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După cum se știe, recent a fost 
'dat publicității decretul Consiliului 
de Stat prin care a fost convocat 
Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și al președin
ților consiliilor populare pentru 
ziua de 4 februarie a.c. Reunind 
mii de aleși ai obștii, practic, to
talitatea celor învestiți prin votul 
cetățenilor cu înalta răspundere a 
conducerii și administrării județe
lor. municipiilor, orașelor și comu
nelor, luînd în dezbatere probleme 
de însemnătate majoră pentru dez
voltarea multilaterală a acestora, a 
Întregii țări, congresul deputaților 
— prima manifestare de acest fel 
din istoria țării — se va afirma ca 
unul dintre cele mai largi foruri de 
conducere a vieții noastre sociale.

Acest important eveniment a fost 
precedat de conferințele județene 
ale consiliilor populare, despre care 
ziarul nostru a relatat pe larg în 
această perioadă.

Prin amploarea participării, ca și 
prin însemnătatea problemelor su
puse discuției, prin întreaga lor 
desfășurare, conferințele județene 
ale consiliilor populare au ilustrat 
în mod elocvent rolul deosebit de 
important, atribuțiile largi ce revin 
organelor locale ale puterii de stat 
în înfăptuirea politicii partidului, 
în întreaga operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltare. Ele au constituit, totodată, 
o expresie grăitoare a adîncirii de
mocrației noastre socialiste, carac
terizată prin continua creștere a 
participării maselor populare la so
luționarea treburilor obștești, la 
conducerea vieții economice și so- 
ciale

Ca trăsătură definitorie a tuturor 
conferințelor Județene s-a afirmat 
pronunțatul 
preocuparea de 
modalitățile pentru realizarea în 
condiții optime a sarcinilor com
plexe ce revin județelor din actua
lul plan cincinal de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării. Analiza 
exigentă a activității desfășurate a 
imprimat conferințelor și cadrul u- 
nui larg și fructuos schimb de ex
periență.

Varietatea problemelor dezbătute

caracter de lucru, 
a contura căile,

— de la cele privind dezvoltarea 
industriei, agriculturii, activitatea 
în domeniul investițiilor, sistemati
zarea teritoriului, conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier, a- 
menajarea bazinelor hidrografice 
și pină la pregătirea forței de mun
că. îmbunătățirea activității în do
meniile învățămintului, culturii și 
sănătății publice . — a relevat am
ploarea sarcinilor care revin în ac
tuala etapă organelor locale ale pu
terii de stat, răspunzătoare pentru 
conducerea, în conformitate cu ce
rințele planului național unic, a an
samblului activității economico-so- 
ciale pe teritoriul respectiv.

Cu o mare forță s-au vădit înal
tul sentiment de responsabilitate 
socială, spiritul gospodăresc al re
prezentanților aleși ai obștii, în nu
meroasele observații și propuneri 
judicioase, urmărind descoperirea și 
punerea deplină în valoare a re
surselor locale, materiale și umane, 
sporirea si diversificarea producției 
industriale și agricole, mai buna 
gospodărire și ir.fi umusețarea ora
șelor și satelor. De larg interes sînt, 
de asemenea, propunerile privind 
îmbunătățirea stilului de muncă al 
consiliilor populare, eliminarea u- 
nor manifestări de birocratism și 
formalism care mai persistă în ac
tivitatea acestora.

Fără îndoială, Congresul deputați
lor consiliilor populare, avînd în
scrisă pe ordinea sa de zi o pro
blematică foarte bogată care se 
referă la toate aspectele majore ale 
construcției socialiste în profil te
ritorial, va trasa direcțiile funda
mentale de acțiune pentru viitor, 
va evidenția sarcinile, obiectivele 
spre care vor trebui să-și îndrepte 
eforturile organele locale ale pu
terii de stat, ca și deputății, tota
litatea cetățenilor. Concentrîndu-se 
asupra sarcinilor și obiectivelor 
configurate de congres, consiliile 
populare județene, municipale, oră
șenești și comunale au datoria, în 
același timp, să treacă efectiv Ia 
muncă practică pentru aplicarea în 
viață a angajamentelor asumate în 
hotărîrile ce au fost adoptate la con
ferințele județene, ca și în telegra
mele adresate Comitetului Central

ai partidului, Consiliului de Stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

. Spiritul de lucru care a caracteri
zat desfășurarea conferințelor jude
țene ale consiliilor populare trebuie 
să se vădească acum în activitatea 
practică, operativă, eficientă, pen
tru materializarea fiecărui angaja
ment, în analizarea cu maximă 
atenție a tuturor observațiilor și 
propunerilor ce au fost făcute și 
adoptarea fără întîrziere a măsuri
lor pentru aplicarea lor practică. 
Nici o propunere constructivă să 
nu rămînă neluată în seamă. Pe 
baza unei temeinic chibzuite ordini 
a priorităților, să se stabilească ce 
se poate realiza neîntîrziat și ce 
trebuie înfăptuit mai tîrziu.

Datoria deputaților este de a mo
biliza masele largi de la orașe și 
sate, a constitui ei înșiși un exem
plu însuflețitor de energie și spirit 
gospodăresc în folosirea cu pricepe
re a tuturor posibilităților existen
te, în vederea îndeplinirii . exem
plare a tuturor sarcinilor prevăzu
te de actualul cincinal, a tuturor 
angajamentelor consiliilor populare.

Experiența acumulată în decursul 
anilor de consiliile populare, evi
dențiată pregnant și cu prilejul re
centelor conferințe județene, arată 
că legea de bază a întregii lor acti
vități, chezășia succesului acesteia, o 
constituie strinsa legătură cu cei ce 
muncesc. Este de datoria consiliilor 
populare, a deputaților să valorifi
ce și să dezvolte această experiență, 
să folosească întreaga varietate a 
formelor organizatorice existente — 
de la comisiile permanente la co
mitetele de cetățeni pe circum
scripții electorale, de la asociațiile 
de , locatari la adunările cetățenești 
și adunările populare — spre a mo
biliza milioanele de cetățeni într-o 
vastă acțiune de masă pentru în
deplinirea sarcinilor economice, 
pentru înflorirea tuturor localități
lor. patriei. Aceasta va reprezenta o 
dată mai mult o ilustrare a profun
dului democratism al societății 
noastre, a cărei inepuizabilă forță 
vitală izvorăște din participarea ac
tivă a întregului popor la rezol
varea treburilor obștești, la condu
cerea statului.

întreprinderea de vagoane din Arad : 
aspect din secția montaj-sudură a 

vagoanelor de marfă

Aflată abia la începutul dezvoltării sale, zona Industrială a 
puternic centru

orașului Bistrița va deveni, în actualul cincinal, un 
economic Foto : S. Cristian
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Cimpia Turzii — 21 000 de 

locuitori.
„Industria 

de oameni. '
— Aproape 

milie — ne 
biroului executiv al Consiliului 
popular orășenesc, Theodor 
Borteș — care să nu aibă cel 
puțin un reprezentant în a- 
ceastă mare întreprindere.

— Și familia dumneavoas
tră 7

— Chiar eu am lucrat 12 ani 
acolo, în uzină.

Exceptînd pe muncitorii din 
comunele din jur, forță de 
muncă în mod firesc atrasă de 
magnetul întreprinderii, marea 
majoritate a cadrelor, inclusiv 
— sau, în primul rînd — spe
cialiștii, nu fac naveta nicăieri. 
Locuiesc în așezarea aceasta, 
renumită prin faima uzinei, 
modestă ca număr al popu
lației.

Nu vreau să spun că în alte 
părți nu dai decît peste na
vetiști, dar o asemenea identi
ficare a unei unități industria
le cu vatra pe care e așezată 
nu găsești chiar pretutindeni. 
Iar faptul că angajați! ignoră 
posibilitățile lesnicioase de de
plasare merită cel puțin să fie 
consemnat. La patru-cinci kilo
metri distanță e Turda, mu
nicipiu de frunte, inclusiv cu 
teatru. La vreo patruzeci — e 
Cluj-Napoca. Și, totuși, oame
nii aceștia, care se perindă 
încolo și-ncoace pe bicicletele 
lor, care joacă șah pe picior de 
plecare, cu autobuze și cu tre
nuri la dispoziție, nu migrea
ză. Țipă după ei întreprinde
rile surori din țară, le fac 
curte, îi momesc pentru înalta

Sîrmei" — 8 000

că nu există fa- 
spune secretarul

calificare și seriozitate în mun
că, dar degeaba. Se duc cel 
mult să pună umărul, pînă se 
urnește treaba, și se întorc cît 
pot mai repede în- urbea lor.

Am colindat seara orășelul 
în căutarea specificului urban

la limită, să scutească patine
le de rugină și mușchii de lîn- 
cezeală. Bucuria, optimismul 
domneau, în egală măsură, pe 
oglinda de gheață și în rîn- 
dul privitorilor. Iar pentru 
vară, orașul are trei terenuri

CÎMPIA TURZII

care să explice specificul 
uman. N-am găsit decît indicii 
fragmentare. Spre exemplu : 

Străzi curate. Dar goale. 
Cine se așteaptă să întîlneas- 
că forfotă la nouă seara în
tr-un oraș cu 20 000 de sufle
te 7 Totuși, o zonă era neo
bișnuit de animată. Nu, nu 
strada mare ! Era curtea li
ceului. Luminată și plină de 
veselie. Atmosferă tinerească. 
Obținută doar cu puțină ini
țiativă și cu... un furtun de 
apă. Cîțiva metri cubi de apă 
care, în combinație cu un ger

Reprezentanții celor 7 600 000 cooperatori, întruniți în 
cel de-al VI-lea Congres al cooperației de consum din 
Republica Socialistă România, vă încredințează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziu
nea entuziastă și unanimă a cooperatorilor din țara noas
tră la întreaga politică internă și externă, profund știin
țifică, a Partidului Comunist Român, care reprezintă . 
marxism-leninismul aplicat creator în România.

Moment deosebit al lucrărilor congresului nostru, me
sajul de salut pe care ni l-ați adresat, iubite tovarășe 
secretar general, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al gu
vernului, a creat cadrul general de lucru In care parti- 
cipanții la dezbateri au exprimat hotărîrea nestrămutată 
a maselor de cooperatori și a lucrătorilor organizațiilor 
noastre, de pe tot cuprinsul patriei, de a munci neobosit 
pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce le revin 
din Directivele Congresului al XI-lea, din Programul 
partidului.

Analizînd cu spirit de răspundere sarcinile de plan ce 
revin cooperației în anul 1976 și pe întregul cincinal 
1976—1980, ne angajăm să depunem toate eforturile, să 
folosim întreaga noastră pricepere și putere de muncă 
pentru îndeplinirea lor exemplară.

Vom acorda o mai mare atenție îmbunătățirii aprovi
zionării cu mărfuri a populației, satisfacerii cerințelor 
acesteia la nivelul condițiilor și exigențelor actuale, 
realizînd pînă în 1980 un spor al desfacerilor cu amănun
tul de 80 miliarde lei față de cincinalul trecut

Conștienți de necesitatea creșterii contribuției coope
rației de consum la formarea fondului de stat de pro
duse agroalimentare, ne angajăm ca în 1978 să depășim 
planul de contractări-achiziții cu 100 milioane lei. Vom 
livra la fondul pieței produse în valoare de 50 milioane 
lei, iar la export, peste plan, de 2 milioane lei valută. 
Din crescătoriile proprii vom vinde producătorilor con- 
tractanți 100 000 purcei, 15 000 iepuri de casă și 7 milioane 
pui de o zi din rase selecționate.

O direcție principală a activității noastre în perioada 
următoare va fi extinderea și diversificarea serviciilor 
oferite locuitorilor de la sate, ca și amplificarea produc
ției de bunuri de consum destinate fondului pieței și 
exportului. In actualul cincinal vom realiza un volum 
de producție-marfă și prestări de servicii cu 200 mili
oane lei mai mare decît cel prevăzut în plan. Vom ac
ționa ca pînă în 1980 în comune să funcționeze unități 
de prestări în cel puțin 15 profiluri, iar în viitoarele 
orășele agricole sau agroindustriale — în 40 de profiluri.

Vom milita cu consecvență pentru o colaborare și o 
conlucrare tot mai strînse, atît pe plan central, cît și pe 
plan local, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agrico-

le de Producție și Uniunea Centrală a Cooperativelot 
Meșteșugărești pentru soluționarea mai bună a proble
melor legate de prelucrarea și valorificarea unor resurse, 
precum și pentru o delimitare mai precisă a sarcinilor 
și folosirea mai rațională a forțelor în activitatea de 
dezvoltare a producției și de aprovizionare a populației 
cu bunuri de consum și servicii.

Vom acționa cu perseverență pentru creșterea eficien
tei activității economice a cooperativelor de consum, 
pentru consolidarea capacității lor financiare, pentru 
apărarea și dezvoltarea avutului obștesc. Ne vom ocu
pa, totodată, de întărirea organizatorică și lărgirea, în 
continuare, a activității cooperativelor de credit.

In spiritul documentelor adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului, pe lîngă preocupările economice, 
vom acorda mai multă atenție activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative de masă, dezvoltării conștiinței 
socialiste a membrilor și lucrătorilor organizațiilor noas
tre. Vă încredințăm că vom face totul pentru ca in 
întreaga noastră activitate să întărim spiritul de ordine 
și disciplină în muncă, de responsabilitate față de avutul 
obștesc, vom acționa neabătut pentru aplicarea fermă 
a normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, condiție de seamă pentru realizarea 
întocmai a atribuțiilor ce revin cooperației de consum 
ca organizație obștească, participantă la întreaga activi
tate a Frontului Unității Socialiste.

Vom îmbunătăți permanent stilul de muncă, militînd 
pentru dezvoltarea democrației cooperatiste, asigurînd 
participarea tot mai activă a milioanelor de membri la 
conducerea și buna gospodărire a fiecărei cooperative.

Congresul exprimă atașamentul de neclintit al coope
ratorilor din România față de politica externă a parti
dului- și sfatului nostru, bazată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării independentei și suve
ranității naționale, neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea cu forța și susține, 
fără rezerve, activitatea neobosită desfășurată de parti
dul și guvernul nostru, de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

In numele tuturor cooperatorilor și lucrătorilor orga
nizațiilor cooperației de consum, ne angajăm în fata 
conducerii partidului și statului, a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să > depunem toate 
eforturile pentru transpunerea in viață a sarcinilor sta
bilite de Congresul al XI-lea al partidului, să ne înca
drăm cu rezultate tot mai bune, pe măsura încrederii 
ce ne este acordată, în activitatea întregului nostru popor 
de înfăptuire a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
scumpei noastre patrii spre comunism.

CONGRESUL AL VI-LEA AL COOPERAȚIE! DE CONSUM 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA ’

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

REALIZAREA INVESTIȚIILOR
Un volum amplu de lucrări —un salt calitativ

in dezvoltarea industrială a ținuturilor bistrițene
Expresie grăitoare a aplicării în 

viață a prevederilor Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al XI-lea cu 
privire la îmbu
nătățirea în con
tinuare a repar
tizării teritoriale 
a forțelor de pro- 
ducție pe întreg 
cuprinsul țării, în 
cincinalul 1976— 
1939 județul Bis- 
trița-Năsăud este 
beneficiarul unui 
vast volum de 
investiții — peste 
zece miliarde lei. 
Pe această bază, 
în primul rînd se 
vor asigura ridi
carea în ritm ac
celerat a nivelului _____ _______
a județului nostru, modernizarea a- 
griculturii, concomitent cu îmbună
tățirea condițiilor de locuit, perfec
ționarea și modernizarea activități
lor din domeniul edilitar-gospodă- 
resc, învățămîntulul, culturii și 
ocrotirii sănătății.

în actualul cincinal, pe teritoriul 
județului Bistrița-Năsăud vor fi 
construite peste 50 de obiective pro
ductive și dezvoltări de importanță 
republicană. Aceasta va face posibi
lă apariția unor ramuri noi, cum
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tă tragere de inimă. Cu con
știința că de aportul fiecăruia 
depinde cadrul lor de. viață. 
Anul trecut, spre exemplu, au 
fost construite două noi gră
dinițe. întreaga manoperă — 
fundație, dulgherie, zidărie.

sînt : metalurgia, chimia, materialele 
de construcții, dezvoltarea conside
rabilă a construcției de mașini — 
care va deține mai mult de jumă
tate din volumul producției indus
triale a anului 1980, față de numai 
15 la sută în 1975 — a industriei de

50 000 000 de volume, reprezen- 
tînd peste 13 500 de titluri. 
Acesta este numărul cărților tri
mise la sate prin unitățile 
cooperației de consum între 
1971—1975. Este unul din repe
rele semnificative ale bilanțului 
care va fi prezentat cititorilor 
din mediul rural cu prilejul 
ediției din acest an a „Lunii 
cărții la sate".

Manifestare de amploare,1 in
tegrată temeinic în complexul 
muncii politico-educative de la 
sate, sărbătoarea de iarnă a 
cărții își propune să contribuie 
cu mijloacele ce-i sînt proprii 
la educația politică și patrioti
că, la îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale și de cultură 
generală ale locuitorilor din 
mediul rural. Manifestările de
dicate popularizării și difuzării 
cărții vor cuprinde rețeaua 
largă a așezămintelor culturale, 
folosind o gamă largă de mij
loace și forme : expoziții de 
carte — cu caracter general sau 
cu o anumită tematică — dez
bateri cu participarea editorilor, 
prezentări de cărți, șezători li
terare și recitaluri de lirică pa
triotică, la realizarea cărora vor 
fi antrenate colectivele de ar
tiști amatori. Se va desfășura 
totodată o largă acțiune 
formare bibliografică.

„Luna cărții la sate" 
un prilej de intensificare 
vității generale de desfacere a 
cărții prin generalizarea forme
lor moderne, accesibile unui nu
măr tot mai mare de cititori. 
Baza materială a difuzării cărții 
prin cooperația de consum a 
crescut de la 1 132 librării și 
raioane de librării, în 1971, la 
2 210 în 1975, iar în anul în curs 
Se prevede 
să existe o 
specializat, 
peste 6 500 
din cadrul 
cei 3 800 
din unitățile agricole sau între
prinderi și instituții sătești, cele 
30 de secții județene „cartea 
prin poștă", 543 librării școlare 
și cei 5 100 difuzori de carte din 
școli conturează dimensiunile 
de neimaginat cu cîteva decenii 
în urmă ale pătrunderii cărții 
la sate.

Manifestările organizate în ca
drul „Lunii cărții la sate" vor fl 
cu atît mai eficiente , cu cît vor 
avea în vedere realitățile și ne
cesitățile concrete ale fiecărei 
comune, să răspundă solicitărilor 
reale ale fiecărei colectivități, 
în acest fel, ele vor contribui 
substanțial la stimularea activi
tăților obștești și cultural-educa
tive, la îmbogățirea spirituală a 
oamenilor din satele noastre.

Călăuzite nemijlocit de orga
nizațiile locale de partid, spriji
nite intens de toate forțele satu
lui, cu concursul calificat al 
creatorilor, editorilor și difuzo- 
rilor de carte, manifestările din 
cadrul „Lunii cărții Ia sate" pot 
confirma și îmbogăți o tradiție 
prețioasă a timpului nostru.

țării. Progresul rapid al industriei 
se va face simțit nu numai în orașul 
Bistrița, reședința județului, ci și 
în celelalte orașe — la Năsăud, Be- 
clean, precum și în alte localități — 
Rodna, Prundu-Bîrgăului, Parva și 
altele. La Năsăud, spre exemplu, vor 

fi amplasate obi
ective ale indus
triei chimice, iar 
la Beclean se vor 
pune temeliile u- 
nei întreprinderi 
de prelucrări me
talurgice.

In domeniul a- 
griculturii, inves
tițiile actualului 
cincinal se 
materializa 
ferme de 
îngrășătorii 
miei, saivane de 
oi, un complex 
avicol, lucrări de 

îmbunătățiri funciare, de îmbunătă
țire a pajiștilor și altele.

De asemenea, programul de inves
tiții cuprinde importante prevederi 
pentru sectoarele social-culturale. 
Vor fi construite 12 000 de aparta
mente — de trei ori mai mult decît 
în cincinalul trecut — 263 săli de 
clasă, 3 550 locuri în grădinițe, peste 
1 000 locuri in creșe, 2 450 locuri în 
ateliere școlare, aproape 4 000 locuri 
în internate, cămine pentru nefami- 
Iiști, > o sală polivalentă și un cine
matograf la Bistrița, un modern spi
tal cu 430 de paturi și o policlinică 
la Năsăud și altele.

Evident, este vorba de un program 
de investiții fără precedent în isto
ria județului nostru. Iată 'de ce, în 
mod firesc, o coordonată fundamen
tală a activității comitetului jude
țean de partid, a organelor și orga
nizațiilor de partid din județ o re
prezintă crearea cadrului optim de 
realizare în bune condiții a fiecărui 
obiectiv economic, social-cultural șî 
edilitar-gospodăresc. Cînd ne refe
rim la aceasta avem în vedere an
samblul de măsuri politico-organiza- 
torice și tehnice, metodele și mijloa
cele ce concură la realizarea inves
tițiilor, începînd din momentul în
scrierii în plan și pînă la punerea în 
funcțiune

Sîritem 
sarcinilor 
ne revin 
ușoară, că va 
efort colectiv 
dispunem, să 
eficient. încă 
cut s-a constituit, la nivel dc județ, 
un colectiv formai din activiști de 
partid, de stat și din economie, din 
specialiști, care, sub îndrumarea co
mitetului județean de partid, a pri
mit sarcina să elaboreze soluții, să 
stabilească măsuri în vederea pregă-

din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD
Adalbert CRIȘAN,

prim-secretar al Comitetului județean Bistrifa-Năsăud al P.C.R.

de Industrializare prelucrare a lemnului, extractivă, 
ușoară și alimentară, paralel cu mo
dernizarea unor întreprinderi mal 
vechi. Ilustrativ pentru amploarea 
dezvoltării industriale a județului 
este faptul că în 1980 volumul pro
ducției industriale va fi de 5,5 ori 
mai mare față de 1975. Acest obiectiv 
se va realiza printr-un ritm mediu 
anual de creștere excepțional do 
înalt 
mai 
care

— de 42 la sută ! — cel 
ridicat dintre ritmurile pe 
le vor înregistra județele

vor 
în 

vaci, 
de

de in-

este și 
a acti-

ca în fiecare comună 
librărie sau un raion 
De asemenea, cele 
puncte de difuzare 
magazinelor mixte, 

difuzori permanent!

*

numărul cererilor, ar putea fi 
menționat, de asemenea, ca un 
factor de stabilitate. Dar lo
cuințe se construiesc în toate 
localitățile. Mai mult decît as
pectul noilor cartiere și decît 
graficele de la consiliul popu-

^r^șul^Gmlid
din jurul uzinei

de tenis — amenajate ca lu
mea. Există și o sală modernă 
de sport, lingă clubul uzinei.

M-am mai plimbat prin mi
cul orășel și am identificat 
încă un indiciu. Cantina între
prinderii era deschisă. Orarul 
ei e mai presus de comenta
rii : 13—16,30 ; 20—23.30. Un
orășel în care la o oră tîrzie 
poți mînca un pilaf de pasăre 
cu cîțiva lei — iată un fapt 
care spune multe.

Participarea nemijlocită a 
cetățenilor la rezolvarea ne
voilor orașului se face cu mul

fimsaj —■_ a fost executată prin 
contribuția în muncă a cetă
țenilor ; la fonduri nu s-a a- 
pelat decît pentru cumpărarea 
materialelor. Cu căminul de 
75 de locuri ce va fi construit 
anul acesta se rezolvă complet 
cuprinderea tuturor preșcola
rilor in unități de îngrijire și 
educație. Este o mare proble
mă cetățenească rezolvată ? 
Este încă un argument pentru 
forța de atracție a așezării 7 
Fără îndoială că da.

Ritmul construcțiilor de lo
cuințe, care ajung din urmă

iar, m-a convins — în ordinea 
de idei a indicilor care moti
vează' stabilitatea — următoa
rea intîmplare :

Stăteam de vorbă cu mais
trul laminorist Vasile Oaidă 
și-i ascultăm viața. La un mo
ment dat, interlocutorul s-a 
însuflețit în mod cu totul a- 
parte : „...Așa că această coin
cidență rămîne pentru mine 
de neuitat. Ziua aceea, 6 ia
nuarie 1966, e cea mai impor
tantă din viața mea". Ce zi 
poate fi „cea mai importantă"

într-o biografie atît de bogată 
cum o găsesc a fi pe cea a 
maistrului Oaidă 7 In urmă cu 
vreo zece 
strîmtorat, 
nou venit
Treptat, meritele activității pro
fesionale și obștești l-au adus 
în fruntea listei pentru locuin
țe. Așteptau și un copil... Blo
cul era aproape gata, aparta
mentul era ales, familia se pre
gătea de mutare. Cînd, maistru
lui Oaidă i-a venit, așa, o idee... 
A aflat că unul dintre colegi, 
om cu doi copii, are nevoie 
mai urgentă de casă. „Al meu 
abia urma să se nască. Așa că 
i-am cedat lui apartamentul. 
Cu o condiție ! Să nu afle ne
vasta mea. Mă gîndeam să 
nu-i cauzeze Ia sarcină". Si
gur că lunile următoare au 
trecut cu oarecari emoții pen
tru viitorul tată. „Și, ce cre
deți 7 Exact în ziua și exact 
la ora la care soția năștea, pe 
mine m-au chemat la consiliu 
să-mi dea noua repartiție. Au 
apărut pe data de 6 ianuarie 
1966, ora 11. Și copilul și lo
cuința. Nu pot să uit această 
zi..."

ani, locuia mai 
în gazdă, ca orice . 
și tinăr însurat.

a obiectivelor, 
conștienți că realizarea 
deosebit de importante ce 
în acest domeniu nu va fi 

trebui să unim într-un 
toate forțele de care 
le coordonăm in mod 
in cursul anului tre-

(Continuare in pag. a III-a)

N-am cercetat dacă solicitu
dinea organelor locale a mers 
pînă la a constitui premeditat 
o amintire mișcătoare. Ea însă 
coincide sigur cu gestul făcut 
anterior de Vasile Oaidă față 
de colegul și concetățeanul 
său. Cu un anumit spirit 
lectiv. 
cît de 
naveta.

co-
Am început să înțeleg 
greu e uneori să faci

Sergiu ANDON J

ÎN ZIARUL DE AZI:

® La ordinea zilei în agricultură : Amenajarea noilor 
sisteme de irigații ® Rubricile noastre : Organele locale 
ale puterii de stat - rol - atribuții - îndatoriri ; Omul și 
viața rațională ; Faptul divers ; Din instanță în fața opi
niei publice ; Răsfoind presa străină ; De la corespon

denții noștri ; De pretutindeni
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ADUNĂRILE CETĂȚENEȘTI
5 ?

ORGANELE 
LOCALE 
ALE
PUTERII 
DE STAT

a localităților 
adunărilor ce- 
hotărîrile fiind 
cu majoritatea 

Concludent 
demo-

tematizare 
în cadrul 
tățenești, 
adoptate 
voturilor,
pentru caracterul 
cratic al adoptării hotă- 
ririlor este și faptul 
că înaintarea schițe
lor către organele com
petențe se face numai 
după ce in conținutul lor 
au fost introduse suges
tiile și propunerile judi
cioase ale cetățenilor. în
dată după aceea, organe
le locale ale puterii de 
stat desfășoară o largă

sint consfătuirile pe cir
cumscripțiile electorale, 
in cadrul cărora deputății 
prezintă periodic în fata 
cetățenilor dări de sea
mă privind activitatea 
consiliilor populare și 
comitetelor lor executive, 
are loc un schimb de 
păreri referitor la desfă
șurarea unor acțiuni cu 
caracter obștesc, la mo
dalitățile de rezolvare a 
cererilor, reclafnațiilor, 
sesizărilor și propuneri
lor făcuțe de cetățeni.

Legea prevede că adu
nările cetățenești sint

• atribuții J 
® îndatoriri

în sistemul larg și di
versificat al formelor de
mocratice pe care se bi- 
zuie funcționarea consi
liilor populare, un loc de 
seamă il ocupă adunările 
cetățenești. Foruri largi 
democratice, reunind ma
sa largă a cetățenilor unei 
localități, ele sint chema
te să dezbată și să se 
pronunțe asupra princi
palelor probleme ale vie
ții social-economice și e- 
dilitar-gospodărești a sa
telor, comunelor și ora
șelor, să valorifice iniția
tiva și priceperea oame
nilor în vederea acceleră
rii ritmului de dezvoltare 
a fiecărei localități.

Dată fiind importanța 
acestor organisme, rolul 
lor în sistemul democra
ției noastre, 
tea lor de 
a cetățenilor, 
vede o serie 
de activitate
tărîrile consiliilor popu
lare trebuie să poarte în 
mod obligatoriu girul a- 
dunărilor cetățenești.

De pildă. în domeniul 
sistematizării localități
lor, în temeiul prevede
rilor legii, consiliile popu
lare comunale au obliga- tățeni. 
ția de a supune dezbate
rii publice schițele de sis-

capacita- 
mobilizare 

legea pre- 
de domenii 
in care ho-

In întîmpinarea Congresului 

deputaților consiliilor populare 

județene și al președinților 

consiliilor populare

acțiune de popularizare a 
schițelor și detaliilor de 
sistematizare, a perspec
tivelor pe care le des-' 
chid localităților respecti
ve, tocmai în vederea an
trenării cetățenilor la 
transpunerea lor în viată, 
în atribuțiile adunărilor 
cetățenești intră, de ase
menea, stabilirea unor 
obiective de interes ob
ștesc, care urmează să fie 
construite, potrivit 
dului cetățenilor, 
contribuție proprie, 
muncă patriotică.

Legea stabilește, 
odată, modalitățile 
care locuitorii 
controlul asupra
cum sint gospodărite fon
durile constituite prin 
contribuția cetățenilor și 
se realizează obiectivele 
stabilite — conducerea 
lucrărilor fiind încredin
țată unui comitet de ce-

acor- 
prin 
prin

tot- 
prin 

exercită 
felului

Adunări cetățenești cu 
atribuții bine precizate

chemate să dezbată și să 
hotărască asupra tuturor 
aspectelor importante din 
viața localităților, fie că 
este vorba de valorifi
carea resurselor locale, 
conservarea și amena
jarea fondului funciar, de 
gospodărirea patrimoniu
lui funciar, a pășunilor, 
sau de efectuarea altor 
lucrări care-i interesează 
pe locțiitori.

Desigur, pe lihgă aces
te adunări stabilite prin 
lege, consiliile populare 
pot organiza, din proprie 
inițiativă, adunări cetă
țenești care să hotărască 
asupra altor probleme ce 
urmează a fi soluționate 
cu aportul maselor popu
lare. Dacă o localitate 
este confruntată Ia un 
moment dat cu o proble
mă importantă, apare 
limpede că organul local 
al puterii de stat are da
toria de -a se sfătui- cu 
cetățenii asupra modali
tăților de soluționare —

și ce cadru mai prielnic 
poate fi oferit în această 
privință decit adunarea 
cetățenilor ? Tocmai de 
aceea consiliile populare 
trebuie să utilizeze in 
mod sistematic această 
formă de consultare ne
mijlocită â cetățenilor, 
care poate contribui in 
mod substanțial la reali
zarea unor sarcini com
plexe.

Cum este și firesc, a- 
dunarea cetățenească nu 
asigură prin ea însăși va
lorificarea inițiativei și 
priceperii maselor. Viața 
arată că adunările se 
soldează cu propuneri 
judicioase și măsuri con
crete bine chibzuite nu
mai acolo unde sint te
meinic pregătite, unde 
problemele supuse dez
baterii sint bine preciza
te și aduse din timp 
la cunoștința cetățenilor, 
iar obiectivul urmărit, ex
pus cu claritate.

O condiție hotărltoare 
a rodniciei activității a- 
dunărilor cetățenești con
stă în preocuparea sta
tornică pentru îndeplini
rea riguroasă a tuturor 
hotărîrilor adoptate in a- 
cest cadru, combătin- 
du-se cu fermitate orice 
manifestări de birocra
tism și tărăgănare, de 
lipsă de solicitudine in 
soluționarea problemelor 
ridicate în cadrul adu
nărilor cetățenești.

Iată de ce se impune 
ca birourile și comitetele 
executive ale consiliilor 
populare să se preocupe 
îndeaproape ca adunarea 
cetățenească să devină 
pretutindeni un cadru op
tim de afirmare a spiritu
lui gospodăresc. în spiri
tul hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, ele au datoria 
de a pregăti temeinic fie
care adunare, de a o 
orienta precis către pro
blemele esențiale de dis
cutat. astfel îneît aceste 
largi foruri democratice 
să aducă- o contribuție tot 
mai activă la înflorirea 
fiecărei localități.

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 viața satului.
11.15 Ce știm șl ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex,
13,05 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv • Handbal 

masculin : Steaua — Dinamo 
București (finala Campiona
tului național).

16.20 Film serial : „Ascensiunea 
omului".

17.25 Drum de glorii. Concurs pen
tru tineret, dedicat aniversă
rii a 100 de ani de la cu
cerirea Independenței de stat 
a României.

18,40 Reportaj TV : Emblema gos
podarilor.

19,00 Micul ecran... pentru cel mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt.
20.20 Film artistic : „Comoara din 

Sierra Madre".
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL H
10,00—11,30 Matineu simfonie. 
20,00 Eroi Îndrăgiți de copil.
20.20 Ora melomanului : Concert 

Mozart.
21.15 Coordonate ale hărniciei. 
21,35 Film serial : Kojak.

LUNI, < FEBRUARIE 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Familia șl orașul : Ttrgoviște.
19.20 1001 de seri : Fiica soare

lui (I).
19.30 Telejurnal.
20,00 Ml-arn pus flori la pălărie,..
20.20 Armonii de Iarnă.
20,50 Emisiune'pentru tineret.
21,15 Roman-folleton : „Forsyt.

Saga".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL H
17.00 Telex.
17,05 Mal aveți o întrebare 7 Dia

logul om-computer (II).
17.45 Film artistic : „în cer și pe 

pămînt". Producție a studiou
rilor cinematografice polone
ze. Premieră TV.

19.20 1001 de ;șeri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

Daktari,
20.25 Teatru scurt : „Viitoarea". 

Producție a studioului de 
televiziune din Bratislava.

21,05 Telex.
21.10 In grădina țării mele — mu

zică populară.
21.30 Bucureștenil față în față cu 

' viitorul orașului o Perspecti
vele urbanistice ale Capitalei 
în dezbaterea cetățenilor.

21.45 Portativ ’76.

Progrese medicale 
în slujba natalității 

Pentru ca tot mai multe cămine 
să fie luminate de bucuria de a avea copii

~1

La ordinea zilei în agricultură
în acest an, potrivit planului de stat, urmează să se irige aproape 

două milioane de hectare. Pentru a se putea aplica udări pe Întreaga 
suprafață planificată, prima condiție de care depinde obținerea pro
ducțiilor prevăzute o constituie punerea în funcțiune, la termenul 
stabilit, a noilor amenajări pentru irigații. Din datele furnizate de De
partamentul îmbunătățirilor funciare rezultă că mai sint de executat 
amenajări noi și, de terrpipat lucrării^ pe circa 437 000 ha; din care 
313 000 ha in sisteme mari și 124 000 ha.jn sisteme locale. S-a prevăzut 
ca pînă Ia 30 mai a.c. toate aceste amenajări să fie date în exploatare. 
Care este stadiul de execuție și ce se intreprinde acum pentru grăbi
rea lucrărilor pe șantiere, astfel incit suprafețele respective să poată 
fi irigate în întregime ?

Pentru realizarea acestui obiectiv, 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare a stabilit un plan de măsuri 
detaliat care vizează accelerarea rit
mului de execuție a lucrărilor de a- 
menajare și a ce
lor de construc- 
ții-montaj pe toa
te șantierele. Du
pă cum ne infor
ma tov. Enache 
Sirbu, șeful De
partamentului de . 
îmbunătățiri fun
ciare, se are în 
vedere folosirea 
din plin a .timpu
lui bun de lucru 
din această peri
oadă prin organi
zarea mai bună a 
muncii, asigura
rea șantierelor cu 
forță de muncă, 
creșterea indicelui de utilizare a u- 
tilajelor terasiere și îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale și echi
pamente tehnologice, cu precădere 
pentru capacitățile care trebuie puse 
în funcțiune în luna mai. Pe aceas
tă bază au fost întocmite grafice de 
execuție noi pe fiecare șantier, lot 
și secție de producție, care să permi
tă predarea la termen a obiectivelor 
din primul trimestru. Astfel, în toa
tă perioada de iarnă, pe multe șan
tiere lucrările s-au desfășurat cu in
tensitate, urmărindu-se recuperarea 
restanțelor din anul trecut și reali
zarea volumului de investiții stabilit 
pentru primul trimestru din acest an. 
De exemplu, pe șantierele sisteme
lor Sinoe, Topalu, Giurgiu-Răsmi- 
rești, Stoenești-Vișina, Insula Mare 
a Brăilei și altele au continuat lu
crările Ia amenajarea rețelei de ca
nale și instalarea conductelor îngro

pate pentru aducțiunea apei, la con
strucția stațiilor de' pompare și mon
tarea echipamentului tehnologic.

Faptul că pe unele șantiere lu
crările sint intîrziate se datorește

prafețe prevăzute a se iriga In acest 
an impune și asigurarea Ia timp * 
șantierelor cu utilaje terasiere teh
nologice și materiale de construc
ție în conformitate cu ' graficele 
stabilite. Or, se constată că mulți 
furnizori nu-și respectă obligațiile, 
contractuale. întreprinderile* de mă—' ■ 
teriale pentru construcții din Medgi
dia, Călărași, Craiova și I.P. Progre
sul—București au restanțe la livra
rea tuburilor de azbociment și 
„Premo”, care afectează finalizarea 
lucrărilor pe importante suprafețe 
care trebuie terminate în luna mai. 
Există restante și la dotarea trustu
rilor de construcții cu utilaje tera
siere — screpere, buldozere — cu o

Cu prilejul Conferinței mondiale a 
populației ce a avut loc la București, 
o echipă de cineaști ai O.N.U. și-a 
exprimat dorința de a filma cîteva 
secvențe la Centrul de combatere a 
sterilității din Capitală. Căci ne 
numărăm printre țările a căror. 
populație beneficiază de un „Centru 
de combatere a sterilității, de contra- 
cepție și sfat genetic", cu activi
tate de cercetare și asistență, iar 
modul în-care este conceput și orga
nizat se apreciază a fi unic. Echipe 
complexe de specialiști : ginecologi, 
geneticieni, sociologi, medici de labo
rator, în colaborare cu urologi, Între
prind cercetări multidisciplinare și 
anchete sociale cu scopul de a de
pista factorii care condiționează sta
rea de fertilitate și influențează nata
litatea.

Convorbirea cu dr. Ion Lemnele, 
directorul Spitalului clinic Filantro
pia, în cadrul că
ruia funcționează » 
centrul, a început *1 
cu întrebarea re- w 
feritoare la pro
centul de cazuri care se rezolvă prin 
activitatea concretă a specialiștilor 
de aici.

— în general, se prezintă la noi 
circa 600 de cupluri pe an, iar ca să 
vă dau cifra cea mai apropiată, în 
1975 am avut din cazurile analizate 
anterior 110 sarcini cu evoluție nor
mală. Poate că procentul de 18—20 la 
sută cazuri rezolvate nu spune prea 
mult ca cifră, dar semnificația socială 
și psihosocială a acestor rezultate este 
infinit mai mare. Oamenii se prezin
tă cu încredere, odată cu naște
rea fiecărui copil o familie își vede 
visul împlinit, iar satisfacția noastră 
profesională este deplină.

Cauzele sterilității pot fi multiple : 
unele sînt de natură hormonală, or
ganică. iar altele, pur și simplu, sînt 
urmarea unor inflamații și infecțij 
banale. Studii întreprinse în țară 
relevă că 12 la sută din totalul căsă
toriilor încheiate nu au copii deoare
ce unul sau ambii soți prezintă ste
rilitate totală sau potențial recupe
rabilă, ca urmare a unor boli pre
existente căsătoriei și educației insu
ficiente. Metodele moderne de in
vestigație pentru diagnoză permit 
stabilirea unul diagnostic precis 
al cauzei sterilității, iar medicația 
administrată corect, ambulatoriu sau 
în clinică — In funcție de caz — 
aduce în multe cazuri rezolvări favo
rabile. Progrese însemnate s-au înre
gistrat In ultimul timp și în combate
rea șl tratamentul infertilităjii (pier
derea sarcinii). Există posibilități de 
stabilire a cauzelor, de investigație și 
de tratament care se soldează in
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imensa majoritate a cazurilor cu 
evoluția normală a sarcinii și cu 
nașterea tinor copii perfect sănătoși.

— Unde funcționează asemenea 
cabinete de combatere a sterilității ?

— în București, la Institutul de 
endocrinologie „C. I. Parhon" exis
tă cercetări cu o tradiție de trei 
decenii și în același timp se a- 
cordă asistență în cadrul labora
torului de specialitate. De asemenea, 
Spitalul clinic Filantropia și Spitalul 
maternitate Giulești dispun de do
tări și specialiști la nivel corespun
zător. Există însă preocupări asemă
nătoare in toate centrele universitare 
și in multe alte județe.

— Ce progrese s-au Jnregistrat pe 
această linie în direcția profilaxiei ?

— O serie de preocupări ale cen
trului se referă la asigurarea stării 
de sănătate a urmașilor, prin acor
darea sfatului genetic tinerilor căsă

toriți și profilaxia 
izoimunizării RH- 
ului.

Considerăm că 
unul din succesele

colectivului Spitalului clinic Filantro- 
.pia și, implicit, ale centrului constă în 
profilaxia izoimunizării RH, cu era
dicarea bolii hemolitice a copilului, 
datorită căreia părinții care numai 
în urmă cu cîțiva ani păreau a fi 
„predestinați" să nu aibă copii din 
cauza incompatibilității prin RH 
(factor al sîngelui), acum, ca ur
mare a tratamentului, pot avea co
pii. în prezent, RH-ul nu mal con
stituie o „problemă". Prin adminis
trarea imunoglobulinei anti-d. fabri
cată la noi in țară de către Centrul 
de hematologie București, mamele 
odinioară resemnate de fatalitatea 
acestui factor, astăzi aduc pe lume 
copii perfect normali, fără nici o di
ficultate.

Fără îndoială, în cadrul preocupă
rilor noastre un loc aparte îl ocupă 
studiile psihosociale legate de răspun
derea părinților față de viitorii lor 
copii, de pregătirea tineretului pen
tru o viață de familie sănătoasă din 
punct de vedere fizic și moral.

Este necesar să se producă prin ur
mare un salt în mentalitatea viitorilor 
părinți. Este bine ca tinerele familii 
să cunoască aceste progrese, să bene
ficieze de serviciile gratuite puse la 
dispoziție de statul nostru în labora
toarele, cabinetele sau la centrul de 
combatere a sterilității, ca si de ser
viciile și secțiile cu acest profil exis
tente în maternități. Cu cit va fi 
descoperită mai curînd cauza, cu atît 
se va putea remedia cazul mai ușor. 
Familiile tinere ar trebui, deci, să 
apeleze la-aceste servicii specializate.

Elena MANTU

MEWH MOR SISTEME RE IRIGAȚII
Accelerarea lucrărilor impune: organizare mai bună, 

aprovizionare ritmică cu materiale

atît unor deficiențe de ordin orga
nizatoric, cit și unor probleme care 
nu au fost rezolvate. în sistemele 
mari, pe circa 114 000 ha. din care 
30 000 ha în sistemul Mostiștea, deși 
lucrările-de amenajare sint termina
te, apa nu curge pe canale -deoarece 
nu au fost asigurate pompele la sta
ția principală de pompare. Pe 20 000 
ha din sistemul Giurgiu-Răsmirești 
zona A+C, constructorul — T.C.I.F. 
București — a intirziat montarea 
stației. principale de pompare. O a- 
tenție deosebită trebuie acordată ni
velării terenurilor in sistemele pre
văzute a se iriga prin brazde, care 
însumează peste 64 000 ha. Or, aceste 
lucrări sint mult rămase în urmă, 
mai ales în sistemele Sinoe, Giur
giu-Răsmirești, Mostiștea, Topalu, 
Insula Mare a Brăilei și Vidra-Fru- 
mușani.

Executarea lucrărilor pe noile su

capacitate totală de execuție de cir
ca 400 000 mc terasamente anual. Se 
cere, de asemenea, să fie îmbunătă
țită aprovizionarea cu piese de 
schimb, necesare reparării tractoare
lor și Utilajelor terasiere.

O cale importantă pentru crește
rea suprafețelor irigate o constituie 
amenajările in sisteme gospodărești. 
Or, in ultimii ani a scăzut preocu
parea. multor organe locale și con
duceri de unități agricole pentru ex
tinderea suprafețelor care pot fi iri
gate din surse locale de apă. Din 
planul pe anul trecut la aceste ame
najări nu s-a realizat o importantă 
suprafață. Restanțe mari există 
in județele Prahova. Buzău. Dîmbo
vița, Iași, Ilfov, Vaslui etc. Mai tre
buie adăugat și faptul că, pentru 
jumătate din suprafața prevăzută, nu 
au fost identificate sursele de apă și 
nu s-au întocmit proiectele de exe

cuție. Organele agricole județene 
justifică aceste întîrzieri invocînd 
lipsa surselor de apă. Este o jus
tificare care ascunde, de fapt, lip
sa de preocupare șl interes pentru 
îndeplinirea unor sarcini care le re
vin, in mod expres». în speranța că 
acesț^-amenăjări vor fi executate 
pină la urmă de stat, prin unitățile 
de construcții specializate. în nu pu
ține locuri se manifestă tendința de 
a se proiecta și constrpi sisteme lo
cale costisitoare, care întrec posibili
tățile economice ale unităților agri
cole. De aici și necesitatea de a se 
reconsidera concepția privind realiza
rea amenajărilor locale pentru iriga
ții, in spiritul indicațiilor formulate 

in repetate rin- 
duri de condu
cerea partidului. 
Ele trebuie să fie 
amenajări simple, 
executate cu mij
loacele și posibili
tățile unităților 
agricole. Reali
zarea lor trebuie 
să preocupe in 
mod stăruitor or
ganizațiile de 
partid de Ia 
sate, consiliile 
populare și con
ducerile unități
lor agricole.

Se desprinde, 
deci, necesitatea 

accelerării ritmului de execuție pe 
șantierele noilor amenajări pentru 
irigații, în acest scop, organe
le județene de partid și cele agri
cole, cu sprijinul Departamentului 
Îmbunătățirilor funciare, au datoria 
să analizeze pe fiecare șantier sta
diul executării lucrărilor, atît la a- 
menajărlle în sisteme mari, cit și la 
cele in sistemg, locale. Pe această 
bază, să fie luate măsuri organizato
rice operative pentru ca fiecare oră și 
zi bună de lucru să fie folosite din 
plin, prin utilizarea la întreaga capa
citate a utilajelor terasiere și a for
ței de muncă, astfel incit toate a- 
menajările noi, prevăzute să fie date 
în funcțiune in acest an, să fie gata 
la termenul stabilit.

Aurel PAPADIUC
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« Zile fierbinți : SCALA — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Respirație liberă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Toate dovezile Împotrivă : LU
MINA — 9; 11; 13; 16; 18; 20.
e Ne vom Întoarce clnd azaleele 
vor Înflori : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Cei trei mușchetari : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Patima : CASA FILMULUI —
10: 12; 14; 16; 18; 20, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30,
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30. MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 13,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 20,45.
• VInătorll de Incendii : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, BUCUREȘTI — 9; 11.15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9,30.
• Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Anna Karenina : DOINA —
20.15.
• Acest fel de dragoste : FESTI
VAL — 0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
O Cercul magic : BUCEGI — 15,45; 
18; 20.
• Marele Gatsby : DACIA — 9; 
12,30; 16; 19, COSMOS — 15,30; 19.
• întoarcerea iul Magellan : UNI
REA — 16; 18; 20.
• J. D. Cahill : LIRA — 15,30; 18;
20.15. VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alexandra șl infernul : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15.
• Colț Alb : FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. .
• Ctntecele mării : MUNCA — 
15,45: 18; 20.
• Unde este compania a 7-a 1 : 
RAHOVA - 16; 10; 20.
O Cum să-I Înecăm pe dr. Mra- 
cek : PROGRESUL — 16; 18; 20.

• Orașul văzut de sus ■ VITAN 
— 15,30; 18; 20.
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teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10,30. Comoara din deal
— 10,30, (sala mică) : Imbllnzlrea 
scorpiei — 10, Viața unei femei — 
15, Dulcea pasăre a tinereții — 20. 
o Opera Română : Bălcescu — 11, 
Giselle — 10.
o Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, La calul 
bălan — 19,30.
o Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 10,30, Volpone —
19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Joc de pisici — 10, Chl- 
țimia — 15, Ferma — 19.30. (sala 
din str. Alex. Sahla) : Elisabeta I
— 10, A 12-a noapte — 15.
e Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 10, Mania posturi
lor — 15.30, Subiectul era tranda
firii — 19.30.
o Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Dilema — 10. Lady X
— 15, Ultima oră — 19,30, (sala
Studio) ; Patru lacrimi — 10,30,
Corrida — 15,30, Șoc la mezanin
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio 
74) : Amintiri despre orășelul 
Spoon River — 15, Steaua fără 
nume — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Nat
han Înțeleptul — 11, Ordinul —
19.30.
o Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 11; 19.30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : La ora 
H șl un sfert, concert — 10; 19,30. 
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ghiocel — mărgăritare
— 16,30, Pe-un picior de plai — 
19,30.
0 Teatrul „I. Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt șl Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
O Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Slnzlana — 11, 
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.

DIVERS
FAPTUL

mare

Despre
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Iarna grea 
curajul

"La sediul grupului de șantie
re hidroenergetice Valea Sebe
șului s-a primit un apel prin 
radio din partea unui lot de lu
cru din munți : „S-au terminat 
rezervele de combustibil. Ce
rem ajutor urgent". Erau afecta
te atit funcționarea utilajelor, 
cit și încălzirea coloniei mun
citorești. Conducătorii auto Cor
nel Doștățean și Ion Suciu și-au 
asumat, voluntar, o misiune ex
trem de grea : să transporte cu 
autocisternele combustibilul so
licitat. Nămeți uriași, pînă la 
trei metri, le stăteau in cale. 
Unde n-au putut răzbi motoa
rele, cei doi au săpat cu lopeți- 
le tunete in zăpadă. Unde pati
nau roțile, așterneau vreascuri. 
Vintul aspru al munților le tăia 
răsuflarea. Porțiunea cea mai 
grea de drum — 13 kilometri 
— a fost străbătută in... 10 orei 
Dar au învins. Cei doi au dus, 
odată cu combustibilul atit de 
așteptat, și ceva din căldura 
fără seamăn a solidarității, a 
omeniei. Căldură in fața căreia 
fi nămeții se topesc...

Fanfara 
din Galați

Despre fanfara Șantierului 
naval din Galați s-a dus ves
tea în tot orașul de la Dunăre, 
și nu numai aici. Fanfara nava- 
liștilor găiățeni a devenit o pre
zență agreabilă și așteptată la 
toate importantele evenimente 
locale.- Are un repertoriu bogat 
și variat. Nu numai repertoriu, 
ci și inițiativă. De pildă, în di
mineața zilei de £4 Ianuarie, 
muncitorii au fost intîmpinați 
la intrarea in șantier de fanfa
ra care cînta „Hora Unirii". La 
lansarea navelor, fanfara e ne
lipsită. Ea marchează momen
tul desprinderii navelor de 
țărm și de lunecare spre apă cu 
celebrul vals „Valurile Dunării". 
Iar în acest an, ca și în cei ur
mători, fanfara o să fie din ce 
in ce mai prezentă, pentru că 
tot mai des valurile Dunării vor 

' face cunoștință cu noi și 
nave.

Cine-a 
fnieMut 
un... tractor?

In grădina cetățeanului Vasi- 
le Bucur din comuna Perieți, 
județul Ialomița, C _ -J1 V --
tractor pe " - --- -
rul a fost 
Știe precis 
se știe de 
an de zile, 
ținut deunăzi mare sfat.

. . se află un 
senile S-650. Tracto- 
„uitat" acolo nu se 
de cine si de ce, dar 
cind anume : de un 
Gospodarii satului au 
- ' ------ Unii

au fost de părere să se dea un 
anunț la „mica publicitate" pen
tru găsirea „apropitarului". Al
ții, dimpotrivă : să fie predat 
la centrul de colectare. Prima
tul, Mihai MarCu, a venit cu a 
treia idee : „Dacă facem rost 
de un motor (cel al tractorului 
nu se mai știe unde se află) il 
punem la punct si ne rezolvăm 
niscai treburi cu el. Pină 
găsi stăpinul". Vorba e: 
găsi ?

ifl

De-a... prejudiciul
într-o zi din septembrie trecut, Marin 

Mihai, ștanțor la întreprinderea „Prefin” a 
cerut unui coleg două bucăți de crupon pe 
motiv că are nevoie să execute o comandă 
urgentă și la magazie este închis. A con
fecționat 30 perechi de tălpi, dar... le-a 
ascuns sub niște deșeuri cu intenția să le 
poată sustrage la plecarea din schimb. 
Fapta a fost descoperită, omul a recunos
cut, întreprinderea, printr-o adresă semnată 
de directorul ing. A. Vulcu, a certificat că 
valoarea prejudiciului se ridică la 1 245 lei, 
iar autorul a fost trimis in judecată. Pînă 
aici, lucrurile sînt clare. Iată însă că în 
fața Instanței, M. Mihai ridică o „problemă" :

— Recunosc și regret fapta. însă cer să 
se facă o adresă Ia întreprindere, pentru 
că prejudiciul, e. mult .mai mic. Crupoanele 
sustrase erau de fapt... niște deșeuri din 
care se confecționau flecuri și nu tălpi...

Se face o nouă adresă. Nici un răspuns. 
Se revine. Iar nimic. De patru ori s-a 
amînat judecarea cauzei pentru lipsa rela
țiilor de la întreprindere. în sfirșit, sosește 
și răspunsul (nr. 4749/30. XII. 75), semnat 
de aceeași persoană — ing. A. Vulcu, direc
torul întreprinderii — care consemnează, 
negru pe alb, că prejudiciul e de numai.. 
300 lei.

— Onorată instanță, în cazul acesta, dată 
fiind valoarea sub 500 lei, vă rog să luați 
act că este vorba de o abatere și nu de o 
infracțiune, cum s-a stabilit inițial — s-a 
apărat M. Mihai.

Evident, dacă lucrurile stau așa, cazul ar 
urma să fie soluționat de comisia de jude
cată. Dar care este adevărul 1 Pusă in di
lemă, instanța a cerut directorului să-și 
formuleze in scris opinia față de adresele 
contradictorii privind \ prejudiciul suferit. 
Dar acesta... tace. Poate că pină pe 3 fe
bruarie, cînd s-a dat un nou termen de ju
decată, lucrurile se vor elarifica. Oricum, 
este ciudat acest ’joc de-a prejudiciul, care 
pune sub semnul întrebării atitudinea con
ducerii față de avutul obștesc.

Un bilet în plus, 
un parazit 
în minus

Florian Stark ; 34 de aht. lăcătuș mecanic, 
căsătorit, doi copii minori. După cum se 
vede, un om în toată firea, cu o meserie 
frumoasă și cu obligații familiale. Dar de 
mai bine de un an Fl. Stark și-a părăsit fa
milia, și-a abandonat meseria și a început 
să ducă o viață parazitară, ocupindu-se 
de... specularea biletelor „in plus” pe la 
diverse cinematografe bucureștene. Depis
tat în mai multe ripduri de organele de 
ordine în timp ce-și practica noua „mese
rie". a fost îndemnat să se reîntoarcă la 
munca cinstită. N-a vrut să asculte de a- 
ceste sfaturi înțelepte șl iată-1 din nou

prins în flagrant delict de speculă. De data 
aceasta a fost trimis în fața instanței.

— Trebuie să fie o eroare. încercă el să 
se apere. Recunosc, am făcut speculă cu 
bilete mai înainte, dar acum mă dusesem 
să văd și eu un film. $1 clnd să intru, 
m-am trezit că sînt învinuit de speculă...

— Vă duceați la film cu... zece bilete in 
buzunar ? !

— Păi.. le luasem așa, pentru ocazia că 
mai întilnesc un prieten...

A fost condamnat la 9 luni închisoare. 
Răstimp în care, sperăm, va medita serios 
asupra... oportunității schimbării brățarei de 
aur a muncii cinstite cu tinicheaua vieții 
parazitare.

DOSARELE ALCOOLULUI 
Pahar 

după pahar...
...De unde venea, unde se ducea, în miez 

de noapte, autoturismul „Dacia-1300" cu nu
mărul 7-B-3521, aparțmînd Institutului de 
proiectare pentru construcții industriale ? 
Avea vreun rost acel du-te-vino prin Dru
mul Taberei. Ia o oră cind mașina trebuia 
să fie de mult în garaj ? Și șoferul ce cău
ta. tot îotorcind privirea după trecătorii 
răzleți de pe trotuare ?...

Din păcate, răspunsul clar nu l-ar fi

putut da atunci nici omul de la volan : Ion 
Tărău, șofer la amintitul institut de proiec
tări. Și nu l-ar fi putut da, fiindcă nici el 
nu știa bine ce caută și încotro se duce. 
Făcuse ultima cursă în ziua aceea în jurul 
orei 17,00. După care dusese mașina la par
care. Și ar fi trebuit să se ducă acasă ; îl 
așteptau soția, copilul... A intrat însă ală
turi, la restaurantul „Pescărușul”. O oră, 
două, trei... A băut, după mărturisirile lui, 
un litru de vin negru. S-a ridicat de la 
masă tîrziu, către ora Închiderii. Și i-a ve
nit chef de plimbare cu mașina.. De. plim
bare și. de niscaiva curse clandestine. A 
scos mașina din garaj și a pornit-o pe 
străzi...

— Unde mergeți ?
— Noi ? Păi... spre gară.
Cei doi tineri, surprinși de neașteptata 

bunăvoință, s-au urcat. Amîndol pe ban
cheta din spate, fata în spatele șoferului, 
băiatul alături. Era tinără, foarte tinără 
fata : nici nu împlinise 17 ani... Citeva mi
nute mai tîrziu, toropit de băutură (analiza 
avea să stabilească ulterior o alcoolemie de 
peste 1 la mie), Ion Tărău a pierdut con
trolul volanului. Mașina a derapat și s-a 
izbit violent de un stilp. Exact în dreptul 
fetei. Portiera s-a deschis și corpul ei a 
fost proiectat pe caldarîmul străzii. Multi
plele traumatisme i-au fost fatale. A murit 
sub privirile desperate ale medicilor care 
încercau imposibilul.

Pentru vinovăția lui, pentru săvirșirea 
infracțiunii de omor din culpă, Ion Tărău 
a fost condamnat Ia 5 ani închisoare. O 
viață de om curmată absurd. Două familii, 
două case din care a dispărut bucuria. Fi
indcă intr-o seară, pahar după pahar, ires
ponsabilitatea a ieșit la plimbare. Și n-a 
împiedicat-o nimeni.

Din caietul 
grefierului

„După ce am consumat patru sticle de 
bere, m-am hotărit să plec acasă să mă 
odihnesc, intrucit a doua zi urma să mă 
internez in spital din cauza danturii ce mi 
se rupsese cu ocazia unui scandal. Consta
tând că autobuzul de Epurești plecase, m-am 
hotărit să plec pe cont propriu cu un altul 
ce se afla parcat pe platoul autogării Ra
hova. Declar sincer că n-am vrut să-l fur, 
deoarece nu aveam ce face cu el, neavlnd 
nici carnet de conducere, ci il luasem cu 
împrumut pină la Epurești"...

(Declarația lui Ion Ilie din comuna 
Epurești, sat Gorneni, fără ocupație; 
condamnat la'un an închisoare pentru 
sustragerea unui autobuz).

„Pe inculpatul Răducanu il cunosc de mic 
copil. Știu că a avut o comportare foarte 
bună, dar a mai fost condamnat pentru fur
turi de găini..."

(Din declarația martorului S. N. din 
Călinești, județul Argeș — Dosarul 
nr. 5 048/1975, Tribunalul municipiului, 
București).

„Arăt că nu este adevărat că am ame
nințat-o pe partea vătămată, ci numai am 
lovit-o..."

(Declarația inculpatului, Dosarul 
3 500/975, judecătoria sectorului 4).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

„Chilipirul 
scump plătit |

Aflăm de la ofițerul de mili-j* 1 
tie Stelian Almășan că a fost | 
arestat un periculos infractor 
recidivist, mare „specialist" în... I 
Înșelătorii. Este vorba de Adrian I 
Negoescu, din București, str. * 
Sfinții Apostoli 62, Ce făcea es- ] 
crocul ? De cum întilnea un om I 
la un necaz sau amator de vreun 1 
chilipir, cum își declina, pe loc, I 
exact calitatea de care acesta 
avea nevoie. De la C.F. de De I 
str. Sf. Nicolae a încasat 12 000 .
de lei pentru — cităm din decla- I 
rația lui: „facilități în schimba- I 
rea locuinței și a căsătoriei cu 
un băiat a-ntiia“. Pe Constan- I 
tiha C. a inșelat-o cu 2 000 lei, I 
promițindu-i că — cităm: „o să • 
aranjez eu CU miliția să-i ierte i 
odrasla pentru poznele făcute", I 
iar pe S. N. de pe Splaiul In- | 
dependenței nr. 1, ,după ce i-a 
luat 2 000 lei, a făcut-o șă aș- i 
tepte mult și bine haina de bia-

el •nă promisă. Acum, are și 
parte de haine pe măsură.

Inspectorul
de ocazie
In loc să se apuce de o munci 

cinstită, Vasile Chirițoiu, abia 
iefit dintr-o detenție (după 
ce-$i ispășise a 17-a condamna
re), și-a descoperit subit calități 
de inspector. Ce fel de inspec
tor ? Inspector cu... lumina. A- 
dică. mal mare peste instalațiile 
electrice. Odată „vocația" des
coperită, Chirițoiu a făcut rost 
de un plaivas și o hirtie și a 
început să colinde pe la casele 
oamenilor din zona Nord a mu
nicipiului Rm. Vilcea. In numai 
două zile, a reușit să încheie nu 
mai puțin de 29 de procese ver
bale de contravenție pentru in
stalații electrice executate, chi
purile, defectuos. Cind să-l a- 
mendeze și pe-al 30-lea. Chiri
țoiu a fost predat organelor de 
miliție. Uite-așă, inspectorul cu 
lumina șl-a căutat condamnarea 
(a 18-a) cu luminarea.

L_

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"

I
I
I
I
I
I
I
I

*
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Vînătoare organizată pentru Cronica zilei
șefii misiunilor diplomatice

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Manea Mănes- 
cu, primul ministru al guvernului, a 
invitat, sîmbătă, la o partidă de vî
nătoare, în pădurile Albele. Teșila 
și Ogarca, din raza ocolului silvic 
Ghimpați, județul Ilfov, pe șefii mi
siunilor -diplomatice acreditați la 
Bucureștț.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Gliga adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La partida de vînătoare au parti
cipat ambasadorii R. S. Cehoslovace
— Miroslav Sulek, R.P. Albania — 
Nikolla Profi, R.D. Germane — Hans 
Voss, U.R.S.S. — Vasili Ivanovici 
Drozdenko. R.F. Germania — Erwin 
Wickert, Finlandei — Pentti Suo- 
mela, Belgiei — Jacques Graeffe, 
Republicii Tunisiene — Taieb Sah- 
bani. Marocului — Maati Jorio, Re
publicii Ghana — Kwame Yeboah 
Boafo, Republicii Centrafricane — 
Jean Claude Mandaba, Republicii 
Irak — Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
Suediei — Curt Leijon. R.P. Mon
gole — Giambyn Niamaa, R.P. Polo
ne — Wladyslaw Wojtasik, Iranului
— Aii Reza Bahrami, R.S.F. Iugo
slavia — Petar Dodik, Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei — Hani Khasaw- 
neh, Republicii Guineea — Ibrahima 
Camara. Statelor Unite Mexicane — 
Armando Cantu, Japoniei — Ryoko 
Ishikawa, Olandei — A. H. Croin, 
Republicii iDemocratice Sudan — 
Sayed Sharief, R. P. Ungare — Gy6r- 
gy Biczo, Republicii Federative a 
Braziliei — Paulo Braz Pinto 
Silva. Republicii Elene— Dimitri

apgdakis, Republicii Ruandeze
i.„<ephonse Munyeshyaka. Marii Bri
tanii — Jeffrey Charles Peterson,

da 
A.

Kuweitului — Aii Zakaria Al-An- 
sari. Republicii Arabe Siriene — 
Walid Al-Moualem, Republicii Fili- 
pine — Leticia Ramos Shahani, Ita
liei — Ernesto Mario Bolasco, Fran
ței — Raoul Delaye. Republicii Bu
rundi — Gaspard E. Karenzo, Re
publicii Populare Bangladesh — Ra
shid Ahmad, Republicii Arabe Egipt
— Hassan Ali-Daoud. Republicii 
Panama — Virgilio Frank Brand
ford Hammitt. Republicii Cuba — 
Humberto Castello Aldanas, Repu
blicii Islamice Pakistan — S. A. 
Moid. Indoneziei — Sukahar. Tai- 
landei — Sanong Nisalak. Republicii 
Zambia — Alberto Kalyati, Indiei — 
S. L. Kaul ; însărcinați!. cu afaceri 
ad-interim ai Republicii Costa Rich
— Edgar Monge. Renublicii Federale 
Nigeria — Spiff Micah Taribo, Ar
gentinei — Gaspar L. Taboada, 
Cambodgiei — Ngo Taing Tykea, 
Liberiei — Henry Hoff. Republicii 
Gaboneze — Minko Toussaint, R.P. 
Chineze .— Lu Ți-sin. R.P.D. Co
reene — lang Miăng Sul, Austriei — 
Tassilo Ogrinz. S.U.A. — Richard N. 
Viets, Columbiei — C. Flores ; Josd 
Carlos Gonzales-Campo Dai-Re, 
ministru plenipotențiar, șeful re
prezentanței consulare și comerciale 
a Spaniei. Bhagirathan R. _ Devara- 
jan, reprezentantul P.N.U.D. în Româ- 
mia, Ferdinand J. C. M. Rath, direc
torul Centrului demografic O.N.U. — 
România, Imad Abdin, reprezentant 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Primul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mănescu, a oferit, la 
terminarea partidei, în cadrul pito
resc al pădurii Albele, o masă vî- 
nătorească, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, cordială.

(Agerpres)

ai cooperației de consum

Record de tehnica minieră la Motru
Răspunzînd prin fapte chemării 

lansate de minerii de la Vulcan, har
nicii ortaci din bazinul carbonifer al 
Văii Motrului înscriu zi de zi impor
tante realizări în cronica marii in- . 
treceri socialiste. în luna ianuarie 
s-a obținut din subteran o producție 
suplimentară' de lignit de peste 60 000 
tone, cea mai de seamă depășire în- 
registrîndu-se la exploatările minie-

re Lupoaia și Leurda. Luna ianuarie 
a marcat, totodată, realizarea unui 
record de tehnică miniâră la exploa
tarea Horăști : este vorba de perfor
manța brigăzii conduse de 
tul Matei A. Ion, care a 
cursul lunii o avansare de 
metri liniari într-un abataj

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al VI-lea Congres al coope
rației de consum din Republica So
cialistă România.

La lucrările congresului au parti
cipat tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Janos Faze- 
kas, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, membri ai 
C.C. al P.C.R., conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești.

în cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvintul, în cursul dimineții, 
Gheorghe Burlacu, președintele Coo
perativei Drăgășani, județul Vîlcea, 
Ștefan Mathe, președintele U.J.C.C. 
Covasna, Ecaterina Grigore, președin
tele Cooperativei Berea, județul Bu
zău, Ion Podeanu, directorul între
prinderii de producție și prestări Tg. 
Mureș, Ion Smedescu, director în 
CENTROCOOP, Alexandru Spiridon, 
președintele U.J.C.C. Brașov,. Aron 
Nicolae Radulian, președintele 
U.J.C.C. Prahova, Clara Goldsfarb, 
președintele Cooperativei Bîrlad. ju
dețul Vaslui, Ion Rădulescu, vicepre
ședinte al CENTROCOOP, Petre 
Georgescu, director în CENTRO- 
CQOP, Emil Blazi, președintele Coo
perativei Sînnicolau Mare, județul 
Timiș, Alexandru Soporan, președin
tele U.J.C.C. Cluj, Ion Minică, direc
torul întreprinderii de prestări-pro- 
ducție Baia Sprie, județul Maramu
reș, Gheorghița Perianu, președintele 
Cooperativei Ciineni, județul Vîlcea, 
Gheorghe . Abrudan, șef serviciu 
U.J.C.C. Bihor, Ion Constantin, pre
ședintele U.J.C.C. Tulcea. Pompiliu 

’Lascu, contabil-șef ia Cooperativa 
Bolintin-Vale, județul Ilfov, Maria 
Rusu, croitoreasă — Cooperativa 
Tșzlău, județul Neamț, Mihai Tur- 
liuc, contabil-șef la U.J.C.C. Iași. 
Mircea Dobre, președintele Coopera
tivei Budești. județul Ilfov, Francisc 
Varga, președintele C.A.P. Sărmă- 
șag. județul Sălaj, Hirian Dănilă. 
președintele Comisiei județene 
cooperativelor . de credit Cluj.

Cei 163 de vorbitori care au luat 
cuvîntul în ședințele plenare și ale 
secțiunilor de lucru desfășurate vi
neri și sîmbătă au dat o înaltă apre
ciere mesajului de salut adresat con
gresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea Comitetului

a

A

comunis- 
reușit în 
peste 100 
dotat cu

9

Central ai Partidului Comunist 
mân, al Consiliului de Stat și al 
vernului. Ei au relevat că îndrumă
rile cuprinse in acest document de 
excepțională valoare pentru dezvolta
rea activității cooperației de consum, 
cuvintele calde formulate Ia adresa 
lucrătorilor din acest sector constituie 
pentru întreaga masă de cooperatori 
un program concret de sporire a 
contribuției CENTROCOOP Ia dez
voltarea schimburilor economice, din
tre sat și oraș, un îndemn la inten
sificarea eforturilor lor pentru creș
terea gradului de bunăstare și civi
lizație a populației.

Participanții au evidențiat preocu
parea organizațiilor cooperației de 
consum pentru achiziționarea și va
lorificarea unor cantități sporite de 
produse agricole de Ia gospodăriile 
țărănești, pentru satisfacerea in con
diții cit mai bune a cererii populației.

S-a subliniat, astfel, că înfăptuirea 
indicației privind creșterea rolului 
cooperației de consum in achiziționa
rea produselor agroalimentare de la 
gospodăriile populației pune in fața 
lucrătorilor din acest sector de acti
vitate răspunderi deosebite privind 
mai buna organizare a muncii și re
partiția judicioasă a forțelor umane 
și materiale. Unele observații s-au 
referit la necesitatea sprijinirii in 
mai mare măsură a producătorilor 
individuali, stimulării contractanților 
prin acordarea de împrumuturi în 
scopuri productive, dezvoltării prio
ritare a bazei materiale a sectorului 
de achiziții.

S-a subliniat faptul că se impune 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tății serviciilor, perfecționarea pre
gătirii profesionale și educării lu
crătorilor din acest domeniu în spi
ritul principiilor eticii și echității 
socialiste. Numeroși yorbitori au in
sistat asupra importanței pe care o 
dobindește înfăptuirea neîntîrziată a 
indicației cu privire Ia sporirea le
găturilor de colaborare și con
lucrare, atit pe plan central, cit și 
pe plan local, între CENTROCOOP, 
U.N.C.A.P. și UCECOM.

Cu privire la activitatea comer
cială s-au făcut propuneri prin a 
căror aplicare se va asigura o mai 
judicioasă gospodărire a fondului de 
marfă, o structură cantitativă și ca-

Ro- 
gu-

combină și susținere individuală.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viață pentru luna 
ianuarie 1976 au ieșit următoa
rele opt combinații de litere : 
1) Q.P.V. ; 2) T.V.O. ; 3) H.P.H. ; 
4) D.Q.U. ; 5) Q.K.P. ; 6) K.Y.E. ; 
7) R.N.O. ; 8) W.M.R.

Toți asigurați! cărora le-au ie
șit una sau. mai multe din aces
te combinații de litere înscrise

în polițele lor urmează să se a- 
dreseze unităților ADAS pentru 
a li se stabili drepturile cuve
nite.

Pentru a participa și Ia urmă- 
. toarele trageri lunare de amor
tizare este necesar ca asiguratii 
să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de Z, 

3 și 4 februarie. In țară : Vreme rece, 
friguroasă noaptea, la începutul in
tervalului în jumătatea de nord-est a 
țării, unde temperaturile minime Vor 
coborî pînă la minus 20 grade. In ce
lelalte regiuni, vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult

noros în Crișana. Transilvania, Banat, 
Oltenia șl vestul Munteniei, unde vor 
cădea precipitații care vor fi și sub 
formă de lapoviță șl ploaie, către 
sfirșitul intervalului. Vînt potrivit cu 
Intensificări în sud-vestul țării. Tem
peraturile mlnirne vor fi cuprinse In
tre minus 6 șl minus 15 grade, iar ma
ximele între minus 4 și plus 6 grade. 
I.a munte, ninsoare viscolită. In Bucu
rești : Vreme rece, friguroasă noaptea, 
la începutul intervalului, apoi în în
călzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt potrivit.

litativă corespunzătoare a acestuia, 
îmbunătățirea procesului de aprovi
zionare a magazinelor.

Congresul a aprobat apoi acti
vitatea desfășurată de Consiliul 
CENTROCOOP și Comisia de Cen
zori, prezentată în dările de seamă, 

în unanimitate,’participanții au 
adoptat propunerile privind modifi
cările și completările la statut.ul or
ganizațiilor cooperativelor de consum, 
care asigură astfel sporirea rolului 
cooperativelor de consum din comu
ne și orașe, cadrul organizatoric po
trivit pentru înfăptuirea în bune con
diții a sarcinilor ce revin acestui 
sector In actualul cincinal.

Delegații au adoptat, de aseme
nea, în unanimitate. Rezoluția celui 
de-al VI-lea Congres al cooperației 
de consum, care sintetizează sarcini
le ce revin cooperației de consum în 
lumina hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și a mesajului 
adresat de secretarul general al par
tidului și președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, partici- 
panfilor la congres.

Trecîndu-se la ultimul punct al or
dinii de zi, congresul a ales, prin 
vot secret. Consiliul CENTROCOOP, 
alcătuit din 141 de membri și 35 
membri supleanti, precum și Comi
sia de Cenzori.

în prima sa ședință, Consiliul Uni-
• unii Centrale a Cooperativelor de 

Consum a ales Comitetul executiv, 
format din 35 membri. Președinte a 
fost ales tovarășul Nicolae Mihai. 
Tovarășii Gheorghe Cazan, Ion Ră
dulescu, Domokoș Szașz, Emil Blazi 
și Viorica Pontoș au fost aleși, vice
președinți, iar tovarășii Alexandru 
Dinulescu, Petre Georgescu, Nicolae 
Ionescu, Nicolae T. Ionescu și Ion 
Smedescu ca membri ai Biroului Co
mitetului Executiv al CENTROCOOP. 

Comisia de Cenzori a ales ca pre
ședinte pe tovarășul Marin Drăgan.

Cuvintul de închidere al congre
sului a fost rostit de președintele 
CENTROCOOP. Nicolae Mihai.

Participanții la congres au adoptat, 
intr-o atmosferă de puternică însu
flețire, textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care reafirmă 
adeziunea deplină a tuturor mem
brilor și lucrătorilor cooperativelor 
de consum la politica partidului, ho- 
tărirea lor de a munci cu toată c- 
nergia și abnegația pentru înflori
rea patriei noastre socialiste,

(Agerpres)

Consiliul

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., simbătă la amiază a , so
sit în Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-română, con
dusă de Vasili Petrovici Prohorov, . 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Sovietului regional Mos
cova. deputat in Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R.. membru al conducerii U- 
niunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea, pentru a participa la manifes
tările prilejuite de împlinirea a 28 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis-

tentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinati de Ion 
Medrea, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popular 
județean Ilfov, și Petru Despot, mem
bru în Comitetul Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., membru 
in Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., de membri și activiști ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

TEOHARI GEORGESCU
La 30 ianuarie 1976 a încetat din 

viață, după o lungă suferință, tova
rășul Teohari Georgescu, vechi mili
tant al mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră.

Născut la București, la 30 ianuarie 
1908, se alătură din fragedă tinerețe 
mișcării muncitorești, comuniștilor, 
participind la greve și alte acțiuni 
revendicative.

A fost membru al Partidului Co
munist Român din anul 1933. In anii 
ilegalității a îndeplinit diferite sar
cini de răspundere, iar pentru acti
vitatea sa revoluționară a fost arestat 
in măi multe rînduri.

După victoria insurecției naționale' 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te, partidul i-a încredințat sarcini de 
înaltă răspundere, ca membru al 
guvernului, fiind, totodată, ales in or
ganele de conducere ale partidului și 
deputat in Marea Adunare Națională.

în funcțiile de răspundere pe care 
le-a îndeplinit, Teohari Georgescu a

contribuit Ia instaurarea puterii 
populare, a muncit cu abnegație pen
tru cauza victoriei socialismului, 
pentru progresul economic și social 
al României.

Pentru activitatea sa desfășurată 
cu devotament a fost distins cu ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste, cu 
numeroase ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a Iul 
Teohari Georgescu, mișcarea munci
torească din tara noastră pierde un 
fiu credincios, un luptător dirz pen
tru înfăptuirea înaltelor idealuri de 
libertate socială și națională ale po
porului român. Comuniștii, oamenii 
muncii din patria noastră vor păstra 
mereu vie amintirea sa.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORTS SPORT • SPORT • SPORT

o HANDBAL. — Aseară in sala 
Palatului sporturilor și culturii din 
Capitală a luat sfîrșit campionatul 
național masculin de handbal. Titlul 
de campioană a revenit pentru a 
11-a oară echipei Steaua.

Celelalte rezultate înregistrate : 
C.S.M. Borzești — Universitatea 
Cluj-Napoca 19—18; Știința Bacău — 
C.S.U. Galați 29—19 ; Politehnica Ti
mișoara — Petrolul Teleajen 24—21; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
București 16—15 ; H. C. Minaur B_aia 
Mare — Dinamo Brașov 
namo — Steaua 22—20.

• HOCHEI. Luni, la 
selecționata de hochei 
ță a țării noastre 
ne un meci de baraj 
zentativa Poloniei. Echipa învingă
toare a acestei partide se va califica 
în prima grupă a turneului olimpic. 
Hocheiștii români vor pleca astăzi 
din Elveția spre Innsbruck. Ei au

susținut vineri seara la .Geneva un 
meci de verificare în compania for
mației Elveției, pe care l-au cîștigat 
cu scorul de 5—4 (1—2, 1—1, 3—1).'

Selecționata de hochei a Poloniei 
și-a încheiat și ea pregătirile, sus- 
ținînd un ultim 
Rosenheim, cu 
local. Hocheiștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 8—3 (3—0, 3—2, 
2-1).

joc de verificare, la 
formația clubului

Innsbruck, 
pe ghea- 

va susți- 
cu repre-

e ATLETISM. — Competiția in
ternațională de ațletism „Cupa de 
cristal" aflată la cea de-a noua edi
ție a început sîmbătă in sala com
plexului „23 August" din Capitală. 
Un frumos succes a obținut Mihaela 
Loghin, care a aruncat greutatea la 
17,97 m, stabilind un nou record na
țional pe teren acoperit. Pasio
nantă a fost proba masculină de 
60 m plat, în care Claudiu Sușelescu, 
cu timpul de 6”5/10, l-a întrecut pe

cunoscutul sprinter polonez Zenon 
Nowosz. cronometrat cu același re
zultat. în proba feminină de sări
tură in lungime pe primul loc s-a 
clasat reprezentanta României Doina 
Spinu. cu 6,43 m, urmată de cunos
cuta recordmană a Greciei, Maroula 
Lambru — 6.20 m. Alte rezultate 
înregistrate : prăjină — Dinu Piștalu 
(România) 5,10 m ; triplu salt — 
C. Corbu (România) — 16.45 m ; (po
lonezul Sonntag 
doi cu 16.07 m) ; 
Anghel Veronica 
înălțime băieți — 
2,10 m.

ker, care l-a învins cu 6—2. 2—6, 
6—2 pe americanul Eddie Dibbs. 
Principalul favorit al concursului, 
americanul Jimmy Connors, a dis
pus cu 6—3, 6—4 de Rod Laver 
(Australia) și-I va întilni in semifi
nale pe Dick Stockton (S.U.A.), în
vingător cu. 7—6. 6—2 in fața lui 
Tom German (S.U.A.). >

s-a clasat pe locul 
60 m plat fete — 
(România) 7”5/10 ;
Gwotz (Polonia)

Philadelphia, în 
ale carn

ale

• TENIS. La 
sferturile de finală 
pionatelor de tenis „indoor" 
S.U.A., suedezul Bjorn Borg l-a 
eliminat cu 7—6, 6—0 pe ceho
slovacul Kodes. în semifinale Borg îl 
va întilni pe olandezul Tom Ok-

LISTA OFICIALA
«libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din tară 
care au cîștigat cîte un autoturism „Dacia — 1300" la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1975
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1 716-1-74680 55 709-1-83056 109 738-208-441 163 719-212-4943 217 716-215-9655
2 702-1-57535 56 709-1-99098 110 731-212-93 164 701-205-4250 218 724-543-106
3 703-201-1634 57 709-201-4702 111 741-201-27474 165 701-141-3512 219 724-627-189
4 709-1-70681 58 709-217-7389 112 741-213-1065 166 702-1-34897 220 748-1-6559
5 709-619-139 59 709-218-8293 113 756-1-8590 167 702-1-62881 221 748-1-27516
6 715-1-130194 60 724-104-25007 114 706-201-2059 168 702-1-79758 222 712-616-85 ■
7 716-215-4401 61 724-141-677 115 750-1-22194 169 702-218-4278 223. 717-1-43382
8 713-102-13366 62 708-1-3029 116 750-211-3503 170 702-108-3246 224 717-1-65295
9 711-384-1 63 708-1-28063 117 750-211-28643 171 735-1-28573 225 717-1-79781

10 706-204-855 64 708-215-3378 118 750-201-6918 172 735-1-48867 226 712-513-309
11 736-1-3793 65 710-1-19880 119 734-1-6018 173 735-177-5745 227 713-194-214
12 704-230-425 66 710-235-252 120 734-1-34196 174 713-1-7185 228 724-1-17474'
13 745-2-21107 67 733-201-8367 121 740-1-6820 175 703-1-28415 229 720-625-237
14 728-203-725 68 728-201-5699 122 702-809-490 176 703-1-44642 230 749-1-14942
15 716-280-53 69 710-119-5572 123 746-1-17788 177 703-809-7944 231 730-1-6194
16 713-206-242 70 710-120-16828 124 714-203-3810 178 703-213-671 232 731-253-636
17 732-1-49065 71 715-1-15800 125 736-1-40420 179 703-219-176 233 719-1-25198
18 709-217-4552 72 715-1-71737 126 736-1-68414 180 732-1-41002 234 719-201-17180
19 728-201-3403 73 715-lrl01413 127 736-1-85536 181 732-1-64231 235 719-202-2024
20 754-1-8716 74 715-1-123092 128 736-212-8831 182 732-202-1198 236 711-205-3196
21 748-1-15121 75 715-1-139981 129 736-212-33351 183 732-204-4897 237 717-170-835
22 749-1-19590 76 715-1-153122 130 736-279-13569 184 710-413-47 238 727-1-34851
23 711-266-54 77 718-1-10648 131 736-208-5210 185 720.-1-1445 239 727-1-59122
24 750-201-4789 78 754-1-12770 132 736-211-2809 186 709-1-48849 240 727-235-6193
25 736-212-853 79 754-1-32977 133 741-1-15571 187 709-1-75381 241 725-1-2438
26 743-1-29083 80 711-102-13500 134 741-1-33945 188 709-1-93442 242 .763-214-187
27 755-202-7476 81 716-1-18232 135 706-719-421 189 709-1-107082 243 741-201-19658
28 739-206-1077 82 716-1-51132 136 758-205-624 190 709-212-2836 244 741-212-5790
29 735-1-28676 83 716-1-69558 137 723-103-12089 ■191 709-217-18381 245 744-214-34
30 701-356-436 84 716-1-84657 138 743-1-33278 192 724-104-14571 246 756-1-19552
31 701-200-838 85 716-301-52 139 743-1-65453 193 ' 724-104-36320 247 718-521-227
32 701-201-6918 86 742-1-11761 140 743-1-86526 194 721-251-2269 248 750-1-36375
33 701-533-286 87 719-128-662 141 743-1-101924 195 708-1-22176 249 750-211-22418
34 702-1-47268 88 748-1-17404 142 743-207-4238 196 708-209-4549 250 754-205-4571
35 702-1-69898 89 748-264-100 143 743-209-18216 197 710-1-10077 251 745-1-9085
36 702-1-84679 90 717-1-21246 144 745-2-12839 198 710-1-29934 252 734-1-26775
37 702-222-527 91 717-1-52813 145 745-205-3670 199 722-413-1626 253 734-207-2019
38 735-1-3816 92 717-1-71444 146 .747-1-23746 200 733-262-1554 254 740-1-20726
39 735-1-37412 93 717-207-914 147 725-422-132 201 710-113-14850 255 746-1-11386
40 735-1-54130 94 713-101-4387 148 755-202-9039 202 710-120-9545 256 714-1-7217
41 735-212-330 95 713-194-10323 149 755-1-2322 203 710-138-5976 257 736-1-23945
42 703-1-8573 96 724-1-24460 150 752-1-4471 204 715-1-57162 258 736-1-59839
43 703-1-35913 97 714-117-125 151 752-1-48371 205 715-1-91485 259 736-1-79868
44 703-254-3795 98 749-1-20868 152 752-1-64464 206 715-1-115990 260 736-1-93389
45 703-809-16744 99' 730-201-2825 153 752-203-3385 207 715-1-134023 261 736-212-26855
46 706-102-7811 100 719-1-11407 154 728-1-10283 208 715-1-148430 262 736-279-6747
47 732-1-13206 101 719-217-2394 155 753-1-7876 209 710-417-68 263 736-202-17857
48 732-1-51354 102 719-207-2702 156 704-1-4101 210 718-339-123 264 736-269-2322
49 732-1-69971 103 719-203-13397 157 728-509-126 211 754-1-27656 7(14-593-9327
50 732-239-420 104 711-1-893 158 739-209-684 212 754-211-127
51 705-1-12057 105 727-1-4275 159 723-1-2686 213 711-228-105 l ^il'“L—xjyX<Șd

52 707-1-3044 106 727-1-45684 160 723-205-1437 214 716-1-41429 267 758-201-6527
53 709-1-18097 107 727-1-65069 161 710-120-18220 215 716-1-63365 268 758-1-8727
54 709-1-60808 108 731-211-236 162 701-1-13140 216 716-1-77849 269 ' 723-103-2879

o PATINAJ. — Simbătă. în cadrul 
concursului international de patinaj 
viteză de la Davos, sportiva ameri
cană Sheila Young a corectat recordul 
lumii in proba de 500 m cu timpul 
de 40”91/100.

o BIATLON. — Proba de 20 km 
din cadrul campionatului mondial de 
biatjon desfășurată sîmbătă 
Antholzertal a fost dominată 
schiorii sovietici care au ocupat pri
mele trei locuri in clasamentul fi-

la 
de

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor comunică următoarea 
stare a arterelor de comunicație pen
tru seara .........................- — -
nuarie :

în urma 
deszăpezire

zilei de simbătă 31 ia-

depus pentru 
___ ______ ___ _____ de lucrători ai 
unităților teritoriale, din cadrul mi
nisterului și folosirii în acest scop a 
numeroase utilaje grele de mare ran
dament, au fost redate circulației ur
mătoarele , drumuri naționale : Ba
cău—Vaislui,____ Vinători—Ștefănești,
Hîrlăji—Botoșani, Huțani—Botoșani, 
Dorohoi—Darabani, Botoșani—Doro-

efortului 
de sute

hoi, Cocorani—Virful Cîmpului șt 
Botoșani—Ștefănești. Pe aceste sec
toare, precum și pe o serie de șosele 
din județele Suceava, Iași, Vaslui, 
Caraș-Severin, Hunedoara, traficul 
rutier este îngreunat deoarece, mo
mentan, în majoritate, se desfășoară 
pe un singur fir de circulație.

Pe un singur drum, respectiv 
Băița-Măgura traficul este închis în
tre km 20 și 29. unde în decurs de 48 
de ore s-au succedat cinci valuri de 
avalanșe de zăpadă.

Se acționează intens pentru pune
rea în circulație cît mai grabnic a 
acestei artere.

(Agerpres)

Realizarea investițiilor
(Urmare din pag. I)
tirii tuturor condițiilor necesare bu
nei desfășurări a activității dc in
vestiții in acest an și în întregul 
cincinal. Totodată, pornind de la 
faptul că realizarea lucrărilor de in- 

' vestiții și, mai ales, funcționarea 
nbrmală a obiectivelor ce vor fi da
te în funcțiune ridică probleme 
deosebite cu privire la forța de mun
că, s-a constituit și un colectiv — 
într-o componență asemănătoare — 
care să se ocupe de problemele asi
gurării și calificării cadrelor necesa
re. Oportunitatea înființării , acestor 
colective a fost confirmată pe de
plin, ele constituind un prețios aju
tor în toate acțiunile întreprinse de 
comitetul județean de partid in a- 
ceste domenii.

Să ne oprim 
bleme concrete 
vat în legătură
amplu volum de investiții. Imediat 
după ce am cunoscut structura pro
gramului de investiții, obiectivele ce 
urmează a fi construite în actualul 
cincinal, una din problemele 
ne-au 
a fost 
telor
nelor. __________ _________ _______
sarcini s-a desfășurat în etape, cău- 
tindu-se cristalizarea unor soluții cît

asupra cîtorva pro- 
pe care le-am rezol- 
cu realizarea acestui

care 
preocupat în mod deosebii 

aceea a stabilirii amplasamen- 
și, pe această bază, a zo- 
industriale. Rezolvarea acestei

mai judicioase, proces in ca
drul căruia ne-am bucurat de aten
ția și sprijinul deosebit al conduce
rii partidului nostru, personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în ce privește orașul Bistrița, unde 
urmează să se construiască cei mai,- 
mare, număr de obiective,: în faza 
inițială proiectanții au propus mai' 
multe platforme, cu o suprafață to
tală de peste 400 ha. Aplicind indi
cațiile prețioase ale conducerii parti
dului, în etape succesive s-a ajuns 
la conturarea unei singure zone in
dustriale, care va ocupa numai 143 
ha, în condițiile în care s-a găsit 
pentru fiecare obiectiv un amplasa
ment adecvat proceselor tehnologice, 
asigurării unor utilități comune. Ca 
atare, nu va mai fi nevoie, in pa
ralel, de centrale 
lucrări de alimentare cu 
lizare, stații de epurare, 
ces, jrețele electrice. S-a 
tanța dintre clădiri, iar, 
va fi posibil, fluxurile 
se vor desfășura pe verticală, se vor 
adopta soluții constructive cu hale 
comasațe monobloc, ceea ce va de
termina o reducere substanțială a 
investiției specifice. In același spi
rit, comitetul județean a rezolvat 
problemele legate de construirea 
platformelor industriale Ia Năsăud 
și Beclean.

Concomitent, comitetul județean

termice, de 
apă, cana- 
căi de ac- 
redus dis- 

acolo unde 
tehnologice
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270 743-1-11651 333 710-113-16808 396 719-716-282 450 709-1-47097 504 727-235-5136
271 743-1-55606 334 710-120-12748 397 741-1-5033 451 709-1-74466 505 766-217-33
272 743-1-79453 335 710-614-208 398 741-1-31011 452 709-1-92621 506 763-211-480
273 743-1-96756 336 715-1-62862 399 758-201-8451 453 709-1-106538 507 741-201-18265
274 743-1-109756 337 715-1-95420 400 758-1-11358 454 709-212-1971 508 741-212-3820
275 743-209-11223 338 715-1-118831 401 723-103-7502 455 709-217-17804 509 744-205-1040
276 723-417-131 339 715-1-136324 402 743-1-21063 456 724-104-12753 510 756-1-18967
277 745-2-24409 340 715-1-150096 403 743-1-59150 457 724-104-35676 511 718-137-631
278 747-1-17127 341 718-1-4019 404 743-1-82248 458 721-251-1531 512 750-1-35708
279 712-202-2674 342 710-820-225 405 743-1-98651 459 708-1-21208 513 750-211-21419
280 726-712-97 343 754-1-29789 406 743-1-111287 460 708-209-2749 514 754-205-3960
281 755-201-3062 344 711-102-7615 407 743-209-14261 461 710-1-8114 515 745-1-8265
282 727-137-11857 345 711-524-183 408 745-2-4510 462 710-1-29309 516 734-1-25655
283 752-1-39086 346 716-1-45111 109 745-2-26110 463 722-406-2 517 734-207-342
284 752-1-59312 347 . 716-1-65604 410 747-1-19824 464 733-255-295 518 740-1-20035
285 752-202-3050 348 716-1-79481 411 722-1-1669 465 710-113-13976 519 746-1-10310
286 752-342-36 349 716-215-11518 412 755-202-3980 466 710-120-8317 520 714-1-6355
287 711-212-756 350 742-1-6265 413 755-201-5535 467 710-138-5253 521 736-1-21170
288 753-221-16 351 724-639-1910 414 727-137-13609 468 715-1-54772 522 736-1-58610
289 704-260-1036 352 748-1-11162 415 752-1-42814 469 715-1-90088 523 736-1-79081
290 739-1-16749 353 748-41-233 416 752-1-61335 470 715-1-114870 524 736-1-92827
291 739-257-79 354 714-423-60 417 752-202-6215 471 715-1-133289 525 736-212-26014
292 723-1-18193 355 717-1-46998 418 728-1-3995 . 472 715-1-147821 526 736-279-5335.
293 719-1-23072 356 717-1-67690 419 713-720-87 473 718-328-307 527 736-202-17042
294 701-1-15012 357 717-1-81337 420 757-1-4016 474 718-205-6993 528 736-269-1342
295 719-212-7189 358 717-211-307 421 726-1-2011 475 754-1-26769 529 704-523-8717
296 701-280-82 359 713-194-5356 422 739-1-18543 476 754-203-10870 530 741-1-28301
297 701-160-139 360 724-1-20246 423 720-123-50 477 711-216-1581 531 758-201-5477
298 702-1-39918 361 751-1-4717 424 723-1-19990 478 716-1-40144 532 758-1-7517
299 702-1-65384 362 749-1-17470 425 754-1-19267 479 716-1-82491 533 723-102-7864
300 702-1-81565 363 730-1-8267 426 701-1-12348 480 716-1-77275 534 743-1-6849
301 702-218-6532 364 731-317-5 427 719-212-3991 481 716-215-8878 535 743-1-54225
302 702-113-149 365 719-1-27143 428 701-205-3449 482 716-203-9660 536 743-1-78349
303 735-1-32067 366 719-201-19119 429 701-141-2866 483 724-601-4876 537 743-1-96022
304 735-1-50857 367 719.-203-7991 430 * 702-1-33270 484 748-1-4504 538 743-1-109191
305 735-196-1085 368 711-205-5842 431 702-1-61644 485 748-1-26921 539 743-209-9998
306 713-1-9792 369 717-171-4022 432 702-1-79116 486 712-116-134 540 745-261-251
307 703-1-31323 370 727-1-39190 433 702-218-2845 487 717-1-42003 541 745-2-23814
308 703-212-1118 371 727-1-61552 434 702-108-1180 488 717-1-64450 542 747-1-16043
309 703-809-12044 372 722-201-716 435 735-1-27391 489 717-1-79184 543 712-202-1820
310 706-102-1307 373 725-1-6309 436 735-1-48129 490 717-269-470 544 726-226-220
311 706-517-97 374 711-207-2475 437 735-177-5125 491 713-127-203 545 755-201-1882
312 732-1-45298 375 741-201-22764 438 713-1-6050 492 724-1-16303 546 727-137-11120
313 732-1-66459 376 741-212-9280 439 703-1-27315 493 720-615-59 547 752-1-37739
314 732-206-2557 377 722-213-1028 440 703-1-44084 494 749-1-13969 548 752-1-58614
315 705-1-4465 378 756-212-342 441. 703-809-6029 495 730-1-5116 549 752-201-7883
316
317
318

718-336-182 
707-411-156 
709-1-53305

379
380
381

750-1-6838 
750-1-38112 
750-211-24862

442 
.443

703-203-8059
706-210-721

496
497

731-1-9507
719-1-24527

550
(551

752-233-225 
711-201-1076

319 709-1-78188 382 718-409-441 444 732-1-39593 498 719-201-16393 552 753-205-1558
320 709-1-95669 383 745-1-11082 445 732-1-63385 499 719-202-1230 553 704-205-773
321 709-4-108569 384 734-1-29726 446 732-201-2621 500 711-205-1526 554 739-1-16102
322 709-214-838 385 734-266-86 447 732-204-4273 501 707-255-69 555 739-205-5033
323 709-218-4174 386 740-1-22546 448 705-261-469 502 727-1-33256 556 723-1-17497324 724-104-1909(1 387 746-1-14088 449 707-513-244 503 727-1-58389 557 .707-155-32325 724-104-38103 388 714-255-286
326 724-422-157 389 736-1-30943 Fondul cîștigurilor care s-aU acordat la această tragere la sorti s-a
327 708-1-24475 390 736-1-63059 stabilit pe baza datelor definitive la 31 decembrie 1975.
328 708-212-85 391 736-1-82104 Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în auto-
329
330

710-1-14176 392 736-69-1438 turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au acor-
710-1-31610 736-212-29461 dat, prmtr-o tragere la sorți separată, care a avut loc la 29 ianuarie a.c..393 158 autoturisme Dacia 1300. Lista oficială a libretelor de economii331 733-1-1096 394 736-279-9885 ieșite ciștigătoare la această tragere la sorți s-a publicat în ziarele

332 722-123-2662 395 736-202-19799 „Scinteia" și „România liberă ‘ din 31 ianuarie a.c.

dc partid, cu sprijinul organelor cen* 
trale, ai ministerelor, a acționat 
pentru îmbunătățirea conlucrării în
tre titularii de investiții, consiliul 
popular județean prețuind coordona
rea de ansamblu a principale
lor platforme . .. industriale. Astfel, 
deși, elaborarea . documentațiilor teh
nice pentru noile obiective cade în 
sarcina titularilor de investiții, am 
urmărit sistematic modul în care se 
desfășoară acest proces, stabilindu-se, 
așa cum a fost cazul cu- ministerele 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Economiei Forestiere și Materiale;- 
lor de Construcții și altele, ter
menele de predare a documenta
țiilor tehnice. în cadrul acestor pre
ocupări, o atenție prioritară s-a a- 
cordat celor 11 obiective ale căror 
lucrări incep în acest an. Pentru 
unele din aceste obiective documen
tațiile sint terminate ; pentru altele, 
însă, este necesară grăbirea de către 
proiectau ți și organele de avizare a 
definitivării soluțiilor tehnice, astfel 
ca documentațiile să fie predate con
structorilor în timp optim.

După cum demonstrează experien
ța, este deosebit de important să 
dispunem din timp de amplasamen
te și documentațiile tehnice necesare, 
dar la fel de important este să ma
terializăm la termen obiectivele 
planificate. Iată de ce, comitetul 
județean de partid, organele și or
ganizațiile de partid au acordat cea 
mai mare atenție îmbunătățirii 
activității unităților de construcții, 
în cadrul acestor preocupări, s-a 
avut in vedere perfecționarea struc
turii și activității șantierelor de 
construcții-montaj sub toate aspec
tele : organizarea lucrărilor, dotarea 
cu utilaje, asigurarea și pregătirea 
forței de muncă. în mod special, 
comitetul județean de partid a ur
mărit eșalonarea cît mai judicioasă 
a volumelor dc investiții pe anii 
cincinalului, consolidarea și dezvol
tarea bazelor de producție a șantie
relor, instaurarea unui puternic cli
mat de disciplină, a unei exigențe 
sporite față de nivelul calitativ al 
lucrărilor. Putem spune că această 
preocupare își arată de pe acum 
efectele pozitive. în luna ianuarie 
din acest an au început lucrările Ia 
primul obiectiv economic al actua
lului cincinal — întreprinderea de 
prefabricate din beton armat — care 
va furniza materialul de bază pen
tru celelalte obiective ce se vor 
construi. Inginerii și specialiștii de 
aici au îmbunătățit, față de proiec
te. soluțiile, constructive, ceea ce, 
potrivit unor calcule riguroase, va 
duce la scurtarea duratelor de exe
cuție și la punerea în funcțiune a 
unor importante capacități de pro
ducție cu un an mai repede decît 
termenul stabilit inițial.

Ca și în celelalte domenii, reali
zarea sarcinilor ce ne revin în do
meniul investițiilor in acest an și 
in intregul cincinal depinde intr-o 
măsură hotăritoare de capacitatea 
comuniștilor, a organizațiilor do 
partid, de a conduce cu fermitate și 
competență activitatea pe șantiere, 
dc a mobiliza toate forțele și resur
sele de care dispunem pentru ca 
obiectivele stabilite să fie realizate 
la termenele prevăzute. Tocmai de 
aceea, comitetul județean de partid 
a acționat și acționează sistematic 
pentru întărirea organizațiilor de 
partid din construcții, pentru inten
sificarea activității politlco-ideologice 
și cultural-educative în cadrul fie
cărui nucleu de lucrători, pentru în
tărirea ordinii și a spiritului de dis
ciplină pe fiecare șantier.

în acest scop, membrii comitetului 
județean de partid, ai biroului, cadre 
din activul de partid au fost reparti
zați pe obiective de investiții pentru 
a acorda organizațiilor de partid, con
ducerilor organizațiilor de construcții 
și montaj, organizațiilor de sindicat și 
U.T.C., sprijinul și 1 îndrumarea 
necesare, astfel incit și în acest do
meniu să ridicăm pe un plan supe
rior nivelul întregii activități și să 
asigurăm îndeplinirea integrală a 
sarcinilor ce ne revin — premisă 
esențială a înfăptuirii amplului pro
gram de dezvoltare economico-so- 
cială a județului stabilit pentru acest 
cincinal.

I
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Consiliul de Securitate: ADOPTAREA REZOLUȚIEI PREZENTATE

DE ROMÂNIA, ÎMPREUNĂ CU ALTE STATE, PRIVIND

Asigurarea dreptului poporului 
namibian la autodeterminare, 

independență și unitate națională
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a 

încheiat dezbaterile asupra problemei namibiene, prin adoptarea, in 
unanimitate, a unei rezoluții prezentate de ROMANIA, împreună cu 
alte șapte state membre ale Consiliului — BENIN, GUYANA, LIBIA, 
PAKISTAN, PANAMA, SUEDIA și TANZANIA, prin care se cere 
înlăturarea administrației ilegale a Africii de Sud din Namibia, pentru 
ca poporul namibian să-și poată decide de'sine stătător viitorul, con
form aspirațiilor sale naționale.

Rezoluția cere Africii de Sud să 
pună capăt politicii sale de fragmen
tare a teritoriului Namibiei pe cri
terii etnice și de trib — acțiuni care 
violează unitatea națională a poporu
lui namibian și integritatea terito
rială a țării.

Africa de Sud este chemată să 
transfere puterea poporului namibian, 
cu sprijinul Națiunilor Unite.

Consiliul de Securitate condamnă 
Încercările Africii de Sud de a se 
sustrage de la îndeplinirea recoman
dărilor Consiliului cu privire la or
ganizarea de alegeri libere în Nami
bia, sub supravegherea și controlul 
Națiunilor Unite, precizînd că este 
imperios necesar ca aceste alegeri să 
se organizeze pe întregul teritoriu 
al Namibiei, privită ca o singură en
titate politică. Rezoluția condamnă 
acțiunile regimului rasist de la Pre
toria de militarizare a Namibiei și 
folosire a teritoriului său ca bază da 
atac împotriva statelor vecine.

Pentru a înlătura orice posibilitate 
a autorităților rasiste de la Pretoria 
de a se abate de la îndeplinirea pre
vederilor ei, rezoluția Consiliului de 
Securitate cere, sub formă ultimativă, 
ca Africa de Sud să declare solemn 
că acceptă organizarea de alegeri li
bere în Namibia, sub controlul și. su
pravegherea Națiunilor Unite, să pună 
în aplicare recomandările altor do
cumente pertinente ale O.N.U. și să 
recunoască integritatea teritorială și 
unitatea Namibiei, ca o singură na
țiune.

în același timp, Consiliul de Secu
ritate a convenit să se întrunească 
din nou, cel tîrziu pînă la 31 au
gust a.c., pentru a analiza în ce mă
sură Africa, de Sud a îndeplinit pre
vederile rezoluției. în caz contrar, 
Consiliul își rezervă dreptul de a 
adopta față de Africa de Sud măsuri 
corespunzătoare prevăzute de Cartă.

★
Documentul adoptat de Consiliul 

de Securitate a fost calificat de re
prezentantul S.W.A.P.O. (Organizația 
poporului din Africa de sud-vest) ca 
un însemnat cîștig politic pentru po
porul namibian în lupta pentru reali
zarea năzuințelor sale privind fău
rirea unei patrii libere și independen
te. El a arătat că, prin această rezo
luție, Consiliul de Securitate a reite
rat, în unanimitate, ilegalitatea admi
nistrației Africii de Sud în Namibia 
și a recunoșcut necesitatea retragerii

„SVIJET" (R. S. F. IUGOSLAVIA):

„Soluționarea problemei decalajelor 
economice nu poate suferi amînare" 
© Companii-gigant, al căror capital depășește venitul a 
zeci de state în curs de dezvoltare ® Două treimi din locui
torii Terrei nu cunosc încă energia electrică @ Fiecare al 
doilea nou născut din țările slab dezvoltate este sortit morții 

înainte de a împlini 15 ani
Săptămînalul ilustrat „SVIJET", care apare la Sarajevo — R.S.F.I., 

publică un amplu articol documentar despre adincirea decalajelor din
tre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, din care reproducem :

în ultimul timp se scrie și se vor
bește tot mai insistent de prăpastia 
economică crescîndă dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
subliniindu-se — pe bună dreptate — 
că inegalitatea dezvoltării economice 
constituie cea mai mare piedică în 
călea progresului omenirii, reprezintă, 
în ultimă instanță, o amenințare la 
adresa stabilității și a păcii. Iată cîte- 
va cifre frapante care înfățișează, în 
tot tragismul său, prăpastia dintre 
dezvoltați și nedezvoltați.

Cunoscuta companie americană 
multinațională „General Motors", cel 
mai mare producător de automobile 
din lume, este mai bogată decît ori
care țară din America Latină, cu ex
cepția Braziliei și Mexicului. Această 
companie are un capital mai mare 
decît capitalul de care dispune in
dustria grea a Franței, Belgiei și 
Olandei împreună. în lume există 20 
de companii-gigant — cum ar fi 
Royal Dutch și Unilever (capital an- 
glo-olandez), Philips (Olanda), Volks
wagen (R.F.G.), British Petroleum, 
British Steel, Hitachi (Japonia), Mon- 
tecatini-Edison (Italia), Siemens 
(R.F.G.) — al căror capital depă
șește puterea financiară a zeci de țări 
in curs de dezvoltare, mijlocii și miel..

Alături de aceste mari companii, pe 
piața mondială acționează zeci de 
bănci-gigant, care dictează prețurile 
la bursă, astfel că se ajunge la un 
schimb inegal și discriminatoriu In
tre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, în dauna celor din ur
mă. Circa 70 la sută din populația lu
mii trăiește în țările în curs de dez
voltare, care dau doar 7 la sută din 
producția industrială mondială ! Nu
mărul șomerilor în țările în curs de 
dezvoltare crește, și aceasta nu numai 
din cauza sporului natural ridicat al 
populației, ci și din cauza ritmului 
scăzut al dezvoltării economice (cu 
excepția țărilor producătoare de ți
ței). în timp ce națiunile bogate con
trolează 90 la sută din industria mon
dială, țările în curs de dezvoltare po
sedă 90 la sută din teritoriul în care 
se găsesc materiile prime necesare 
industriei. Astăzi toată lumea pare 
de acord asupra necesității de a se 
realiza o nouă ordine economică in
ternațională, dar necesitatea este să 
se treacă de la vorbe la fapte.

Cum se poate dezvolta omenirea 
armonios cînd se știe că americanii 
eonsumă numai pentru instalațiile 

întregii administrații sud-africane din 
Namibia pentru ca poporul namibian 
să-și poată înfăptui dreptul său la 
autodeterminare și independență, 
pentru dezvoltarea Namibiei ca stat 
unitar independent.

în dezbaterile din Consiliu, la care 
au luat parte 38 ’de delegații, politica 
Africii de Sud față de Namibia a fost 
supusă unui rechizitoriu sever.

Reafirmînd poziția României pri
vind necesitatea respectării dreptului 
poporului namibian la autodetermi
nare și independență deplină, amba
sadorul țării noastre la O.N.U., Ion 
Datcu, a arătat că regimul de la Pre
toria nu mai poate ignora cerințele 
poporului namibian și nici nu-și mai 
poate permite să sfideze hotăririle 
Națiunilor Unite și cerințele tuturor 
statelor lumii privind transferul pu
terii către poporul namibian. Consi- 
derînd că trupele Africii de Sud tre
buie să fie retrase din Namibia pen
tru ca orice prezență sud-africană pe 
teritoriul namibian să fie complet li
chidată, România apreciază, în 
această privință, propunerile realiste 
ale S.W.A.P.O.

România, a continuat vorbitorul, 
este pe deplin solidară cu lupta de 
eliberare națională a poporului na
mibian, căruia îi acordă un sprijin 
activ, multilateral, pentru înfăptuirea 
dreptului său imprescriptibil la auto
determinare și independentă, pentru 
asigurarea unității naționale și a in
tegrității teritoriale a patriei sale.

ÎN COMITETUL O.N.U. PENTRU DECOLONIZARE

„Sînt necesare noi eforturi pentru accelerarea procesului
de lichidare definitivă a colonialismului44
— subliniază secretarul general al OJM.U.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York au început dezbaterile 
plenare ale Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare. în alocuțiunea 
rostită la deschiderea lucrărilor, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 

frigorifice tot atita energie electrică 
cit consumă o bună parte a locuitori
lor Asiei ?

In limbajul lor sec, cifrele conti
nuă să dezvăluie o situație, tragică. 
Peste 80 la sută din investițiile pe 
plan mondial (cu excepția țărilor so
cialiste europene) revin S.U.A., Ma
rii Britanii, Franței și Germaniei oc
cidentale. ■

Țărilor bogate nu le convine o a- 
naliză sistematică și științifică a 
deosebirilor în ce privește gradul de 
dezvoltare, căci asemenea analize 
sint îndreptate direct împotriva in
tereselor neocolonialismului și ale 
companiilor multinaționale...

Puțini sînt cei care știu că 2/3 din 
locuitorii Terrei nu cunosc energia 
electrică, că în viața lor nu au vă
zut un bec. Opt milioane de suedezi 
consumă aceeași cantitate de ener
gie electrică cit întreaga Indie, care 
are sute de milioane locuitori. 
Dacă fiecare hindus ar consuma a- 
nual tot atita curent ca un suedez, 
India ar trebui să. construiască 10 000 
reactoare atomice de 500 megawați. 
Americanul consumă anual, în me
die, de 85 de ori mal multă energie 
decît un african, respectiv echiva
lentul a 11 000 kg cărbune, față de 
numai 125 kg. Numai pentru alcool 
țările occidentale cheltuiesc de două 
ori mai multi bani decît venitul na
țional cel mai ridicat înregistrat in 
țările Americii Latine.

Se știe că astăzi, în lume, 600—800 
milioane de oameni, femei și copii, 
se culcă flămînzi, că anual 25 mili
oane de oameni mor de foame. Fie
care al doilea nou născut este sor
tit morții înainte de a împlini 15 
ani. O imensă parte a populației A- 
siei și Africii trebuie să se mulțu
mească zilnic doar cu 1 200—1 300 ca
lorii, deși unui om sănătos îi sînt ne
cesare 2 500 calorii. Anul trecut, din 
cauza secetei care a bîntuit Africa 
centrală și sud-vestică, au murit de 
foame cel puțin 20 milioane de oa
meni.

Așa-numitul „ajutor" către țările 
61ab dezvoltate este condiționat de 
comenzi în țările care dau acest a- 
jutor. Ca atare, cea mai mare parte 
din sumele acordate ca „ajutor" se 
întorc în țările așa-zis donatoare. 
Contradicțiile au ajuns într-un ase
menea stadiu, încît o soluție pe baze 
echitabile nu mai poate fi amînată.

Se impune creșterea rolului U.N.C.T.A.D. 
in problemele dezvoltării

MANILA 31 — Trimisul special A- 
gerpres transmite : „Problema dez
voltării a devenit un aspect major 
al politicii actuale și un element 
semnificativ în relațiile internaționa
le" — a declarat, sîmbătă, în cadrul 
unei conferințe de presă, Gamani 
Corea, secretarul general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
prezent la Manila ca observator la 
a treia reuniune ministerială a 
„Grupului celor 77". U.N.C.T.A.D. 
trebuie să ofere omenirii un forum 
pentru negocierea problemelor 
dezvoltării, în scopul găsirii unui 
mod nou de abordare a problemelor

„Grecia nu poate fi de acord 
cu o manieră care ar aduce 
prejudicii demnității sale“ 
— declara premierul Kara
manlis în legătură cu hotărîrea 

Comisiei C.E.E.
ATENA 31 (Agerpres). — în ca

drul unei întilniri cu șefii misiuni
lor diplomatice la Atena ai celor 
nouă state membre ale Pieței co
mune, primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, a protestat 

- și a exprimat indignarea guvernului 
său. față de recomandarea Comisiei 
C.E.E. privind amînarea aderării de
pline a Greciei la comuhitatea eco
nomică vest-europeană. Referindu-se 
la decizia Comisiei de a recomanda 
impunerea unei perioade de „pre- 
aderare" în cazul Greciei, condițio- 
nînd implicit durata acestui inter
val de rezolvarea unor probleme 
externe ale guvernului grec. Kara
manlis a declarat că „argumentele 
Comisiei sînt inacceptabile clin punct 
de vedere moral și politic". Premie
rul Karamanlis — precizează comu
nicatul oficial dat publicității — a 
exprimat speranța că guvernele ță
rilor C.E.E. vor corija eroarea co
misă de Comisie, subliniind că 
„Grecia nici nu dorește, nici nu are 
posibilitatea să forțeze aderarea sa 
la Piața comună și nu ar fi de 
acord dacă acest lucru s-ar realiza 
într-o manieră care ar aduce pre
judicii prestigiului și demnității 
poporului grec" — relatează agenția 
ateniană de știri „A.N.A.".

Waldheim, a subliniat că „Declarația 
cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale" a avut 
un rol hotărîtor pentru accelerarea 
procesului decolonizării. Din mo
mentul adoptării acestei declarații, 
aproximativ 70 de milioane de lo
cuitori ai planetei s-au eliberat de 
jugul exploatării și dependenței. 
Kurt Waldheim a evidențiat nece
sitatea respectării depline a princi
piilor de bază ale declarației pentru 
eliberarea milioanelor de locuitori 
care se mai află încă sub dominație 
colonială în diferite zone ale lumii, 
ignorîndu-se dreptul lor legitim la 
autodeterminare și independență.

Secretarul general al O.N.U. a 
arătat că anul 1975 a fost o verigă 
importantă în procesul decolonizării, 
apariția a șapte noi state indepen
dente reprezintă un important pas 
înainte spre lichidarea definitivă a 
sistemului colonial.

Waldheim și-a exprimat speranța 
că poporul angolez, care ,a dus o 
luptă îndelungată pentru ' eliberarea 
sa, va restabili pacea și unitatea na
țională și își va intensifica eforturile 
pentru rezolvarea sarcinilor imediate 
ale reconstrucției naționale. în în
cheiere, vorbitorul a relevat hotărî
rea Organizației Națiunilor Unite 
pentru reglementarea problemei Na
mibiei, prin retragerea Republicii 
Sud-Africane din acest teritoriu și 
acordarea dreptului poporului nami
bian de a-și hotărî de sine stătător 
destinele sale.

ROMA

„Antimafia" și-a încheiat 
activitatea; Mafia insă, na...

Comisia parlamen
tară de anchetă a 
activității Mafiei în 
Sicilia — cunoscută și 
sub denumirea pre
scurtată de „Antima
fia" — și-a ’încheiat 
activitatea zilele tre
cute, după mai bine 
de... 13 ani de la con
stituire. Comisia a 
fost creată la sfîrși- 
tul anului 1962, in 
urma atentatului ma
fiot de la Ciaculli, că
ruia i-au căzut victi
me șapte polițiști. Re
zultatul lucrărilor co
misiei îl constituie 
un raport de 65 de 
pagini, care urmează 
să fie supus dezbate
rii parlamentului. îm
preună cu acest docu
ment, aprobat doar 
de membrii comisiei 
aparținînd majorității, 
a fost înaintat parla
mentului și raportul 
întocmit de reprezen
tanți ai partidului co
munist.

„Antimafia" și-a în
cheiat activitatea. Ma
fia însă nu" — aceas
tă apreciere a ziaru
lui ..AVVENIRE" re
flectă cum nu se poa
te mai bine dezamă
girea care se manifes
tă în cercuri largi ale 
opiniei publice italie
ne în legătură cu efi
ciența activității sus- 
numitei comisii. De 
altfel, publicistul Mi
chele Pantaleone re

marca în cartea sa : 
„Antimafia — o oca
zie pierdută" că mi
ile de studii, arti
cole, filme acumula
te în arhiva comi
siei, ca și numeroasele 
analize și anchete e- 
fectuate de aceasta, 
n-au reușit să redea 
în mod exact geneza 
și caracteristicile fe
nomenului mafiot. A- 
ceasta în pofida fap
tului că, după cum 
știe toată lumea — 
scrie același autor — 
„existența Mafieî re
prezintă un lanț de 
asasinate și răpiri de 
persoane, șantaje și 
contrabandă de dro
guri, o continuă și tot 
mai gravă sfidare la 
adresa justiției și a 
Statului".

Timp de mai multe 
decenii, prezența Ma
fiei s-a făcut simțită, 
mai ales, la sate, dar, 
după cel de-al doilea 
război mondiali, a de
venit activă și în cen
trele urbane. „Mafia — 
scria ziarul „LA RE
PUBLICA" — a de
monstrat o extraordi
nară capacitate de a 
se adapta la situația 
economică și socială 
a țării. Ea se prezintă 
astăzi ca o impresio
nantă rețea pe scară 
națională, atît de peri
culoasă, încît există 
temeiurile de a avansa 
ipoteza utilizării sale

economice internaționale — a ară
tat el, subliniind necesitatea întă
ririi rolului acestei organizații spe
cializate a O.N.U. „Trebuie să aibă loc 
reforme mai largi în U.N.C.T.A.D., 
în cadrul procesului general de în
tărire a rolului Națiunilor Unite", a 
precizat Gamani Corea.

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMANO-FILIPINEZE

MANILA 31 — Cu prilejul prezen
ței la Manila la cea de-a treia reu
niune ministerială a „Grupului celor 
77“, tovarășul Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de'stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, a avut 
o întrevedere cu Troadio P. Quiazon, 
ministrul comerțului și industriei al 
Filipinelor. Au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și a relațiilor de coo
perare dintre România și Filipine.

agențiile
Sitaaîta din Liban. Nici un 

incident semnificativ nu a fost în
registrat simbătă pe teritoriul liba
nez. au precizat comunicatele Comi
tetului militar suprem care supra
veghează aplicarea acordului de în
cetare a focului. Rapoartele primite 
de la subcomisiile militare, care ur
măresc programul de aplicare a pre
vederilor acordului în cele patru re
giuni libaneze, arată că acțiunile în
treprinse pentru normalizarea situa
ției se desfășoară în bune condiții.

Primul mimsllra ui Iorda
niei, Zeid Al Rifai, a sosit ieri în- 
tr-o vizită oficială la Damasc. El va 
avea întrevederi cu premierul sirian, 
Mahmoud Al Ayoubi, și cu alte per
soane oficiale cu privire la o serie 
de chestiuni de interes bilateral.

Președintele Gerald Ford 
a declarat, într-un interviu acordat 
reprezentanților rețelelor de radio și 
televiziune americane, că obiectivul 
major al S.U.A. în ceea ce privește 
problema Orientului Apropiat îl con
stituie desfășurarea de noi eforturi 
in direcția evitării unui impas sau 
unei stagnări a negocierilor vizînd 
realizarea păcii. Evocînd convorbirile 
purtate cu primul ministru israelian, 
președintele a apreciat că imperati
vul actual îl constituie pregătirea 
condițiilor pentru continuarea proce
sului negocierilor.

Turcia își va retrage încă 
2 000 de militari din trupele 
care staționează în Cipru, în cursul

Dezvoltarea economică în 1975:
U.R.S.S.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Ve
nitul național al U.R.S.S. s-a cifrat 
în 1975 la 362 de miliarde de ruble, 
cu 14 miliarde mai mult decît in 
anul precedent, se spune în comuni
catul Direcției centrale de statistică 
a Uniunii Sovietice. Producția indusr 
trială a înregistrat față de anul pre
cedent o creștere de 7,5 la sută. Anul 
trecut s-au produs 1 038 miliarde 
kilowați/ore energie electrică, 491 mi

BULGARIA
SOFIA 31. Corespondentul Ager

pres transmite : în comunicatul pri
vind îndeplinirea planului unic de 
dezvoltare economico-socială a Bul
gariei pe anul 1975 se arată că ve
nitul național a crescut cu aproxima
tiv 9 la sută, iar producția indus
trială cu 9,9 la sută în comparație cu 
anul precedent. Productivitatea mun
cii a crescut cu 7,9 la sută și pe a- 

DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

în așa-numitele «com
ploturi negre» îndrep
tate împotriva institu
țiilor democratice".

• Cauzele dificultăți
lor înregistrate de 
comisia parlamentară, 
al prelungirii peste 
măsură a activității 
sale trebuie căutate în 
caracterul politic și 
economic pe care îl 
îmbracă acțiunile Ma
fiei. Acesta este, de 
altfel, și aspectul esen
țial asupra căruia in
sistă Partidul Comu
nist Italian — aspect 
care este insă eludat în 
raportul aprobat de 
majoritatea comisiei. 
„Mafia — remarca și 
ziarul „AVANTI" — 
își datorează supra
viețuirea nu numai 
sărăciei și mizeriei, ci, 
mai ales, legăturilor 
sale cu diferitele 
cercuri ale puterii eco
nomice, politice și bi
rocratice. Mafia con
tinuă să tragă și as
tăzi foloase din situa
țiile de mizerie și din 
sărăcia oamenilor ; tot 
atît de adevărat este 
și faptul că și acolo 
unde aceste fenomene 
au fost depășite, dar 
înfloresc in schimb, 
societățile fondate pe 
atotputernicia grupu
rilor de interese po
litice și economice, 
Mafia continuă să ac
ționeze în mod liniș
tit, legîndu-se cu a-

„Apreciem rolul României 
în eforturile pentru instituirea 

unei noi ordini economice internaționale" 
a

Un comentariu al ziarului pakistanez „Jang"
ISLAMABAD 31 (Agerpres). — 

Ziarul pakistanez „Jang“ a publicat 
un editorial în care se referă la rela
țiile politice, economice și cultural- 
științifice dintre Pakistan și Româ
nia în contextul preocupărilor celor 
două țări vizînd instaurarea unei noi 
ordini economice în lume. în cuprin
sul articolului este reliefat ape
lul lansat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
în lume și folosirea resurselor natu
rale ale fiecărei națiuni în scopul 
propriei dezvoltări. Se subliniază, de 
asemenea, poziția României în pro
blemele dezarmării, propunerile ță
rii noastre în acest domeniu fiind 
considerate ca o garanție pentru 
securitatea și pacea în lume.

p @ H Q Kjl 
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lunii februarie — au anunțat, la An
kara, oficialități militare. în felul 
acesta, numărul militarilor turci re
trași din partea de nord a insulei, 
după evenimentele din iulie 1974, se 
va ridica la 12 000 — precizează un 
comunicat al Marelui Stat Major 
turc.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va pleca 
duminică într-un turneu prin mai 
multe state din zona sud-est asiatică 
și a Pacificului de sud, incluzînd 
Australia. Noua Zeelandă, Fiji, Fili- 
pine și Tailanda. La întoarcerea sa 
spre New York, Kurt Waldheim ur
mează să prezideze noua rundă a ne
gocierilor intercomunitare asupra 
problemei cipriote.

Primul ministru al regi
mului rasist sud-african, 
John Vorster, a recunoscut, pentru 
prima dată, prezența și activitatea 
trupelor R.S.Â. în Angola. Rupînd 
tăcerea, el a afirmat în parlament că 
trupele sud-africane au pătruns pe 
teritoriul Angolei, acționînd împo
triva forțelor guvernului Republicii 
Populare Angola.

Statele Unite ou retroce
dat Taiiandei una din ultimele 
trei baze aeriene militare pe care le 
mai au în această țară — cea de Ia 
Udom. O altă bază aeriană, cea de 
Ia Korat, din zona centrală a Tai
iandei, urmează să fie evacuată pînă 
la sfirșitul lunii februarie.

lioane tone de petrol, 289 miliarde 
metri cubi de gaze naturale, 141 mi
lioane tone de oțel. Productivitatea 
muncii în industrie a fost cu 5,9 pro
cente superioară anului 1974.

Datorită condițiilor climaterice deo
sebit de nefavorabile, producția de 
cereale s-a ridicat la 140 milioane 
tone, mai mică decît în 1974. Anul 
trecut, precizează comunicatul, veni
turile reale pe locuitor au înregistrai 
o creștere de 4.2 la sută.

ceastă bază s-a obținut 82,4 la sută 
din sporul producției industriale.

în comunicat se relevă, de aseme
nea, că, potrivit datelor preliminare, 
în 1975 producția agricolă a fost cu 
aproximativ 7 la sută mai mare decît 
în 1974.

Veniturile reale ale populației au 
sporit cu 5,6 la sută.

cele grupuri și sub- 
ordonîndu-se lor"...

La. întrebarea ce 
trebuie făcut pentru 
combaterea Mafiei, do
cumentul majorității 
comisiei avansează 
două tipuri de propu
neți : mai întîi, se 
preconizează să se a- 
corde mai mult spațiu 
de acțiune adunării 
și guvernului regional

TOKIO

In căutarea unor noi surse energetice
Guvernul japonez a 

aprobat, recent, direc
țiile politicii de per
spectivă în domeniul 
energiei, pentru urmă
torii zece ani. pornind 
de la premisa că eco
nomia niponă se wa 
dezvolta în această 
perioadă într-un ritm 
anual de aproximativ 
șase la sută. Accentul 
este pus pe diversifi
carea surselor energe
tice, în vederea redu
cerii dependenței eco
nomiei japoneze de 
petrolul importat ac
tualmente aproape în 
întregime. Pînă în 
anul 1985, ponderea 
petrolului în consumul 
energetic al țării ur
mează să fie redusă la 
circa 63 la sută, față 
de 77,4 la sută, in 1973. 
O atenție deosebită va 
fi acordată extinderii 
rețelei de centrale a- 
tomoelectrice. valori
ficării resurselor de 
cărbune, inclusiv prin 
folosirea noilor tehno
logii de gazeificare și 
lichefiere. Utilizarea 
cit mai eficientă a po
tențialului hidroener

sicilian să înfăptu
iască o serie de re
forme sociale. A doua 
categorie de propuneri 
privesc activitatea de 
prevenire și de repre
siune.

Mult mai complet, 
documentul P.C.I. con
cepe lupta contra Ma
fiei ca „o componentă 
a bătăliei mal genera
le pentru reînnoirea

getic și geotermic al 
țării constituie, de a- 
semenea, unul dintre 
obiectivele importante 
ale politicii energetice 
nipone. Un loc aparte 
revine cercetărilor 
pentru valorificarea 
energiei solare, utili
zarea hidrogenului 
drept combustibil și 
trecerea la obținerea 
pe scară industrială a 
gazelor naturale.

Se preconizează, 
totodată, noi măsuri 
de economisire a ener
giei, un rol major a- 
cordîndu-se, în acest 
sens, progresului teh
nologic și perfecționă
rii structurilor indus
triale, în scopul redu
cerii consumului de e- 
nergie și materii pri
me. Astfel, se are în 
vedere introducerea u- 
nor tehnologii adecva
te fiecărei ramuri in
dustriale, cu con
sumuri de energie cit 
mai reduse. Prin a- 
plicarea unor aseme
nea măsuri, cantitatea 
de energie economisi
tă în anul 1985 va e- 
chivala, potrivit esti

Referindu-se la relațiile bilaterale, 
articolul subliniază importanța deo
sebită pentru lărgirea și diversifica
rea acestor relații a vizitelor efec
tuate în Pakistan de către președin
tele Nicolae Ceaușescu, în ianuarie 
1973 și aprilie 1975, precum și vizita 
efectuată în România de primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, în octombrie 1975. în acest 
context, este evidențiată cooperarea 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări, cooperare care are la bază 
principiile egalității, respectului re
ciproc, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. în con
tinuare, sînt enumerate principalele 
domenii ale cooperării economice si 
este remarcat ajutorul acordat de 
țara noastră Pakistanului în con
struirea unor obiective economice.
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transmit:
La Universitatea catolică 

din Louvain s_au desfășurat 
festivitățile care au marcat împli
nirea a 550 de ani de la crearea a- 
cestei prestigioase instituții de cul
tură din Belgia. Cursurile universi
tății sînt urmate, în prezent, de pes
te 26 000 de studenți. Recent, aici și-a 
început activitatea un Centru cultu
ral românesc.

Parlamentul indiana adop- 
tat o lege prin care se stabilește de
plina egalitate a femeilor cu bărbații 
în sfera retribuției. Prezentînd pro
iectul de lege în forul legislativ, mi
nistrul muncii, Raghun Ragunhatha 
Reddy, a subliniat, totodată, că gu
vernul nu va tolera concedierea abu
zivă a femeilor.

Acordul polono-ungar cu 
privire la schimburile reciproce de 
mărfuri pe perioada 1976—1980 a fost 
semnat Ia Varșovia. Documentul pre
vede măsuri în vederea creșterii vo
lumului comerțului dintre cele două 
țări cu 59 la sută în comparație cu 
perioada de cinci ani precedentă.

Un acord de cooperare*«- 
tre Organizația Unității Africane și 
Organizația Mondială de Meteorolo
gie ' a fost semnat la Addis Abeba. 
Documentul prevede, intre altele, sta
bilirea unor modalități comune în ve
derea formării personalului științific 
și tehnic de specialitate și efectuă
rii în comun a unor cercetări știin
țifice în domeniile meteorologiei și 
hidrologiei.

La încheierea primei run
de a convorbirilor dintre Piața co
mună și Egipt, Ia Bruxelles a fost 
dat publicității un comunicat comun 
care expșimă dorința părților de a 
relua contactele într-un viitor apro
piat. Documentul informează, între 
altele, că delegația C.E.E. a luat notă 
de cererea Egiptului privind amelio
rarea cooperării financiare și tehnice 
în contextul mai larg al extinderii 
relațiilor, comerciale.

Un putamic incendiu a 
distrus o mare parte a templului 
Tohri Tenjoji — cunoscut monument 
istoric din vestul Japoniei. Templul 
datează din anul 646 e.h.

Plenara C.C. 
al P.C. Finlandez

HELSINKI 31 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au deschis, sîmbătă. lucră
rile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Finlandez. Par- 
ticipanții analizează probleme poli
tice actuale, precum și stadiul înde
plinirii hotărîrilor congresului al 
XVII-lea al partidului.

democratică a societății 
și a statului". „...Nu
mai așa — declara de
putatul comunist Pio 
la Torre, membru al 
comisiei „Antimafia" 
— fenomenul Mafiei 
și suportul său social 
și politic vor putea fi 
eradicate odată pen
tru totdeauna".

Radu BOGDAN

mărilor experților, cu 
9,4 la sută din consu
mul actual.

Documentul privind 
politica energetică de 
perspectivă a Japoniei 
relevă necesitatea ex
tinderii cooperării in
ternaționale, în dome
niul materiilor prime 
și combustibililor. Rea
lizarea diverselor pro
grame de cercetare și 
dezvoltare în dome
niul energiei presupu
ne, în opinia oficiali
tăților nipone, inițierea 
unor ample schimburi 
tehnologice și științifi
ce între Japonia și alte 
state. Este de mențio
nat, de asemenea, do
rința Japoniei de a 
contribui la promo
varea cooperării între 
țările industrializate și 
cele în curs de dez
voltare, între țările 
producătoare de re
surse și cele consu
matoare, considerînd 
aceasta, drept un fac
tor important pentru 
evoluția economiei 
mondiale.

Paul DIACONU

DE PRETUTINDENI
•DIN NOU „SUB CE

RUL DE PIATRĂ". După ce 
a stat într-o peșteră timp de 15 
luni, în condiții de totală izolare, 
iugoslavul Milutin Velkovici și-a 
expus impresiile și constatările 
într-o carte intitulată „Sub cerul 
de piatră", care a văzut lumina 
tiparului în 1972. Autorul ei 
compară condițiile de izolare 
subterane cu cele de pe o navă 
cosmică, ambele constituind pro
be ale rezistenței fizice și psihi
ce umane. în curînd Volkovici 
va întreprinde un nou experi
ment, cu o durată de 24 de luni
— timpul necesar unei călătorii 
de explorare pe planeta Marte. 
Pentru continuarea observațiilor 
a fost aleasă peștera Bogovina, 
din vestul Serbiei ; una din în
căperile acesteia a fost desem
nată drept „cameră de zi" și 
„dormitor" și amenajată cu cele 
necesare traiului pe o perioadă . 
de timp îndelungată.

• „ARTA DEMOLĂRII" 
Șl DEMOLAREA ARTEI. 
Pietonii ce străbat una din ar
terele Parisului, strada Beau- 
bourg, se opresc mirați în drep
tul unui imobil a cărui fațadă 
este desfigurată de o enormă 
gaură. Un accident recent, ur
mele unei explozii ? Nicidecum, 
ci o... operă de artă aparținînd 
unui sculptor (?!) american, pe 
numele său Matta-Clark. Mate
ria sa primă : case în curs de 
demolare. De pildă perforează 
fațadele de-a lungul unei linii 
în spirale, expunînd vederii 
planșeele, scările, diferitele in- 
căperi. Fără a se deosebi, Sr- 
fond, prea mult de multiplele--/ 
extravaganțe de acest soi din 
bizarul peisaj al artei așa-zis 
moderniste a lumii occidentale, 
noua tendință artistică, dacă

■ putem să-i spunem așa, prezin
tă totuși o particularitate care, 
într-un fel, o face suportabilă : 
la scurtă vreme după creare, 
„operele de artă" sînt demolate 
complet, iar resturile depozita
te la rampele de la marginea 
orașului.

• RECORDUL „CĂRJII 
RECORDURILOR". Fai- 
moasa „Carte a recordurilor — 
Guiness", care își propune, după 
cum se știe, să consemneze per
formanțele maxime în cele mai 
diferite și uneori năstrușnice 
domenii," este ea însăși dețină
toarea unui record. Atingînd, 
odată cu ultima ediție, un total 
de 24 milioane de exemplare 
vîndute în oele două decenii de 
la prima apariție, a devenit 
„best-seller“-ul (cartea cea mai 
bine vîndută) nr. 1. Puțină lu
me știe însă cum a luat naștere 
această carte. Numele de „Gui
ness" provine de la o cunoscu
tă marcă de bere britanică, ai 
cărei producători au avut ideea 
lansării unei „antologii a super
lativelor", în intenția de a curma 
controversele — foarte frecven
te — din localurile publice din 
Anglia în ce privește un anume 
record dintr-un domeniu sau 
altul. Cu timpul, volumul a do- 
bîndit o tot mai largă popu
laritate, fiind astăzi tradus în 
mai multe limbi, apreciat ca 4 
o veritabilă lucrare de referin
ță.

•PĂDURE ÎN DEȘERT, 
în apropiere de Al Wagham, 
așezare de beduini din emiratul 
Abu Dhabi, vor fi plantați ar
bori pe o suprafață de 400 de 
hectare. în această regiune ex
trem de secetoasă nu a mai că
zut de patru ani nici o picătură 
de ploaie. în plantări succesive 
urmează să fie sădiți 80 000 de 
puieți de cedru și salcîmi. Tot
odată, va fi creat un sistem de 
irigare,, folosindu-se sursele de 
apă aflate la 60 m adîncime.

• RĂPIREA „PISICÎ- 
LOR-COBAI". Ca urmare a 
furtului a nouă pisici dintr-un 
laborator al Centrului Național 
de Cercetări Științifice din Pa
ris, sînt compromise studii, e- 
fectuate în decurs de luni de 
zile, asupra epilepsiei umane — 
a anunțat directorul științific al 
instituției respective. De craniql 
acestor feline erau fixate dis.pt,; 
zitive în miniatură de înregis
trare a activității nervoase cere
brale. Furtul anulează munca 
unei întregi echipe de cercetă
tori. Se bănuiește că pisicile ar 
fi fost răpite de membri ai 
unei asociații pentru protecția 
animalelor.

• EPIDEMIE DE GRIPĂ 
ÎN S.U.A. O epidemie de „gri
pă japoneză", provocată de vi
rusul denumit „A-Victoria“, face 
ravagii pe coasta estică a State
lor Unite și în mai multe state 
din vestul mijlociu. La New 
York, datorită gripei toate șco
lile semnalează un procentaj ri
dicat de absențe. Virusul „A- 
Victoria" a fost identificat, acum 
cîteva luni, în Extremul Orient,
— de aici și numele de „gripă 
japoneză" — iar ceva mai tîr
ziu în Hawaii.

• „IARNA s-a Instalat de-a 
binelea în Europa, ceea ce are 
grele urmări pentru economia 
din diferite. țări ale continentu
lui" — se arată într-o relatare 
a agenției France Presse. în 
Franța, zăpada a paralizat sîm
bătă o mare parte a rețelei de 
comunicații, îndeosebi în regiu
nea Rhâne-Alpes. în Anglia, 
unde pentru prima oară după 
mulți ani termometrul a înre
gistrat temperaturi sub 0 grade, 
frigul a făcut numeroase victi
me, inclusiv morți și răniți ; 
estuarul Tamisei este acoperit 
de un strat gros de gheață ; iar 
în sudul Angliei circulația^ de
venit dificilă din cauza căderi
lor de zăpadă. în Italia, trafi
cul feroviar a fost perturbat în
deosebi în jurul orașului Mi
lano ; în regiunea Calabriei cir
culația a devenit impracticabilă 
pe drumurile de munte. Chiar 
și în Spania, îndeosebi în pro
vinciile Leon și Santander, au 
fost înregistrate mari căderi de 
zăpadă. în Polonia, temperatu
ra a coborît pînă la —20 gra
de, iar zăpada este neobișnuit 
de abundentă în unele regiuni.
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