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Votul faptei
— vibrante îndemnuri pentru devansarea 
cincinalului, pentru prosperitatea patriei

și bunăstarea poporului
Patria crește tînără, bogată, 
Cu sate și orașe-nfloritoare I 
Și toate poartă semnul vredniciei 
Și simți în toate-a inimii dogoare.

unităților 
momentul

Marea Întrecere socialistă pe ă- 
nul 1975 a luat in ultimele zile o 
puternică amploare, cuprinzînd 
practic toate ramurile și sectoarele 
de activitate. Chemările la între
cere ale colectivelor 
fruntașa au marcat
inaugural al unei noi și pa
sionante competiții pe tărîmul fer
til al muncii. Semnificația aparte 
a întrecerii din 1975 — declanșată 
în atmosfera de efervescență poli
tică în care tara întreagă se pregă
tește pentru alegerile de la 9 martie 
— constă in aceea 
șoară în ultimul 
an al cincinalu
lui actual pe 
care, într-o im
presionantă una
nimitate, oame
nii muncii 
angajat sâ-I 
deplinească 
inte de 
Și, in 
timp, in anul de 
trecere spre vii
torul cincinal.

Chemările la în
trecere sînt stră
bătute, ca un fir roșu, de hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii de a în
făptui Programul partidului, de a 
traduce in viață istoricele hotăriri 
ale Congresului al XI-lea consacra
te dezvoltării patriei noastre so
cialiste, ridicării ei pe noi culmi de 
progres și civilizație. Aceasta în
seamnă că, dincolo de obiectivele ■ 
er concrete- de -o valoare incontes-. 
labilă, întrecerea care a pornit in 
acest an are sensuri politice înalte, 
mobilizatoare ; perspectivele lumi
noase, însuflețitoare deschise de 
Congresul al XI-lea ăl partidului 
au dinamizat conștiințele, energiile 
oamenilor muncii în lupta pentru 
accelerarea progresului economic 
al țării, pentru creșterea continuă 
a avuției naționale, în aceasta gă- 
sindu-.și o nouă expresie convin- 

. gerea că tot ceea ce ei înfăptuiesc 
slujește înfloririi patriei, ridicării 
bunăstării întregului popor.

întrecerea din acest an este :
O ÎNTRECERE PENTRU MAI 

MULT ȘI MAI BUN. Este eviden
tă, mai intîi, orientarea angajamen
telor spre realizarea de producții 
suplimentare la o seamă de sorti
mente realmente necesare eco
nomici naționale, intens solicitate 
pe piața internă și la export.
V________________________

s-au 
in- 

îna- 
termen 
același

că ca se desfă-

Astfel, înfăptuindu-și 
angajamentele luate, 
tii reșițeni vor putea 
la sfirșitul anului, că au 
lizat suplimentar 10 000 tone 
chimiștii de la. Combinatul 
fibre sintetice Iași — 270 
de fire și 500 tone granule 
liesterice, constructorii de 
de la întreprinderea „1 Mai 
.iești — o instalație de foraj, 
instalații de comenzi hidraulice 
ș.a. Concomitent, chemările cu
prind obiective precise privind 
ridicarea nivelului calitativ al pro-

exemplar 
siderurgiș- 

raporta, 
rea- 
oțel, 

de 
tone 
po- 

mașini 
“ Plo- 

20

@ Maximă atenție realizării indicatorilor de plan 
la producția fizică, la produsele principale

© Control riguros, analize lunare asupra îndepli 
nirii sarcinilor economice in fiecare județ

duselor, modernizarea continuă și 
realizarea lor la parametri su
periori.

o Întrecere pentru pro
gres TEHNIC MAI RAPID. Prac
tic, in cuprinsul tuturor 
sînt prezente obiective

, referitoare la asimilarea 
, se noi, cu performanțe
sau aplicarea de tehnologii moder
ne peste prevederile planului, 
intensificarea cercetărilor științifi
ce și devansarea finalizării lor în 
producție, extinderea mecanizării 
și automatizării proceselor de 
fabricație ș.a. Este o dovadă a creș
terii competenței tehnice și, toto
dată, c expresie a faptului că oa
menii muncii din întreprinderi, din 
institutele de cercetare științifică 
au înțeles și acționează în spiritul 
sarcinilor mari și precise, înscrise 
în documentele Congresului al XI- 
lea al partidului, privind promova
rea susținută a progresului tehnic 
în economie.

O ÎNTRECERE PENTRU EFICI
ENȚA ÎNALTA. Din angajamen
tele cuprinse în chemările la între
cere apare evidentă concentrarea 
eforturilor și preocupărilor colec
tivelor de întreprinderi spre reali-

chemărilor 
concrete, 

de produ- 
superioare

zarea de parametri superiori la 
toți indicatorii care definesc efici
ența economică : creșterea produc
tivității muncii, ridicarea nivelului 
calitativ al produselor, reducerea 
cheltuielilor de producție, îndeo
sebi prin micșorarea consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale, . gospodărirea cu maximă 
grijă a energiei și combustibilului, 
sporirea beneficiilor 
aceste obiective se 
interesului general, 
care il avem cu toții de a a- 
sigura o creștere mai rapidă a 

venitului națio
nal, crearea de 
resurse sporite 
pentru dezvolta
rea economiei na
ționale, pentru 
ridicarea continuă 
a nivelului de 
trai al' poporului.

Nu încape în
doială că și răs
punsurile care vor 
fi date chemări
lor Ia întrecere, 
cu prilejul apro
piatelor adunări 

generale ale oamenilor muncii, vor 
fi la fel de entuziaste, vor cuprinde 
angajamente cit mai mobilizatoare, 
realiste, izvorite din dorința fier
binte de a încununa cu un bilanț 
cit mai rodnic strădaniile de a 
realiza cincinalul înainte de termen.

Stimulînd puternic întrecerea, co
mitetele județene de partid, orga
nizațiile de partid din întreprinderi 
trfebuie să exercite un control ri
guros asupra îndeplinirii planului 
și angajamentelor și, cu deosebire, 
la producția fizică, la principalele 
produse industriale. Urmărirea rea
lizării ritmice și integrale a pla
nului la producția fizică trebuie să 
se facă sistematic, orin analize te
meinice, in fiecare lună, nu numai 
la nivelul ramurilor, ci și al ju
dețelor, luindu-se măsuri pentru 
prevenirea oricăror restante. Prin- 
tr-o bună organizare. Drintr-o in
tensă muncă politico-educativă. în 
toate întreprinderile să se lucreze 
la nivelul maxim al posibilităților, 
în așa Iei incit planul și angaja
mentele să fie îndeplinite zi de zi 
și decadă cu decadă, la produsele 
fizice. în condițiile creșterii eficien
tei economice.

Știm că sînt încă multe de-mplinit 
Că nu ne vine ce dorim de-a gata, 
De-aceea ni-i blazon statornic Munca, 
în ea ne-aflăm noblețea și răsplata.

ș.a. Toate 
circumscriu 
major, pe

Străini fiind visărilor deșarte, 
Aprigi dușmani ai vorbăriei seci 
Gîndim la Mîine cu temeiul faptei, 
Acesta este votul nostru, deci I

Un vot deschis, al inimii întregi, 
încrezător și pe deplin firesc, 
Ps care nouă înșine ni-l dăm 
Ctitori-stăpîni pe plaiul românesc I

Corneliu ȘERBAN

hidroenergetică 
a Oltului inferior

• DE LA DRĂGĂȘANI LA DUNĂRE, O SALBĂ DE 
ZECE HIDROCENTRALE

• NOI TRASEE NAVIGABILE, AMPLA EXTINDERE 
A REȚELEI DE IRIGAȚII

SOCIETATE - STAT - POUTICĂ
ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

(e trebuie să știe cetățeanul

martie pregâtindu-se pentru alegeri

II. Despre instituțiile constituționale
1. Marea Adunare Națională, 

organul suprem al puterii de stat
ÎN PAGINA A 1I-A

Tulcea. Vechiul oraș dunărean 
a cunoscut în ultimii ani o pu

ternică dezvoltare

Foto : S. Cristian

— Documentele Con
gresului al XI-lea au sub
liniat necesitatea ca ac
tivitatea cultural-educa- 
tivă de masă să-si spo
rească contribuția la e- 
ducarea si formarea omu
lui nou al societății de 
miine. Cum vedeți con
tribuția specifică a Uni
versității populare Bucu
rești, instituție culturală 
cu strălucite tradiții, a 
celorlalte universități 
populare din țară in a- 
cest proces de mare răs
pundere socială ?
— Prin însăși natura 

funcției lor, universitățile 
populare depun o activita
te avînd două laturi fun
damentale : difuzarea unor 
cunoștințe generale, de larg 
interes, și, pe de altă par
te, a unor cunoștințe de 
specialitate, de o stringen
tă necesitate pentru anu
mite categorii sociale. De 
la început vreau să sub
liniez fantul că în activita
tea lor de ridicare a nive
lului cultural al oamenilor 
muncii universitățile noas
tre populare nu se limitea
ză la acțiunea de simplă 
informare a auditorilor in 
domeniul celor deia știute 
în plus, ele desfășoară și 
munca mult mai dificilă de 
continuă modelare și a- 
daptare a formației pro
fesionale a auditorilor lor. 
ca oameni ai acțiunii. în 
funcție de nevoile de for
ță de muncă tot mai com-

V__________

plexe ale țării. Pornind 
de la această orientare o- 
biectivă, in strinsă core
lație cu dezvoltarea socia
lă, consider că va trebui 
tot mai mult ca universi
tățile populare să-și întă-

noile condiții statutul de 
discipline comune celor mai 
multe profesiuni ale sis
temului clasic, va trebui ca 
specialiștii să desfășoare cu 
mai multă stăruință mun
ca de ridicare a auditori-

și manifestări cu mare va
loare formativă în mode
larea personalității unor 
oameni care contribuie ac
tiv la promovarea în via
ta socială a noului. în lu
mina ideologiei marxiste.

UNIVERSITATEA POPULARĂ
Atribuții și răspunderi sporite in sistemul 

răspîndirii cunoștințelor științifice
Interviu cu acad, Remus RĂDULEȚ

rească tocmai sistemul de 
cursuri practice, de infor
mație profesională. în spe
cial in domeniile noi sau 
in cele expuse reconversiu- 
nilor, care vor fi proba
bil tot mai dese. Astfel, se 
va oferi un sprijin direct 
oamenilor muncii, solici
tați tot mai multilateral in 
amplul proces de dezvol
tare economică a tării.

în domeniul științelor so
ciale, care și-au cîștigat în

lor pină la nivelul înțele
gerii legilor dezvoltării 
societății, explicării prin
cipiale, teoretice a proble
melor evoluției configu
rate în Programul partidu
lui. De asemenea, va trebui 
ca universitățile populare 
să-și concentreze atenția 
asupra unor materii care 
promovează informația în 
domenii de mare actualitate 
ale etapei în care ne gă
sim. precum și spre cursuri

— tn acest context, 
cum vedeți raportul in
tre „cultură generală— 
cultură profesională" in 
programul universități
lor populare ?

— Personal, apreciez că 
se poate vorbi de existen
ta unei „culturi generale" 
numai la persoana care po
sedă „pivotul" constituit 
din stăpinirea sistemului 
și a informației stricte in

unul din domeniile de spe
cialitate ale culturii, îm
preună cu o informație ge
nerală in celelalte domenii 
ale ei.. Numai acest lucru 
ii permite omului ca. prin 
analogie cu domeniul spe
cialității proprii, să apre
cieze sistemul valorilor din 
celelalte domenii. Infor
mația generală singură, 
fără informația strictă din- 
tr-o specialitate, .nu-i per
mite omului să-și contu
reze un sistem sigur de 
valori, iar omul respectiv 
va fi de fiecare dată de 
părerea ultimului autor pe 
care l-a citit. De aceea, 
dacă o instituție vrea să 
aibă o contribuție în do
meniul culturii generale a 
oamenilor, ea trebuie să 
înceapă prin a cultiva cul
tură profesională. Univer
sitățile populare nu fac ex
cepție de la această regu
lă. Ele contribuie la forma
rea și perfectionarea în a- 
numite specialități, prin 
cursuri adecvate, asocia
te cînd e nevoie cu lucrări 
practice și de laborator
— dar concomitent trans
mit și cunoștințe generale. 
Sinteza organică a celor 
două tipuri de cpnoștințe
— iată raportul ideal la 
care trebuie să aspire uni
versitățile populare.

Radu
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a III-a)

PE CÎMP:

Zilele acestea au în
ceput lucrările ia 
amenajările hidroener
getice ale Oltului in
ferior. Amănunte pri
vind importanța rea
lizării acestor noi o- 
biective hidroenerge
tice ne-au furnizat to
varășii ing. Radu Scu- 
telnicu și Dumitru 
Mihai, director și, res
pectiv, inginer-șef al 
Grupului de șantiere 
Slatina al T.C.H. Bucu
rești.

— De la Drăgășani 
și pină la vărsarea Ol
tului în Dunăre, ne-a 
spus directorul grupu
lui de șantiere, se va 
construi o „salbă" de 
zece hidrocentrale. în 
prima etapă au fost 
„atacate" lucrările la 
hidrocentralele Stre
jești și Slatina, urmînd 
ca în trimestrul II al 
anului să înceapă și 
lucrările la hidrocen
trala de la Arcești. 
Aceste hidrocentrale 
vor intra în funcțiune 
în anii 1978 (Strejesti) 
și 1979 (Slatina și Âr- 
cești).
pentru executarea lu
crărilor de ne cursul 
inferior al Oltului, în- 
cepînd chiar de Ia Bă- 
beni, este faptul că 
sistemul de amenajare 
hidroenergetică va fi 
diferit de cel utilizat 
pină acum : apa va 
trece prin hidrocentra
le din lac în lac. Va fi 
creată, așadar, 
Băbeni Ia Dunăre 
„salbă" de 
vor permite 
pe rîul Olt.

— Ce se 
prin amenajarea hi
droenergetică a cursu
lui inferior al Oltului?

— în primul rind, 
folosirea integrală a 
potențialului energetic 
al Oltului. Apoi, crea
rea de mari acumulări 
de apă, care să fie u- 
tilizată la irigații, pre
cum și protejarea te-

Caracteristic

de la 
o 

lacuri ce 
navigarea
urmărește

renurilor limitrofe de 
viituri și eroziuni pro1 
vocate de rîul Olt, a- 
sigurarea unor treceri 
rutiere peste baraje, 
în concordanță cu sis- 

. tematizarea localități
lor și căilor de comu
nicație. Pe lingă aces
te avantaje mai adău
găm și posibilitatea 
navigării între Dună
re și Slatina (și chiar 
mai sus), crearea de 
luciuri de apă pentru 
piscicultura, amenaja
rea unor nutemice 
baze de turism ș.a.'

— Lucrările au în
ceput la hidrocentra
lele Strejești și Sla
tina...

— într-adevăr, s-au 
executat pină acum — 
ne precizează ingine- 
rul-șef — defrișări, 
decapări, baracamente 
și la Strejești au în
ceput Ia 17 ianua
rie lucrările propriu- 
zise, prin excavarea 
primelor tone de pă- 
mint. Lungimea lacu
lui de la hidrocentrala 
de la Strejești va fi de 
15.5 km. Se va întin
de, deci, pină la Dră
gășani. Volumul de 
terasamente va însu
ma 8 milioane metri 
cubi de pâmînt. Aici 
se va acumula un vo
lum de apă de 49 mi
lioane metri 
Va fi, de fapt, 
mai 
lare 
cursul inferior al Ol
tului, 
cele 3 _____ _____
ce se vor construi în 
această etapă pe 
cursul inferior al Ol
tului, se va executa 
un volum de terasa
mente de 20 milioane 
mc. Se vor utiliza, de 
asemenea. 1,1 milioa
ne metri cubi betoane 
și 9 500 tone utilaje, 
în marea majoritate 
produse în țară. Pu
terea instalată a celor

cubi. 
cea 

mare acumu- 
de apă de pe

Pentru toate 
hidrocentrale,

au realizat
SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 

teii", Gh. Parascan). o Colectivul de 
muncă de la U.F.E.T. Rădăuți a ra
portat sîmbătă. 18 ianuarie. îndepli
nirea prevederilor planului cincinal 
la producția globală, marfă si ex
port. Pină la sfirșitul acestui an, el 
va realiza peste prevederile cinci
nalului 205 milioane lei producție- 
marfă, concretizată, între altele, în 
165 000 mc bușteni pentru industria
lizare. 81 000 mc cherestele. 22 000 mc

trei hidrocentrale va 
fi de 114 MW.

— Ce alte noutăți 
de construcție mai 
prezintă amenajarea 
Oltului inferior ?

— La hidrocentra
la de la Slatina, 
unde este o cădere 
mică de apă, pentru a 
obține cit mai multă 
energie se vor folosi, 
pentru prima dată în 
țară, turbine sistem 
bulb. Noutatea constă 
in aceea că, la acest 
tip de turbină, gene
ratorul nu se află, ca 
de obicei, în sala ma
șinilor, ci este în apă. 
submersat. Totodată, 
vom aplica noi tehno
logii la lucrările de te- 
rasamente, ce vor fi e- 
xecutate prin hidro- 
mecanizare.

Marile Jacuri de a- 
cumulare de la Stre- 
jești, Arcești și Slati
na vor crea posibilita
tea extinderii irigați
ilor în cimpiile Cărbu
narului, Scorniccștiu- 
lui, Boianului ș.a. Tn 
lunile de vară, se pre
vede ca peste 2 mili
oane metri cubi de 
ană din aceste lacuri 
să fie utilizate la iri
garea culturilor. Dar, 
din calculele efectuate 
de specialiști, prin 
pomparea apei din Olt 
in alte lacuri de reten- i 
ție, în afara campaniei 
de udare, vara se vor 
putea iriga cel puțin 
200 000 ha de teren.

Așadar, a încenut a- 
menajarea hidroener
getică a Oltului in
ferior. O nouă serie de 
hidrocentrale vor spori 
potențialul energetic 
al tării, un șir de alte 
lucrări vor înfrumuse
ța și mai mult melea
gurile străbătute de 
bătrînul Alutus.

Emiîian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteli"

lemn mărunt si despicat pentru in
dustrie.

e Pe baza avansului cîștigat, de 347 
de zile, prin îndeplinirea la 18 ia
nuarie a.c. a cincinalului la produc
ția industrială globală, vrednicii fo
restieri cimpulungeni vor realiza 
peste prevederile cincinalului o pro
ducție valorică de peste 168 milioane 
lei. S-au evidențiat. în mod deose
bit. sectoarele de exploatare Pojort- 
ta. Argel. Vatra Moldovitei si fa
brica de cherestea Vama.

MINE RECOLTE MAI BOGATE
0 sarcină urgentă în agricultură: fertilizarea ogoarelor

Organizarea în fiecare comună a unor acțiuni susținute pentru 
transportul și încorporarea in sol a intregli cantități de îngrășăminte 
naturale existente constituie o sarcină urgentă, la ordinea zilei, in agri
cultură. Potrivit datelor centralizate la forurile de resort, în această 
perioadă în I.A.S. trebuie să-se aplice peste 1,4 milioane tone de îngră
șăminte naturale, iar în C.A.P. — circa 5,7 milioane tone. Pentru a ve
dea care este stadiul desfășurării acestei lucrări de sezon, ce nu com
portă amînare, am întreprins un raid în județele Constanța, Bacău și 
Galați, urmărind răspuns la intrebările :

1. Ce cantități s-au transportat și administrat în 
arături ?

2. Cum se acționează pentru fertilizarea unor supra
fețe cit mai mari ?

CONSTANȚA: Cu grafic 
precis, cu mijloace 

și formații specializate
— în unitățile agricole coopera

tiste și de stat din județul Constan
ța — ne spunea. tov. ing. Constantin 
Popa, directorul, direcției agricole 
județene — in perioada noiembrie— 
decembrie au fost fertilizate cu în
grășăminte naturale 17 000 de ha cu 
o cantitate de aproape 400 000 tone. 
Pină la sfirșitul lunii martie se vor 
mai fertiliza. în continuare. încă 
25 000 de ha.

Dintr-un calcul elementar reiese 
că, practic, în fiecare an, sectorul 
zootehnic al unităților agricole furni
zează aproape 1 500.000 tone de gunoi, 
cu care se pot fertiliza peste 40 000 
de. ha. Acesta este și motivul pen
tru care in toate consiliile intercoo- 
peratiste din județ s-a organizat 
cîte o formație specializată de meca
nizare pentru transoortul și încorpo
rarea îngrășămintelor naturale. Toa
te cele 23 de formații sînt dotate cu 
tractoare U-650, remorci basculante; 
tractoare S-650 cu lamă de buldozer 
și mrșini pentru împrăștiat gunoiul. 
Se lucrează pe bază de grafic, în 
funcție de cantitatea de îngrășăminte 
existentă in cooperativele agricole și 
de distanța la care se află solele de 
platformă. După cum ne-a informat 
inginer ul-șef al. trustului I.A.S., 
Emil Constantinescu. 31 de astfel de 
formații lucrează și în unitățile 
agricole de stat. în toamna trecută, 
cele mai mari suprafețe, între 300 
și 400 ha, au fost fertilizate la I.A.S. 
Amzacpa, Peștera, Stupina, Tîrgușor.

Să mai adăugăm că. pină în pre
zent. în județul Constanța au fost 
fertilizate în totalitate terenurile

care vor fi cultivate cu legume, car
tofi și sfeclă de zahăr, precum și 
8 000 de ha pe care sint prevăzute să 
se obțină producții de porumb re
cord de 14 000—16 000 kg știuleți la 
ha, ca răspuns la chemarea la între
cere a cooperatorilor din Izbiceni- 
Olt.

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteli"

BACĂU: Unii transportă 
cu zeci de care, la alții... 

nici o mișcare
La indicația biroului comitetului 

județean de partid, organele de 
specialitate, conducerile unităților 
agricole au trecut intens la trans
portul îngrășămintelor naturale pe 
cimp. Ing. Alexandru Dănilâ. di
rectorul adjunct al direcției agrico
le, ne-a informat că această lucrare 
este prevăzută să se efectueze pe o 
mare parte din cele 72 000 hectare 
ce vor fi insămințate in primăvară. 
S-a stabilit, de altminteri, ca toate 
suprafețele ce vor fi cultivate 
cu legume, floarea-soarelui, cartofi 
și sfeclă de zahăr să fie fertilizate 
cu îngrășăminte naturale. La Său- 
cești, bunăoară, 50 de atelaje și un 
mare număr de remorci și autoca
mioane cară din zori și pină in seară 
gunoiul din sectorul zootehnic. Și în 
cooperativele agricole din Berești- 
Bistrița. Tamași. Parava. Letea Ve
che cantitățile de gunoi transportate 
pină acum pe cimp depășesc cu mult 
pe cele planificate. Din datele sta
tistice aflate la direcția agricolă am 
reținut că în cooperativele agricole 
din județ au fost transportate oe 
cimp aproaoe 40 000 tone gunoi de 
grajd. Totodată, rezultă că. de la

începutul anului, 8 cooperative agri
cole — intre care cele din Scorțeni, 
Tg. Trotuș. Gura Văii. Dumbrava — 
nu au dus la cimp nici măcar un car 
de gunoi. Poate le ajută organele 
agricoJe din județ să nu mai... hi
berneze.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteil"

GALAȚI: Se lucrează 
cu hărnicie

Oamenii muncii din agricultura 
județului Galați, sub directa Îndru
mare a organelor și organizațiilor 
de partid, a specialiștilor, adminis
trează in aceste zile, in ritm din ca 
în ce mai intens, importante canti
tăți de îngrășăminte organice.

— Ne-am propus un plan ce pri
vește exclusiv apropiata campanie 
— și anume transportul în teren, 
de la 1 ianuarie 1975, al unei canti
tăți de 56 009 tone îngrășăminte or
ganice ; pină în prezent am admi
nistrat 23 000 tone — ne-a spus 
tov.' Marian Băișan, director gene
ral adjunct în direcția agricolă ju
dețeană.

în multe cooperative agricole de 
producție au fost transportate in 
cimp cantităti însemnate de gunoi 
de grajd, mai bine de 1 000 tone in 
fiecare dintre ele. unele unități în
cheind această lucrare. Iată numai 
cîteva exemple : cooperativele din 
Ivești. Pechea. Cudalbi II. Suceveni, 
Independența, Slivna. Rădești, Gă- 
nești ș.a. Există insă și unități unde 
cantitățile de gunoi de grajd trans
portate in cimp sint minime (Rcș- 
cani. Tg. Bujor. Bălășrști și alteia).

Conform indicațiilor specialiști
lor, in multe din cooperative trans
portul se execută grupat, pe fiecare 
S.M.A., cu cel puțin un greifer cu 
6—7 remorci. Din rîndul stațiunilor de 
mașini agricole care execută în 
ritm deosebit de intens transportul 
și imprăștierea gunoiului de grajd 
pe cimp se remarcă cele din Va
meș, Pechea. Ivești. Tulucești ș. a.

în zilele următoare se impune 
accelerarea acțiunii de fertilizare cu 
îngrășăminte organice în unitățile 
rămase in urmă.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteil*
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1. Marea Adunare Națională, 
organul suprem al puterii de stat

Noi obiective sociale la dispoziția 
cetățenilor

în cadrul acestei rubrici a fost publicat un prim ciclu de articole referitor la principalele tră- 
acțiune practică șl perspective ale democrației noastre socialiste. De azi 
doilea ciclu, consacrat principalelor instituții constituționale — organe ale 
reprezentativ ale căror funcții sint definite de Constituție : Marea Adunare 
— modalităților lor de funcționare.

sături, forme de organizare, 
începem publicarea unui al 
puterii de stai cu caracter 
Națională, consiliile populare

Deținînd in miinile sale, în mod 
suveran, întreaga putere de stat, 
poporul o exercită prin Marea A- 
dunare Națională șl consiliile popu
lare, organe alese prin vot univer
sal, egal, direct și secret. Potrivit 
prevederilor Constituției, Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare constituie baza întregului 
sistem de organe ale statului in 
România. în sistemul democrației 
noastre socialiste, Marea Adunare 
Națională este organul suprem âl 
puterii de stat, sub conducerea și 
controlul căruia își desfășoară acti
vitatea toate celelalte organe ale 
statului.

în calitatea sa de for reprezenta
tiv al întregului popor, M.A.N., ex- 
primind fidel co
munitatea intere- _______________
selor fundamen
tale — economi
ce și politice — 
ale clasei mun
citoare. țărăni
mii, intelectuali
tății. ale tuturor 
categoriilor 
cetățeni, 
deosebire de 
tionalitate.
unicul organ 
giuitor în 
nostru. în 
tă calitate.
Adunare 
nală este 
ternicită 
dopte și să mo
difice Constitu
ția ; să regle
menteze sistemul 
electoral : să a- 
dopte. planul na
tional unic de. 
dezvoltare econo- 
mico-social^, bu
getul de stat, 
precum și toate 
glementează ansamblul vieții eco
nomice și sociale : să organizeze 
Consiliul de Miniștri, să stabilească 
normele generale de organizare și 
funcționare a ministerelor și celor
lalte organe centrale de stat : să re
glementeze organizarea judecăto
rească și a Procuraturii : să stabi
lească normele de organizare si 
funcționare a consiliilor populare, 
ca și organizarea administrativă a 
teritoriului, precum și să îndepli
nească alte atribuții (proclamarea 
stării de necesitate etc.).

Creșterea rolului și atribuțiilor 
M.A.N., îmbunătățirea continuă a 
activității sale reprezintă o latură 
esențială a procesului multilateral 
inițiat de Partidul Comunist Ro
mân, în perioada marcată de Con
gresele IX, X și XI, privind per
fecționarea organizării și conduce
rii întregii vieți sociale.

Democratismul profund, de esen
ță,- al societății :tioastre:■își, găsește 
manifestări dintre cele mâi -grăi
toare în rolul și prerogativele Ma
rii Adunări Naționale, sistemul c- 
lectoral și componența ei, modul de 
exercitare a împuternicirilor, rela
țiile cu celelalte organe ale puterii 
de stat.

Funcțiile calitativ superioare ale 
Marii Adunări Naționale se reflec
tă în faptul că — în virtutea ca
lității sale de organ suprem al pu
terii unice de stat — ei îi revine, 
potrivit Constituției, sarcina de a 
alege pe președintele Republicii 
Socialiste România, Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri, Tribu
nalul Suprem și procurorul general 
al republicii. Marea Adunare Națio-

de 
fără 
na- 
este 
le- 

statul 
aceas- 
Marea 
Națio- 
împu- 

să a-

nală este împuternicită să controle
ze activitatea acestor organe, ca și 
a consiliilor populare.

Marea Adunare Națională se ale
ge pentru o legislatură de 5 ani. Ea 
este alcătuită, potrivit noii legi elec
torale. din 349 deputați. în compo
nența ei sint reprezentate toate 
forțele politice și sociale care al
cătuiesc Frontul Unității Socialis
te — Partidul Comunist Român, 
sindicatele, organizațiile de tineret 
și femei, alte organizații de masă, 
obștești, profesionale, cooperatiste, 
consilii ale oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare, uniuni ale creatorilor, aso
ciații și societăți științifice, cultu
rale, precum și alte organizații, cul-
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FAPTUL! DIVERS' 
------------------- 1 
Leul------------- j
din Mocod |

Profesorul de științe naturale ■ 
Dorel Pop. din comuna Mocod I 
(Bistrița-Năsăud). ne-a semnalat I 
un caz rar întilnit. In comuna 
Mocod. in locul numit „Zăvoaie" I 
pe malul riuluî Someș, se află I 
un plop In vîrstă de peste 550 I 
de ani. care are o uimitoare | 
„aptitudine" de... sculptor. Mul- I 
tisecularul arbore și-a descoperit | 
această „vocație" abia în ulti- . 
mele decenii, dezvoltindu-și cu I 
repeziciune din uriașul trunchi o I 
droaie de lăstari laterali, care au 1 
luat forme bizare Una dintre ele I 
închipuie, cu fidelitate, un cap I 
de leu. De altfel, localnicii l-au I 
și denumit „Leul din Mocod". ■

Pietoni, 
atentie!

’ IO statistică întocmită pe pri- I 
mele două săptămini ale anului 1 
de către Direcția circulației din | 
cadrul Inspectoratului general I 
al miliției relevă că o treime I 
din accidentele care au avut loc | 
pe drumurile publice din întrea- | 
ga țară se datoresc. în excluși- | 
vitate. pietonilor : pietoni care . 
apar brusc -în fața mașinilor : 
pietoni care traversează străzile I 
prin locuri nepermise : pietoni 1 
care se opresc tocmai în inter- I 
secții să-și aprindă o țigară sau I 
să răsfoiască o. carte : pietoni 1 
care trec pe stop ; pietoni-copii j 
scănați de sub supravegherea 
părinților... în numai două săp- | 
tămîni. 48 de pietoni au fost . 
accidentați, dintre care 20 n-au 
mai putut fi salvați. Un claxon 
de alarmă, un îndemn la traver
sarea drumurilor : mai bine cu I 
un minut mai tirziu, decit 1 
niciodată.

Dar cu alții I 
ce-a avut ?

Supărat foc că cei de la I.R.E. I 
hltirzie să-i instaleze in casă lu
mina electrică. Ion Rada, din co- I 
muna Potcoava, județul Olt. s-a i 
„răzbunat" pe... vecinii lui. Sea
ra, tocmai cind oamenii se aflau | 
In fața televizoarelor. I.R. a pro
vocat un scurt-circuit pe rețea. 
Au sărit vecinii, au remediat \ 
defecțiunea, au luat loc din nou I 
în fața televizoarelor, dar I.R i 
le-a întrerupt din nou lumina. / 
De data aceasta., curioscind cau- | 
za, vecinii au înlăturat defectiv- , 
nea mai repede. Dar tot repede 
I.R. i-a lăsat din nou pe întu
neric. Văzindu-l că nu se astim- ' 
pâră, a intrat pe fir miliția, care I 
l-a „curentat" la buzunar pe I.R. 
cu o amendă de 1 000 de lei. Și | 
s-a făcut lumină ! ,

Străzi 
fără nume

Ne aflăm în cartierul „Dună
rea" din Galați. încercăm să I 
descoperim blocul B 2. întrebăm i 
și ni se răspunde :

— O Iuați la stingă, apoi iar | 
la stingă, apoi puțin la dreapta, 
apoi mergeți vreo sută de pași, 
apoi dați într-o alee, apoi faceți 
la stingă, apoi la primul colt mai 1 
întrebați o dată ne cineva...

— N-ar fi mai simplu să ne 
spuneți strada ?

— Ar fi. Dacă ar fi străzi ! . 
Adică străzi sînt. dar nu le-a 
„botezat" incă nimeni.

Cartierul gălătean „Dunărea" 
are fel de fel de blocuri denu- I 
mite după toate literele alfabe
tului (nu a scăpat nici măcar Ii- I 
tera Q). iar fiecare literă este i 
însoțită de fel de fel de cifre : 
Al, A2. A3 sau Z3. Z2. ZI... Deși 
intîmplarea face ca ..Dunărea" 
să numere exact 13 000 de locui- I 
tori, nici unul nu crede că de 
vină ar fi ghinionul pe care. I 
zice-se, l-ar aduce 13... i

Turma de la | 
barieră

Grăbit să-și treacă mai repe
de oile peste linia ferată, Au- | 
rel Lucaciu, din comuna Șelim- 
băr, județul Sibiu, își oprise 
turma cit mai aproape de ba
riera păzită dinspre satul Bun- 1 
gard. Exact in clipa in care lo- I 
comotiva unui tren de marfă, 
care circula in direcția Făgăraș, | 
a ajuns in dreptul barierei, o 
oaie s-a desprins din turmă, a 
alergat ca o capie și nu s-a mai 
oprit decit sub roțile trenului. 
Pe urmele ei, s-au năpustit al- I 
te surate — 23 la număr — și 
toate 23 au avut același sfirșit. I 
Vinovat, tot ciobanul : nu și-a , 
oprit turma la distanța regula
mentară de barieră.

Ninge 
la Focșani | 

în ciuda celor mai optimiste . 
prognoze meteo.- la Focșani nin
ge. Ninge aproape in fiecare zi.
Ninge și iarna, și vara. Dacă ' 
bate vintul din sud. ninge în 
partea de nord a orașului, și in
vers. Ninge cu fulgi cărămizii 
din... rumeguș. Rumeguș de la . 
combinatul de prelucrare a lem
nului din localitate, care livrea
ză această ciudată ninsoare fără 1 
nici o repartiție și în cantități... I 
cit se pot prinde de haine. Am j 
fi curioși să știm dacă centrala i 
de resort se gindește cumva și , 
la posibilitatea de livrare a pe- | 
riilor de curătat...

în cooperare cu unități in
dustriale din Capitală și 
din țară, au pus bazele u- 
nei adevărate industrii co
munale. La Bolintinu, in
tr-o secție de prelucrare 
a cauciucului, se execută 
cîteva repere pentru ben
zile transportoare produse 
de „Steaua roșie" din 
București : o alta, de im
primerie, execută ecusoa
nele pentru. (întreaga rețea 
de confecții a cooperației 
meșteșugărești din tară, iar 
in secțiile de timplărie. pe 
lîngă mobila destinată fon
dului pieței, sînt confecțio
nate panouri necesare in
dustriei construcțiilor.

tualele spații vor ti mo
dernizate, astfel ca și din 
punct de vedere arhitecto
nic construcțiile 
serviciilor publice 
încadreze armonios 
nia arhitectonică a 
tații.

Dar în activitatea 
rativei zonale de 
din această comună există 
și un alt aspect care me
rită subliniat : de cițiva 
ani la Bolintin-Vale și în 
comunele învecinate au 
fost organizate și își des
fășoară activitatea cu bune 
rezultate cîteva secții de 
producție industrială, care,

destinate 
să se 
în II- 

locali-
ALBA IULIA (Cores

pondentul „Scînteii", Ște
fan Dinlcă). — Și în acest 
an, lucrările 
podărești din județul Alba 
vor continua intr-un ritm 
intens. Se vor executa și 
da in folosință numeroase 
obiective social-culturale 
de larg interes cetățenesc: 
locuințe, spații comerciale, 
creșe. dispensare 
le, școli etc. Se 
după cum ne-a 
tovarășul Aurel 
vicepreședinte al 
lui popular județean, con
struirea unui număr de 
1 750 de apartamente, a 
unor cămine pentru nefa- 
miliști cu 625 locuri (la 
Aiud și Alba Iulia), a două 
creșe cu cîte 100 de locuri 
in orașele Sebeș și Zlatna. 
Importante fonduri au fost 
alocate din bugetul statu
lui pentru dezvoltarea si 
modernizarea rețelei 
merciale. La 
Blaj, Cugir. Ocna 
Sebeș, Baia de Arieș 
viitorul centru urban 
timbru se vor da în 
sință diverse unități 
merciale cu o suprafață

edilitar-gos-

totală de 4170 metri pă- 
trați. Pentru multe locali
tăți ale județului, orașe și 
comune, acest ultim an al 
cincinalului este bogat in 
realizarea de edificii șco
lare : se vor construi școli 
noi, cu cile 8 săli de clasă, 
la Alba Iulia, Cugir și 
Sebeș. în municipiu] Alba 
Iulia se află într-o fază 
avansată de execuție com
plexul școlar al liceului 
mecanic. în mediul rural 
se vor construi, prin con
tribuția voluntar bănească 
a populației și cu sprijin 
din fondul central al sta- 

clasă, 
60 de 
școlar

coope- 
consum

comisiile permanente, avînd ca a- 
tribuții examinarea și dezbaterea 
proiectelor de legi, decrete, hotă- 
rîri sau altor acte care urmează a 
fi adoptate in sesiuni, ascultarea 
rapoartelor conducătorilor organe
lor administrației de stat, Tribu
nalului Suprem, Procuraturii, ale 
președinților consiliilor populare, 
analizarea modului în care aceste 
organe asigură aplicarea legii, în
făptuiesc politica partidului, 
tocmirea de rapoarte, avize 
propuneri pe care le supun M.A.N. 
sau Consiliului de Stat ; comisii 
temporare pentru diferite proble
me sau domenii de'activitate ; co
misia constituțională.

Dat fiind că in prerogativele pe 
care le exercită 
își găsește expre
sie însăși suvera
nitatea poporului, 
perfectionarea ac
tivității M.A.N. 
în perioada care 
a urmat Congre
sului al IX-lea a 
contribuit la ri
dicarea pe o 
treaptă mai înaltă 
a participării po
porului la condu
cerea statului. E- 
tapa nouă, superi
oară. a activității 
Marii Adunări 
Naționale se ca
racterizează deo
potrivă prin creș
terea competențe
lor. ca si prin 
modul în care 
sînt exercitate. 
Este elocvent bi
lanțul celei de-a 
Vl-a legislaturi 
(1969—1974), ca
racteristic acestei 

.perioade fiind intensificarea activi
tății legislative. încetățenirea prac
ticii de a supune dezbaterii sesiu
nilor toate actele normative funda
mentale care guvernează viata so
cietății.în perspectiva ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a democrației 
noastre socialiste, o importanță 
deosebită va avea înfăptuirea ori
entării stabilite în documentele 
Congresului al XI-lea privind per
fecționarea în continuare a activi
tății M.A.N. Este neîndoielnic că 
la îndeplinirea rolului sporit care 
revine forului suprerp al puterii 
de stat va contribui în măsură de
cisivă traducerea in viață a 
samblului măsurilor prevăzute 
Programul partidului privind atit 
dezvoltarea activității legislative a 
M.A.N., exercitarea tot mai activă 
a funcției de control a acesteia a- 
supra dezvoltării economice și so
ciale arțării, aplicării legilor, în
făptuirii politicii interne și exter
ne' a partidului și statului,', cit , și 
îmbunătățirea activității comisiilor 
permanente ale M.A.N.

Prin votul nostru de la 9 martie 
vom desemna, ca deputați, pe cei 
mai buni dintre cei mai buni cetă
țeni, astfel incit să asigure o ac
tivitate cit mai rodnică a forului 
suprem al puterii de stat și totoda
tă ne vom exprima deplina apro
bare a1 orientării partidului spre 
creșterea continuă a rolului Marii 
Adunări Naționale în 
românească, ca latură 
procesului de adincire 
ției noastre socialiste.

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri
legile care re- tele. Tocmai aceasta dă posibilitate < 

poporului ca, prin intermediul re
prezentanților săi aleși în forul su
prem al puterii de stat, să-și exer
cite prerogativele de deținător su
veran al puterii.

Marea Adunare lucrează în se
siuni. De două ori pe an sint con
vocate sesiunile ordinare, iar sesiu
nile extraordinare ori de cîte ori 
este nevoie. în cadrul măsurilor de 
perfecționare adoptate în ultimii 
ani a fost încetățenită practica se
siunilor deschise, convocate pentru 
o perioadă mai îndelungată, în 
cursul căreia lucrările se desfășoară 
fie în plen, fie în comisii, spre a crea 
condițiile de cuprindere mai bună 
a unei arii largi de probleme și a 
înlesni o participare mai activă a 
deputaților Ia dezbateri. Convoca
rea în sesiuni a M.A.N. se face 
prin decret al Consiliului de Stat.

' (Aspectele privind activitatea le
gislativa a M.A.N., drepturile și 
îndatoririle deputaților, pțțecum și 
prevederile noii legi electorale Vor 
forma obiectul unor articole dis
tincte în cadrul acestei rubrici).

Proiectul ordinii de zi a fiecărei 
sesiuni parlamentare este pregătit , 
de Birou! M.A.N. și supus exami
nării și adoptării în prima ședință 
a sesiunii. De regulă, ședințele sînt 
publice. După adoptarea legilor, ele 
sint publicate în Buletinul Oficial, 
în termen de 10 zile, sub semnătura 
președintelui republicii.

Organele interne ale M.A.N. 
sînt : Biroul Marii Adunări Națio
nale, organism cu caracter perma
nent ales pe durata fiecărei legis
laturi, alcătuit din președintele 
M.A.N. și patru vicepreședinți ;

în- 
sau

medica- 
prevede. 
informat 

Cos tea. 
consiliu-

co-
Alba Iulia, 

Mureș, 
și la 
Sîn- 
folo- 

co-

tului, 80 săli de 
ateliere școlare cu 
locuri și un internat 
cu 120 de locuri.

Multe dintre aceste con
strucții au și început să 
prindă contur. Chiar în în- 
timpinarea alegerilor de 
deputați de la 9 martie 

vor fi puse la dispozi- 
cetățenilor județului 

obiective sociale, dova- 
grijii permanente a 

partidului și 
îmbunătă-

Țărani cooperatori la odihnă

a.c. 
ția 
noi 
da
conducerii 
statului pentru 
firea condițiilor de trai ale 
celor ce muncesc.

Serviciile publice într-o comună 
care va deveni oraș

ILFOV (Corespondentul 
„Scînteii". Al. Brad). — 
Am organizat pină a- 
cum 30 de secții furnizoare 
de servicii către populație, 
ne informează Constantin 
Iorgu. președintele coope
rativei zonale de consum 
Bolintin-Vale — de la re
parații auto, tîmplărie, tă- 
băcărie și blănărie, radio, 
televizoare, instalații elec
trice. apă-canal. depanare 
și reparații pentru aparate 
electrice de uz casnic 
pină la activitatea 
rie. confecționare 
metalice și garduri 
fabricate. Totuși.

ne aflăm încă la 
de drum.

întîmpinarea 
cerințe ale ce-

Și 
de zidă- 
de porți 
din pre- 
conside-

răm că 
început 
gind in 
toarelor 
tățenilor — comuna noas
tră va deveni în curînd 
oraș — gama de servicii 
către populație va fi lăr
gită. iar baza materială 
dezvoltată. Vor fi înființa
te o modernă spălătorie și 
curățătorie chimică, vor fi 
construite. între altele, un 
mare complex 
principalele i 
hală nouă 
țiile auto, 
mercial și 
publică cu

Mer- 
vii-

ivX ^pentru 
activități, o 

pentru repara- 
un complex ’ co
de alimentație 
2 etaje, iar ac-

FOCȘANI (Corespon
dentul „Scînteii", Dan

Drăgulescu). — Cu poșta
de zilele trecute. în co
muna Tîmboiești. județul 
Vrancea, a sosit și o carte 
poștală ilustrată, expediată 
din stațiunea de odihnă și 

Bazna. Expedi- 
Luiigu,

tratament
tor : Alexandru 
țăran cooperator, șef de 
echipă la ferma 2 a coo
perativei agricole de pro
ducție Tîmboiești. Aseme- 

_ primesc 
zilnic în județul Vrancea,
nea scrisori se

semnatarii lor fiind ță
rani cooperatori aflați în 

. această perioadă in aproa
pe 29 de stațiuni de odihnă 
și tratament din țară : 
Mangalia. Govora. Hercu- 
lane, Felix. Slănic Moldo
va. Olănești. în perioada 
timpului rece din ianuarie 
și pină la sfirșitul lunii 
martie, 221 de țărani coo
peratori vor fi oaspeții 
diferitelor stațiuni din 
tară, iar pină la sfîrșitul 
anului, numărul acestora 
va depăși 1 000

Bilanț rodnic în întrecerea patriotică
VASLUI (Corespondentul locuitor se 

„Scînteii". Crăciun Lăluci). 
— Acțiunile patriotice pen
tru buna gospodărire și în- continuare 
frumusețare a tuturor loca
lităților. organizate de con
siliile locale ale Frontului 
Unității Socialiste, se bu
cură de la un an la altul 
de o participare tot mai 
numeroasă din partea cetă
țenilor din județul Vaslui. 
Astfel, dacă în anul 1968 
valoarea totală a lucrărilor 
realizate în cadrul între
cerii patriotice însuma cir
ca 60 milioane lei. în 1974 
ea s-a ridicat la peste 301 
milioane, față de 169 mi
lioane lei cit prevedea an
gajamentul luat. Succese 
mai mari au obținut cetă
țenii orașului Vaslui, unde 
valoarea medie pe cap de

lei.
Acțiunile

ridică la 1 409
organizate în 

de către consi- 
ale F.U.S. au 
activizat mase

liile locale 
orientat și 
largi de cetățeni din județ 
la executarea unor obiec
tive și lucrări de mare in
teres cetățenesc, 
care enumerăm : 
de îmbunătățiri 
în valoare de peste 40 mi
lioane lei ; construirea de 

pe o 
mp ; 
baze 

sportive simple ; construi
rea a 5 831 podețe și repa
rarea a 9 966 cișmele și 
fintîni : pe o suprafață de 
500 hectare s-au efectuat 
amenajări și extinderi de 
spații verzi etc.

printre 
lucrări 

funciare

străzi' și trotuare 
suprafață de 161294 
amenajarea a 210

baritonul

an
in

societatea 
esențială a 
a democra-

romante. 
și Bolek.

ieșite ciștigătoare im- 
cîștiguri in bani si

DE LA C.E.C

LUNI 20 IANUARIE

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

Roman foileton : „Umbra 
Turnului". Episodul VI — Un 
dar princiar.
Revista literar-artistică TV. 
Creația populară — o perma
nență a spiritualității noastre. 
24 de ore.
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

18,30
18,45

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut celor in
teresați că joi, 23 ianuarie a.c., 
ora 16.30, vor avea loc în Capi
tală (sala Clubului finanțe-bănci, 
str. Doamnei nr. 2) tragerile la 
sorți pentru trimestrul IV 1974 
ale libretelor de economii pen
tru turism, libretelor de econo
mii cu cîștiguri în materiale de 
construcția, libretelor de econo
mii pentru construirea de locu
ințe.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți se vor acorda titularilor 
libretelor 
portante 
excursii în străinătate.

Casa de Economii și Consem- 
națiunl Invită pe toți cei inte
resați să ia parte la aceste tra
geri la sorți.

DUMINICA 19 IANUARIE

PROGRAMUL 1

Reportaj TV : „Călătorie ’In
tr-un stup".
Seară de balet : „Balada 
haiducească" de Paul Con- 
stantinescu.
Univers științific.
Bach — muziclanul-poet. Se- 
lectfuni din concertul susți
nut la Ateneul Român de so
prana Emilia Petrescu, Va
lentin Gheorghiu (orgă), Ște
fan Gheorghiu și Varujan Co
zi Chian (vioară).
Film serial : Misiune impo
sibilă.

22,25 închiderea programului.

Minune 
nu glumă !

Deschiderea programului 
a Emisiunile zilei.
Cravatele roșii... din județul 
Constanța.
Film serial pentru 
Daktari.
Viața satului.
Contemporanele noastre. 
Bucuriile muzicii. Concert 
simfonic extraordinar al or
chestrei simfonice a 
televiziunii.
De strajă patriei. 
Album duminical.
Magazin sportiv a 
masculin : selecțiuni 
tîlnirea foștilor internaționali 
ai echipelor ..Steaua" și ..Di
namo" Favoriții. Un repor
taj realizat de Televiziunea 
cehoslovacă despre cei mai 
buni jucători de hochei pe 
gheață din Europa a Tram- 
bulina-gigant de la Planica 
a Din marile meciuri de box 
ale secolului : Primo Camera 
— Jack Sharkev (disputat în 
anul 1933), Archie Moore — 
Joe Maxim (1952) și Ray Su
gar Robinson — Rocky Gra
ziano (1952).
Film serial : Viata lul Leo
nardo Da Vinci. Episodul IV. 
„Al vieții mele leagăn" — 
muzică ușoară.
Cel mai bun... continuă. Con
curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală. Trans
misiune de la Sibiu.
Documentar TV „O pledoa
rie în 40 000 de imagini".
1001 de seri.
Telejurnal.

Film artistic : ,.Aș alerga cîn- 
tînd". Premieră pe țară. în 
distribuție : Judy Garland, 
Dirk Bogarde. Regia : Roland 
Neame.
Dragoste, poveste veche. Pro
gram de romanțe.
Telejurnal.
Duminica sportivă.

22,30 închiderea programului.

Radio-

Baschet 
din în-

10,30 Film artistic : „Cortul roșu" 
— coproducție italo-sovietică.

12,40 Melodii populare.
13.00 închiderea programului.

Telex.
tnalnle partidul ne conduce. 
Program de cîntece patrioti
ce interpretate de corul Li
ceului nr. 25 din București. 
Schiul?.. Nimic mal simplu 
(III). Ciclu de inițiere. 
Emisiune în limba maghiară. 
Tribuna TV. • Democrație și 
personalitate. Invitat prof, 
dr. Ovidiu Trăsnea a Din ex
periența cabinetelor de știin
țe sociale (anchetă).
tool de seri : Lolek și Bolek. 
Telejurnal.
Omul de lîngă tine. Ing. Va
ier Ftorea. șeful laboratoru
lui de cercetare și proiectare 
de la întreprinderea „Emailul 
roșu" din Mediaș.

20,20 Tinerii și muzica lor.
20,45

21,35

22,30

17.30
17,35

Telex
Film seria! : „Legenda lui 
Stillpner". Ultimul episod. 
Cîntece vesele din operete. 
Bucureștiul — azi. Reportaj 
la casele de cultură ale sec
toarelor 2, 5 șl 6.

19.00 Tineri interpreti de
19,20 tool de seri : Lolek
19.30 Telejurnal.
20,00 Gala maeștrilor :

David Ohanesian.
20.30 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea.
20.55 Familia.
21,25 Selecțiuni din emisiunile de 

divertisment.
21.55 Invitație la circ.
22.30 închiderea programului.

...Anei D., din Berceni, județul Ilfov, i-a 
ieșit deodată in cale însuși „Făcătorul de 
Minuni". Tocmai șe afla în piață, încă ne- 
dîndu-și seama în care ceas al norocului 
a intrat, cînd...

— Merge, merge vinzarea ?
— Merge maică, ” *

am marfă bună, a 
părindu-i-se de 
Lapte proaspăt, 
vacile mele...

— Mda, admise ___
un ins brunet bine, cam între două virste 
și cu priviri iscoditoare. Da’ bani, făcu el 
aruncind o ocheadă in stingă și una în 
dreapta, după care se dădu mai spre 
tejghea, n-ai vrea să ai mai multi bani ?

— Cum așa, maică 7 se precipită din- 
tr-odată gospodina din Berceni, uitînd de 
cașul și laptele cu care-și imbia clientela.

— Cum ai auzit. Uite, eu mă pricep la 
înmulțit banii. Dintr-o sută îți fac două...

— Zău ? se miră încă neîncrezătoare 
femeia.

— Cum te văd și cum mă vezi — o a- 
sigură „Făcătorul de Minuni".

...Și ce să vezi : minune, nu alta I „Mi-a 
zis să mă așez pe niște hîrtii — istorisește 
Ana D. — și cind m-am ridicat am văzut 

în locul lor erau sute de lei, ceea ce

cum să nu meargă dacă 
zis dumneaei bucuroasă, 
bun augur întrebarea, 
brinză proaspătă, de la
enigmaticul personaj

m-a făcut să cred că «face bani». Așa că, 
după ce i-am dat mai intii 5 000 de lei, 
la indemnul lui am venit acasă, am vindut 
vaca și cu ce am mai avut agonisit i-am 
mai dus la întilnirea din punctul Mandra- 
vela incă 15 000 de lei. îmi făgăduise că 
din ei o să facă 40 000...“.

Dar... sărmană naivitate ! Ce-a urmat, 
vă închipuiți desigur : maestrul prestidigi
tator, alias Dumitru Ion, din str. Meli- 
nești nr. 8, s-a făcut nevăzut cu bani cu 
tot. Păcat de vacă. Fiindcă în povestea Iui 
Păcală, stejarul barem se ținuse de cuvînt...

Și n-a mai dat Silvia pe-acasă decît după 
ce făcuseră praf cei 13 000 lei, aflați in 
șifonierul părintesc.

— Unde lucrează fiica dv. ? întreabă ma
gistratul, luind aminte că Silvia, care 
asistă cu un aer spășit la dialog, este alt
minteri o fată zdravănă și voinică.

— Păi, nu lucrează nicăieri...
— Cum așa ?
— Știți, aveam de toate, nu ne lipsea 

nimic și rie-am gîndit că dac-o trimitem la 
serviciu să nu lege cumva cine știe ce 
cunoștințe ori să cadă în niscaiva influen
te nepotrivite...

pentru că,
tima s-a ales doar cu o spaimă, lucrul 
nu s-a datorat intervenției martorului, ci 
unor cetățeni alertați de țipetele de ajutor 
ale fetei.

— Eu... eu nu m-am băgat. Știți, in
culpatul mi-era prieten și n-am vrut să-1 
supăr...

„Prieten" ! Poate doar însoțitor la pahar 
și la baluri, dar nu prieten este cel care 
stă deoparte și nu-și oprește aproapele de 
la o faptă nesăbuită.

— Păi aș fi adus eu banii cînd făceam 
rost de ei...

Plină de umor explicația lui Fănică. Dar 
usturător pentru el : fiindcă pentru o 
bucată de vreme instanța i-a prescris un 
costum mult mai sobru.

Pe măsura faptelor.

Si coborinda

privirea, a înțeles 
că greșise...

— Tovarășe președinte, pentru fapta lui 
eu zic să fie judecat și. cum o hotărî legea, 
așa e bine. Să fie apoi obligat la despă
gubiri, să-mi dea înapoi jumătate din sumă, 
să-mi dea 6 000 de lei...
‘ Și omul lasă privirile în jos. vădit stîn- 
jenit de motivele pentru care se află in 
sala tribunalului. Fiindcă intr-o zi, in timp 
ce părinții erau la lucru, Silvia — fiica 
lor de 18 ani — l-a invitat in casă pe 
Radu, un prieten cu care a... cotrobăit me
todic prin tot apartamentul... Cind și-au 
făcut suma, duși au fost. Nu s-au mai 
oprit decit pe litoral. Localuri, petreceri...

Dacă i-ar fi fost
prieten,..

așa cum am 
Marian ne in- 
comună apro- 

.__  _____ , trecuse de 12
noaptea, că noi am plecat mai înainte, să 
nu pierdem ultimul autobuz. Pe. drum am 

din .urmă două fete', Marian a 
mină șl a tras-o cu 
drumului. Ce-o fi fost 
dau seama...
de explicat gestul Iui 

nu mai puțin 
atitudinea lui 

relata amănun- 
instanței ;

— Faptele 
arătat și la 
torceam de 
piață Bucureștiului...

Haine pe măsura

Din caietul 
grefierului

s-au petrecut 
miliție : eu și 
la bal, dintr-o

Nu

ajuns 
prins-o pe una de 
forța spre marginea 
in capu’ lui. nu-mi

Desigur, este greu 
Marian Țigănuș, 
greu de explicat 
V. Mihai 
tele

Ștefan Diaconu avea o meserie frumoasă 
— operator chimist. în schimb, n-avea o- 
cupație. Și dacă n-avea ocupație, n-avea 
nici bani. Dar Fănică se „descurca" : de 
la un restaurant mai fura cite-o ladă de 
sticle goale pe care le valorifica prin 
I.C.V.A. ; de la un magazin „făcea rost" de 
mărfuri profitind de neatenția vînzători- 
lor. Și uite-așa își ducea de azi pe mîine 
traiul parazitar A durat povestea cit a 
durat — cam două săptămîni — și tocmai 
cînd Fănică își închipuia că totul merge 
perfect... a fost prins în timp 
să dispară cu un palton din 
„Adam“...

— Onorată instanță, recunosc 
chitasem paltonul, dar n-aveam de gînd 
să-l fur, ci doar să-I... împrumut... Știți, 
era măsura mea, îmi venea foarte bine.

— Să-l împrumuți ?1

ce încerca 
magazinul

că nu a-

„Subsemnatul nu solicit desfacerea că
sătoriei, ci doar a buletinului de identitate 
al piritei, din vina exclusivă a tatălui a- 
cesteia și inclusiv cu cheltuieli de jude
cată..."

cheltuieli de jude-

(Din cererea 
tr-un proces 
nr. 5 816/1973, 
rului 2).

reclamantului în
de divorț. Dosarul 
Judecătoria secto-

„Eu, în calitate de paznic, i-am interzis 
lui Stoian Ion, care era tot paznic, să ia 
lemne, zicîndu-i că de ce nu 
cînd este el de serviciu și de 
fure tocmai în tura mea, dar 
nu

vine să ia 
ce vine să 
respectivul

m-a înțeles.. “
(Declarație de martor
nr. 1 993/1974. Tribunalul județean 
Argeș).

In dosarul

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Rubricâ redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondențilot 
.Scinteii"
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Chemări la marea întrecere Ședința Comisiei electorale centrale
Comisia electorală centrală, întru

nită în ședință de lucru, a discutat și 
stabilit măsurile ce urmează a fi lua
te pentru îndeplinirea atribuțiilor ce

îi revin din Legea electorală in legă
tură cu desfășurarea alegerilor de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare.

Cronica zilei

socialistă a anului 1975 PREMIILE C. C. AL U. T. C. PENTRU 
LITERATURĂ PE ANUL 1974

ChNbM de lianți 
si ateiiHit Fswfc

menținerea corespunzătoare a stării tehnice si de 
navigație a acestora.

C. în domeniul recrutării și pregătirii forței de muncă
— calificarea brin centrul, propriu de pregătire pro

fesională a unui număr de 1 000 lucrători portuari 
si navigatori si perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale ale personalului navigant, tehnicienilor 
si inginerilor.

Către toate întreprinderile 
producătoare de materiale 

de construcții
Colectivul Combinatului de lianți și azbociment din 

Tirgu-Jiu, însuflețit de mărețele perspective deschise 
de Programul făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre comunism, adop
tat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. cu dorința nestrămutată de a-și înzeci efortu
rile pentru ca rezultatele muncii să contribuie la ridi
carea bunăstării întregii națiuni, la ridicarea ei pe 
culmile cele mai inalte ale progresului și civilizației 
socialiste, adresează tuturor unităților producătoare de 
materiale de construcții o înflăcărată chemare Ia în
trecere, angajîndu-se să realizeze următoarele :

1. Să depășească planul producției globale și marfă cu 
2,4 milioane Iei. spor ce se concretizează în depășirea 
planului fizic de producție cu 10 mii tone ciment si 
500 mii bucăți țigle ceramice.

2. Productivitatea muncii planificată va fi depășită 
cu 829 Iei pe angajat prin :

— îmbunătățirea gradului de utilizare a capacității
cuptoarelor de clincher de la 97 la sută, cit este plani
ficat. la 97,4 Ia sută ; K

— scurtarea cu un trimestru față de grafic a ter
menelor de atingere a parametrilor proiectați la cele 
trei linii de ciment, nou puse în funcțiune :

— indicele de utilizare a fondului de timp maxim 
disponibil la muncitori va fi de minimum 96 la sută.

3. Planul de beneficii pe anul 1975 se va depăși cu 
2 milioane lei.

4. Ponderea produselor de calitate superioară să fie 
mai mare fată de plan cu unu Ia sută la tuburi din 
azbociment si var și cu doi la sută Ia produsele cera
mice.

5. Se va experimenta și asimila fabricarea cimen
tului RIM 300 cu rezistențe inițiale mari.

6. Se vor introduce paletizarea și pachetizarea pro
duselor ceramice în proporție de 80 la sută.

7. In scopul asigurării necesarului de cadre califi
cate si al perfecționării pregătirii personalului, vom 
califica un număr de 242 muncitori și perfecționa pre
gătirea profesională a 864 muncitori.

8. Pentru continua îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și viață ale angajaților. vom construi și da în 
funcțiune un cămin de nefamiliști cu 112 locuri, o creșă 
cu 100 locuri și o grădiniță cu 120 locuri. In cursul 
anului 1975 se vor organiza o cantină-restaurant și 
bufete în cele mai importante ateliere de producție.

D. în domeniul activității sociale si cultural-educative
— darea în folosință a 3 cămine muncitorești pentru 

nefamiliști cu o capacitate de 900 locuri ;
— creșterea bazei materiale culturale la bordul na

velor si la căminele muncitorești, diversificarea 
formelor și mijloacelor de educație a marinari
lor si docherilor în spiritul muncii și vieții co
muniștilor. al eticii și echității socialiste ;

— realizarea unui număr de 100 mii ore muncă pa
triotică pentru buna gospodărire si înfrumusețare 
a portului.

Comuniștii, toti oamenii muncii din Comandamen
tul flotei maritime „NAVROM" Constanta asigură con
ducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al partidului, că vor face 
totul pentru depășirea planului si angajamentelor asu
mate. alăturindu-se. astfel, efortului conștient al în
tregului nostru popor în realizarea Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism.

în cadrul unei festivități ce a avut 
loc sîmbătă la amiază au fost de
cernate, unor tinere talente scriitori
cești, premiile Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist pen
tru literatură pe anul 1974.

Premiu] pentru poezie : Dumitru 
M? ion — pentru volumul „Imnuri".

Premiul pentru proză : Titi George 
Cimpeanu — pentru „Nevăzuta față 
a lumii" și Gheorghe Suciu — pen
tru romanul „Botează-mă cu pămînt".

Premiul pentru reportaj : Nicolae 
Mateescu — pentru voluthul „Răz
boiul pîinii".

Premiul pentru lucrări în limbile

naționalităților conlocuitoare : Gal- 
falvi Gyorgy — pentru cartea „Pe 
pămîntui natal, la marginea lumii", 
editată in limba maghiară, și Franz 
Hodjak — pentru volumul „Toleran
țe" apărut în limba' germană.

Premiul pentru literatură social- 
politică destinată tineretului : volu
mul „Tînăra generație a României", 
realizat de un colectiv al C.C. al 
U.T.C. : Vasile Nicolcioiu, Fred Mah
ler, Mihail Stoica și Dan Birliba.

Distincțiile au fost înmînate de 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

DECORARE LA CONSILIUL 
DE STAT

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc sîmbă
tă dimineața solemnitatea înmînării 
„Ordinului Muncii" clasa a Il-a tova
rășului loan Românită, pensionar al 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
din București, conferit pentru activi
tatea îndelungată și merite deosebite 
în muncă.

Distincția a fost înmînată de tova
rășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

*
O delegație de activiști ai P.C.R., 

condusă de Mircea Solomon, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. a 
plecat tn Republica Democrată Ger
mană, unde, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., va face o vizită pentru 
schimb de experiență.

La plecare, delegația a fost salutată 
de Grigore Răduică și Leon Naș. ad- 
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Democrate 
Germane la București.

(Agerpres)
★

Continuîndu-și vizita în tara noas
tră. președintele Congresului Repu
blicii Columbia, dr. Julio Cesar 
Turbay Ayala, a vizitat vineri și 
sîmbătă obiective social-culturale și 
turistice din municipiul Brașov, în
treprinderea „Tractorul", fabrica de 
tricotaje și I.A.S.-sere Codlea.

Președintele Congresului > Republi
cii Columbia este însoțit de acad. 
Ștefan Bălan, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Columbia— 
România. *

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

tenis: „Circuitul României6*
Turneul de la Galați

vremea
teri în tară : Vremea s-a menținut 

cețoasă în Oltenia, cea mai mare par
te a Munteniei, jumătatea de sud a 
.Moldovei și, pe alocuri, în Transilva
nia, regiuni unde temperaturile la ora 
14 nu au depășit zero grade. In cele
lalte zone, vremea a rămas frumoasă 
și călduroasă, cu temperaturi ce au 
urcat pină la 13 grade. Vintul a suflat 
în general slab. In București : Vremea 
a fost cețoasă. Vint slab. Temperatura 
maximă a fost de minus 1 grad.

Secretarul comitetului 
de partid,
Ion UNGURIC1
Președintele comitetului 
sindicatului.
Ion POPESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
inq. Nicolae 
HARANACIU

Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Nicolae M1LOȘESCU

II

Către toate unitățile 
de transporturi navale 

însuflețit de acțiunea patriotică pentru înfăptuirea 
cincinalului inainte de termen, precum și de hotări- 
rile istoricului Congres al XI-lea al partidului, colecti
vul de docheri, mecanizatori, navigatori, ingineri și 
economiști de la Comandamentul flotei maritime 
„NAVROM" Constanta adresează chemarea la între
cere socialistă tuturor unităților de transporturi na
vale pentru depășirea sarcinilor prevăzute pe anul 1975 
și se angajează să obțină suplimentar :

— 25 milioane lei la „venituri brute pe totalul ac
tivității" ;

— 5 milioane Iei „venituri brute in valută" la 
transporturile maritime de mărfuri efectuate cu 
flota proprie ;

— 20 milioane Iei Ia beneficii ;
— 500 mii tone mărfuri la traficul portuar.

în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate vom lua următoarele măsuri:

A. în activitatea portuară

— reducerea timpului normat de staționare, a na
velor sub operațiuni de incărcare-descărcare cu 
5 la sută ;

— extinderea acordului global la cel puțin 75 la sută 
la operarea navelor maritime ;

— îmbunătățirea cu 5 la sută a indicilor planificați 
de folosire a utilajelor și instalațiilor portuare 
fixe și mobile ;

— elaborarea de noi procese tehnologice în vederea 
perfecționării și modernizării operațiunilor de 
transport, extinderea gradului de mecanizare a 
operațiunilor la nave și a manipulării mărfurilor 
în palete, pachete și transconteinere ;

— continuarea acțiunii de sectorizare și specializare 
a danelor și spatiilor de depozitare pe feluri de 
mărfuri și relații de transport și dotarea prin au- 
toutilare a secțiilor de exploatare cu scule și dis
pozitive perfecționate ;

— imbunătățirca calității prestațiilor în procesul de
rulării mărfurilor de export-import.

B. în transporturile maritime de mărfuri

— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a 
flotei maritime copierciale cu 5 la sută ;

— navlosirea navelor pe relațiile de transport cele 
mai avantajoase ;

— reducerea consumărilor normate de combustibili 
la flotă cu 1,4 la sută, rezultînd o economie de 
4 600 tone combustibil convențional ;

— executarea în atelierele proprii a lucrărilor de re
parații curente la un număr de 20 nave ;

— extinderea executării lucrărilor de întreținere și 
reparații la nave cu mijloacele bordului, pentru

teatre
q Teatrul Național București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 10,30, (sala mică : 
Dulcea pasăre a tinereții — 10,30, 
Moartea ultimului golan — 15,30: 
19,39.
a Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevi — 11. Concert 
simfonic ; dirijor : Cornel Dum- 
brăveanu ; solist : Fausto Zadra 
(Italia) — 20^
o Opera Română : Traviata — 11, 
Romeo și Julieta — 19.
a Teatrul de operetă : Răspîntia

Secretarul comitetului 
de partid,
Petre S1M1ON
Președintele comitetului 
sindicatului,
Gheorghe VÎISAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii.
ing. Nicolae ZEICU,
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Traian DAȘOVEANU

Întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală 

si tafta Bihor
Către toate întreprinderile 
de gospodărie comunală 

și locativă
însuflețit de mărețul Program adoptat de Congre

sul al XI-lea al partidului pentru ridicarea României 
socialiste pe culmile tot mai înalte ale civilizației co
muniste, hotărît să realizeze prevederile Programului 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră, colectivul întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală și locativă Bihor chea
mă Ia întrecere pe anul 1975 toate unitățile județene 
de gospodărie comunală șl locativă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, propunînd următoarele 
obiective- '

— Depășirea planului de producție-prestații cu 7,5 
milioane lei la activitatea de gospodărie comunală, 
gospodărie locativă și prestații în construcții prin 
folosirea intensivă a tuturor capacităților de pro
ducție și a fondului de timp disponibil.

— Diversificarea prestațiilor de gospodărie comunală
și locativă prin înființarea în mediul urban a 5 noi 
activități, iar în localitățile prevăzute a deveni 
centre social-economice cu caracter urban, a altor 
5 activități. 1 >

— Respectarea cu strictețe a normelor tehnologice de 
exploatare, a graficelor de revizie și reparații ale 
mijloacelor de transport in comun, realizînd la 
autobuze un indice de utilizare de 88 la sută, iar 
la tramvaie de 86 la sută.

— Reducerea duratei medii de timp pentru înlătu
rarea deranjamentelor intervenite pe rețelele de

, distribuție a apei potabile cu 10 la sută și contori- 
zarea consumatorilor de apă în proporție de 80 la 
sută din numărul total al abonaților, care vor duce 
la reducerea pierderilor de apă pe rețea cu 150 

- mii mc.
— Devansarea termenelor de punere în funcțiune a 

lucrărilor de construcții-montaj, astfel :
— La lucrările de construcții-montaj în regie proprie

— cu 15 zile la extinderea liniei de tramvai nr. 3 
în municipiul Oradea și la extinderile de rețele 
de apă și canal ;

— cu 20 zile la extinderea serelor de flori din mu
nicipiul Oradea și Marghita.

— La lucrările de construcții-montaj pentru alți 
beneficiari

— terminarea reparațiilor capitale la instituțiile 
școlare pină la 23 august 1975 și modernizarea 
străzii D. Cantemir din Oradea cu 15 zile mai 
devreme.-.

— Depășirea productivității muncii cu 1 500 Iei po 
angajat, prin utilizarea rațională a forței de 
muncă, extinderea acordului global în construcții 
in proporție de 80 la sută, la transporturi in comun 
pină la 90 la sută și mecanizarea lucrărilor de cu
rățire a canalelor colectoare ale apelor uzate.

— Pregătirea prin cursuri de calificare la locul de 
muncă a unui număr de 125 muncitori pentru me
seriile specifice întreprinderii.

. •— Prin sporirea volumului de prestații și reducerea 
cheltuielilor materiale să depășim planul de bene
ficii cu 500 mii lei.

— Vom reduce consumul de carburanți cu 250 tone, 
consumul de energie termică cu 4 900 Gcal și con
sumul de energie electrică cu 560 mii kWh, față 
de consumurile normate.

— In scopul îmbunătățirii condițiilor sociale ale an- 
gajaților întreprinderii vom asigura 150 locuri in 
cămine pentru tineret, 50 locuri în creșe și grădi
nițe pentru copiii angajaților și servitul mesei Ia 
cantine pentru toți angajații care solicită aceasta.

Colectivul întreprinderii județene de gospodărie co
munală Și locativă Bihor, sub conducerea organizațiilor 
de partid și cu sprijinul organizațiilor sindicale și 
U.T.C., se angajează să nu precupețească nici un efort 
pentru a traduce ir, viață grandiosul Program de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României pe calea comunismului, realizind 
în mod exemplar angajamentele asumate în întrecere.

Secretarul comitetului 
de partid,
Gavril HASAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Ing. Crăciun CREȚ

Președintele comitetului 
sindicatului.
Petru VANȚ

Secretarul comitetului
U.T.C.,
Dumitru PITUȚ

— 10,30, Lăsați-mă să cînt — 19,30. 
a Teatrul de comedie : Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 19,30. 
o Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Nepotul lui Rameau — 
10, Joc de pisici — 15, Anunțul la 
mica publicitate — 19,30, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Elisabeta I — 
10, A 12-a noapte — 15,. Noile su
ferințe ale tînărului „WH — 19.30. 
a Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10.30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, Cu cărțile pe față
— 19.30.
q Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10,30, Lady X — 15, Ultima
cursă — 19,39, (sala Studio) : Șoc 
Ia mezanin — 10, Piticul din gră
dina de vară — 15,30, Corrida
— 20.

• Teatrul Giulești : Scufița Roșie
— 10, Marea expediție — 19,39.
a Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 11; 19,30. (sala
Victoria) : Un băiat de zahăr... ars
— 11: 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul lui Traian
— 10; 19,30.
® Teatrul ,,Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioara — 10, Moștenitorii
— 16.
A Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 11 
(sala Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 10; 12.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii", Dan Plăeșu). — Sîmbătă, 13 
ianuarie, in penultima zi a turneului 
de la Galați din cadrul „Circuitului 
României" la tenis, s-au disputat 
semifinalele la simplu și dublu. în 
prima semifinală de simplu, T. Em- 
mrich l-a întilnit pe I. Sântei. A 
cîștigat cel dinții : 7—5 ; 6—3. în 
cea de-a doua semifinală de simplu

★

„CUPA DAVIS" : Australia — 
Noua Zeelandă în finala 

zonei asiatice
Meciul de tenis dintre echipele In

diei și Noii Zeelande, desfășurat in 
localitatea indiană Lucknow și con- 
tind ca semifinală a zonei asiatice a 
„Cupei Davis", s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 în favoarea oaspeților.

In penultima partidă de simplu. 
Onny Parun l-a învins cu 5—7, 6—4, 
6—3. 6—8. 6—2 pe Anand Amrjtraj. 
Ultima partidă a meciului, cea din
tre Fairlie și Vijay Amritraj a fost 
abandonată si n-a mai contat în re
zultatul final.

în finala zonei asiatice a compe
tiției. selecționata Noii Zeelande va 
întîlni la Hobart. în zilele de 1. 2 și 
3 martie, formația Australiei.

*
Finala turneului internațional de 

tenis de la Freeport (Insulele Ba
hamas) se va disputa intre ameri-

— Dumitru Hărădău a jucat cu Vio
rel Sotiriu. Ciștigător, Hărădău : 
6—2 ; 6—4. în singura semifinală de 
dublu (din cauza îmbolnăvirii lui 
Toma Ovici), T. Emmrich, V. Soti- 
riu — T. Marcu. M. Tăbăraș : 6—3 ; 
6—1.

Astăzi, duminică 19 ianuarie, în- 
cepind de la ora 14, se dispută fi
nalele la simplu și dublu.

*

canul Jimmy Connors și vest-ger- 
manul Karl Meiler.

în semifinale. Connors l-a elimi
nat cu 6—0. 6—1 pe compatriotul său 
Terry Waltke. iar Meiler a dispus 
cu 6—3. 6—4 de spaniolul Juan Gis
bert.

★ X
Rezultate înregistrate în sferturile 

de finală ale turneului internațional 
feminin de tenis de la Sarasota (Flo
rida) : Billie Jean King (S.U.A.) — 
Wendy Overton (S.U.A.) 6—1. 6—2 ; 
Julie Heldman (S.U.A.)—Kerry Mel
ville (Australia) 6—1. 6—3.

*
în cadrul turneului international 

de tenis de la Baltimore (Maryland), 
jucătorul american Bob Lutz 1-a e- 
liminat cu 6—2. 6—3 pe compatrio
tul său Harold Solomon. Alte rezul
tate : Gottfried (S.U.A.)—Phillips 
Moore (Australia) 6—4, 6—1 ; Ruf- 
fels (Australia)—Warwick (Austra
lia) 6—3. 6—2 ; Stone (Australia)— 
McMillan (RS.A.) 6—3, 6—4.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 ianuarie, în țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Se vor sem
nala precipitații locale în jumătatea de 
nord-vest a țării. în rest, precipitații 
izolate. Vînt slab, pină la potrivit. Tem
peratura va marca o scădere în nordul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și 2 grade, pe alocuri mai co- 
borite, iar maximele între minus 2 șl 
plus 8 grade. La începutul intervalu
lui. în regiunile din sud-estul țării se 
va mai produce ceață. In București : 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Precipitații slabe. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
La începutul intervalului, ceața se va 
menține.

Universitatea populară
(Urmare din pag. I)

lotul de atletism pentru anul 1975
Pentru pregătirea olimpică în 

cursul acestui an. Federația română 
de atletism a selecționat un lot lăr
git in' care sint cuprinși sportivii de 
frunte; precum și un- mare număr 
de „speranțe" din rîndurile tinerilor 
și juniorilor. în primul eșalon olim
pic sint nominalizați zece atlete și 
atleti : Mariana Suman (C. A. Ro
man) — 400 m și 800 m ; Valeria 
Ștefănescu (Dinamo) — 100 mg : Vir
ginia Ioan (Rapid) — săritura în 
înălțime ; Argentina Menis (Dinamo) 
și Olimpia Cataramă (Muscelul) — 
disc : Natalia Andrei (Universitatea 
Craiova) — 1 500 m si 3 000 m ; Ilie

Floroiu (Farul) — 5 000 m și 10 000 
m : Gheorghe Ghipu (Steaua) — 800 
m si 1 500 m ; Carol Corbu (Steaua) 
— triplusalt : Gheorghe Cefan (Stea
gul roșu) ■ — 3 000 m obstacole.

în eșalonul speranțelor sint nomi
nalizați 63 de atleti și atlete, din
tre care remarcăm ne săritorii în 
lungime Vasile -Tudorel (Viitorul 
București) și Doina Spînu (Școala 
sportivă Pitești). Se prevede ca e- 
ventualele schimbări in componenta 
lotului olimpic să fie efectuate după 
Jocurile Balcanice de atletism, care 
vor avea loc în acest an la Bucu
rești (8—10 august).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL

In Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca au continuat, sîmbătă, întîlni- 
rile din cadrul diviziei A la handbal 
feminin. Confecția București a În
vins cu scorul de 26—8 pe Sparta 
Mediaș. Mureșul Tg. Mureș a cîști
gat cu 16—13 jocul cu Rapid Bucu
rești. Alte rezultate : Universitatea 
București — Constructorul Timișoa
ra 19—17 ; Textila Buhuși — Voința 
Odorhei 13—9. în meciul derbi Uni
versitatea Timișoara a învins cu 
scorul de 10—6 pe I.E.F.S.

ATLETISM ÎN SALĂ: 
5,55 metri la săritura 

cu prăjina
în prima zi a concursului interna

tional „.indoor" de la Montreal, atle
tul american Steve Smith a stabilit 
un nou record mondial de sală în 
proba de săritură cu prăjina, cu per
formanta de 5,55 m. Vechiul record

era de 5,53 m și aparținea aceluiași 
sportiv. Pe locul doi s-a clasat com
patriotul său Bob Seagren — 5,38 m, 
care deține recordul mondial în aer 
liber cu 5,63 m.

Cu un rezultat excelent s-a înche
iat și proba masculină de 50 yarzi 
plat. în care sprinterul Jean Louis 
Ravelomanantsoa (Republica Mal- 
gașă) a fost cronometrat cu timpul 
de 5”.

ȘAH
în runda a doua a turneului in

ternațional de șah de la Orense 
(Spania), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu spa
niolul Arturo’ Pomar. Garcia l-a în
vins pe Rodriguez, iar LiubOjevici. a 
cîștigat la Quinteros.

în clasament conduc Guillermo 
Garcia (Cuba) și Jesus Diez del Cor
ral (Spania) cu cite 2 puncte, ur
mați de Florin Gheorghiu (România) 
si Rodolfo Cardoso (Filipine) — cite 
1,5 puncte etc.

— Care poate fi contribuita 
specifică a acestor instituții cul
turale in actuala perioadă, cină 
întreaga țară se pregătește pen
tru alegerile de la 9 martie ?

— Universitatea populară Bucu
rești va organiza, în întîmpinarea 
marelui eveniment al anului' — ale
gerile de deputați în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare — 
dezbateri largi privind noua lege elec
torală, seri de întrebări și răspunsuri, 
in cadrul cărora reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă si obștești, oa
meni de știință și cultură vor releva 
în fața auditorilor probleme specifi
ce ale actualei campanii electorale și 
aspecte specifice vieții noastre poli
tice și sociale, legate de îndeplinirea 
sarcinilor ultimului an al cincinalu
lui. Astfel de acțiuni pot fi întîlnite 
și pe agenda de lucru a colegilor 
noștri din celelalte județe. Intîlnirile 
cu candidații pot constitui pentru 
toate universitățile populare din țară 
prilejuri de analiză retrospectivă a 
realizărilor de pină acum și de dezba
tere a sarcinilor viitoare, așa cum se 
desprind din documentele Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

— în condițiile perfecționării 
mijloacelor de comunicare in 
masă, universitățile populare iși 
pot menține aceeași influentă a- 
supra publicului ?

— Fiecare din mijloacele de răspîn- 
dire a culturii în mase (televiziunea, 
radioul etc.) își are specificul său. 
Dar timpul pe care îl pot pune la 
dispoziție pentru activitatea de răs- 
pindire a cunoștințelor este atît de 
scurt. îneît ele nu pot acoperi nici 
pe departe domeniile extrem de va
riate și numeroase ale culturii con
temporane, .pentru care manifestă in
teres pături largi ale populației. Uni
versitățile populare au insă această 
posibilitate de acoperire dacă folo
sesc mobilitatea și adaptabilitatea la 
cereri a programelor lor : la Bucu
rești. numai Universitatea populară 
centrală profesează în acest an vreo 
140 de cursuri și cicluri de conferin
țe, care cer în medie o activitate de 
predare de 50 de ore pe zi. timp de 
două semestre. La aceasta se adaugă 
un volum de muncă similar al celor 
opt universități populare ale sectoa
relor Capitalei. Iată, așadar, că

„mass-media" și universitățile popu
lare nu-și fac concurentă, ci se com
pletează in domeniul sistemului de 
răspindire a culturii de masă. Cele 
două mijloace sporesc astăzi, prin 
colaborare, opțiunile oamenilor pen
tru cultură — și in nici un caz nu-șl 
dispută, prin competiție, unul in de
trimentul celuilalt, captarea unor a- 
numite categorii de spectatori:

— In prezent, în întreaga țară, 
numărul universităților popu
lare a trecut de o mie. Astfel, 
publicul insusi validează marea 
importanță socială a acestor in
stituții culturale. Care sint. in 
acest context, perfecționările de 
structură necesare ?

— Numărul celor înscriși în uni
versitățile populare este in creștere, 
sau cel puțin staționar. Este însă 
vorba de nevoia unei noi selecționări 
și a unei eventuale reconsiderări a 
mijloacelor, a metodelor și mai ales 
a domeniilor de acțiune ale universi
tăților populare în prezenta unui 
partener — publicul — cu posibilități 
specifice . sporite. Colaborarea cu 
Radioteleviziunea pentru selecțio
narea la fiecare început de an de in- 
vățămint popular a citorva domenii 
de radiodifuzat sau de televizat — 
spre a descărca de aceste materii de 
interes larg sistemul universităților 
populare — ar fi o bună cale de evi
tare a risipei de muncă în acest do
meniu. tn legătură cu perfecționarea 
învățămîntului nostru popular sint 
de părere că această acțiune ar tre
bui să înceapă cu o revizuire a me
todologiei și o împrospătare perio
dică a cunoștințelor lectorilor. „Ex
plozia" actuală a sistemului nostru 
de universități populare, al căror 
număr a depășit 1 000. impune înar
marea lectorilor cu serioase cunoș
tințe despre problemele, mijloacele 
și metodele specifice educației adul- 
tilor. Iar această acțiune trebuie să 
fie institutionalizată.

Cifra în sine este edificatoare. Ea 
semnifică, practic, că mai multe sute 
de mii de oameni se află periodic pe 
băncile acestor instituții culturale, 
că mai multe sute de mii de cursariti 
se găsesc sub incidența educativă a 
cursurilor lor. A-i pregăti pentru 
viată, pentru nevoile societății, a-i 
înarma periodic cu noile cuceriri ale 
civilizației — iată o îndatorire de 
înaltă răspundere socială pe care 
universitățile populare se străduiesc 
să o ducă cu bine la îndeplinire.

„ROMANIA-FILM“ prezintă filmul polonez
„ILUMINARE11

A apărut revista 

„ERA SOCIALIST Ă“ 
nr. 2/1975

Revista se deschide cu articolul 
„întrecerea socialistă în anul de
cisiv al cincinalului". In continuare 
sînt publicate articolele „Alegerile 
de deputați — puternică afirmare 
a democrației noastre socialiste", 
de VASILE VÎLCU, „Legea econo
miei de timp și progresul social", 
de N. N. CONSTANTINESCU, „Im
plicațiile biologice șl social-econo
mice 'ale poluării mediului încon
jurător", de C. V. OPREA, „Acțiu
ne unitară in educarea socialistă a 
maselor", de IOAN JINGA, „Edi
ficarea securității europene — 
obiectiv major al politicii externe a 
României", de VALENTIN LI- 
PATTI.

La rubrica „CODUL PRINCIPI
ILOR ȘI NORMELOR MUNCII ȘI

VIEȚII COMUNIȘTILOR" este in
serat articolul „Conștiința socialis
tă prin prisma atitudinii față de 
muncă", de ELENA FLOREA, MI
HAI ARSENE și V. OPASCHI. Ru
brica „DEZBATERI" găzduiește în 
continuare opiniile unor personali
tăți ale vieții științifice interne și 
internaționale pe tema „Rolul ști
inței in viața socială" (III). Rubrica 
„CONSULTAȚII" tratează despre 
„Activitatea ideologică și politico- 
educativă în etapa actuală", sub 
semnătura lui Pamfil Nichitelea. 
Un bogat conținut au de asemenea 
rubricile „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA", „VIAȚA INTERNA
ȚIONALA", „CURENTE ȘI IDEI", 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII" și 
„REVISTA REVISTELOR."

Scenariul și regia : Krzysz

tof Zanussi. Cu : Stanislaw 

Latallo, Malgorzata Pritu- 

lak, Monika Dzienisiewicz- 

Olbrychska. Film distins cu 
marele premiu ,,Leopardul 

de aur", Premiul O.C.I.C. și 

premiul criticii la Festivalul 

de la Locarno 1973.

seți — 19,30.
o Ansamblul artistic „Doina" al 
armatei (sala de spectacole a Ca
sei Centrale a Armatei) : Trecea 
revista militară — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" ; Monserat — 20.
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10; 16; 19,30.

■cinema
A Zidul : SCALA — 8,30: 11: 13,30; 
16: 18,30; 21. GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 29,30, FAVORIT 
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.

© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,30, GLORIA — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19.30.
© A început la Neapole : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 
20,45, FESTIVAL - 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© S-a întîmplat după război : 
VICTORIA — 9,15; 11.30; 13,45;
16; 18,15; 20,30.
q Strigătul — 10, Fundătura — 
12,15, Președintele (ambele serii) 
— 18,30 : CINEMATECA (sala
Union).
A Iluminare : CENTRAL — 9,15:
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
n Școala tinerilor căsătoriți : 
CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, CASA FILMULUI — 10; 
12; 16; 18,15; 20,30.

A Păcală : TIMPURI NOI r- 9,30; 
12,30; 16; 19.
A Cei șapte magnifici : LUMINA
— 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20.
A Nemuritorii : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 1G; 18,15; 20,30. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 8,45; 11; 13.15; 15,30; 
18: 20,15.
a Program de / desene animate 
Walt Disney : DOINA — 9,30; 11,15; 
13; 15; 16,45; 18.30; 20,15.
A Dragoste la 16 ani î BUCEGI — 
16; 18; 20.
a Micul dejun la Tiffany : FERO
VIAR - 9,15; 12; 14,45; 17.45; 20,15. 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20,45. MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45.
a Iubire : LIRA - 15,30; 18; 20,15 
a Cleopatra : BUZEȘTI — 8,30; 12: 
16; 20.

A Agentul straniu : FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
A Clanul sicilienilor ; DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
q Lacul ciudățeniilor î COTRO- 
CENI - 15.30; 17,45; 20.
a Goana după aur : UNIREA — 
16; 18; 20.
A Talente și admiratori : PACEA
— 15.30; 17,45; 20.
a Timpuri noi : DRUMUL SĂRII
— 14; 16; 18; 20, FLOREASCA — 
10; 16; 18: 20.
a Comisarul Cardone în acțiune : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15, MUN
CA — 16; 18: 20.
q Duhul aurului : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : VOLGA — 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20, AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Urmărit-urmărită ! : POPULAR
— 10; 12; 15,30; 18; 20,15, FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20,15.
A Vandana î CRÎNGAȘI — 15;
18.15.
a Dodes-ka-den : VIITORUL — 
16; 19.
a Ferma suspiciunilor : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Un zimbet pentru mai tîrziu : 
ARTA — 15,30; 17.45; 20.
a Locotenent Columbo : MOȘI
LOR — 14; 16; 18: 20.
a AI șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16; 18; 20.
a Chitty-Chitty, bang-bang ; VI- 
TAN — 15.30: 19.
A Cavalerii teutoni : PROGRESUL 
— 15,30; 19.
A Bunicul siberian ; ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15.
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Sesiunea Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze

A FOST ADOPTATĂ NOUA CONSTITUȚIE
• Ciu De - ales președinte al Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale
• Ciu En-Lai numit premier al Consiliului de Stat

PEKIN 18 (Agerpres). — Prima 
sesiune a celei de-a IV-a Adunări 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze a avut loc la 
Pekin în perioada 13—17 ianuarie 
1975 — anunță agenția China Nouă, 
într-un comunicat dat sîmbătă pu
blicității.

Ordinea de zi a sesiunii a fost : 
1. Revizuirea Constituției ; 2. Ra
portul privind activitatea guvernu
lui ; 3. Alegerea și numirea perso
nalului de conducere a statului.

în timpul pregătirilor pentru 
convocarea celei de-a IV-a Adunări 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze au fost ■aleși 
2 885 deputați din întreaga țară, 
după largi și extinse consultări de
mocratice și dezbateri. înainte de 
deschiderea oficială a adunării, au 
avut loc întîlniri preliminare. între 
5 și 11 ianuarie, cînd deputății au 
discutat principalele documente 
pentru adunare și alte materiale 
pregătitoare.

Adunarea — se arată în comuni
catul agenției — a fost ținută în pe
rioada cînd revoluția socialistă si 
construcția socialistă în China au 
Înregistrat rezultate strălucite, cînd 
situația în țară este excelentă. De 
la început pînă la sfirșit, în adu
nare a domnit o atmosferă de bucu
rie. unitate, forță și spirit militant.

La 17 ianuarie, deputății au dez
bătut și adoptat în unanimitate 
„Constituția R. P. Chineze" revizui
tă și „Raportul asupra revizuirii 
Constituției", prezentat de către 
Cian Ciun-ciao, au dezbătut și a- 
doptat în unanimitate rezoluția asu
pra raportului privind activitatea 
guvernului și au aprobat „Raportul 
asupra activității guvernului", pre
zentat de premierul Ciu En-laî.

în cadrul sesiunii, în funcția de 
președinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze 
a' fost ales Ciu De.

în funcțiile de vicepreședinți au 
fost aleși : Dun Bi-u, Sun Cin-lin. 
Kan Sen, Liu Bo-cen, U De, Uei 
Kuo-cin, Saifudin, Go Mo-jo, Su 
Sian-cien, Nie Jun-cen, Cen Iun, 
Tan Cen-lin, Li Cin-ciuan, Cian 
Tin-cen, Tsai Cian, Ulanfu, Ngapo 
Ngawang-jigme, Ciu Cien-jen, Su 
Te-hen, Hu Ciue-uen, Li Su-uen. 
lao Lien-uei.

Au fost aleși, de asemenea, mem
brii Comitetului Permanent al Adu-

nării Naționale a Reprezentanților 
Populari.

Ciu En-lai a fost numit în funcția 
de premier al Consiliului de Stat.

Vicepremieri ai Consiliului de 
Stat au fost numiți Den Siao-pin, 
Cian Ciun-ciao, Li Sien-nien. Cen 
Si-lien, Ci Ten-kuei. Hua Kuo-fen, 
Cen Iun-kuei, U Kuei-sien. Uan 
Cen, Iu Ciu-li, Ku Mu și Sun Cien. 
Au fost numiți, totodată, miniștrii și 
miniștrii conducători de comisii ai 
Consiliului de Stat. în funcția de 
ministru al afacerilor externe a fost 
desemnat Ciao Kuan-hua.

Deputății — se arată în comunicat 
— au declarat cu bucurie că aceas
tă adunare a adoptat o nouă Cartă 
fundamentală pentru R. P. Chineză, 
a stabilit sarcini mărețe pentru re
voluția și construcția socialistă a Chi
nei, pentru zilele ce vor veni 
și a ales și a numit o nouă condu
cere a statului și că toate acestea 
reflectă pe deplin aspirația comună 
a poporului R P. Chineze de a duce 
pînă Ia capăt revoluția în condițiile 
dictaturii proletariatului și va spori 
în mare măsură entuziasmul pen
tru revoluția socialistă, va intensifi
ca construcția socialistă și va exer
cita o influență uriașă asupra isto
riei țării.

Adunarea — subliniază agenția 
China Nouă — a chemat poporul 
R. P. Chineze, sub conducerea 
C.C. al partidului, condus de pre
ședintele Mao, să se unească și 
mai strîns, să adere la linia de 
bază a partidului, să aplice în 
mod cinstit și să apere în mod 
curajos noua Constituție, să se stră
duiască să îndeplinească sarcina de 
luptă stabilită de adunare, să pro
moveze situația excelentă, să conso
lideze și să întărească dictatura pro
letariatului și să depună eforturi 
pentru a obține noi victorii în revo
luția și construcția socialistă. ..Sub 
conducerea centralizată a partidului, 
trebuie să întărim construcția comi
tetelor revoluționare la toate nive
lurile. Trebuie să construim în mod 
independent țara, avînd inițiativa 
în propriile noastre miini, prin bi
zuirea pe forțele proprii, prin luptă 
dîrză. sîrguință și cumpătare : să ne 
străduim să îndeplinim planurile 
economice naționale înainte de ter
men și să transformăm China în- 
tr-o puternică țară socialistă mo
dernă".

PREȘEDINIEIE REPUBUCII GUINEEA, SEKU TURE, A PRIMIT 
' DELEGAȚIA ECONOMICĂ ROMÂNĂ

1

CONAKRY 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Guineea, Ahmed 
Seku Ture, a primit delegația econo
mică română condusă de Ion Bog
dan. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Cu acest pri
lej au fost adresate tovarășului 
Ahmed Seku Ture, secretar general 
al Partidului Democratic din Gui
neea, președintele Republicii Guineea, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, urări 
de sănătate, fericire și succes în ac
tivitatea consacrată consolidării eco
nomice a tării, precum și de prospe

ritate poporului guineez prieten. La 
rîndul său, președintele Ahmed Seku 
Ture, mulțumind pentru urările a- 
dresate, a rugat să se transmită din 
partea sa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate. Viată 
lungă, iar poporului român noi suc
cese în activitatea destinată progre
sului economic și social al României, 
în cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării colaboră
rii româno-guineeze pe multiple pla
nuri, exprimîndu-se hotărirea reci
procă de a face totul pentru tradu
cerea în viată a acordurilor și înțe
legerilor perfectate între cele două 
țări.

în vederea obținerii deplinei 
independențe a Namibiei

S.W.A.P.O. nu se opune organizării unor negocieri 
cu guvernul de la Pretoria

PE PRETUTINDENI

Restabilirea relațiilor 
diplomatice între 

Cuba și R. F. Germania
BONN 18 (Agerpres). — Republica 

Federală Germania și Republica 
Cuba au restabilit relațiile diploma
tice cu începere de la 18 ianuarie. In
tr-un comunicat comun, cele două 
țări iși exprimă dorința de a-și dez
volta relațiile bilaterale în interes 
recinroc. Schimbul de ambasadori se 
va face la o dată ce va fi stabilită 
ulterior.

IRLANDA DE NORD

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres).
— Președintele Organizației Po
porului din- Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a afir
mat într-o declarație difuzată simul
tan la Windhoek, Lusaka și Dar es 
Salaam, și reluată de agenția Reuter, 
că S.W.A.P.O. nu se opune organi
zării unor negocieri cu guvernul de 
ia Pretoria pe baza mai multor con
diții. Enumerînd aceste condiții. în 
declarație se menționează recunoaș
terea și proclamarea publică de că
tre Africa de Sud a dreptului po
porului namibian la independență și 
suveranitate națională, inviolabilita
tea și respectarea integrității terito
riale a Namibiei, recunoașterea și

acceptarea S.W.A.P.O. de către Afri
ca de Sud ca singurul reprezentant 
autentic al poporului namibian, eli
berarea tuturor deținuților politici 
din Namibia și din Africa de Sud, po
sibilitatea reîntoarcerii în țară a tu
turor namibienilor care trăiesc în exil, 
fără a fi amenințați cu arestarea și, 
în sfirșit, garantarea, încă înainte de 
Începerea oricăror convorbiri, a re
tragerii tuturor efectivelor armate și 
de poliție de pe teritoriul namibian.

Sam Nujoma a arătat că dacă a- 
ceste condiții nu sînt acceptate 
S.W.A.P.O. va continua lupta armată 
pînă la cîștigarea independenței Na
mibiei.

Apeluri la calm și moderație
LONDRA 18 (Agerpres). — După 

anunțarea de către aripa provizorie 
a Armatei Republicane Irlandeze a 
expirării armistițiului decretat la 25 
decembrie, Ulster Volunteer Force, 
una din organizațiile paramilitare 
protestante extremiste, a lansat un 
ape! către I R.A. prin care cere aces
tei organizații să renunțe la hotărî- 
rea de a relua ostilitățile.

agențiile de presă

Activitate diplomatică în legătură 
cu problemele energetice

PARIS 18 (Agerpres). — Pregătirea 
dialogului propus în octombrie anul 
trecut de președintele Franței. Va- 
Iăry Giscard d’Estaing, pentru a se 
ajunge la o concertare asupra pro
blemelor petroliere se află într-o 
fază activă. Atît țările producătoare.

transmit:

cît și cele consumatoare au anunțat, 
pentru săptămînile următoare, o se
rie de reuniuni consacrate pregătirii 
conferinței ce ar urma să se desfă
șoare în prima jumătate a acestui an. 
Prima reuniune comună a țărilor 
producătoare și consumatoare a fost 
fixată pentru luna martie — infor
mează agenția France Presse. Aceas
tă întîlnire. care ar putea să se des
fășoare la Paris, va fi consacrată. în 
esență, măsurilor de procedură. Cu 
acest prilej vor fi abordate proble
me referitoare Ia ordinea de zi a 
conferinței plenare, numărul și nu
mele țărilor ^participante.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam, a dat publicității o declarație în 
care respinge categoric afirmațiile 
cuprinse în nota Departamentului de 
Stat al S.U.A. în legătură cu situația 
din Vietnamul de sud.

Poziția neabătută a guvernului 
R.D.V. și a G.R.P. al R.V.S. constă 
in respectarea strictă și îndeplinirea 
acordului de la Paris asupra Vietna
mului. în prezent, rezolvarea grab
nică a problemei sud-vietnameze im
pune ca guvernul S.U.A. să pună ca
păt complet amestecului în treburile 
interne, ale Vietnamului de sud. De 
asemenea, este necesară îndepărtarea 
de Ia conducere a lui Nguyen Van 
Thieu și a complicilor săi, care re
prezintă principalul obstacol în ca
lea reglementării problemelor politi
ce din Vietnamul de sud, este nece
sară instaurarea Ia Saigon a unei 
alte administrații, favorabilă păcii.

Aspecte ale crizei cipriote 
analizate de reprezentanții 

celor două comunități
NICOSIA 18 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în comunicatul 
oficial dat publicității la încheierea 
întrevederii de vineri dintre liderii 
comunităților greacă și turcă din Ci
pru, Glafkos Clerides și, respectiv. 
Rauf Denktaș, se arată că aceasta a 
prilejuit abordarea unor probleme 
esențiale ale crizei cipriote. A fost 
efectuat, totodată, un schimb de ve
deri preliminar în legătură cu redes
chiderea aeroportului internațional 
din Nicosia. Cei doi negociatori au 
stabilit competențele și componenta 
subcomisiei cate va analiza și va for
mula propuneri în vederea soluționă
rii problemelor umanitare. Subcomi
sia se va întruni începînd de 
luni.

în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei 
efectuate la Lisabona de Edward 
Gierek. prim-secrețar al C.C. al 
P.M.U.P., se menționează că părțile 
și-au exprimat dorința de a continua 
să-și aducă contribuția la procesul 
de destindere și au subliniat impor
tanța deosebită a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. A 
fost exprimată dorința de extindere 
a relațiilor economice bilaterale pe 
baza avantajului reciproc. Președin
tele Costa Gomes și primul minis
tru Vasco Goncalves au acceptat in
vitația de a face o vizită în Polonia.

La Congresul național a- 
gricol din R.P.D. Coreeană, 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a relevat 
realizările și sarcinile de viitor din 
acest sector al economiei tării. El a 
arătat că există toate condițiile pen
tru a se obține în acest an o produc
ție cerealieră de 8 milioane tone.

U.R.S.S. și Japonia și au 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea favorabilă a relațiilor bilaterale 
din ultimii ani, se . spune îp.comu- 
nicatul privind vizita în U.R.S.S. a 
lui Kiichi Miyazawa, ministrul afa
cerilor externe al Japoniei. Părțile 
au relevat, de asemenea, că „pentru 
dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări pe o bază sigură și stabilă 
ele consideră de dorit încheierea cît 
mai grabnică a tratatului de pace".

Comerțul Angliei cu țări
le socialiste.tn ,una noiembrie 
1974. schimburile comerciale dintre 
Anglia și țările socialiste au ajuns 
la 35 milioane .lire sterline, fată de 
27.3 milioane lire sterline în aceeași 
perioadă a anului precedent. Numai 
în luna noiembrie. Marea Britanie a 
importat din țările socialiste euro
pene mărfuri în valoare de 55.6 mi
lioane lire sterline. în primele 11 
luni ale anului trecut, exportul bri
tanic către țările socialiste a fost de 
390 milioane lire sterline, valoarea 
importurilor atingînd 632 milioane 
lire sterline.

Primul ministru japonez, 
Takeo Miki, s-a pronunțat, în cadrul 
unei conferințe de presă care a avut 
Ioc la Tokio, pentru intensificarea 
relațiilor dintre Japonia și Republica 
Populară Chineză. în acest sens, pre
mierul japonez a preconizat iniție
rea unor negocieri diplomatice meni
te să conducă Ia încheierea unui tra
tat' de pace și prietenie între cele 
două țări.

La Washington au luat sfîr- 
șit convorbirile oficiale dintre secre
tarul de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, și ministrul israelian al afaceri
lor externe, Yigal Allon. Secretarul 
de stat — a arătat Allon — a accep
tat invitația de a vizita Israelul, la o 
dată cît mai apropiată posibil.

Forțele 
bodgiene

patriotice cam-
au scufundat trei nave

de transport lonnoliste, încărca
te cu muniții și echipament mi
litar. O caravană de nave, care
încerca să se apropie de por
tul Prek Neak Luong, la 45 de
kilometri sud de Pnom Penh, a fost
surprinsă de tirul încrucișat al de
tașamentelor de eliberare, care au o-
cupat si mențin poziții favorabile oe 
ambele maluri ale Mekongului.

Patriot» își continuă. în același 
timp, ofensiva în zona capitalei, for
mațiunile de avangardă alungind vi
neri la 10 kilometri de Pnom Penh.
De asemenea, subunitățile patriotice 
au înaintat spre sudul peninsulei 
care separă rîul Tonle Sap de Me
kong. controlînd această cale naviga
bilă.

Parîamsnhil birmanez a 
aprobat o lege prin care acordă 
Consiliului de Stat al Birmaniei 
dreptul de a declara starea de ur
gentă pe o perioadă de 60 de zile 
și de a ordona arestări fără jude
cată pe o perioadă de șase luni. Le
gea. menită să împuternicească or
ganele puterii de stat pentru a com
bate activitățile antistatale, a fost 
determinată de puternicele incidente 
izbucnite la Rangoon in cursul lunii 
trecute.

BAGDAD: CARACAS =

Ample proiecte de dezvoltare

Elementul calitativ 
specific pentru anul 
în curs al eforturilor 
Republicii Irak pentru 
accelerarea dezvoltă
rii economice este 
accentul pus pe spo
rirea investițiilor. 
Dacă în perioada a- 
nului 1974 investițiile 
pentru realizarea unor, 
proiecte de dezvol
tare economică s-au 
ridicat la 1.5 mili
arde de dinari (un 
dinar este egal cu a- 
proape 3 dolari) — de 
cinci ori mai mult de- 
cît în anul anterior — 
anul acesta se preve
de un spor și mai 
substanțial.

Această creștere ra
pidă a investițiilor se 
bazează în primul 
rînd pe veniturile ob
ținute din industria 
petrolului, principala 
bogăție naturală a tă
rii. Zăcămintele pe
troliere ale Irakului 
sint estimate la circa 
3.5 miliarde tone și ele 
reprezintă peste 4 la 
sută • din rezervele 
mondiale. Producția 
petrolieră în 1974 a 
fost de circa 115 mili
oane tone, cifră ce ur
mează să sporească în 
acest an pînă la 180 
milioane tone. O pre
ocupare de prim ordin 
a guvernului irakian o 
constituie valorificarea 
cit mai rațională a

economică
„aurului negru". Na
ționalizarea. în iunie 
1972, a firmei „Irak 
Petroleum Company" 
și preluarea treptată 
de către statul irakian 
și a altor exploatări 
cu capital străin au 
deschis perspectiva u- 
tilizării acestor bogății 
pentru o dezvoltare 
echilibrată a întregii 
economii.

în acest sens, vice
președintele Consiliu
lui Comandamentului 
Revoluției. Saddam 
Hussein, sublinia re
cent. în cadrul unei 
întîlniri la Asociația 
economiștilor irakieni, 
că pentru depășirea 
rămînerii în urmă pe 
planul dezvoltării eco
nomice și construirea 
unei baze industriale 
temeinice este impe
rios necesară valorifi
carea eficientă nu nu
mai a petrolului, ci și 
a bogatelor zăcăminte 
de fosfați și de sulf. 
Aceasta va oferi posi
bilități sporite pentru 
realizarea numeroase
lor obiective indus
triale prevăzute în ac
tualul plan cincinal și 
în planul de perspec
tivă. Este vorba de 
construcția ui ui șir 
de uzine petrochimi
ce, a mai multor ci
mentării care vor a- 
junge la o producție 
anuală de șapte mili

oane de tone in 1980, 
ca și a mai multor 
fabrici de zahăr, cu o 
capacitate totală de 
un milion de tone. 
Uzinele textile ce ur
mează să intre în 
producție în anii ur
mători vor da tării un 
plus de 50 milioane 
metri pătrati de țesă
turi diverse din lină, 
bumbac și poliester. 
Se prevede, de a- 
semenea, construirea 
unei uzine de alu
miniu cu o producție 
de 200 000 tone. O se
rie de obiective se 
află deja în construc
ție. Astfel, la Najaf 
se construiește o mare 
centrală electrică echi
pată cu turbine cu 
gaz ; la Iskandariyah 
se extind caoacitătiie 
oțelăriei existente : la 
Bagdad și Bassorah 
sint în construcție două 
întreprinderi de prefa
bricate.

înfăptuirea acestor 
importante obiective 
— se subliniază în 
cercurile politice din 
Bagdad si în rîndul 
opiniei publice irakie
ne — constituie un 
factor esențial pentru 
accelerarea progresu
lui general al țării, 
pentru creșterea bu
năstării poporului.

C. IONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

Acțiuni comune in apărarea 
bogățiilor naționale

Numeroasele acțiuni 
întreprinse in ultimul 
timp in America La
tină pe linia instau
rării controlului asu
pra resurselor natura
le se subsumează 
preocupării acestor 
țări de a se sprijini 
reciproc în apărarea 
propriilor interese. A- 
cestui tel îi servește 
crearea unor mecanis
me de cooperare eco
nomică si financiară, 
ca și coordonarea la 
nivel continental a 
pozițiilor în eforturile 
pentru obținerea unor 
preturi juste lă mate
riile prime. Astfel, 
recent, cu ocazia în- 
tilnirii de la Puerto 
Ordaz a președinților 
din țările Americii 
Centrale si Venezue- 
lei. a fost elaborat un 
sistem unic de finan
țare a cumpărărilor 
de I petrol, s-a hotărît 
constituirea primei so
cietăți multinaționale 
latino-americane pen
tru comercializarea 
cafelei — ..Cafes sua- 
ves centrales" — si a 
unei asociații gruoînd 
20 , de țări producă
toare și exportatoare 
de zahăr din regiune, 
toate aceste acțiuni 
vizînd intensificarea 
colaborării. apărarea 
în frpnt comun a in
tereselor latino-ame
ricane.

Semnificativă este 
și declarația unei cu
noscute personalități 
venezuelene, Reinaldo 
Cervini. președintele 
asociației „Pro Vene
zuela". care a subli
niat că America Lati
nă sprijină instituirea 
unei noi ordini inter
naționale, care să li
chideze situația de de
pendență economică, 
consecință a pătrunde
rii unor capitaluri 
străine pe piața țărilor 
din zonă. El a relevat 
consensul tot mai larg 
în vederea constituirii 
unui front al tuturor 
statelor de pe conti
nent care se pronunță 
pentru apărarea resur
selor lor naturale și 
consolidarea indepen
dentei economice.

în acest context, o 
atentie deosebită se 
acordă viitoarei întîl
niri Ia nivel înalt, 
programată să aibă 
loc la mijlocul aces
tui an la Caracas. Ob
servatorii politici de 
aici sînt de acord in 
a aprecia că această 
primă reuniune a șe
filor de stat de pe 
continent, nrin obiec
tivele ce și le-a pro
pus. va marca un mo
ment de o deosebită 
însemnătate în lupta 
pentru emanciparea 
economică a Ameri
cii Latine. întîlni-

cea de Ia Caracas 
va fi precedată de 
reuniuni cu caracter 
de lucru ale reprezen
tanților șefilor de sta
te. care vor elabora 
propuneri concrete de 
acțiuni pentru solutio
narea marilor proble
me care confruntă po
poarele continentului. 
Această conferință — 
sublinia recent pre
ședintele Venezuelei. 
Carlos Andres Perez, 
într-un interviu acor
dat ziarului argenti- 
nean ..Clarin" — este 
menită să ducă Ia 
crearea unui ansamblu 
de mecanisme de co
laborare. care să asi
gure afirmarea Intere
selor legitime ale ță
rilor latino-americane.

Abordarea unei ase
menea problematici 
direct de către șefii 
de state este aprecia
tă ca exprimînd do
rința acestora de a 
imprima hotărîrilor ce 
urmează a fi adopta
te un caracter efi
cient. probînd voința 
țărilor de pe conti
nent de a accelera 
procesul recuoerării a- 
vutiilor naționale și 
valorificării lor în In
teresul propriei dez
voltări. al propășirii 
popoarelor latino-ame
ricane.

V. PĂUNESCU

Descoperire. 0 lucrare 8 
compozitorului Franz Schubert, ră
masă. pînă in prezent, necunoscută 
a fost descoperită recent la biblio
teca Școlii superioare de muzică din 
Katowice. Specialiștii apreciază că 
este vorba de una dintre primele lu
crări ale marelui compozitor, care, 
la acea dată, avea numai 13 ani.

Dialog prin satelit. Pre- 
ședintele Franței, Valăry Giscard 
d’Estaing. va avea la 22 ianuarie o 
convorbire cu cancelarul R.P.G., 
Helmut Schmidt, prin intermediul 
satelitului de comunicații „Sympho- 
nie“. realizat de specialiștii celor 
două țări. Cu această convorbire se 
începe programul de experiențe al 
acestui satelit geostationar. lansat la 
19 decembrie anul trecut, cu ajuto
rul unei rachete americane, de la Cap 
Canaveral.

BAGDAD

Conferința internațională 
de solidaritate cu lupta 
poporului coreean pentru 

rcunificarea patriei
BAGDAD 18 (Agerpres). — în 

capitala Irakului s-au deschis sîm
bătă lucrările Conferinței internațio
nale de solidaritate cu lupta poporu
lui coreean, pentru reunificarea pa
triei în mod pașnic și independent.

La lucrările conferinței participă 
reprezentanți ai opiniei publice din 
numeroase țări ale lumii, ai unor 
organizații internaționale, precum și 
o delegație din partea R.P.D. Co
reene.

„SaIiut-4“ și-a încheiat programul de perfecționare 
a sistemului de navigație autonomă

MOSCOVA 18 (Agerptes). — Zborul celor doi cosmonauți sovietici 
Aleksei Gubarev și Gheorghi Greciko, la bordul laboratorului extrate
restru „Saliut-4“, a intrat în a doua săptămînă. Nava cosmică „Soiuz- 
17“ își continuă zborul pe o orbită circumterestră.

în cadrul programului de experiențe biologice și medicale s-a efec
tuat explorarea electrocardiograficâ a ambilor cosmonauți și s-a stu
diat reacția vestibulară cu ajutorul fotoliului rotativ. De asemenea, cos- 
monauții și-au luat probe de sînge în vederea unor explorări de labo
rator viitoare.

S-a încheiat programul de perfecționare a sistemului de navigație 
autonomă. început în perioada cînd stația „Saliut-4“ a zburat în regim 
automat. Sistemul respectiv, din care face parte și un ordinator, per
mite efectuarea măsurătorilor necesare, stabilirea și prognozarea para
metrilor orbitei fără participarea aparatelor terestre. Sistemul de na
vigație autonomă a fost inclus în aparatele de bord permanente ale 
stației.

Cosmonauți! lucrează intermitent cu realizarea unor exerciții fizice. 
Starea sănătății lor este bună. Sistemele de la bordul lui „Sâliut-4“ 
funcționează normal. Zborul în spațiu continuă.

MARGINALII
„Evadarea" miliardarilor...

Dimineață de ianua
rie in portul Sout
hampton. Marele pa
chebot Queen Eliza
beth 11“ se desprinde 
lin de la chei, îți sune
tul sirenelor. Timp de 
92 zile, cele citeva sute 
de pasaaeri. cărora li 
se vor alătura alții la 
Cherbourg. New York 
și Capetown, vor stră
bate mările si oceane
le globului, vor acosta 
in 24 de porturi, efec- 
tuind astfel 38 564 mile 
— ..cea mai senzațio
nală croazieră a dece
niului".

La bordul navei : 
o tonă de caviar, 5 
tone de homari si alte 
delicatese culinare. 
17 000 de sticle de șam
panie si tone de ...toa
lete pentru seratele si 
balurile ce vor avea 
loc pe vas. Unul din

Ieslea cu
Povestea a început 

In urmă cu un an. 
după o cursă cu ob
stacole pe faimosul 
hipodrom de la Au- 
teuil. care ocupă un 
Ioc de prestigiu in lu
mea tu'fului parizian.

Printr-o bizară în- 
tîmplare. din 24 de 
concurenti s-au clasat 
pe primele locuri toc
mai caii cei mai prost 
cotați. $i — coinciden
tă si mai stranie — 
tocmai acești cai au 
fost „jucati" masiv in 
regiunea pariziană și 
pe coasta Mediteranei 
Pentru trei franci s-au 
primit peste... 13 000. 
Doar 20 de borderouri 
ciștigaseră nu mai pu
țin de 5 milioane de 
franci.

Astfel a început o 
anchetă care a stabilit 
existenta unei adevă
rate mafii in lumea 
curselor de cai. Ares
tări după arestări au 
dezvăluit că o serie de 
jochei au fost cumpă-

directorii companiei 
,,Cunard“. căreia îi a- 
partine vasul, a decla
rat că pină si recepții
le regale vor păli pe 
lingă cele ce se vor 
desfășura la bordul e- 
legantului pachebot.

Cine sint fericita pa
sageri nu este greu de 
bănuit, dacă avem in 
vedere că un bilet 
pentru această croazie
ră costă 28 000 de lire 
sterline, iar cabina de 
două persoane — 40 000 
lire. Un muncitor ar 
trebui să lucreze din 
greu aproape 40 de 
ani. fără să mănince 
și fără să se îmbrace, 
pentru a-și putea plăti 
un asemenea lux !

Consemnînd faptul, 
ziarele engleze nu fac 
economie de remarci 
caustice. ..Times" con
sideră această croazie-

ră sul-generis o zadar
nică încercare de „eva
dare" din atmosfera 
sumbră, apăsătoare ge
nerată de dificultățile 
economice prin care 
trece Anglia. Intr-un 
moment în . care zilnic 
sute și mii de oameni 
sint azvirliți pe dru
muri. pradă șomaju
lui. cînd preturile 
prinse in vîrteiul in
flaționist cresc verti
ginos. silindu-i pe 
multi „să-și siringă 
cureaua". fastuoasa 
croazieră a pachebo
tului .,Queen Elizabeth 
II". scrie „Guardian" 
vine să sublinieze o 
dată mai mult flagran
ta inegalitate dintre 
clasele sociale, sfidînd 
opinia publică.

N. PEOPEANU 
Londra

aur, caii și jeraticul
rati spre a falsifica 
rezultatele ; mari sume 
de bani pentru corup
ție. tot soiul de pre
siuni, intrigi si chiar 
amenințări cu moartea 
— un întreg arsenal de 
mijloace fusese pusp în 
acțiune de gangsterii 
curselor. Un individ, 
la care s-au găsit nu
meroase pariuri pen
tru cursa respectivă, a 
fost asasinat in împre
jurări încă neelucida
te. cu o rafală de mi
tralieră. ca intr-un 
film de aventuri 
Ciștigătorli ..norocoși" 
identificați si arestați, 
s-au dovedit a fi niște 
„oameni de paie" ma
nipulați de o bandă 
bine organizată Așa
dar. o operațiune mi
nuțios pusă la punct 
de un „creier", deo
camdată incă nedesco
perit

Comentînd . fantele, 
ziarele franceze consi
deră că marele busi
ness al pariurilor nu

putea să nu atragă pe 
afaceriștii fascinați de 
sumele fabuloase chel
tuite pe hipodromuri. 
Intr-adevăr, „cifra de 
afaceri" depășește a- 
nual 10 miliarde de 
franci, „industria
curselor" utilizind pes
te 150 000 de salariafi 
— aproape cît uzinele 
de automobile „Re
nault" și „Peugeot" la 
un loc...

tn basmele noastre 
populare. Făt-Frumos 
preschimbă o gloabă 
în cal ‘înaripat dindu-i 
să mănince o tavă de 
jeratic. Pe unele tere
nuri de curse de act. 
procesul era invers 
Iar organizatorii escro
cheriilor. care se în
fruptaseră din „ieslea 
cu aur", stau ei acum 
pe jeratic...

Pani 
DIACONESCU

Paris

• „FOTON". Oamenii 
de știință de la Institutul uni
ficat de cercetări nucleare de 
la Dubna au realizat o nouă 
instalație pentru cercetarea 
structurii materiei și fenome
nelor microcosmosului, denu
mită „Foton". Acest agregat 
face parte din noua generație 
a instalațiilor de tip industrial. 
O caracteristică principală a sa 
constă în aceea că este capabil 
să detecteze, în proporție de 
sută la sută, radiațiile electro
magnetice, cu lungimi de undă 
de citeva miliarde de ori mai 
mici decît lungimea de undă a 
fotonilor luminii și să furni
zeze date despre caracteristicile 
acestor radiații unui calculator 
electronic. La dorința experi
mentatorilor, informațiile pot 
fi transpuse pe un ecran de te
leviziune. într-un viitor apro
piat, instalația „Foton" va fi 
utilizată intr-o serie de expe
riențe la sincrofazotronul insti
tutului.

•GRIPA NEOZEE
LANDEZA. Franța, Elveția, 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulga
ria, Spania, Marocul, Argentina 
au fost rînd pe rînd afectate, 
la începutul anului, de epide
mia neașteptat de virulentă a 
unui nou tip de gripă — cea 
neozeelandeză. Potrivit exper- 
ților O.M.S., este vorba de un 
virus de tip A, care are un 
ciclu de activitate de zece ani, 
asemenea faimoaselor virusuri 
de Singapore (1957) sau de 
Hong Kong (1968), care, în di
verse variante, au făcut ravagii 
ani de zile. Actualul virus, de
numit convențional „A-Port- 
Salmers", după numele unei 
localități din Noua Zeelandă, 
unde a fost identificat în 1973, 
se află în studiul specialiștilor 
de la O.M.S., pe baza eșantioa- 
nelor primite din toate cele 
cinci continente, pentru a se 
putea fabrica un nou vaccin.

• AFRICA ÎN CIFRE. 
Potrivit unui raport întocmit 
sub auspiciile O.N.U., Africa 
este, sub raport demografic, 
unul din continentele cele mai 
„tinere" : 45 La sută din locui
torii continentului nu depășesc 
vîrsta de 15 ani și doar 3 la 
sută din populație are peste 65 
de ani. în 1970, cea mai popu
lată țară a Africii a fost Nige
ria, cu 58 milioane locuitori, 
urmată de Egipt, cu 34 milioa
ne. Etiopia cu 25,9 milioane, 
R.S.A. cu 23 milioane. Zair cu 
22,9 milioane. Cea mai mare 
densitate se înregistrează in 
insulele Mauriciu, cu 420 locui
tori pe kilometru pătrat, în 
timp ce Botsvzana și Libia au 
doar un locuitor pe kilometru 
pătrat, situîndu-se la polul 
opus — cu cea mai redusă den
sitate a populației.

• UN NOU SISTEM 
DE CONTROL AL BA
GAJELOR DE MINĂ cu 
ajutorul razelor X se află în 
experimentare de citeva zile 
la aeroportul „Charles de 
Gaulle" din Paris. Aparatura 
respectivă, denumită „Bagagix", 
permite vameșilor și agenților 
de poliție să examineze cu pre
cizie conținutul bagajelor călă
torilor. rezultatul investigației 
apărînd ne un ecran. Timpul de 
expunere a bagajelor la razele 
X este foarte scurt, iar doza ra
diațiilor este atît de slabă. In
cit nu prezintă vreun risc pen
tru peliculele fotografice sau 
benzile magnetice aflate in ba
gaje.

• CEI MAI VECHI 
„EUROPENI". La Chilhac- 
un sătuc francez din Auvergne, 
o echipă de paleontologi a des
coperit unelte preistorice da- 
tînd de acum 1 800 000 de ani, 
cu 800 000 de ani mai vechi de
cît cele scoase la lumină din- 
tr-o grotă situată la Valonnet, 
pe Coasta de Azur, și conside
rate cele mai vechi urme ale 
prezentei omului atît în Fran
ța, cît și în Europa. Potrivit a- 
cestei ultime descoperiri, rezul
tă că primii „francezi" și im
plicit primii „europeni" sint 
mai bătrîrii cu 800 000 de ani 
decît se credea, iar preistoria 
omului pe continentul nostru 
datează de 1 800 000 de ani. A- 
mintim că cele mai vechi do
vezi desnre existența locuitori
lor Africii datează de 4 000 000 
de ani. așa cum o atestă fosi
lele umane descoperite în urmă 
cu citeva luni în Etiopia.

• ASFALT POROS. 
Experții americani au pus la 
punct o metodă de fabricare a 
unui asfalt poros. Deoarece șo
selele acoperite cu acest mate
rial nu au nevoie de sisteme 
speciale de drenaj, construcția 
lor este mai ieftină. Apa pro
venită din precipitații se scurge 
direct, prin porii asfaltului, in 
pămînt. în afară de aceasta, 
noul material asigură o ade
ziune mai bună a pneurilor au
tomobilelor.

• INVENTAR... ZOO
LOGIC. în R. F. Germania 
s-a efectuat recensămîntul lo
catarilor din grădinile zoologi
ce. Aceasta a presupus înregis
trarea. măsurarea și cîntărirea 
a peste 33 000 de animale, nu 
întotdeauna dintre cele mai 
blinde. S-a stabilit, astfel, că 
cea mai înaltă girafă din R.F.G. 
se află la grădina zoologică din 
Koln : ea măsoară 5.40 metri. 
Cel mai greu elefant este găz
duit de grădina zoologică din 
Hanovra și cîntărește 5 tone. 
Cel mai mic mamifer — o spe
cie de insectivor — cîntăreșțe 
1,5 grame și poate fi văzut la^ 
Frankfurt pe Main. La rîndul 
ei, grădina zoologică ditv Miin- 
chen se mîndrește cu doi uran
gutani... gemeni, iar cea din 
Hanovra — cu un jaguar negru.
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