații tea
trale de amatori din 
secolul trecut. Ora
șul posedă, de aseme
nea, numeroase insti
tuții de învățămînt. 
Cursurile școlilor sale 
elementare și secun
date sînt frecventate 
de 38 000 de elevi, iar 
în cele șapte facultăți 
ale Universității loca
le învață peste 12 000 
studenți. La patrimo
niul cultural al ora
șului se adaugă o bo- 

* gata galerie de pic
turi, biblioteca veche 
de aproape 130 de ani, 
editurile, centrul de 
radio și televiziune 
etc. Toate acestea fac 
ca Novi Sad să nu-și 
dezmintă denumirea 
de „Atenă a Serbiei" 
ce i-a fost atribuită 
încă în secolul trecut. 
Mai .presus de orice, 
el reprezintă însă o 
mărturie și un simbol 
al marilor prefaceri 
înnoitoare realizate de 
popoarele Iugoslaviei 
în anii socialismului 
pe tot întinsul patriei 
lor.
S. MORCOVESCU

„SPUTNIK" (Moscova)

Bacteriile, armă inedită 
împotriva incendiilor

Nici o mină din lume, oricît de 
bine ar fi înzestrată, hu este pe de
plin asigurată împotriva incendiilor. 
Este suficient să lași în interiorul 

jei^-iini morman >de cărbune, că, în 
' âniimîte ’, condiții, temperatura să 
prească pină la punctul critic’ de 50 

^''de’^rade' ‘Cdlsius. Dincolo de 'acest 
nivel, reacția se accelerează. întă 
puțin timp și temperatura atinge 300 
de grade Celsius, iar cărbunele se a- 
prinde. Jumătate din numărul focu
rilor declanșate în mine se produce 
pe această cale.

Cînd mașina extrage cărbunele din 
zăcămînt, in urma ei lasă un spa
țiu gol. în schimb, deasupra, „la 
plafon", și jos, „pe sol", rămîne. cite 
un strat de cărbune. Pe de altă par
te, minele dispun de „suprafețe de 
protecție", de pereți de cărbune care 
nu vor fi niciodată dislocați și care 
suportă greutatea straturilor de pă- 
mînt de deasupra. Dar presiunea 
exercitată asupra lor se face simți
tă : pereții crapă, oxigenul pătrun
de în interior, apoi totul se desfă
șoară după schema amintită — creș
te temperatura, se declanșează in
cendiul. Este cunoscut cazul minei 
Hacking Velley, din S.U.A. In ciuda 
uriașelor cheltuieli, insumînd mili
oane de dolari, făcute pentru stin
gerea sinistrului, incendiul subteran 
declanșat cu 90 de ani în urmă și a 
cărui origine a rămas necunoscută, 
nu a fost încă stins. El a devorat 60 
milioane de tone de cărbune, trans- 
formînd totodată în deșert peste trei 
mii de hectare de soluri fertile de 
la suprafață.

în exploatările miniere se respec
tă reguli severe contra incendiilor. 
Servicii speciale se ocupă de preve
nirea lor. Ele au sarcina de a bara 
pătrunderea aerului în abataje. In 
acest scop se instalează plăci de 
beton, se cimentează cu grijă fisu
rile intervenite. A fost propusă și o 
altă metodă : pulverizarea de latex 
in spărturi. Minerii cehoslovaci au 
fost primii care au adoptat-o. Dar 
presiunea apasă asupra pereților și, 
încet, încet, se ivesc noi spărturi. 
Dacă izolantul ar avea proprietatea

de a se împrăștia pentru a acoperi 
noile fisuri, ar fi mijlocul ipeal de 
luptă . împotriva declanșării spontane 
a incendiilor^ .'■:,

La jprima privire, este imposibil 
să se’ creeze un înveliș „viu" de ar. 
cest gen : betonul,” piatra, cauciucul 
sînt materii inerte." îhsg oameniP’dB 
știință au găsit un mijloc cu totul 
nou. Institutul de m.ecariică minieră 
de pe lingă Academia de științe din 
Georgia a început un1 șir de cerce
tări ieșite din comun, în scopul des
coperirii unui microorganism capabil 
să acopere suprafața cărbunelui cu 
o peliculă solidă asemănătoare cu 
latexul, dar vie și capabilă să se 
„extindă".

Trebuie spus că minele oferă con
diții deosebit de favorabile pentru 
dezvoltarea bacteriilor : temperatu
ra este ceva mai ridicată de 20 gra
de Celsius, umiditatea este ridicată, 
în aer există oxigen necesar respi
rației și metan, cu care unele bac
terii se pot hrăni. Primele experi
ențe au demonstrat că microorga
nismele se dezvoltă normal pe su
prafața cărbunelui. Este adevărat că 
perioada de „acomodare" durează 
citeva săptămîni.

Pentru a selecționa bacterii eu 
proprietățile arătate, cercetătorii 
gruzini au recurs la o tehnică de 
cultură elaborată de microbiologul 
Serghei Vonogradski. Rezultatele ob
ținute au depășit toate așteptările : 
microbii din specia „Aspergillus" și 
„Bacillus" s-au adaptat condițiilor 
de viață în mină, în decurs de nu
mai două-trei zile. Este suficient să 
stropești peretele de cărbune cu o 
soluție lichidă, conținînd microbi, 
pentru ca el să se acopere cu o pe
liculă solidă, care pătrunde în inte
riorul masivului, împiedicînd oxige
nul să se strecoare înăuntru.

Deoarece declanșarea spontană a 
unui incendiu este posibilă nu nu
mai în minele de cărbuni, ci și în 
alte mine, este de înțeles interesul 
manifestat de specialiștii din indus
tria minieră în general față de lu
crările cercetătorilor gruzini.

RESURSELE MATERIALE
(Urmare din pag. I)
rință vitală, de o deosebită acui
tate, este utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor resurselor materiale, 
intrucit, după cum se știe, importăm 
și vom continua să importăm în
semnate cantități de materii prime 
principale, de care țara noastră nu 
dispune sau are resurse limitate, 
ceea ce necesită mari eforturi 
valutare. Această preocupare, care 
constituie o constantă a politicii 
economice a partidului și statului 
nostru, este pregnant reflectată de 
obiectivele și sarcinile planului pe 
1976. Astfel, concomitent cu intensi
ficarea programului geologic, atrage
rea în circuitul economic a unor re
surse minerale mai sărace, creșterea 
ponderii cărbunilor și îndeosebi a 
lignitului în balanța energiei prima
re, o sarcină majoră de interes na
țional ce stă in fața noastră privește 
mărirea substanțială a gradului de 
valorificare a materiilor prime, obți
nerea din fiecare gram de materii 
prime și materiale a unor valori ma
xime prin reproiectarea și moder
nizarea produselor și tehnologiilor, 
realizarea integrală a programului 
de asimilare a noilor materiale și 
produse.

Aceeași însemnătate au sarcinile de 
valorificare, într-o proporție sensi
bil sporită, a deșeurilor, a altor re
surse secundare. Astfel, se prevede 
ca aceste resurse să participe intr-o 
proporție de peste 46 la sută la pro
ducția de oțel, de circa 25 la sută la 
aceea de metale neferoase, de 17 la 
sută la produsele lemnoase, de 28 la 
sută la celuloză ; sporul de resurse 
energetice secundare ce va fi pus în 
valoare în 1976 față de 1975 este e- 
«hivalent cu economisirea a peste 1,5

milioane tone țiței. Ne preocupă în 
prezent și acționăm în mod deose
bit pentru a traduce în viață, îm
preună cu ministerele, sarcina ca în 
fiecare întreprindere să fie elaborat 
bilanțul materiilor prime care intră 
în procesele tehnologice, respectiv, 
al cantităților ce se regăsesc în pro
dusele finite, stabilindu-se astfel 
cantitățile și sortimentele de deșeuri 
ce rezultă din producție și care tre
buie valorificate. Este necesar să se 
rețină de către toate întreprinderile 
si forurile de resort ale acestora că, 
așa cum prevede legea recent apro
bată, deșeurile recuperabile consti
tuie resurse incluse in balanțe și re
partizate pe beneficiari, iar celor care 
nu asigură predarea și valorificarea 
lor li se vor reduce corespunzător 
cotele de materii prime noi.

— Cum ar putea fi caracterizate, 
sintetic, imperativele asigurării con
dițiilor materiale ale activității pro
ductive in anul 1976 ?

— Prin plan și prin contracte s-au 
creat condițiile materiale ale înde
plinirii planului pe 1976. Dar de im
portanță primordială, decisivă pen
tru obținerea producției planificate 
și folosirea deplină a capacităților de 
producție, sînt realizarea și livrarea, 
în strictă concordanță cu planul și 
contractele încheiate, a producției în 
volumul și structura sortimentală 
prevăzute, a cooperărilor și colabo
rărilor intre întreprinderi și centrale. 
Sînt cunoscute dificultățile provocate 
de unele nerealizări din anul 1975, 
cantitative sau pe sortimente, la ta
blă, oțeluri aliate, ciment, anvelope, 
anumite materiale, chimice și altele 
care au provocat efecte în lanț, re- 
percutîndu-se îndeosebi asupra ași« 
gurării la timp a unor utilaje teh«

nologice, asupra punerii în funcțiune 
a -unor noi capacități. In al doilea 
rînd. deosebit de importantă este asi
gurarea sosirii la termen a importu
rilor aprobate de materiale și piese 
și, in acest sens, se impune ca fie
care minister, fiecare întreprindere 
de comerț exterior să urmărească pe 
bază de grafice fizice, la nivel de 
sortiment și reper, sosirea tuturor 
acestor importuri, potrivit nevoilor 
producției. în afară de acestea, pe 
aceeași treaptă de însemnătate se 
situează folosirea completă și în 
condiții de deplină siguranță a ca
pacităților de producție, prin res
pectarea cu rigurozitate a programe
lor de revizii, asigurarea tuturor pie
selor de schimb necesare și efectua
rea în termen și de bună calitate a 
reparațiilor.

Complexitatea mereu crescîndă a 
economiei, multitudinea problemelor 
legate de aceasta impun abordarea 
lor intr-un stil de conducere con
cretă, care să asigure soluționarea 
operativă a tuturor problemelor ce 
apar. Ia nivelul întreprinderilor, cen
tralelor, ministerelor, al organelor lo
cale ; nu se pot aștepta ședințe spe
ciale în care să fie sesizate proble
mele, după ce s-au pierdut capaci
tăți de producție, după ce s-au con
sumat în plus diferite materii pri
me și materiale. în acest stil vom 
acționa în continuare și consider că 
așa trebuie procedat pe toate trep
tele ierarhice, punîndu-se un accent 
deosebit pe prevenirea apariției unor 
dereglări, pentru îndeplinirea ritmi
că, Zi de zi, decadă cu decadă, a 
sarcinilor și obiectivelor prevăzute în 
planul pe 1976.

Convorbire realizată de 
Cornelia CĂRLAN
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Perspective favorabile dezvoltării 
colaborării economice intereuropene 

Raportul secretarului executiv al C.E.E./O.N.U.
GENEVA 24 (Agerpres). — înche

ierea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
semnarea, la Helsinki, la nivel înalt, 
a1 Actului final creează un climat fa
vorabil pe continent. Se deschid ast
fel noi posibilități pentru dezvoltarea 
colaborării economice între țările a- 
cestei regiuni — se subliniază în ra
portul secretarului executiv al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, Janez Stanovnik, care con
ține un plan de activitate al C.E.E./ 
O.N.U. pentru etapa următoare. Ra
portul a fost pregătit pentru sesiu
nea din acest an a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa, care se 
va desfășura Ia Geneva, în perioada 
30 martie — 10 aprilie.

în raportul său, secretarul execu
tiv al C.E.E./O.N.U. apreciază că 
schimbările pozitive survenite în 
viața politică și economică a Europei 
vor contribui la extinderea colaboră
rii dintre țările continentului și că 
este necesar să se creeze condiții

propice pentru intensificarea la ma
ximum a acestei cooperări in viitor.

Statele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, se arată în raport, și-au expri
mat hotărîrea de a respecta și de a 
transpune în viață prevederile cu
prinse în Actul final. Un rol impor
tant în acest cadru este chemată să 
ii aibă Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, care în activitatea sa 
trebuie să se călăuzească după voința 
exprimată în comun de statele parti
cipante la conferință. Raportul re
levă, de asemenea, importanta activi
tății C.E.E./O.N.U. îndreptată spre 
materializarea obiectivelor formulate 
în Actul final privind dezvoltarea 
cooperării internaționale în domeniile 
comerțului, industriei, științei și teh
nicii, protejării mediului înconjură
tor, precum și'în alte sfere ale vieții 
economice, astfel încît să contribuie 
la întărirea păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Comitetul special al 0. N. U. împotriva 
apartheidului denunță intensificarea intervenției 

trupelor sud-africane in Namibia și Angola
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Comitetul special împotriva apart
heidului al Națiunilor Unite a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă îngrijorarea față de opera
țiunile militare de amploare pe care 
trupele sud-africane le desfășoară 
împotriva luptătorilor pentru elibe-. 
rarea Namibiei, precum și față de

La Delhi a apărut monografia

„ROMÂNIA - IERI, 
AZI, MÎINE"

DELHI 24 (Agerpres). — In editu
ra „Mozaic" din capitala Indiei a a- 
părut monografia „România — ieri, 
azi, mîine" în limba hindi. Lucrarea, 
realizată împreună cu Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, cuprinde date privind 
geografia, istoria, dezvoltarea econo
mică și culturală a României, politi
ca sa externă, contribuția activă a 
României la rezolvarea marilor pro
bleme care frământă omenirea.

Plenara C. C. al P. C. 
din- Danemarca

COPENHAGA 24 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au deschis lucrările 
unei plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Dane
marca. Timp de două zile, partici- 
panții vor discuta situația politică 
internă, probleme ale întăririi secu
rității în Europa, precum șițsarciaile 
crgnuniștilor danezi în cadrul, pregă- 
t.irijpr pentru Congresulal X,XV-le(i, 
al partidului. ' -

La plenară a prezentat un raport 
președintele P.C. din Danemarca, 
Knud Jespersen.

sporirea intervenției lor armate în 
Angola.

Documentul menționează, de ase
menea, că unitățile militare ale A- 
fricii de Sud au pătruns adînc în 
teritoriul Angolei și că regimul ra
sist de la Pretoria a trecut la mobi
lizarea a . mii de rezerviști în vede
rea unei escaladări a intervenției 
sale.

Această intervenție, se arată în 
continuare în declarație, constituie o 
tentativă nu numai de consolidare a 
politicii rasiste, dar și de extindere 
a practicilor apartheidului, a exploa
tării și opresiunii asupra întregii zo
ne a sudului Africii.

LONDRA

Negocierile anglo-islandeze 
in problema pescuitului
LONDRA 24 — Corespondentul

nostru transmite : La reședința pri
mului ministru britanic de la Che
quers au început sîmbătă convorbiri 
între șeful guvernului Marii Britanii, 
Harold Wilson, și premierul islandez. 
Geir Hallgrimsson, în vederea regle
mentării conflictului dintre cele două 
țări în problemele pescuitului.

Negocierile anglo-islandeze au de
venit posibile ca urmare a hotărârii 
guvernului britanic de a retrage na
vele sale militare care asigurau pro
tecția pescadoarelor britanice în ' in
teriorul apelor naționale de pescuit 
islandeze, extinse, în mod unilateral, 
la^200-,miIe marine. Poziția-islandeză 
la! negocieri, așa cutn a fost explicată 
de primul ministru Geir Hallgrimsson, 
eîțe’/că;'/Islanda v& pierde^ acdăstN 
prețioasă bogăție, care' .este peștele, 
în cazul în care pescuitul în apele is
landeze va continua în ritmul actual.

Pentru împlinirea 
aspirațiilor legitime 

ale poporului palestinean
Cea de-a Xl-a aniversare a Revo

luției palestinene are loc, în condițiile 
în care, în amplele dezbateri pe plan 
internațional, soluționarea problemei 
poporului palestinean se impune tot 
mai mult ca o cerință esențială a unei 
reglementări juste și durabile a situa
ției din Orientul Mijlociu. Pornind de 
Ia acest adevăr fundamental, Româ
nia socialistă, după cum se știe, s-a 
pronunțat și se pronunță în mod con
secvent în favoarea unei rezolvări 
politice a conflictului din regiune, 
care implică cu necesitate retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967, recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinean de a-și organiza viața potri
vit intereselor sale naționale, inclu
siv dreptul la crearea unui stat pro
priu, independent.

Această poziție, care dă expresie 
sentimentelor de caldă simpatie și 
deplină solidaritate ale poporului ro
mân față de cauza dreaptă a po
porului palestinean, a tuturor po
poarelor arabe, și-a găsit întruchipa
re, de-a lungul anilor, în multiple 
forme de sprijin.

România se numără printre prime
le țări care au recunoscut Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei ca 
unic reprezentant al acestui popor, 
O.E.P. avînd, de mai mulți ani, o 
reprezentanță permanentă la Bucu
rești. întîlnirile frecvente ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la Bucu
rești și în diferite capitale arabe, cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, cu alți re
prezentanți ai O.E.P., documentele' 
comune semnate cu aceste prilejuri 
au subliniat, de fiecare dată. însem
nătatea cardinală pe care . o prezin
tă problema organizării de sine stă
tătoare a poporului palestinean. 
„După cum am menționat în perma
nență — declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru realizarea unei 
păci drepte și durabile trebuie să șe 
ajungă și la soluționarea problemei 
poporului palestinean. După părerea 
noastră, aceasta înseamnă să se cre
eze condițiile necesare ca poporul 
palestinean să-și poată hotărî de sine 
stătător calea dezvoltării sale viitoa
re, inclusiv crearea unui stat palesti
nean independent".

în acest sens, țara noastră a e- 
vidențiat cu tărie, încă cu ani în 
urmă, inclusiv la O.N.U. și în alte 
foruri internaționale, că numai în 
cadrul unui stat propriu vor putea fi 
asigurate drepturile naționale ale 
acestui popor, ceea ce îi va permite 
să-și consacre eforturile dezvol
tării sale economice și sociale, să 
promoveze relații de colaborare cu 
toate statele, în propriul său inte
res, ca și în interesul păcii, secu

rității și destinderii internaționale. 
Așa cum arată experiența, ignorarea 
în continuare a drepturilor poporu
lui palestineah nu poate decît să 
frîneze procesul unei rezolvări paș
nice in Orientul Mijlociu, să adauge 
noi elemente de tensiune la cele e- 
xistente.

Afirmarea poporului palestinean ca 
entitate națională distinctă, recu
noașterea largă a acestuia pe plan 
internațional, inclusiv la O.N.U., au 
marcat o schimbare fundamentală a 
situației din zonă, deschizînd noi 
perspective pentru instaurarea unei 
păci drepte. Tocmai pentru ca aceste 
perspective să se transforme în 
realitate. România a susținut’consec
vent necesitatea de a se asigura de
plina participare a O.E.P. îa toate 
dezbaterile internaționale asupra pro
blemelor Orientului Mijlociu, consi- 
derînd că numai pe o asemenea cale 
se pot cristaliza soluții viabile, po
trivit intereselor tuturor popoarelor 
din regiune. Tara noastră se numă
ră printre statele care au inițiat în
scrierea pe agenda O.N.U. a punc
tului privind „Problema palestinea- 
nă“, precum și a rezoluției vizînd 
acordarea statutului de observator 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Pe această linie se înscrie 
ca o. ■ contribuție pozitivă invitarea 
O.E.P. de către Consiliul de Secu
ritate la dezbaterile sale asupra „pro
blemei Orientului Mijlociu, inclusiv 
a chestiunii palestinene" — care au 
pus din nou în evidență sprijinul 
larg de care se bucură cauza po
porului palestinean. După părerea 
țării noastre; reafirmată și cu pri
lejul actualelor dezbateri, participarea 
O.E.P., care include în rîndurile sale 
cele mai importante organizații pa
lestinene, este esențială în. toate e- 
forturile — inclusiv în cadrul O.N.U., 
cît și al Conferinței de pace de la 
Geneva — vizînd instaurarea păcii Iri 
Orientul Mijlociu.

Cea de-a Xl-a aniversare a Re
voluției palestinene oferă poporului 
român prilejul de a-și reafirma de
plina solidaritate cu poporul pales
tinean prieten, asigurîndu-1 în con
tinuare de întregul sprijin pentru 
împlinirea năzuințelor sale naționa
le. România socialistă va face și pe 
viitor tot ceea ce depinde de ea 
pentru restabilirea liniștii în fră- 
mîntata regiune a Orientului Mijlo
ciu, rezolvarea problemelor din a- 
ceastă zonă — Ceea ce reclamă, mâi 
mult. ca oricînd, intensificarea efor
turilor tuturor statelor și popoare
lor, tuturor forțelor progresiste — 
înscriindu-se ca o cerință de prim- 
ordin a securității și destinderii in
ternaționale.

V. ALEXANDRESCU

Instituirea unei noi ordini economice 
internaționale, în dezbaterile „grupului celor 11“

MANILA 24. — Trimisul Agerpres 
transmite : A treia reuniune ministe
rială a țărilor membre ale „grupului 
celor 77". ale cărei lucrări se deschid 
săptămîna viitoare Ia Manila, se aș
teaptă să adopte o declarație politică 
și un program de acțiune, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă, Manuel Collantes, secretar 
general al reuniunii, adjunct al mi
nistrului filipinez de externe. El a 
precizat că aceste două documente 
vor servi drept platformă a țărilor 
în curs de dezvoltare Ia cea de-a 
patra sesiune a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Cortțerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), programată

să aibă loc, în mai, la Nairobi.
Printre problemele care se așteap

tă să fie prezentate în cadrul reuniu
nii ministeriale de la Manila, a ară
tat Collantes, figurează programul 
Integrat al U.N.C.T.A.D. referitor Ia 
exporturile țărilor în curs de dez
voltare, extinderea relațiilor econo
mice dintre țările cu sisteme sociale 
diferite. îmbunătățirea accesului pro
duselor țărilor în curs de dezvoltare 
pe piețele statelor industrializate, 
întărirea capacității tehnologice a 
țărilor în curs de dezvoltare prin 
transferul de tehnologie și promo
varea unei noi ordini economice in
ternaționale.

SITUAȚIA DIN LIBAN
® Constituirea unor forțe speciale avînd misiunea de a asigura 
securitatea populației 9 Premierul Rashid Karame- a revenit 

asupra deciziei de a demisiona
BEIRUT 24 (Agerpres). — Ziua de 

sîmbătă a fost, în general, calmă în 
capitala Libanului și în suburbii, 
unde nu s-a înregistrat decît o sin
gură încălcare mai importantă a a- 
cordului de încetare a focului. Schim
bul de focuri care s-a produs în sub
urbia sud-estică a orașului a fost 
repede oprit de detașamentele însăr
cinate cu supravegherea aplicării a- 
cordului de încetare a focului.

Agențiile de presă relatează că pe 
întreg teritoriul Libanului au fost 
create 24 de subcomisii însărcinate 
cu supravegherea aplicării încetării 
focului. Pe de altă parte, fiecare 
parte în conflict va crea, pe teritoriul 
aflat sub controlul său, forțele spe
ciale de intervenție, însărcinate pro
vizoriu cu asigurarea securității și 
protejarea vieții și bunurilor locui

torilor. Din surse neoficiale libaneze 
se informează că aceste unități 
speciale vor avea un mandat provi
zoriu pentru perioada de tranziție 
de care țara are nevoie.

Pe plan politic, Rashid Karame a 
anunțat oficial că. după o convorbire 
cu președintele Libanului, Suleiman 
Frangieh, a hotărît să revină asu
pra hotărîrii sale de a demisiona din 
funcția de prim-ministru. în urma 
ultimelor evoluții ale situației, consi
der că trebuie să-mi continui misiu
nea oficială, a spus el. lansînd tutu
ror un apel la cooperare. El a decla
rat că soarta guvernului va fi decisă 
în funcție de rezultatele etapei ac
tuale, care este tranzitorie și care vă 
impune unitatea rîndurilor și desfă
șurarea unor eforturi considerabile 
în vederea revenirii la normal.

Comunicat egipteano - elen
CAIRO 24 (Agerpres). — Sîmbătă 

a fost publicat comunicatul comun 
semnat Ia sfîrșitul convorbirilor pe 
care primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, le-a avut Ia 
Cairo cu președintele Anwar El 
Sadat și cu primul ministru Mah
moud Salem.

în legătură cu problema cipriotă, 
părțile își exprimă speranța, reluării 
în curînd a convorbirilor intercomu- 
nitare în vederea găsirii unei soluții 
la problema Ciprului.

Guvernele Greciei și Egiptului ex
primă îngrijorare față de situația

explozivă din Orientul Mijlociu, care 
rezultă din neaplicărea rezoluțiilor 
O.N.U. și care prezintă serioase pe
ricole pentru pacea internațională și 
stabilitatea în zonă. Cele două părți, 
precizează comunicatul corman, se 
opun dobîndirii de teritorii prin 
forță și cer evacuarea urgentă a tu
turor teritoriilor arabe ocupate în 
iunie 1967. Apreciind că problema 
poporului palestinean face parte din 
esența crizei Orientului Mijlociu, 
cele două părți afirmă că soluția ei 
rezidă în recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean.

Criza de guvern din Italia
Răspuns negativ al socialiștilor la propunerea privind alcătuirea 

unui guvern tripartit
ROMA 24 — Corespondentul A- 

gerpreS transmite : Direcțiunea Par-, 
tidului Socialist, reunită in cursul 
dimineții de sîmbătă, a respins pro
punerea premierului desemnat, Aldo 
Moro, pentru alcătuirea unui guvern 
tripartit, format din democrat-creș- 
tini, socialiști și republicani. Docu
mentul, adoptat în unanimitate de 
Direcțiunea P.S.I., apreciază această 
propunere „drept neadecvată cu e- 
xigențele politicii ridicate de P.S.I. 
și în contrast cu rațiunile pentru 
care socialiștii au declanșat la 7 ia
nuarie criza guvernamentală". Pro
punerea P.D.C. — se spune în docu
mentul Direcțiunii P.S.I. — „nu’in- 
dică o voință de schimbări semnifi
cative în orientările de politică eco
nomică", conținute în măsurile adop
tate de fostul guvern, Ia sfîrșitul a- 
nului trecut. După ce arată, că gravi
tatea situației ar fi impus asocierea 
tuturor forțelor democratice fără ex
cluderi la stingă, documentul relevă

că revine în continuare democrației- 
creștine obligația să propună o so
luție ■ pentru rezolvarea crizei, față 
de care P.SÎI. urmează să se pro
nunțe în mod autonom și ținînd cont 
de dificultățile situației prin care 
trece țara.

Răspunsul negativ al socialiștilor, 
care era scontat, deoarece formula 
sugerată de premierul desemnat nu 
intra în soluțiile avansate de liderii 
P.Ș.I., este de natură să complice 
rezolvarea crizei de guvern. Ținînd 
seama de refuzul socialiștilor, Aldo 
Moro a propus sîmbătă delegațiilor 
partidelor socialist-democratic și re
publican, cu care s-a întilnit, forma
rea unui cabinet tripartit P.D.C.— 
P.S.D.I.—P.R.I.

Pentru azi au fost convocate re
uniuni ale direcțiunilor P.S.D.I, și 
P.R.I.. care urmează să se pronunțe 
în legătură cu noua propunere a 
premierului desemnat.

PARIS

“conferința unor partide socialiste din europa
PARIS 24 — Corespondentul nos

tru transmite : Sîmbătă dimineața a 
început la Paris conferința unor 
partide socialiste din Europa, la care 
participă delegații din Belgia, Franța, 
Italia, Portugalia și Spania, precum 
și observatori din partea Internațio
nalei socialiste. Uniunii partidelor so
cialiste din Comunitatea Economică 
Europeană, Confederației europene a 
sindicatelor, Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia, 
Partidului Muncitoresc Socialist din

Luxemburg, Partidului Socialist Elve
țian, PASOK din Grecia.

Deschizînd lucrările, Francois 
Mitterrand, prim-secretar al P.S;F„ a 
subliniat că reuniunea va aborda po
sibilitățile de cooperare a forțelor de 
stingă din țările respective în lupta 
împotriva politicii marelui capital, în 
apărarea intereselor oamenilor muncii 
în condițiile actualei crize a capita
lismului.

Au luat cuvîntul, de asemenea, re
prezentanți ai partidelor participante.

Dezvoltarea căilor de comunicații 
între nordul și sudul Vietnamului
HANOI. 24 (Agerpres). — O con

ferință a lucrătorilor din sectorul 
transporturilor și comunicațiilor al 
R. D. Vietnam a prilejuit un bilanț 
al realizărilor din anul 1975 și exa
minarea măsurilor ce urmează a fi 
adoptate în vederea îndeplinirii sar
cinilor ce revin acestui sector în a- 
cest an. Cifrele prezentate la confe
rință au reflectat creșterea în cursul 
lui 1975 a numărului mijloacelor de 
transport destinate satisfacerii nece
sităților circulației de mărfuri și de

persoane între nordul și sudul Viet
namului, arătîndu-se că anul trecut 
au fost transportate peste 1,5 mili
oane tone de mărfuri spre provinciile 
din sud. In comparație cu volumul 
transporturilor efectuate în anul 1974, 
anul 1975 a marcat o creștere de circa 
39 la sută a ansamblului transportu
rilor calculat în tone-kilometri. De 
asemenea, în cursul anului 1975 a 
fost extins portul Haiphong și a fost 
construit în apropiere portul auxiliar 
provizoriu Chua Ve.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate 

se va reuni luni, 26 ianua- 
fîii pentru a se pr'onttnță âsiipfS i AWf ici, • j
unui proiect de rezoluție în problema 
Orientului a Apropiat — «s^a- anunțat. j 
Ih- Națiunile Unite. Ad&îstă' hotărîre’. ’ 
a fost luată în urma consultărilor 
între membrii Consiliului.»

La Budapesta a fost sem
nat acordul referitor schimbu
rile de mărfuri și plățile pe anul 
1978 între R. P. Ungară și R.P.D. Co
reeană. Potrivit acestui document,. 
schimburile reciproce de mărfuri vor 
crește cu 5 la sută, în comparație cu 
anul trecut.

Acord omericono-spa- 
niol. La Madrid a fost semnat sîm
bătă un nou acord între S.U.A. și 
Spania care prevede că, în schimbul 
continuării utilizării de către Statele 
Unite a unor baze militare în Spa
nia, guvernul american va acorda ce
lui spaniol 1,22 miliarde dolari în li
vrări de arme, credite militare și co
merciale. Acordul a fost semnat de 
secretarul de stat american Henry 
Kissinger, și ministrul de externe al 
Spaniei, Jose Maria de Areilza.

Miniștrii finanțelor din 
rile arabe situate în zona Golfului au 
decis. .,înc,e.perea, din februarie, a o- 
pețățîupilqr Băncii internaționale a 
statelor' respective. O hotărîre în ,a- 
cest sens a fost luată în cadrul, ulti- 
rțț£i.■.i'ăținiuhi ministeriale care a_£vut 
Ioc la Kuweit, la 19 ianuarie.' Sediul 
central al acestui organism financiar 
a fost ales orașul Manama, capitala 
emiratului Bahrein.

Convorbiri anglo-vest- 
gemiane. încheierea vizitei 
de două zile efectuată în R.F. Ger
mania, ministrul de externe britanic, 
James Callaghan, a anunțat începe
rea, în curînd, a negocierilor cu omo
logul său vest-german, Hans Diețrich 
Genscher. în vederea reducerii chel
tuielilor Marii Britanii legate _ de 
staționarea trupelor sale în R.F.G.

Consecințe ale falimon- 
telor. Be’Sia s-au înregistrat 
anul trecut 2 242 de falimente ale 
unor firme și întreprinderi. P.ubli- 
cînd aceste date, ziarul „Le Soir" 
menționează că majoritatea covîrși- 
toare a firmelor care au fost nevoite 
să-și lichideze activitățile erau în
treprinderi . de proporții mici, care nu 
au putut rezista concurenței marelui 
capital. Din cauza acestor falimente, 
mii de salariați au devenit șomeri.

Prețul auruluiIa burseIe °c_ 
cidentale a continuat să crească vi
neri, ajungînd, la Ziirich, la 129,5 do
lari uncia — o majorare de patru 
dolari față'de'ziua precedentă.’'Creș
terea oprețului .«metalului prețios.i iâ. 
fost, de asemenea. însemnată (de ■ 2,5 
dolari la uncie) și la Londra.

Banca Franțeia fost obliga* 
tă să intervină vineri la burse, cu- 
suma de 140 milioane dolari, în vede
rea sprijinirii cursului francului 
francez.

Primul ministru al Cana-
Pierre Trudeau, a sosit la Ciu

dad de Mexico, într-o vizită oficia
lă, la invitația președintelui Luis 
Echeverria. Capitala mexicană este 
prima etapă a turneului pe care Tru
deau îl întreprinde în America La
tină, în cursul căreia va face, de ase
menea, vizite la Havana și Caracas.

Actuala sesiune a Dietei
este consacrată exami

nării bugetului pe anul fiscal 1976— 
1977 și, măsurilor ce se impun pen
tru relansarea economiei țării, afec
tată serios de fenomene recesioniste.

Japoniei

Noi zăcăminte petroliere 
în Libia. Corporația națională a 
petrolului din Libia a relevat că In 
platforma continentală a Mării Me- 
diterane, din apropierea țărmurilor 
libiene, a fost descoperit cel mai 
mare zăcămînt de petrol al țării, in
formează agenția ARNA. Oficialită
țile libiene au precizat că, în pre
zent, se întreprind acțiuni în vederea 
localizării întregului cîmp petrolifer 
și a determinării. exacte a volumu
lui ,'dș .petrol. existent.

• i’J. ••• >- • î ' Vj-.rort j Ivn ’/,j.
Celebrul cîntăreț de cu

loare, Robeson, a încetat, vi
neri, din viață într-o clinică din 
Philadelphia, unde fusese internat ca 
urmare a unui atac cardiac. El s-a 
născut în aprilie 1898, tatăl fiind un 
fost sclav negru, care fugise de pe 
una din plantațiile din Carolina de 
Nord înainte de războiul de secesiu
ne. Robeson a fost cunoscut nu nu
mai ca un interpret de valoare, dar 
și ca un militant activ pentru drep
turile civile ale . negrilor din S.U.A.

Deficitul bugetar al New 
Yorkului se agravează în conti
nuare, în ciuda măsurilor severe de 
austeritate și a sprijinului financiar 
federal, a declarat primarul orașu
lui, Abraham Beame. Calificînd ac
tuala criză drept „cea mai severă din 
istoria orașului", Beame a solicitat 
ajutoare suplimentare din partea 
statului New York și a autorităților 
federale.

DEL A CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PARIS : LONDRA•

III PREIiillNDIHl
• FRIGIDER NATU

RAL. Conservele și alimentele
care au fost lăsate în urmă cu 
vreo 75 de ani într-un strat de 
glaciație eternă pe țărmul Ocea
nului înghețat de Nord de către 
membrii expediției polare ruse 
conduse de Eduard Toll ș-au 
păstrat în condiții excelente, au 
constatat experții sovietici. La 
analiza fizico-chimică și micro
biologică, preparatele s-au do
vedit perfect comestibile. Ex
perții sînt unanimi în părerea 
că glaciația eternă este un „fri
gider" ideal pentru produsele 
alimentare. Experimentul con
tinuă. Depozitul frigorific al lui 
Toll a fost completat cu alte a- 
limente, care vor fi scoase pen
tru analiză în anii 1980, 2000 și 
2050.

• LAUREAT AL UNUI 
PREMIU ȘTIINJIFIC, 
DAR... ȘOMER. Asociația 
științifică pentru studierea afec
țiunilor pulmonare din Belgia a 
decernat, în unanimitate, pre
miul său doctorului Derks pen
tru studiul intitulat „Pneumo
patia acută și cronică după em
bolia acizilor grași liberi", in
formează „Le Monde". Ziarul 
menționează că „în cursul cere
moniei, desfășurate la spitalul 
Saint Pierre din Bruxelles, par- 
ticipanții au fost cuprinși la un 
moment dat de neliniște, deoa
rece laureatul nu-și mai făcea 
apariția. Cind, pînă la urmă, 
acesta a apărut, el s-a scuzat că 
a întîrziat deoarece fusese pro
gramat la aceeași oră la biroul 
de plasare a forței de muncă... 
intrucît era șomer".

• INELELE COPACI
LOR - TERMOMETRE. 
Inelele copacilor pot furniza in
formații nu numai despre vîrsta 
acestora — așa cum se știa pînă 
acum — ci și asupra condițiilor 
climaterice în care â crescut ar
borele respectiv. Acest lucru a 
fost constatat de un grup de 
cercetători neozeelandezi care 
au arătat că, pe baza raportului 
dintre hidrogenul și deuteriul 
(izotop al hidrogenului), conți
nute în celuloza lemnului, se 
poate calcula temperatura me
die a unui an într-o anumită re
giune. Precizia este pînă la 0,1 
grade C.

• DISPOZITIV ANTI- 
GAZ. Cu ajutorul unui mic 
dispozitiv electric, realizat de 
curînd în Italia, poate fi depis
tată orice scurgere de gaze folo
site în scopuri domestice (indif
ferent dacă este vorba de gaz 
metan sau de aragaz). Aparatul, 
care se montează în baie sau 
bucătărie, cîntărind doar 700 g, 
este alcătuit dintr-un element 
■special catalitic, care emite un 
„impuls, electric ori de cîte ori 
detectează o concentrație de gaz 
mai mare decît cea permisă. 
Impulsul, la rîndul său, declan
șează o mică sirenă și aprinde 
concomitent o lampă roșie de 
alarmă. în felul acesta pot fi 
prevenite numeroasele acciden
te, unele deosebit de grave, pro
vocate datorită scurgerii de 
gaze.

• MONUMENTUL DIN
PEȘTERĂ. Arheologii bulgari
au descoperit, în apropierea satu
lui Karlukovo, urmele unei vechi
biserici, construită în secolul 
XV în nișa unei stînci dintr-o 
peșteră, probabil pentru a o 
feri de intemperii. Se presupune 
existența a numeroase picturi 
murale, ceea ce este de natură 
să confere descoperirii o deose
bită valoare. ’ ■

„Concorde": zborul a avut loc, 
incertitudinile persista

© O operație care i-a costat pe contribuabili de șapte 
ori mai mult față de prevederile inițiale ® Zeci de mii de 

muncitori constructori sub spectrul concedierii
• 29 noiembrie 1962, 

Londra : semnarea ac
tului de naștere.

• 2 martie 1969 : la 
Toulouse decolează 
prototipul 001.

• 21 ianuarie 1976, 
ora 11,40 gmt : prime
le zboruri comerciale, 
Paris — Rio de Ja
neiro si Londra — 
Bahrein.
j Astfel s-ar putea în
fățișa, cronologic,
principalele etape ale 
eforturilor desfășurate, 
timp de 13 ani de că
tre Franța si Anglia 
pentru realizarea in 
comun a avionului 
supersonic de pasa
geri, operație care i-a 
costat pe contribua
bili 14 miliarde de 
franci — deși proiec
tul initial prevedea 
doar 1,865 miliarde.

In atmosfera festi
vă a decolării, un co
mentator afirma că 
evenimentul constituie 
„saltul cel mai specta
culos al aviației după 
apariția sa in urmă cu 
72 de ani. Zburind de 
două ori mai repede 
decit sunetul, «Con
corde* prinde din ur
mă soarele, transfor
mă raportul timp-dis-

tantă. Planeta își 
schimbă dimensiunile, 
condițiile de călăto
rie sint profund mo
dificate, oboseala dis
pare".

Dar, dincolo de ex
plicabila euforie a i- 
naugurării, o serie de 
observatori enumeră 
incertitudinile care 
planează încă asupra 
aparatului. Dacă pro
gresul tehnic, e Indis
cutabil — cu excepția 
zgomotului zxagerat' 
și a poluării straturi
lor atmosferice- supe
rioare — succesul său 
comercial rămine o 
necunoscută. Optimiș
tii speră că zborurile 
regulate vor infringe 
rezervele și neîncre
derea, dar cifrele sint 
îngrijorătoare : din 74 
de posibile comenzi 
anunțate de 16 com
panii aeriene nu. s-au 
confirmat decit ...9, si 
acestea din partea 
unor firme din țările 
constructoare. „Cei ce 
au conceput «Con
corde* — scrie «LE 
QUOTIDIEN DE PA
RIS* — nu puteau 
prevedea criza energi
ei din ultimii ani. 
«Concorde* e urmă

rit de un soi de fata
litate".

Observatorii amin
tesc insă rațiunile 
profunde, politice și 
economice, ale acestei 
situații': concurenta
acerbă intre industria 
aeronautică america
nă și cea vest-euro- 
peană. O concurentă 
care ar putea arunca 
pe drumuri mii și mii 
de muncitori și teh
nicieni. In ajunul 
decolării istorice, de
legații ale munci
torilor din Toulouse 
au depus la palatul 
Elysee 30 000 de scri
sori ale tovarășilor lor 
in care cer continua
rea producției. Pentru 
că zborul supersonic 
reprezenta un măre 
paradox: în vreme 
ce „Concorde" deco
la in primele curse 
comerciale, la Londra 
și la Paris se discu
ta despre eventuala o- 
prire a liniilor de fa
bricație. Încă un zid 
pe care „Concorde" va 
trebui să-l străpungă.

Paul 
D1ACONESCU

0 realitate amară 
a „societății de consum".

® Eufemismele nu pot ascunde adevărul ® O listă tot mai 
lungă : profesori, medici, juriști, ingineri — șomeri @ Distri- t 
boitori de lapte și spălători de geamuri cu pregătire...

universitară
„Intelectualul-surplus" 

— scrie săptămâ
nalul englez „TRI
BUNE" — este o for
mulă încetățenită în 
ultima vreme pentru- 
a se evita „noțiunea 
degradantă de șomer 
intelectual". „Sînt zeci 
și zeci de mii de ase
menea șomeri cu di
plome — adaugă pu
blicația — care nu-și 
găsesc plasament și 
cărora societatea le 
refuză dreptul la mun
că. Unora li se spune 
că, la 40 de ani. sînt 
prea bătrîni ca să 
mai poată începe o 
viață nouă, iar altora 
că sînt prea tineri, la 
25 de ani, pentru ca 
să se apuce de ceva 
serios".

într-un articol con
sacrat „Degradării cla
selor mijlocii in Ma
rea Britanie", ziarul 
„TIMES" a întocmit o 
lungă listă a categorii
lor care sînt afectate 
de acest proces : pro
fesori, funcționari, 
medici, ingineri, ju
riști, muzicieni, artiști 
etc. „în condițiile cri

zei economice pe care 
o parcurge țara — 
scrie «Times» — aces
te categorii sociale se 
văd tot mai amenința
te de înrăutățirea si
tuației lor economice 
și morale".

într-o perioadă cînd 
numărul șomerilor se 
apropie de 1,5 milioa
ne. rîndurile acestora 
sînt tot mai mult în
groșate de profesori, 
ingineri, tehnicieni și 
diverse categorii de 
„liber profesioniști". 
Aceștia sînt nevoiți fie 
să apeleze la mizerele 
ajutoare de șomaj, fie 
să-și caute alte slujbe. 
„MORNING STAR" 
relatează cazuri de 
„actori care dau spec
tacole pe trotuare sau 
în piețe". Același ziar 
arată că „în pasa
jele subterane întîl- 
nești muzicieni-cerșc- 
iori care solicită mila 
trecătorilor pentru a-și 
putea cîștiga un trai 
modest". „David Par
ker — «crie ziarul — 
a fost profesor de 
matematică. Dacă ar 
găsi un loc de muncă

potrivit calificării sale, 
el ar fi fericit să-și 
consacre viața educă
rii tinerilor. Dar, in 
lipsă de altceva, s-a 
făcut distribuitor de 
lapte". Un alt caz 
de „intelectual-sur- 
plus" este citat de zia
rul „DAILY MIRROR" 
care arată cum „un 
inginer texillist a a- 
juns spălător de gea
muri". „Industria tex
tilă — precizează zia
rul — este una din ra
murile cele mai lovite 
de criză".

în numărul său din 
15 ianuarie, ziarul 
„GUARDIAN" sfătu
iește pe tinerii care 
nu peste mult timp 
vor termina școlile 
„să încerce încă de pe 
acum să-$i găsească 
un loc de muncă, de
oarece va fi mai greu 
mai tîrziu. Din absol
venții de anul trecut 
mai sînt încă . cîțeva 
zeci de mii care nu 
au izbutit să-și gă
sească un post".

N. PIOPEANU

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ. O erupție vulcanică de 
o putere fără precedent a fost 
observată, vineri, pe o insulă 
pustie din largul coastelor Alas- 
kăi. Pur și simplu părea o ex-. 
plozie atomică .— a declarat un 
controlor de zbor, martor al e- 
venimentului, aflat la circa. 35 
km de locul erupției noului vul
can. Norul de cenușă incandes
centă s-a ridicat pînă la 5 000 
metri, forma sa asemănîndu-se 
cu cea a unei ciuperci.

• USTUROI FĂRĂ MI
ROS. Anchetele efectuate în 
regiunile cu longevitate record 
au scos în evidență consumul 
ridicat de ceapă sau usturoi 
crud. Ca atare, mulți specialiști 
recomandă folosirea lor pentru 
menținerea sănătății organismu
lui. Dar, după cum se știe, mi
rosul acestor plante creează 
multor persoane o anumită re
ticență. Cercetătorul japonez J. 
Kato a elaborat cîteva rețete de 
mîncăruri în care usturoiul, deși 
folosit in stare crudă și păstrîn- 
du-și integral calitățile nutritive, 
nu mai are miros.

• A DOUA EXISTEN
TĂ A ORAȘULUI HER- 
CULANUM. Un grup de ar
heologi italieni care efectuau 
săpături în zona orașului antic 
Herculanum, acoperit de lavă in 
anul 79 e.n. de erupția Vezuviu- 
lui, au descoperit mai multe o- 
biecte dâtînd din secolele doi și 
trei, care vin să confirme ipo
teza că regiunea respectivă a 
fost din nou locuită, după ce o- 
rașul fusese în întregime dis
trus, și nu părăsit definitiv. Ur
mele materiale scoase la iveală 
erau situate într-un strat supe
rior celui de lavă și dovedesc, 
in opinia arheologilor, existența 
unui mic sat sau a unor ferme 
dispersate.
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