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întreprinderea de utilai chimic „Grivița roșie" din București: aspect din secția cazangerle greaFoto : E. Dichiseanu
- - - - - - Din știrile și reportajele transmise ieri de corespondenții noștri

De-a lungul acestui an — anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României și al celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului — ziarul nostru a prezentat pe larg 
succesele obținute de oamenii muncii, de întregul popor 
în bătălia pentru realizarea înainte de termen a cinci
nalului, pentru accelerarea progresului economic și so- 

i cial al patriei. Acum, cu cît ne apropiem de sfîrșitul anu
lui 1974, veștile care comunică noi și importante rezul
tate în domeniul industriei, investițiilor și agriculturii, în 
construcția de locuințe și alte edificii sociale sînt mai 
numeroase, mai bogate. Sintetic și convingător, știrile 
transmise de corespondenții „Scînteii", telexurile primite

în aceste zile, la redacție înfățișează roadele activității 
neobosite, tenace a celor ce muncesc care, înfăptuind 
neabătut politica partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, își făuresc prin efortul 
brațelor și minții lor o viață tot mai bună, tot mai înflori
toare.

Așadar, încheiem anul 1974 cu bine I Avem dreptul 
să fim mîndri de tot ceea ce am realizat în acest al pa
trulea an din actualul cincinal I Dintre miile de argu
mente - iată, pe scurt, numai cîteva zeci dintre cele mal 
convingătoare și semnificative :

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 1974
Colectivele unităților 

Industriale din județul 
Galați au *ncheia* cu succe3 planul pe anul în curs, iar pînă la 31 decembrie vor realiza o producție globală suplimentară în valoare de 340 milioane lei.

Industria județului Ca- 
raș-Severin. pînă la finele a_ nulul se va obține o Importantă producție suplimentară concretizată, între altele, în peste 7 000 tone huilă, aproape 1 600 tone cocs metalurgic, mai bine de 90 000 tone fontă, oțel și laminate, mașini și

utilaje pentru industria metalurgică și chimică, motoare și boghiuri pentru locomotivele . Diesel electrice, mobilă și alte produse.
Industria județului Co-

vasna. Raportînd printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea planului producției industriale pe 1974, colectivele întreprinderilor din acest județ vor realiza o producție suplimentară de 100 milioane lei.
Combinatele și unitățile

Siderurgice anuntă îndeplinirea, cu o săptămină mai devreme,

a planului producției de laminate pe 1974.
Centrala industrială de 

utilaj tehnologic, chimic, 
petrolier și minier din 
BUCUrești a rea^za*' sarcinile planului anual. Datele centralizate pînă în prezent arată că cele 25 de unități ale centralei amintite au obținut o producție suplimentară care depășește cu 141 milioane lei nivelul planificat.

Trustul de construcții 
lași a îndeplinit, la 24 decembrie, planul pe acest an.

Importante 
capacități industriale 

e Pe platforma chimică de la Florești (Prahova) a început să producă, cu 6 luni de zile mai devreme, un nou și important obiectiv industrial : sectorul de fabricație a camerelor cu . aer auto. în noul sector de fabricație se vor produce peste plan și se vor livra in avans întreprinderilor de autoturisme din Pitești și ..Autobuzul" București peste 100 000 de camere auto. .
o Hidrocentrala de la Băieu- lești a fost conectată definitiv, cu ambele hidroagregate, la sistemul energetic național. Ea lucrează acum cu un potențial de 15,4 MW, sporind astfel puterea instalată în cadrul centralelor hidroelectrice de pe Argeș la 360 MW.
o La Birlad a început construcția a două noi obiective industriale. Este vorba de o nouă capacitate cu profil de aparate de măsură și control șl de fabrica de nutrețuri combinate.

Economii și beneficii 
suplimentareHunedoara. De la, începutul a- nului și piuă în prezent, pe ansamblul județului s-au obținut peste 131 milioane lei beneficii suplimentare. 'Timișoara. Colectivele din cadrul Regionalei de căi ferate Timișoara, care își desfășoară activitatea pe raza a 9 județe, au economisit în acest an 5 000 tone combustibil convențional.Cluj. Unitățile industriale din județ au realizat economii de 105 62(1 tone combustibil convențional și 38 de milioane kWh energie electrică.Teleorman. Colectivele de oameni ai muncii din acest județ încheie anul cu realizări remarcabile în ceea ce privește economisirea energiei electrice și combustibilului. Economiile de energie obținute se cifrează la 30 000 MWh și la 70 000 tonfi de combustibil convențional.

Se pregătește 
recolta viitoareȚăranii cooperatori din JUDEȚUL DOLJ continuă în aceste zile acțiunea de corectare a acidității pe unele suprafețe a- rabileț în vederea sporirii fertilității acestora. în cadrul lucrărilor au fost administrate pe 1 800 hectare aproape 7 000 tone amendamente calcaroase.în localitățile Vîlcele. Drăghi- ceni, Brebeni, Crîmpoaia. Do- brosloveni. Schitu-Perieți și Vi- tomirești, de pe raza JUDEȚULUI OLT, au fost create baraje, cu ajutorul cărora se ’ vor. realiza acumulările necesare de apă pentru irigarea a peste 1 700 ha.Mecanizatorii și cooperatorii din unitățile consiliului inter- cooperatist Peretu, JUDEȚUL TELEORMAN, acționează intens pentru a spori fertilitatea pămîntului. Pe suprafețele destinate producției de legume a anului 1975, ei transportă și administrează cite 40 de tone îngrășăminte organice la fiecare hectar.

Mii de familii 
in locuințe noiVRANCEA. Din cele 1216 a- partamente prevăzute a fi construite în acest an. 1 178 au fost predate beneficiarilor încă de la 30 noiembrie. în prezent se află în faza ultimelor finisaje 392 apartamente. Deci, in total, in județ vor fi date în folosință 1 570 apartamente. Pentru anul viitor, frontul de lucru se găsește într-un stadiu destul de bun — pe șantierele din Focșani, Panciu, Adjud și Mărășești.SUCEAVA. Aproape 1 200 de familii ale oamenilor muncii din orașele județului »-aU mutat anul acesta in noi apartamente proprietate de stat sau personale realizate cu sprijinul statului. Țlnînd seama de sarcinile mult mai mari ce le revin în domeniul construcțiilor de locuințe în anul viitor (1 750 a- partamente). constructorii suceveni depun acum eforturi susținute pentru asigurarea frontului de lucfu necesar viitoarelor realizări în acest domeniu.

Pentru copii 
și tineretRecent, pentru muncitorii ne- familiști ai întreprinderii de porțelan din Curtea de Argeș s-a dat în folosință un cămin confortabil cu spatii de cazare pentru 304 locuri. în cămine similare s-au mai mutat anul a- cesta alți 865 tineri muncitori de la Combinatul de articole tehnice din cauciuc și întreprinderea de textile din Pitești.în acest an, constructorii din ' Cluj-Napoca au realizat 3 oreșe cu cite 100 de locuri, o grădiniță’ cu 180'locuri, mai multe cămine pentru tinerii nefami- liști, săli de clasă, o sală de gimnastică ș.a.Zilele acestea. In municipiul Brașov a fost recepționat și predat beneficiarilor un nou cămin cu 395 locuri destinat tineretului Întreprinderii de autocamioane. în acest an, în județ s-au dat în folosință 15 cămine pentru tineret, cu 4 625 locuri.

Mărfuri multe 
și de calitateVolumul desfacerilor de mărfuri alimentare si nealimentare a crescut, în acest an. fată de nivelul consemnat in 1973, cu aproape 13 miliarde lei, sporuri substanțiale înregistrîn- du-se la principalele bunuri de consum. Rețeaua unităților comerciale de la orașe a sporit, în 1974, cu peste 120 000 mpț ponderea fiind deținută de magazinele organizate pe principii moderne de vinzare. Astfel de unități, au fost date în folosință Ia Tg. Jiu. Miercurea Ciuc. Deva. Ploiești. Suceava și in , alte o- rașe ale tării. Pentru anul 1975 se prevăd noi premiere în a- cest domeniu. în București, de pildă, va fi inaugurat. în zona Obor, cel mai mare complex comercial din țară. De asemenea, în cartierele bucu- reștene Pantelimon. Dorobanți. Titulescu, Colentina vor funcționa magazine nu numai Ia parterul, ci și Ia mezaninul blocurilor.

Dotări 
social-edilitare în acest an. la TIMIȘOARA, a fost dat in folosință un mare spital clinic județean (cu 770 de paturi) cuplat cu policlinică. Totodată, în comunele Gătaia, Variaș și Ghiroda s-au construit dispensare medicale cu secții de medicină generală, pediatrie, stomatologie și case de nașteri, iar într-un număr de 6 localități au fost create cabinete stomatologice utilate cu aparatură modernă.Exprimată In cifre, contribuția tuturor cetățenilor MUNICIPIULUI BUZĂU, prin muncă patriotică, și a edililor la sporirea ..zestrei" orașului înseamnă realizarea în acest an a 1100 mp trotuare. 1,7 km rețele de alimentare cu apă. 1,2 km canalizări. 100 hectare zone verzi, 77 000 arbori și pomi fructiferi plantați, 2 milioane flori sădite de-a lungul străzilor și în Incinta parcurilor de odihnă.

Imagine dintr-un cartier bucureștean<_________ —_________ >

BUCUREȘTI
9

„Vă înmînăm cheia 
apartamentului 26 000“în lumina reflectoarelor, pe șantierele bucureștene se lucrează ca-n timpul verii la ultimele finisaje ale blocurilor de locuințe prevăzute pentru acest an. precum și Ia ridicarea celor din planul pe 1975.— Zilnic sînt prezentate pentru recepție 220 de a- partamente. într-un asemenea ritm, matematic respectat — ne spunea Ing. ȘTEFAN CIUREL, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București — in ziua de 26 decembrie predăm ultimele apartamente, din cele 26 000 con

struite în acest an. Ceea ce, altfel spus, înseamnă circa 80 000 de bucureștenl mutați în case noi. Tot în 1974, în Capitală s-au mai construit : 60 000 mp spații comerciale ; o rețea de creșe și grădinițe (însumirid peste 8 000 de locuri) ; spitalul „Berceni" (cu 800 de paturi) ; cămine pentru muncitorii nefamiliști (cu peste 12 000 de locuri) ; Palatul sporturilor și culturii din Dealul Piscului ; hotelurile „Dorobanți", „Modern" și „Parc", însumînd 1380 locuri (alte 15 hoteluri — reamenajate în acest an și în anul viitor — în imobile vechi, vor adăuga la capa

citatea de cazare aproapa 2 200 locuri). Ca să nu mal vorbim de o serie de importante lucrări edilitare : modernizarea unor artere de circulație pe o suprafață totală' de circa 100 000 mp ; construirea podului peste Dîmbovița (din zona Abatorului) și a pasajului Jiului-Scînteia ; amenajarea unor mari parcuri și zone de agrement, a 160 terenuri de joacă pentru copii etc. etc.— Se poate conchide că
Interviu consemnat de
Dumitru TÎRCOB

(Continuare în pag. a Ii-a)

2. AGRICULTURA
In pagina a 3-a a ziarului prezentăm principalele 

prevederi din plan și modalitățile prin care se va ac
ționa în vederea înfăptuirii lor.

MANGALIA

înaintează spre mare 
marele port al RomânieiUn deceniu, In lunga istorie de două milenii șl jumătate a Mangaliei, poate fi comparat, din punct de vedere calendaristic, cu un fir de nisip din nesfîrșitele ei plaje pe care timpul a vărsat atîtea clepsidre. Și totuși, acest ultim deceniu, prin tot ce s-a construit aici, capătă dintr-odată strălucirea, frumusețea și valoarea unei gigantice perle. O perlă din superbul șirag al tării. Pentru că numai un singur deceniu i-a trebuit Mangaliei — localitatea cu cele mai întinse plaje — pentru a deveni ceea ce este astăzi : jumătate din cele peste 110 000

de locuri în hoteluri ultramoderne, vile și căsuțe de vacantă pentru tot atîția oaspeți la mare, într-o singură serie. Olimp, Neptun, Venus, Saturn, Jupiter sînt stațiunile cu rezonanță internațională ale orașului — sateliții ei care-1 triplează numărul de locuitori în timpul verii.Din lunga, din milenara ei istorie n-a păstrat decît o simplă legendă, pierdută în genunile mării și în ruinele ascunse de pămînt, reamintită ori de cite ori scafandrii aduceau din adîncuri cite o amforă sau cite o ancoră, ori atunci cînd arheologii sco.

teau la Iveală zidurile vechil cetăți — Callatis.Faima de port a Mangaliei dispăruse de mult. Ea este reînviată cu însutită strălucire, după una dintre rodnicele vizite de lucru ale secretarului general al partidului....Cu șase luni in urmă, la porțile de sud ale Mangaliei au bătut constructorii. Aceiași care construiseră la Constanța docurile uscate. Printre primii — Ion Ciufu, șeful unei echipe de betoniști și membrul u-
George MIHAESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

— Programul partidului punt 
In fata instituțiilor de învăță
mânt superior sarcini de am
ploare pentru perfectionarea 
lor sub toate aspectele ; am 
dori să ne vorbiți despre modul 
in care sînt transpuse în viata 
universității clujene obiectivele 
integrării formulate in docu
mentele Congresului al Xl-lea.—Prevederile fundamentale înscrise in Programul partidului cu privire la dezvoltarea învățămintului superior pe calea colaborării sale organice cu producția și cercetarea, iar în acest context emulația specifică perioadei actuale de transpunere integrală în viață a obiectivelor adoptate de forumul comuniștilor români marchează, firesc, și in activitatea u- niversitarilor clujeni o etapă de rodnice infăptuiri. în prezent, eforturile noastre sint concepute și desfășurate astfel incit, prin, generalizarea experienței valoroase și, implicit, prin eliminarea neajunsurilor care mai persistă, toți profesorii și toți studenții să participe atît la activitatea de in- vătămint, cit și la cercetare și producție. pentru ca in felul acesta fiecare facultate, de orice profil, să. contribuie efectiv la dezvoltarea generală a societății. Desigur, și pînă acum

Universitatea clujeană a aplicat consecvent indicațiile cu privire La integrarea învățămintului cu producția șl cercetarea, formulate in mai multe rîndurl de secretarul general al partidului. Pentru etapa imediat următoare ne propunem însă un salt de calitate efectuat deopotrivă In conți-
Convorblro cu academicianul

Ștefan PASCU,
rectorul Universității din Clu|-Napoca

nutul și In structura organizatorică a integrării învățămintului universitar.
— Aproape de fiecare dată 

c'md sînt evidențiate consecin
țele rodnice ale integrării, exem
plele mai elocvente sint culese 
din sfera politehnicii sau agro
nomiei ; de astă dată am dori să 
cunoaștem cîteva eforturi speci
fice învățămintului urbanist: 
care este experiența valoroasă 
de care vorbeați și, de aseme
nea, care sint neajunsurile ce se cer eliminate 7

— Primul indiciu elocvent al aces. tei experiențe'ni se pare a fi însuși faptul că acest an universitar a debutat sub auspicii superioare celui precedent. Raportul dintre activitățile de predare și cele aplicative este net favorabil acestora din urmă ; sistemul practicii studențești înfățișează o legătură mâi sistematică și mai strînsă. cu cerințele vieții practice ; activitatea catedrelor este mai bine concentrată pe probleme de interes social prioritar. Disciplinele biologice — biologia moleculară, biochimia, biofizica — cu tehnicile lor moderne de investigație au fost total integrate in vastul domeniu de activitate practică al biologiei. Realizări importante s-au obținut și . Ia alte facultăți — chimie, geologie, fizică, matematică, științele economice și chiar la unele secții social-umaniste. cum ar fi sociologia — care împreună cu istoria, geografia, științele juridice ș.a. efectuează cercetări complexe, multidis- ciplinare, în Tara Oașului.. Psihologia.. cu specialitatea sa psihologia muncii, și ergonomia participă la cercetări uzinale de stringentă actualitate pentru întreprinderile economice clujene.
Mihai IORDANESCU

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT:

CODUL 
principiilor și normelor muncii.

și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialisteStadiul pregătirii producției - cu 6 zile înainte de începutul noului an

Ancheta noastră în pagina a l!l-a
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL;
DIVERȘI - - - - - - - - - ( 
Zîmbetul
omeniei„Un zimbet al omeniei ? De | 

ce nu? Acel zimbet care înflo
rește fața omului de omenie, I 
dătător de încredere, de apro- I 
piere. Un asemenea zimbet l-am I 
intilnit pe fața doctoriței Geor- ■ 
geta Nicolau, de la Spitalul de 
adulți din Rimnicu-Sărat, în 
fiecare din cele 38 de zile cit . 
am fost internată și supusă 
unei operații extrem de difici
le. Un zimbet care mi-a dat • 
speranță și care a adus acum | 
liniște in casa mea și printre i 
elevii mei" — ne scrie profe- I 
soara Ion Luța, str. Constantin > 
Brincoveanu 41, Rimnicu-Sărat. 
„Ceea ce m-a impresionat cel | 
mai mult la doctorița Nicolau e 
că de 25 de ani lucrează la ace- I 
lași spital din orășelul nostru 
și că n-a tentat-o nici o ofertă I 
de a pleca la un spital mai ma- • 
re, intr-o altă localitate sau 
chiar la București. Iată de ce | acum, că ne aflăm și in preaj
ma Anului nou, fie-mi îngăduit 
să-i transmit și pe această cale 
toată gratitudinea mea, impreu- • 
nă cu urarea de mulți ani și I 
multă bucurie pentru ea și pa- I 
cienții ei".

Descoperirea I 
de la
Dobricelîn preajma satului Dobricel (Bistrița-Năsăud) a fost dezgropată, întîmplător, o mare sabie de bronz, perfect conservată. Specialiștii au stabilit că frumoasa sabie de bronz de la Dobricel are o vechime de 35 da secole și a fost făurită în Grecia antică, la Micena. Se presupune că ar fi aparținut unui conducător de oști de origine tracică. Săbiile de acest fel sint deosebit de rezistente și au faima de a fi fost printre cele mai bune din epoca bronzului. De aceea, erau și foarte scumpe, fiind plătite cu o cantitate de aur echivalentă cu greutatea ei. Prezența unor asemenea săbii în această parte a țării continuă să stea în atenția cercetătorilor.
Cu „aproxi
mație"

Mai mulți gălățeni ne-au 
semnalat faptul că majoritatea 
taximetrelor din orașul lor cir
culă fără aparate de taxat. In 
schimb li s-au dat șoferilor 
niște tabele care indică tarifele 
pentru citeva distanțe mai des 
solicitate. Numai că, in cazul 
in care Un parcurs cerut de un 
călător nu este prevăzut in ta
bel, costul se calculează după 
„ochiometru". De unde, discuții 
interminabile și tocmeli, ca la 
piață. Pînă la urmă, tot șoferul 
are... ciștig de cauză. Interesant 
de văzut cum este „taxată" a- 
ceastă situație de către mai ma
rii transportului in comun din 
Galați. Indiferent dacă folosesc 
sau nu și ei taximetrele.

Un pas greșitVenit la niște prieteni în satul Zăpodia, F. Marasin din Pa- rincea (Bacău) a stat la taifas și la chef pînă spre miezul nopții. Deși prietenii l-au sfătuit și l-au rugat să rămînă la unul din ei să doarmă, F.M. a ținut-o morțiș — nu și nu ! A pornit, pe intuneric, spre casa, cale de 20 de kilometri. Ca să scurteze din drum, a luat-o oblu pe cîmp. La un moment dat, fara să-și dea seama că merge pe buza unei prăpăstii, a făcut un pas greșit și... Și a fost găsit abia peste citeva zile. Prea tțrziu pentru a mai fi salvat.
Sărmanul

• ••

hot!>
o bună bucată de vreme, pe 

Dumitru Dincă din comuna 
Breznița de Ocol, județul Me
hedinți, il atrăgeau, irezistibil, 
bicicletele altora. După ce a 
„plătit" cu virf și îndesat a- 
ceastă „pasiune" a lui, iată-l la 
miliție reclamind :

— Așa cum m-ați făcut pe 
mine om de treabă, vă rog sa-l 
faceți acuma și pe cel care mi-a 
furat bicicleta. Nou-nouță era. 
Ah, dacă-l prindeam eu pe hoț 
la fața locului...

Organele de miliție încep in
vestigațiile. Se părea că hoțul, 
nelăsind nici o urmă, ar fi tare 
greu de găsit. Dar D.D., recla
mantul, a avut noroc. Dorința 
lui ca hoțul să fie găsit cit mai 
repede i-a fost tot repede înde
plinită : hoțul era chiar... D.D.

Do la 
rumeguș

păgubaș

Trista veste i-a zguduit pe I toți locuitorii comunei Apahida, județul Cluj. O sobă improviza- I tă a fost înfundată de Andrei . Repede cu rumeguș. în timpul cit a ars, mocnit, rumegușul a | emanat gaze toxice. Soția lui, împreună cu trei din cele patru fetițe, și-au pierdut viața. -Cu | greu, numai soțul și o fetița de • trei • ani au fost salvați la spi- g tal.
Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu spriflnul corespondenților I
„Scintell1

AMFITEATRELE AUDITORHiLU 
DE MASĂ

Din Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, precum și din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. se desprinde necesitatea îmbunătățirii activității de răspindire a cunoștințelor științifice în rîndul maselor. în acest context, am realizat o convorbire cu MARIA PITICĂ, secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., președinta comisiei județene a Frontului Unității Socialiste, despre activitatea de răspindire a cunoștințelor științifice în județul Sălaj.
— Vă rugăm să ne relatați 

cum îndrumă și coordonează 
consiliul județean al Frontului 
Unității Socialiste activitatea 
comisiei județene pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științi
fice ?— în primul rînd vreau să remarc faptul că membrii comisiei județene participă nemijlocit Ia țiunile ce se treprind atît organizarea expuneri, teri, brigăzi științifice etc., cît și in îndrumarea activității comisiilor orășenești și comunale de răspindire a cunoștințelor științifice. Un ajutor prețios în orientarea și organizarea activității comisiei îl constituie participarea unor membri ai Comitetului județean Sălaj al P.C.R. la ședințele de lucru ale comisiei, ce se organizează trimestrial și în care se analizează aportul organizațiilor de masă și obștești și al instituțiilor specializate în activitatea de răspindire a cunoștințelor științifice. Nu demult, de exemplu, a fost analizată contribuția consiliului județean al sindicatelor în răspîndirea cunoștințelor științifice in rîndul oamenilor muncii din județ, iar într-o consfătuire comună de lucru a membrilor comisiei, a președinților comisiilor orășenești și comunale și directorilor universităților populare s-a analizat critic modul cum s-a desfășurat activitatea în cadrul universităților populare. Tot în acest cadru a fost stabilit un program de lucru comun, în perspectivă, în vederea permanentizării și îmbunătățirii activității de răspindire a cunoștințelor științifice în perioada care urmează.

— Care dintre formele de răs- 
pîndire a cunoștințelor științifi
ce s-au dovedit a fi mai eficien
te ? Aveți în vedere problema 
diversificării acestor forme ?— Dintre formele de activitate care s-au validat cu eficiență sporită s-au dovedit a fi cursurile universităților populare, organizate în toate orașele și comunele județului. în anul trecut au funcționat 58 asemenea universități populare, cu 614 cursuri, frecventate fiind de peste 15 mii cursanți din rîndurile muncitorilor, țăranilor cooperatori și intelectualilor. în a- cest an, numărul celor care învață în cadrul acestor universități populare este mult fnai mare. Tematica ' cursurilor este mai variată, ținîndu-se seama de cerințele diferitelor categorii de cetățeni. Sînt organizate cursuri pe teme ca : „Știința în slujba vieții", „Cadran politic", „Organizarea științifică a producției și a muncii", „Cultură și civilizație", „Cultura medicală" etc., precum și

altele, care contribuie la ridicarea nivelului de pregătire profesională a țăranilor cooperatori : zootehnie, pomicultură, legumicultură, chimizarea agriculturii, cunoașterea mașinilor a- gricole, apicultura.Pe lingă sesiunile de comunicări științifice, șezătorile științifice, simpozioanele și colocviile organizate de societățile științifice ale cadrelor didactice și alte foruri inițiază acțiuni. „deschise" pentru masa de cetățeni. Uniunea societăților medicale, de exemplu, cu aportul unor cadre medicale valoroase, a organizat în orașele Șimleul Silvaniei, Cehul Silva- niei. Zalău și comuna Crasna brigăzi științifice sanitare, care au întîlniri periodice cu țăranii cooperatori din satele mai îndepărtate de aceste cen-■ tre medicale.Cu aportul comitetului județean al U.T.C. și inspectoratului județean

misiile de răspindire a cunoștințelor științifice din orașul Zalău, Napra- dea, Crasna, Bocșa, Halmajd, Băni- șor, Mirșid, Coseiu, Chiejd și altele. La nivelul unor orașe și comune nu totdeauna există o coordonare deplină a manifestărilor educative, fapt ce a dus la paralelisme. Desigur, împotriva acestor lipsuri luăm atitudine hotărîtă pentru a le elimina cu de- săvîrșire.
— In domeniul conținutului 

activităților comisiilor orășenești 
și comunale, ce considerați că ar 
mai trebui făcut ?— Cred că puțin s-a acționat pentru formarea gîndirii economice și juridice a oamenilor. Va trebui intensificăm propaganda tehnică, gricolă și juridică, iar aceasta să o facem în funcție de nevoile șl cerințele oamenilor, să

să a-

ac- în- in de dezba- brigăzi științifice etc., îndrumarea activității

Din experiența Comisiei județene Sălaj 
pentru răspîndirea cunoștințelor științifice

școlar, au luat ființă brigăzi științifice ale uteciștilor din licee, organizează întîlniri cu elevii din clasele mai mici și dezbat probleme de știință, de comportament, desigur cu sprijinul cadrelor didactice. Aceste brigăzi științifice urmează să aibă întîlniri și cu pionierii din cadrul cercului „Prietenii adevărului". De asemenea, s-au dovedit eficiente brigăzile științifice formate din femei din rîndul muncitoarelor fruntașe, al intelectualelor, care au întîlniri „de la inimă la inimă", pe diferite teme, cu muncitoare și țărănci cooperatoare.Pentru intensificarea propagandei tehnice și economice se organizează brigăzi științifice formate din ingineri, tehnicieni și economiști, cărora li se alătură conducătorii întreprinderilor sau cooperativelor agricole de producție unde își desfășoară activitatea brigada. Aceste brigăzi organizează dezbateri pe secții, ateliere și brigăzi de muncă în vederea însușirii de către muncitori a noutăților din domeniile tehnicii și economiei și a cunoașterii conținutului documentelor de partid.
— Ce lipsuri considerați că 

persistă in acest domeniu ?— Făcînd o analiză în spirit critic, în lumina sarcinilor mari și complexe ce stau în fața noastră în toate domeniile de activitate, desprinse din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., apreciem că în domeniul muncii educative mai avem încă foarte multe de făcut. Vorbind de activitatea de răspindire a cunoștințelor științifice, trebuie să arătăm că n-am reușit să-i antrenăm în mod corespunzător pe toți cei care lucrează pe tărîmul muncii educative. Mai sînt, de pildă, factori educaționali care nu dau dovadă de nici un fel de inițiativă, așteptînd să li se spună mereu ce să facă. Uneori se stabilesc acțiuni care pe parcurs nu se realizează, îmi aduc aminte, de exemplu, că de nenumărate ori s-a propus ca brigăzile științifice de la comune să se deplaseze in toate satele aparținătoare. Propunerile au rămas însă doar consemnate in procesele verbale. în a- ceastă direcție putem cita negativ co-

care

schimbăm optica unora de a răs- pindi cunoștințe științifice „pure“, fără ca ele să,fie legate de cerințele vieții spirituale. Vorbind de conținutul acestor manifestări, cred că și comitetul județean de cultură și e- ducație socialistă, x“'tele de cultură, prin așezămin- ar putea face mai mult. Consiliile orășenești și comunale ale Frontului " Socialiste vor trebui să analizeze periodic și ori de cite Unitățiiperiodic și ori de cite ori este nevoie activitatea comisiilor de răs- pindire a cunoștințelor științifice.
— Ce măsuri ați luat pentru 

îmbunătățirea activității de răs
pindire a cunoștințelor știin
țifice ?— Ne străduim să îmbunătățim în permanență, relațiile dintre comisia județeană și cele orășenești și comunale. Membrii comisiei județene răspund de cite două, trei comisii, sprijinind concret asigurarea conținutului corespunzător tuturor acțiunilor de răspindire a cunoștințelor științifice. Organizăm acțiuni metodice cu membrii comisiei județene, manifestări ce constituie model pentru comisiile orășenești și comunale. în prezent ne preocupăm să îmbunătățim activitățile comisiilor orășenești și comunale, prin antrenarea tuturor categoriilor de intelectuali la munca de răspândire a cunoștințelor științifice, prin folosirea materialelor existente la cabinetele tehnice și la cele de informare și documentare din județ, a bazei materiale și didactice din școli. Avem în vedere și modernizarea formelor de răspindire a cunoștințelor științifice ; zestrea așezămintelor culturale din județul nostru a crescut în acest an, ele fiind dotate cu diapozitive, diascoluri, stații de amplificare, a căror valoare se ridică la a- proape 200 000 lei.în prezent și in viitor, la baza întregii activități desfășurate de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, de așezămintele culturale. de ceilalți factori educaționali din 'județ vor sta documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., documente ce constituie un izvor nesecat de cunoștințe în toate domeniile de activitate.

Convorbire realizata de
Gtieorghe RUSU
corespondentul „Scînteil"
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Măsurile 
necesare 

nu s-au lăsat 
așteptate în organizația de bază de la C.A.P. Ha- giești, comuna Sinești, județul Ilfov, nu se desfășoară nici un fel de activitate, se spunea intr-o scrisoare adresată redacției. Secretarul biroului organizației de bază, Vuță Enache, care îndeplinește și munca de brigadier, nu se interesează de problemele colectivului, n-a organizat nici o adunare generală. în cooperativă au fost comise nereguli, au existat serioase lipsuri in sectorul zootehnic, dar despre toate acestea nu s-a discutat nimicși nu s-a luat nicr o măsură.Comitetul județean Ilfov al P.C.R. ne-a răspuns că, într-ade- văr, tov. V. Enache nu și-a exercitat cu simț de răspunderemunca de secretar pe Olt, precizacare i-a încredințat-o adunarea generală. Munca de partid nu s-a desfășurat în baza unui plan trimestrial. Secretarul a avut în vedere mai mult interesele sale personale. Bineînțeles, se subliniază în răspuns, pentru toate aceste lipsuri se face vinovat întregul birou al organizației de bază. Concluziile cercetărilor au fost discutate într-o adunare generală, care a hotărît sancționarea lui cu vot de blam și scoaterea din munca de secretar.De asemenea, s-a făcut propunerea ca tov. Tănase Eftimie, președintele C.A.P., să fie scos din biroul organizației de bază a cooperativei și să fie pus în discuția biroului comitetului comunal de partid, al cărui membru este, el răsounzînd din partea acestuia de organizația de bază a coope

rativei agricole. In continuarea răspunsului se arată că s-a atras atenția tov. An- ghel Vasile, secretarul comitetului comunal de partid, asupra felului defectuos în care a exercitat controlul muncii de partid în această organizație și asupra modului in care membrii biroului își îndeplinesc sarcinile în organizațiile în care sînt repartizați, în încheiere se exprimă convingerea că măsurile luate vor duce la îmbunătățirea activității organizației de bază a cooperativei agricole de la Ha- giești.
Cîrsd reclamatul 

verifică... 
reclamataDupă ce a înfățișat pe larg „odiseea" obținerii drepturilor in schimbul muncii prestate in C.A.P., cooperatorul Iordache Gheorghe, din comuna Găvănești, județul în scrisoarea trimisă redacției : „Tov. ing. șef al C.A.P. împreună cu tov. instructor Tănase de la U.J.C.A.P. Olt au hotărît să se răzbune. Astfel, in noaptea de 20 X 1974 la ora 21,00 au luat I.M.S.-ul C.A.P., au mers la tarlaua pe care aveam coceni legați snopi și au dat foc la 600 de snopi (subl. ns.), după care au dat dispoziție tractoriștilor să are peste scrumul cocenilor. Despre aceasta mi-au spus tractoriștii, care au venit la mine acasă la ora 3 noaptea".Avînd in vedere gravitatea faptului, fiind vorba de distrugerea. cu intenție, a unor bunuri, am adresat scrisoarea Comitetului județean Olt al P.C.R. în răspunsul primit la redacție — întocmit de U.J.C.A.P. Olt și purtînd viza comitetului județean de partid — se clarifică

„odiseea" porumbului cuvenit cooperatorului, după care se arată : „...nu este adevărat că s-a dat foc cocenilor reclamantului. Este a- devărat că in noaptea de... s-a arat in tarlaua în care avea coceni și reclamantul..., unde îi rămăseseră nelegați circa 100 snopi (subl. ns.). Dar aceștia au fost luați de tractoriști și trecuți pe arătură". Urmează o frază, care nu prea are legătură cu subiectul scrisorii, dar redactată în scopul de a-1 defini, oarecum, pe autor. „Reclamantul, se spune în răspuns, este paznic la I.I.L.-Balș, nu lucrează zi de zi în C.A.P., caută numai niște posibilități de a lua produse din C.A.P. cu e- forturi mai mici".La prima vedere, reiese o discordanță între cele afirmate în scrisoare și constatările redate în răspuns. Omul spune că i s-a dat foc Ta 600 snopi coceni ; în răspuns se afirmă că-i vorba doar de 100 snopi, dar care nu au fost arși, ci doar trecuți pe arătură. Finalul răspunsului este însă de natură să limpezească în- trucîtva lucrurile. Iată ce se scrie, negru pe alb : „Scrisoarea a fost rezolvată de tov. Tănase Marin, instructor Ia U.J.C.A.P. Olt". Adică tocmai cel ce era reclamat în scrisoare a fost trimis „să verifice" lucrurile și „să stabilească" adevărul. Trebuie să subliniem că, procedin- du-se astfel, s-au încălcat hotărîrile de partid și de stat în legătură cu verificarea și soluționarea scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii. Credem că biroul comitetului județean de partid nu va îngădui o asemenea abatere. în consecință, așteptăm un nou răspuns.
Neculai ROȘCA
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Unitățile aparținînd grupului întreprinderilor de industrie locală Timiș și-au onorat integral angajamentele asumate în întrecerea pe acest an. Contribuția cea mai mare au adus-o colectivele întreprinderilor „Banatul", „Extraceram" și Combinatului de industrie locală din Timișoara,, precum și cel al întreprinderii „Timișul" din Lugoj, care, în aceste zile, înscriu noi realizări pentru a încheia anul 1974 cu sporuri de producție și mai mari.— în centrul atenției muncitorilor și specialiștilor noștri — ne spune ing. Ion Staicu — director general al grupului — se află preocuparea susținută pentru a pune la îndemîna beneficiarilor o gamă cît mai bogată de produse cu parametri tehni- co-funcționali și economici superiori. în total, în acest an au fost asimilate în fabricație 90 de produse noi,'Din datele furnizate de spe- . claliști și în urma vizitelor la ț diverse locuri de muncă am ■ desprins dorința colectivelor din unitățile grupului de a încheia cît mai repede pregătirile pentru trecerea la fabricația noilor produse, astfel ca o bună parte dintre acestea să a- jungă în magazine încă de la începutul anului viitor. Ponderea o vor deține aparatele elec- trocasnice, mobila corp, micul mobilier și articolele de uz casnic din metal, lemn, mase plastice, ceramică și sticlă — ca urmare a sondajelor făcute atit prin magazinul propriu de prezentare, cît și prin celelalte unități ale comerțului, în rîndul a numeroși cumpărători. Printre produsele al căror act de naștere va fi semnat în 1975 se numără : hidroforul de uz casnic de capacitate mărită (150 litri și 200 litri), fierul de călcat cu termostat, autosifonul de 2 litri, dormitorul stil (cu sculpturi camera de tineret tabil, garnitura de plexă pentru trei bila de bucătărie și tip „Rustic", soba de încălzit cu acumulare de căldură și altele. Odată cu diversificarea gamei sortimentale, livrările către fondul pieței vor spori, comparativ cu acest cu circa 20 milioane lei.

și sufrageria și intarsii), cu pat raba- mobilă com- camere, mo- tip „Modul" electrică
an,

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteil"
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Noutăți promise de cooperația 
meșteșugărească pentru 1975

Ni s-a stricat televizorul ^au mașina de spălat rufe, dorim să comandăm pantofi ori să închiriem un aparat de radio>? Desigur că în asemenea situații, ca și în multe altele, asemănătoare, apelăm la serviciile cooperației meșteșugărești. Cum au evoluat ele în 1974 și cum se vor prezenta în continuare ? Chiar dacă, în privința cantității și a calității, serviciile meșteșugărești nu răspund încă pe deplin cerințelor publicului larg — rezervele de îmbunătățire în acest sens fiind, practic, inepuizabile — se cuvin menționate un șir de progrese. In primul rind — dezvoltarea lor considerabilă din ultima vreme. Astfel, în acest an, volumul total al serviciilor oferite cetățenilor din întreaga țară a înregistrat o creștere de a- proape 12 la sută față de 1973 ; în 1975, creșterea va trece de 16 la sută față de 1974 (în felul acesta, anul viitor va marca o creștere cu 100 la sută față de 1968).Pe ce căi s-au realizat și se vor realiza, în continuare, sporurile menționate ?în primul rînd, prin dezvoltarea bazei materiale, respectiv prin înființarea de noi unități : în 1974 — aproape 900 ; în 1975 — peste 1 100. Noile unități, amplasate de regulă la parterele blocurilor de locuințe și în complexe comerciale, se construiesc — cu precădere — în cartierele unde densitatea populației este mai măre și unde este nevoie de tot mai multe dotări edilitare.în paralel, se vor diversifica în continuare profilurile de activitate, prin organizarea de noi servicii. In acest an au funcționat, pentru prima dată : unități de reparat instalații interioare pe bază de abonament (la Arad), centre de închiriat biciclete (București, Brașov, Constanța) sau de preluat obiecte pentru spălat și curățat de la domiciliul clienților (Pitești, Brăila) ; minigrădinițe (CIuj-Napoca, București, Constanța); birouri care mijlocesc cetățenilor diverse vînzări-cumpărări (Timișoara, Arad) ș.a. Tot în 1974 au fost organizate experimental — și, se pare, cu bune rezultate — primele case de comenzi pentru servicii (Ia Cluj- Napoca, Brașov, Drobeta Tr. Severin și București), cetățenii putînd solicită aici efectuarea unei game largi de prestări la domiciliul lor. O

® Volum dublu de servicii 
comparativ cu anul 1968 

® Peste 1 100 de noi 
unități

• Premiere ale confortu
lui cotidian și gamă 
variată de bunuri de 
consuni

atenție deosebită s-a acordat serviciilor menite să ușureze munca femeilor în gospodărie — acțiune în curs de desfășurare.Care vor fi noutățile anului 1975 în sectorul serviciilor meșteșugărești ? în toate localitățile cu o populație mai mare de 100 000 locuitori vor lua. ființă case de comenzi pentru servicii ; în toate localitățile reședință de județ și în principalele municipii vor fi organizate minigrădinițe și cluburi pentru copii ; în toate cartierele și în centrele muncitorești vor fi amplasate unități cu profiluri de bază ale sectorului de textile-în- călțăminte ; va continua în toate județele acțiunea de organizare a serviciilor gospodărești ; în municipiile Cluj-Na- poca și Brașov se, va experimenta activitatea de autoservire la spălătoriile și curățătoriile chimice ; se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea acelor servicii față de' care cererea populației înregistrează o creștere sporită : întreținerea bunurilor electrocasnice, a aparatelor de radio și a televizoarelor ; prestațiile în construcții ; activitatea de spălat și curățat chimic ; întreținerea și repararea autoturismelor : serviciile la domiciliul clienților etc. De altfel, pînă la sfîrșitul anului viitor, cooperația meșteșugărească și-a propus să extindă in așa măsură gama de servicii, incit în fiecare localitate urbană să funcționeze servicii de cel puțin 70 profiluri. Totodată, cooperația meșteșugărească are în vedere să ofere populației — pe lingă serviciile unităților sale — o gamă diversă de produse de larg consum : articole de uz casnic și gospodăresc, confecții, tricotaje, încălțăminte etc. (în acest an, aproape 1/5 din produsele cooperației livrate fondului pieței le-au constituit sortimentele noi, iar pentru 1975 s-au pregătit, numai în sectorul metalo- chimic, peste 200 noi produse),...Acestea ar fi — desigur, pe scurt, — principalele noutăți pe care și Ie-a prevăzut cooperația meșteșugărească pentru 1975. Să sperăm că, prin efortul lucrătorilor din acest sector, unitățile meșteșugărești vor asigura condiții superioare de servire a clienților, satisfăcind în tot mai mare măsură cerințele populației.
MIJiai IONESCU
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ÎN JUDEȚUL OLTSLATINA (Corespondentul „Siîh'teii", Emilian Rouă). — Rețeaua comercială a județului Olt dispune în prezent de aproape 1 500 unități de desfacere și .prestatoare de servicii către populație.— în vederea satisfacerii în șl mai mare măsură a exigențelor cumpărătorilor — ne spune tov. Nicolae Uiuț, directorul direcției

BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)anul 1974 a fost deosebit de darnic pentru patrimoniul urbanistic al Capitalei. Care sint perspectivele din 1975 ?Programul anului 1975 prevede construcția a 33 850 de apartamente, 250 săli de clasă, 10 000 de locuri în creșe și grădinițe, 120 000 mp spații comerciale,- realizarea a 10,3 km artere de apă, a ultimei porțiuni de 5,3 km din canalul colector ce traversează orașul de la Mogoșoaia pînă la „23 August", prelungirea magistralei de termoficare (pentru extinderea rețelei in estul orașului) ș.a. O bună parte din viitoarele locuințe vor fi ridicate pe străzi și artere principale — Panteli- mon (pină la Șos. Iancu- lui). Doamna Ghica, Dorobanților, Titulescu, 1 Mai, Giurgiului, Ion Șulea — precum și în cartierele Drumul Taberei, Bercfini, Titan. De asemenea, într-o serie de zone importante ale orașului vor fi date în folosință edificii social-cul- turale de mari proporții : magazinul central din Piața Unirii și complexul „Al- mo“ din Piața Obor (care vor avea împreună o suprafață de peste 40 000 mp), spitalul clinic cu 1 500 de paturi din apropierea Facultății de medicină, pavi

lionul secției de neurochirurgie (cu 530 de paturi) de la spitalul „Dr. Gh. Marinescu" etc. Concomitent, se va încheia acțiunea de modernizare a șoselelor Co- lentina și Pantelimon, se va realiza străpungerea Mihai Bravu-Abator (pentru crearea unei legături directe între Titan și Ber- ceni), va fi terminat B-dul Jiului (pentru a asigura legătura dintre Piața Scinteii și B-dul Bucureștii Noi și, implicit, legarea cartierului Pajura de centrul orașului), va începe sistematizarea Șoselei Giurgiului.O lucrare deosebită, un dar pe care, desigur, bucu- reștenii îl vor primi cu multă bucurie va fi parcul de distracții — care va constitui unul dintre cele mai atractive obiective turistice ale Bucureștiului.— Multe dintre construcțiile anului 1975 au trecut de mult faza proiectelor.— într-adevăr, pînă a- cum au început lucrările de construcție la peste 26 000 de apartamente, din care pînă la începutul noului an 5 300 vor avea structura încheiată. S-au asigurat condiții pentru ca fiecare șantier să se încadreze în termenele prevăzute, aceasta fiind o condiție esențială a realizării acestui vast program de construcții.

Se dezvoltă rețeaua comercialăcomerciale județene — pr.eocupat permanent să ne-am înființăm noi spații comerciale. . La Șlatina. de pildă, s-au dat în folosință' un magazin cu articole de sport și pescuit și un nou magazin pentru copii denumit „Luminița", iar la parterul unor blocuri din cartierul „Crișan II" funcționează noi unități de desfacere. Totodată, am organizat

schimburi Ja magazinele solicitările sînt. mai mari, aledouă undeUna din . marile realizări comerțului slătinean,, așteptată cu mult interes de locuitorii orașului, o constituie darea în folosință, de curînd, a unui mare magazin, Acest magazin, denumit „Oltul", va dispune o suprafață comercială utilă peste 6 000 metri pătrați. de de

î

I

de produse electrocasnice
Larg sortiment

Pregătirile febrile în vederea întîmpinării noului an includ printre magazinele ce trebuie vizitate și pe cele cu produse electrocasnice. Un televizor nou, pe ecranul căruia să poată' fi urmărit, în cele mai bune condiții, programul din noaptea Anului nou este ținta căutărilor celor mai mulți dintre cumpărători. Diversele tipuri de aparate, unele dintre ele apariții noi ale ultimului semestru, dau posibilitatea unei alegeri potrivite cu bugetul familiei și dimensiunile încăperii în care urmează să fie instalat. Și cei care doresc să-și cumpere un aparat de radio — obișnuit sau

diferite modele.și raioanele de spe- oferă o gamă de pro- să contribuie la echi-
portabil, cu picup sau fără — la dispozițieMagazinele cialitate mai duse meniteparea modernă a locuinței : frigidere de mai multe capacități, mașini de spălat rufe, aspiratoare de praf, mașini de gătit ș.a.Tot pentru interiorul locuinței, unitățile comerciale reșpective propun o gamă de zeci și sute de modele de corpuri de iluminat (lămpi, lampadare, lustre, veioze, aplice etc.) într-o varietate capabilă să răspundă celor mai variate și înalte exigențe.

i

A

MANGALIA
(Urmare din pag, I)nei familii dobrogene, în care meseria aceasta a fost îmbrățișată de 4 bărbați, „în 14 ani am turnat toți la un loc atita beton cît ar intra într-un baraj de hidrocentrală. Numai că fiecare am lucrat pe alte șantiere — la sonde, la porturile și cheiurile Dunării, în Deltă, la aeroportul Kogăl- niceanu, la blocurile de locuințe, peste tot", se prezintă el cu mîndrie.De data aceasta însă, lucrul trebuia început prin excavații și Ion Giufu, absolvent al unei școli de calificare pentru .topometri, iși punea în aplicare cea de-a doua meserie, jalonînd, împreună cu echipa lui, cotele pe care urmau să le atingă excavatoarele și buldozerele.Concomitent au apărut și caravanele motorizate, de mașini grele, în stare să transporte un vagon și jumătate — două vagoane de povară, pe zece roți. O caravană de 70 de astfel de autocamioane, cele mai multe purtînd cunoscuta marcă „ROMAN", s-a a- pucat să strămute în mare, din albia viitoarelor docuri, la început cîte 3 000 de tone, apoi cite 5 000 și în prezent cîte lb 000 tone de piatră. Și astfel, odată cu dislocarea rocilor și apariția viitoarei incinte a docurilor șantierului naval. în care se

vor construi navele de mare tonaj ale Mangaliei, au început să înainteze zilnic în mare cele două diguri de larg ce vor deveni dane de acostare ale viitorului port, în șase luni, din albia docurilor s-au excavat 220 000 mc de piatră. Cele două diguri, ca două brațe puternice, au crescut în mare pe o distanță de a- proape 800 de metri. La sfîrșitul anului, excavația, însumind un volum de 300 000 m c, va fi terminată, după cum vor fi isprăvite și platformele laterale, de nord și de vest, ale docurilor.Excavatoriștii se grăbesc să încarce mai repede cu- vele autocarosatelor. Șoferii se grăbesc să. curețe mai repede locul pentru a crea front de lucru beto- niștilor. Betoniștii, la rîndul lor, sînt nerăbdători să aștearnă fundațiile imensei incinte a docurilor în care se vor monta nave gigant de cite cincizeci și cinci pină la o sută de mii de tone. în timpul acesta, constructorii viitoarelor nave nu stau nici ei degeaba. Pentru că primul mineralier de 55 000 tone care se va construi aici (asemănător cu cel care s-a întrupat la Constanța) abia a apărut pe planșete, iar în ateliere ori sub cerul liber au și început pregătirile de fabricație. Se lucrează concomitent la construcția viitorului șantier naval, a

viitorului port, a viitoarelor nave. Viitorul, așadar, se conjugă aici la prezent. Iar perspectiva care va definitiva noua vocație a Mangaliei se va traduce astfel: cite un vapor de asemenea dimensiuni în fiecare trimestru. Asta, înainte de sfîrșitul viitorului plan cincinal, cînd șantierele navale românești de pe malul mării vor construi, într-un singur an, jmai mult de jumătate din capacitatea întregii flote de azi....Se grăbesc constructorii șantierului, ai portului și ai primului mineralier. Dar se grăbește și orașul spre viitor și în același timp spre milenara lui vocație. Orașul a început să-și mărească perimetrul, pregătind viitoarele locuințe. Pînă în 1980 își va dubla populația. Anul acesta a însemnat la Mangalia 240 de apartamente noi. Anul viitor se vor construi încă 750 de aparta-, mente. Ritmul va crește pină la 3 500 de apartamente în 1980. Se construiesc, în același timp, cămine pentru tineret și grădinițe pentru copii.Pe toate liniile, pe toate planurile și în toate direcțiile, Mangalia înaintează spre viitorul pe care cu a- tîta exactitate și în atît de bogate și frumoase 'culori l-a jalonat, pentru întreaga Românie socialistă, Congresul al XI-lea al partidului.
I
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PREGĂTIRII 
PRODUCȚIEI - 

cu 6 zile 
înainte de începutul 
NOULUI AN La una din instalațiile Combinatului petrochimic Brazi

2. AGRICULTURA
Planul pe anul 1975 asigură dezvoltarea intensivă a agriculturii — ramură 

de bază a economiei noastre naționale — prevăzînd lărgirea și modernizarea în 
continuare a bazei sale tehnico-materiale, sporuri însemnate de producție, o mai 
bună valorificare a rezervelor și posibilităților existente în unitățile agricole.

PRODUCȚIA DE CEREALE SE PREVEDE A FI DE 20 MILIOANE TONE,

— La 19 noiembrie a.c., uni
tățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte 
Și Electrotehnicii și-au îndepli
nit planul pe patru ani din cin
cinal. Ce producție suplimenta
ră vor obține pină la finele lu
nii decembrie ?— Comparativ' cu prevederile inițiale ale cincinalului — ne-a spus tovarășul TRAIAN TURTURICA, director adjunct al Direcției plan- dezvoltare — pînă acum s-a înregistrat o producție suplimentară de peste 5 miliarde Iei. Planul pe acest an se îndeplinește integral, îa unele sortimente importante consemnindu-se mari depășiri. Este vorba de motoare electrice (cu mai mult de 200 MW), aparataj electric de joasă tensiune în valoare de 200 milioane lei, 1 500 km cabluri electrice nearmate, mijloace de automatizare în valoare de circa 100 milioane lei, 370 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria ușoară ș.a. în final, toate acestea înseamnă un a- vans de 78 de zile în înfăptuirea cincinalului pe ansamblul ministerului.

— In anul viitor, ritmul de 
creștere a producției in unitățile 
ministerului va fi de circa 21 
la. sută-, sporuri mai substanțiale 
fiind prevăzute pentru subramu-

rile de înaltă tehnicitate, purtă
toare de progres tehnic : ma
șini-unelte — 34 la sută, meca
nica fină și optica — 59,3 la su
tă, electronica — 32,2 la sută. In 
ce măsură sint asigurate, in în
treprinderile și centralele mi
nisterului, toate condițiile teh
nice și organizatorice necesare 
realizării acestor sarcini de 
plan ?— Trăgînd învățăminte din experiența de pînă acum, cind rezultatele din primele decade ale anului s-au situat, de regulă, sub media realizărilor ulterioare, conducerea ministerului a luat o serie de măsuri pentru pregătirea corespunzătoare a producției, asigurarea în toate unitățile a premiselor propice unui demaraj puternic al producției din prima zi de lucru a anului 1975. Drept urmare, peste 95 la sută din producția anului viitor este nominalizată, iar această acțiune vă fi încheiată pînă la șfîr- șitul anului. Unele probleme se mai ridică în. domeniul contractării producției marfă la anumite mașini-u- nelte și produse electrotehnice (cabluri de automatizare), dar acestea nu afectează producția trimestrului I. Cauza unor atari restanțe constă fie în faptul că unii producători nu s-au preocupat în măsură suficientă de popularizarea noilor produse (între

prinderile bucureștene „Automatica" și „Electronica", „Electromotor" din Timișoara, întreprinderea de elemente de automatizare din Bîrlad), fie în depunerea cu întîrziere de către beneficiari a documentației tehnice. Pentru urgentarea contractării întregii producții din anul viitor se aplică acum o scrie de măsuri, cum sint : analizele efectuate cu beneficiarii , pentru stabilirea exactă a necesarului (în cazul mașinilor-unelte), legătura permanentă cu Ministerul Aprovizionării pentru repartizarea imediată a produselor, intensificarea acțiunii de contractare a exportului cu clienți de peste hotare, clarificarea documentațiilor tehnice primite de la ministerele industriei chimice, metalurgiei, construcțiilor industriale, energiei electrice, economiei forestiere și materialelor de construcții.
— Cooperarea interuzinală are 

o mare însemnătate pentru bu-
• . . țțlUl mers al activ,ițății.ixrtr.aprin

derilor din industria construc
toare de mașini-unelte și elec

trotehnică. Cd, .acțiuni:, ș-au în
treprins pentru perfecționarea 
mecanismului cooperării in 
1975 ?■ — Producția destinată cooperării interuzinale figurează ca poziție distinctă în cadrul sarcinilor întreprin

derilor ministerului, fiind cuprinse în planul unităților. în anul viitor urmărim, la nivelul ministerului, 250 de poziții de cooperare. La stabilirea planului de cooperare s-a acordat o atenție deosebită asigurării și corelării tuturor capacităților de, producție cuprinse pe fluxurile de cooperare, eliminîndu-le „locurile înguste". De altfel, 94 la sută din producția destinată cooperării este contractată, ur- mînd ca in cîteva zile aceasta să fie integral contractată. Pentru asigurarea pieselor turnate și forjate s-au stabilit balanțe la 7 categorii de piese care acoperă în întregime necesitățile întreprinderilor ministerului în anul viitor, contractarea fiind perfectată in proporție de peste 90 la sută. Conducerea ministerului a analizat situația acoperirii cerințelor cu piese turnate și forjate, stadiul contractării acestora, stabilindu-se măsuri energice pentru intrarea în funcțiune, la termenele planificate în anul viitor, a turnătoriilor de la Alba Iulia, „Strungul" din Arad, întreprinderea mecanică Roman, întreprinderea de piese turnate din Băîlești ș.a., de natură să soluționeze multe din problemele producției în 1975.
Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTJN

— Pentru industria județului nostru — aprecia ing. AUREL MUȘAT, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R. — 1974 a reprezentat un an de vîrf al actualului cincinal în domeniul realizărilor la producția globală care, comparativ cu anul precedent, sint cu peste 20 la sută mai mari. Această creștere substanțială a volumului de producție a fost posibilă ca urmare a mobilizării întregului potențial tehnic și uman din unități, a acțiunilor concrete inițiate de către comitetul județean de partid la fața locului, în întreprinderi, acolo unde se hotărăște soarta producției, astfel că, pînă în prezent. 30 de unități au îndeplinit integral sarcinile de plan pe patru ani ai cincinalului, iar alte 4 colective și-au onorat prevederile pe întregul cincinal. în unități fizice, în 1974 s-au înregistrat peste prevederile planului la zi 15 000 tone țevi din oțel fără sudură, 34 000 tone ciment, a - proape 800 tone hîrtie și cartoane, diferite mașini-unelte, cantități importante de cherestea, mobilă, produse ceramice, prefabricate din beton și multe altele.Și încă o știre de ultimă oră : la 19 decembrie, industria județului Neamț a realizat sarcinile planului cincinal Ia producția destinată exportului. Laturile calitative ale acestui succes constau în faptul că 70 la sută din volumul exportului îl reprezintă

produsele noi obținute în sectoarele de bază din industria județului, cum ar fi industria construcțiilor de mașini, chimia și metalurgia. Sîntem convinși că acest bilanț putea fi și mai bogat dacă pe platforma chimică Săvinești, spre exemplu, unde există unități reprezentative ale eco-. nomiei județului, nu ne confruntam cu un șir de neajunsuri privind asigurarea cu materii prime și nepune- rea în funcțiune la termen a instalației „azot IV", cu o serie de deficiențe datorate unor foruri de reșort din industria chimică.
— Pînă la sfîrșitul anului 1974 

au mai rămas cîteva zile. Ce mă
suri s-au luat pentru consolida
rea succeselor de pină acum, 
pentru pregătirea în bune con
diții a producției anului viitor?— Timpul scurt care a mai rămas pină la sfîrșitul acestui an este folosit intens de către organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii în scopul diminuării unor restanțe, îndeosebi, pe platforma chimică Săvinești, finalizării tuturor obiectivelor de investiții și, firește, pentru pregătirea minuțioasă a producției viitoare. în atenția noastră se află ridicarea calitativă a întregii activități economice, intensificarea eforturilor pentru sporirea productivității muncii, reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție și mai ales

a celor materiale, gospodărirea chibzuită a materiilor prime și materialelor, combustibilului, energiei electrice și a fondurilor financiare.Definitivarea, sub toate aspectele, a pregătirilor pentru o activitate economică rodnică în 1975, începînd de la . nominalizarea și contractarea întregii producții, pînă la aprovizionarea tehnico-materială, continuînd cu înnoirea produselor și modernizarea tehnologiilor de fabricație, asigurarea documentațiilor, contractarea utilajelor tehnologice pentru noile investiții și crearea unui front larg de lucru pe șantiere, în vederea asigurării unui ritm înalt de execuție încă din primele luni ale anului viitor — iată, pe scurt, principalele preocupări ale comitetului județean de partid, ale tăturor colectivelor de i unități. Acum, sîntem în așteptarea unor răspunsuri favorabile clin partea ministerelor și organelor centrale de sinteză pentru soluționarea rapidă a anumitor probleme reieșite din recentele analize efectuate de către comitetul județean de partid in fiecare întreprindere.
— La ce vă referiți, concret?— în mod aparte avem în vedere încheierea contractării întregii producții destinate exportului, mai ales în unități ale industriei chimice, materialelor de Construcții și industriei

tricotajelor. Unele probleme se ridică și în. ce privește asigurarea aprovizionării integrale cu materii prime și materiale pentru trimestrul I din 1975. Și în domeniul investițiilor sint încă probleme nerezolvate. Astfel, deși mai este puțin timp pînă la sosirea noului an, pentru unele obiective de investiții, care urmează să fie construite, nu s-au asigurat documentațiile definitive. Se duc încă tratative în ce privește amplasamentul, iar contractarea anumitor utilaje se află în fază de intenție. Considerăm că asemenea situații nu mai pot fi admise. Ne referim, în mod deosebit, la necesitatea începerii lucrărilor Ia noul laminor de 6 țoii din Roman, eu termen de punere în funcțiune în 1976, la definitivarea documentației pentru noua fabrică de ciment și altele. Soluționarea acestor probleme reclamă eforturi conjugate din partea tuturor factorilor de răspundere din centrale și ministere, astfel incit, în ultimul an al cincinalului, industria județului Neamț să se prezinte cu un bilanț pe măsură potențialului său productiv în continuă creștere, cu rezultate cit mai bune în realizarea actualului cincinal.
Convorbire realizată de 
Son MANEA 
corespondentul ț.Scînteli"

La Comblnaiul chimic din Craiova

Paralel cu eforturile depuse pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe 1974 la toți indicatorii, vrednicul colectiv de muncă al Combinatului chimic din Craiova a desfășurat, și în acest an, o susținută activitate inovatoare. In scopul stimulării inițiativei creatoare și lărgirii sferei. de cuprindere a unui însemnat număr de muncitori, tehnicieni și ingineri în acțiunile pentru inovații, comitetele de partid, sindicat și ale U.T.C., conducerile sectoarelor de producție au luat măsuri concrete. Drept urmare, aportul inovatorilor la rezolvarea unor probleme majore ale producției a fost esențial. Este vorba de asigurarea funcționării judicioase a instalațiilor pentru a- tingereă și depășirea capacităților proiectate, pentru reducerea consumurilor specifice. Numai în a- cest an, numărul propunerilor de inovații înregistrate la combinatul chimic craiovean a ajuns la 39, din care 23 au fost fructificate, aducînd economii anuale de peste 1,5 milioa-

inova torine lei. Dintre inovațiile de mare randament economic aplicate în 1974 amintim : „Amestecător pentru reformarea secundară la fabricarea amoniacului" (autor ing. Ion Cio- rogaru). Un grup de specialiști,în frunte cu ing. Iustin Rogoz, director general al Centralei industriei chimice, a pus bazele creației tehnice cu titlul „îngrășăminte orga- no-mineralc“ și a realizat o instala- ție-pilot în care s-au obținut îngrășăminte organo-minerale pe bază de cărbune, îngrășăminte care se experimentează pe solurile nisinoase ‘ din sudul Olteniei. Pe baza bunelor rezultate se prevede ca, în cincinalul următor, să înceapă construcția unei noi unități de îngrășăminte în județ. Merită menționată și creația lăcătușului-mecanic Dumitru Stanca, care constă în realizarea unei mașini de lipit saci de polietilenă ; eficiența economică antecalculată a acesteia se ridică la 15 milioane lei.
NIcoIae BĂBALĂU

DIN CARE 11450 MII TONE PORUMB BOABE Șl 6 930 MII TONE

GRÎU Șl SECARĂ.

RECOLTA DE CEREALE din 1975 trebuie să fie cu 3,1 milioane tone maî 
mare decît în 1972 și cu 7,4 milioane tone decît în 1965 — ani în care s-au realizat 
cele mai mari producții de cereale din istoria țării. Comparativ cu media anilor 
1966-1970, producția de cereale trebuie să fie mai mare cu 7,3 milioane tone.

LA PLANTELE TEHNICE, producțiile urmează să atingă următoarele nive
luri: sfecla de zahăr — 8,56 milioane tone; floarea-soarelui — 1,06 milioane 
tone; in pentru fibră — 225 mii tone; cînepâ pentru fibră — 186 mii tone.

LA LEGUME — producția prevăzută a se obține la culturile în cîmp este de 
4 045 000 tone, la care se vor adăuga cantitățile de legume realizate în sere.

PRODUCȚIA DE FRUCTE va ajunge la 1 900 000 tone, iar aceea de STRU
GURI - la 1 635 000 tone.

ÎN ZOOTEHNIE, concomitent cu creșterea efectivelor de animale, se pre
vede sporirea substanțială a producțiilor. Edificatoare în acest sens este compa
rarea producțiilor animaliere în trei ani diferiți :

Produsul 1965 1970 1975

— carne (greutate vie -- în
mii tone) 1 116 1393 2113

- lapte (mii hl) 32518 37 932 51 925
— lînă (tone) 25410 29 725 36 431
— ouă (mii. buc.) 2 630 3 537 5 347

în 1975, producția animalieră se va realiza, în proporții însemnate, in 
complexe de tip industrial, după cum urmează :

® în I.A.S. : 34 la sută din carnea de bovine, 70 la sută din carnea de porc, 
52 la sută din carnea de ovine și întreaga producție de dame de pasăre și ouă.

® în C.A.P. : 76 la sută din carnea de porc, 73 la sută din carnea de 
ovine, 55 la sută din carnea de pasăre și 70 la sută din producția de ouă.

© CREȘTEREA RANDAMENTULUI LA HECTAR la toate culturile și, cu 
deosebire, pe suprafețele irigate, pentru care se prevăd sarcini distincte cu pri
vire la structura culturilor.

PRODUCȚIILE MEDII LA HECTAR PE TERENURILE IRIGATE SĂ FIE:

LA I. A.S.-—4 000 KG GRÎU, 6 250 KG PORUMB, 2 800 KG FLOAREA-

SOARELUI; LA C.A.P. —3 950 KG GRÎU, 6 000 KG PORUMB, 2 600 

KG FLOAREA-SOARELUI Șl 41000 KG SFECLĂ DE ZAHĂR.

® CHELTUIELILE MAXIME LA 1 000 LE! PRODUCȚIE-MARFĂ sînt stabilite la 
881 lei pentru I.A.S.

© TIMPUL DE UTILIZARE A TRACTOARELOR în S.M.A. va crește, față de 
1974, în medie cu 130 ore pe tractor; consumul de carburanți se va reduce cu 12 
litri la suta de hectare arătură normală.

® NATALITATEA ANIMALELOR. în 1975 (prima cifră se referă la I.A.S., a 
doua - la C.A.P.) va ajunge la : viței la 100 vaci - 79 (78) ; purcei la 100 scroafe 
— 1 585 (1 210) ; miei la 100 oi și mioare existente la începutul anului — 96 (88).

® GREUTATEA MEDIE DE LIVRARE : la tineretul taurin — 370 kg la I.A.S. 
și 350 kg la C.A.P. ; miei - cel puțin 33 kg.

® PĂMÎNTUL — FOLOSIT CU MAXIMĂ EFICIENȚĂ, prin cultivarea întregii 
suprafețe arabile, realizarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare și 
utilizarea deplină a terenurilor amenajate pentru irigații.

® CULTURILE - AMPLASATE RAȚIONAL, în concordanță cu condițiile 
pedoclimatice.

© SEMINȚELE Șl MATERIALUL SÂDITOR - ADAPTATE FIECĂREI ZONE DE 
PRODUCȚIE.

® TEHNOLOGIILE - APUCATE DIFERENȚIAT pe zone, culturi și specii de 
animale.

© CAPACITĂȚILE COMPLEXELOR ZOOTEHNICE - UTILIZATE INTEGRAL.©----------------------- - -------- ------■

ȚITE, în special la bovine și ovine.
© FURAJELE - ASIGURATE ÎN CANTITĂȚI SPORITE, prin creșterea pro

ducțiilor, extinderea suprafețelor de nutrețuri valoroase și a celor în culturi duble, 
îmbunătățirea pășunilor și fînetelor naturale.’

© MIJLOACELE DE MECANIZARE SI ÎNGRĂȘĂMINTELE CHIMICE - GOS
PODĂRITE RAȚIONAL.

• CUCERIRILE ȘTIINȚEI AGRICOLE - LARG APLICATE ÎN PRODUCȚIE. 1

REPRODUCȚIA Șl SELECȚIA ANIMALELOR - CONTINUU ÎMBUNÂTÂ-
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ " PROPUISOR

Mai mult decît în oricare alt domeniu al producției materiale, caracteristica industriei chimice constă, în etapa actuală, în dinamismul reînnoirii tehnologiilor, perfecționării proceselor și utilajelor pentru reducerea consumurilor materiale și a volumelor de instalații și, corespunzător, a cheltuielilor de producție. Putem afirma că în industria chimică parcurgem o perioadă de transformări tehnice revoluționare. Corespunzător acestor transformări, și cercetarea chimică se străduiește să răspundă cit mai bine sarcinilor subliniate de conducerea partidului și statului, indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul Conferinței naționale a cercetării științifice și proiectării.Sub formă organizată, cercetarea în industria chimică, deși a luat ființă cu peste 25 de ani în urmă, doar la începutul acestui cincinal (inscriindu-se pe linia sarcinilor stabilite de Directivele Congresului al X-lea) a fost îmbunătățită structural. pe baza unui concept modern, sub conducerea directă a acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. Realizîndu-se coordonarea potențialului științific de cercetare, în cadrul Institutului Central de Cercetări Chimice au fost grupate toate institutele departamentale de cercetare, formațiile de cercetare din centrale și combinate chimice, precum și activitatea, de cercetare din învățămintul superior. Pentru a se asigura o legătură nemijlocită între cercetarea științifică și proiectarea tehnologică, în anul 1973 institutele tehnologice de proiectare au fost trecute, de asemenea, în subordinea Institutului central de cercetări chimice. Eliminînd u- nele lacune ale trecutului, proiectarea tehnologică se desfășoară, înce- pind din 1973, în corelație directă cu cercetarea, participînd activ, alături de aceasta, la rezolvarea problemelor, la ridicarea parametrilor necesari calculului de inginerie chimică pentru instalațiile industriale, în acest fel s-a făcut un pas hotă- rit înainte pe calea valorificării cercetării românești, diminuîndu-se substanțial ponderea tehnologiilor importate. Din cele 628 tehnologii care se vor aplica, de pildă, în viitorul cincinal, 580 se vor asigura prin cercetări proprii sau prin reproduceri, ceea ce înseamnă o ticipare proprie la următoarea pă de dezvoltare a industriei mice în procent de 85 laTrebuie să arătăm însă în aceste condiții nu am asigurăm in totalitate o între cercetător și proiectant, o interferență de cunoștințe care să permită transpunerea tehnologiei elaborate in laborator sau în stația-pilot Ia scara unei instalații industriale. La neajunsurile activității de inginerie faptul mărit te, în tinue.deosebit de dinamic al evoluției tehnologiilor pe plan mondial, pentru valorificarea în condiții de eficieiț- tă sporită a cercetărilor proprii

este stringent necesară urgentarea fructificării acestora, prin realizarea instalațiilor industriale,în acest scop, consider că ar fi deosebit de util să asigurăm simplificarea metodologiei de realizare a insialațiilor-pilot, în special a celor cu valori de peste 5 milioane lei, la care, atit aprobarea, cit și finanțarea. se efectuează în prezent după același regim ca și al instalațiilor industriale de valori mari. De asemenea, nici construcția utilajelor pentru instalațiile-pilot — deși se realizează în sectorul propriu — nu se desfășoară în ritmul scontat, datorită în primul rînd dificultăților de procurare a materialelor speciale, de tipul oțelurilor inoxidabile. Pentru a evita această situație, ar fi necesară crearea unui stoc intangibil pentru alte utilizări, din care să se poată confecționa, in orice moment, utilajele pentru stațiile-pilot. Pe a- celași plan prioritar ca importariță, contribuind de asemenea la urgentarea realizării acestor utilaje de gabarite și valori reduse, ar fi și confecția acestora în condiții de indicatori diferențiați față de cei ai unității producătoare.Odată cu dezvoltarea industriei chimice și extinderea paletei de produse, in fața cercetătorilor și a pro- iectanților se ridică sarcina majoră privind lupta împotriva poluării mediului. în multe din procesele chimice rezultă gaze sau ape reziduale cu produși nocivi, atit prin compoziția lor, cit și ca efect cumulat al unor cantități de substanțe care se evacuează. Instalațiile de neutralizare sau chiar cele de epurare biologică folosite pină acum nu mai pot satisface integral cerințele noilor tehnologii, cu reactanți mult diver-

sificați. Eliminarea agenților polu- anți necesită soluții noi, bazate pe cercetări laborioase și, in final, instalații costisitoare. în țări dezvoltate, investițiile combaterii poluării din chimică depășesc procentul sută din valoarea instalațiilor producție propriu-zise, ceea ce înseamnă foarte mult.Cum se știe, în industria chimică din țara noastră se află in funcțiune peste 80 instalații de epurare realizate pe baza cercetărilor proprii, iar altele sînt în curs de execuție Ia toate investițiile noi. în cadrul ministerului se studiază, în prezent, organizarea unei unități de și proiectare specializată în apelor reziduale provenite dustria chimică. Protejarea înconjurător în zonele puternic dezvoltate, precum și evitarea pericolului de poluare de către noile nologiilor ie pentru triotică.Critica ral al partidului modului în care se realizează unele investiții va trebui să reprezinte pentru lucrătorii din- industria chimică o temă de temeinică analiză. Slaba pregătire a unor investiții, restanțele la punerile în funcțiune, devizele depășite sînt lipsuri care se regăsesc și în activitatea noastră — pentru înlăturarea cărora trebuie să depunem eforturi stăruitoare, imediate.

puternic destinate industria de 12 la de

cercetare epurarea din in- mediuluiindustriale
uzine, prin aplicarea teh- corespunzătoare, constitu- chimiști o îndatorire pa-adusă de secretarul gene-

Ing. Gheorghe MANOEESCU. 
adjunct al ministrului Industriei 

chimice

Ml

teatre

aie tinărului „W“ —

Mic : După cădere

„C. I. Nottara" (sala

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni și șoareci — 
15,30; 19,30, (sala mică) : Prizo
nierul din Manhattan — 15,30; 
19,30.
o Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
o Teatrul de operetă : Singe vic- 
nez — 19,30.
• Teatrul de comedie : Volpone
— 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu), Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe 
19,30.
e Teatrul 
19,30.
o Teatrul
Magheru) ; Șoc la mezanin — 10 
(matineu școlar).
• Teatrul Gluleștl : Vassa Jelez- 
nova — 10, Copacii mor in picioa
re — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala Victo
ria)": Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul lui Traian
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei... iezi — 10, Păpușa și 
Pufușor — 16.
• Teatrul Țăndărică (sala Vic
toria) ; Pieter Ben — 10, (sala A- 
cademlel) : Răi șl nătărăi — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30. ■
• Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10 (matineu copil), 19,30.

par- eta- chi-sută.. că reușit să simbiozănici

chimică s-a mai adăugat și că ministerul nostru nu a ur- îndeaproape o atare activita- vederea perfecționării ei con- Ținînd seama de caracterul

CARNET
CULTURAL

„CETATEA DE FOC"Cea de-a 27-a aniversare a Republicii este întîmpinată în județul Caraș-Severin cu o seamă de manifestări cultural-artistice dintre cele mai interesante. în aria acestora s-a înscris și festivalul coral interjudețean „Cetatea de foc“, aflat la cea de-a doua ediție a sa. Această mare sărbătoare a muzicii, a reunit pe scena Casei' de cultură a sindicatelor din Reșița peste 1 000 coriști din județ și din alte 9 orașe ale țării, între care formații corale din* Brașov, Drobeta Turnu-Severin, Șimleul Silvaniei, Constanța, Brăila, Tulcea, Călărași, Slatina, Isaccea. (NICOLAE CATANA).
AFIȘUL POLITICSecția de propagandă a Comitetului județean. Hunedoara al P.C.R. a editat o serie de afișe politice axate pe ideile fundamentale desprinse din documentele celui de-al XI-lea Congres al partidului. Prin îndemnurile și chemările specifice cu care se adresează comuniștilor, tineretului, tuturor categoriilor de oameni ai muncii din județ, aceste, afișe, împreună cu cele care reproduc Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, se afirmă ca un puternic factor mobilizator al maselor. (S. IONESCU).

LECTORATE TEHNICEîn județul Timiș și-au reluat activitatea lectoratele tehnice organizate de sindicate în colaborare cu institutele de învățămînt superior și cele de cercetare și proiectare. E- șalonate pe durata a 8 luni, cursurile celor 7 secții și 34 de cercuri pe specialități, care cuprind ingineri și tehnicieni din unitățile industriale din Timișoara, Lugoj și Jimbolia, abordează probleme ale progresului tehnic și ale organizării superioare a activității în domeriiile energeticii, construcțiilor de mașini, construcțiilor civile și industriale, chimiei, industriei textile, de pielărie și încălțăminte, ale industriei alimentare etc. Expunerile sînt susținute de cadre didactice universitare, cercetători și specialiști din întreprinderi și sînt însoțite de consultații și aplicații practice în laboratoarele facultăților de profil și în secțiile de producție ale unităților economice. (CEZAR IOANA).
ARGEȘUL ÎN ISTORIA 

Șl CULTURA NAȚIONALĂLa Muzeul județean Argeș din Pitești a avut loc-o sesiune de comunicări intitulată „Locul și rolul Argeșului in istoria și cultura națională". Cadre de specialitate din București și din mai multe județe ale țării au prezentat peste 50 de comunicări și referate. Cei prezenți au luat cunoștință de momentele cele mai importante din istoria a- cestor meleaguri, ilustrate de exponate șl documente de muzeu, de diferite scrieri din țară și de peste hotare. (GII. CÎRSTEA).

Calitatea actului de cultură
VALOAREA„Românii sînt un popor muzical, un popor puternic înzestrat artistic" — ne spunea de curind Herbert Barth, animatorul întîlniri- lor Internaționale ale Tineretului de la Bayreuth, intr-un interviu, subliniind că „am fost cu deosebire impresionați de spiritul de .ansamblu al grupurilor, pentru că acestea au realizat întotdeauna perfecțiunea", iar „această calitate trebuie să o prețuim ca pe un fapt ieșit din comun", în ultima vreme ne-am o- bișnuit cu asemenea fapte ieșite din comun care impun în plan universal spiritualitatea noastră ca o mare și inestimabilă avuție națională. Spre a o pune în valoare s-au creat școli, institute și instituții, iar în următorii cinci ani „vor fi asigurate mijloacele necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii, prin construirea de noi e- dificii și îmbunătățirea do- • tării tehnice a celor existente", după cum se subliniază în Directivele Congre-, sului al XI-lea al P.C.R. Toate acestea se înscriu în cadrul social extrem de dinamic al vieții noastre actuale. Tocmai un atare rost impune evaluarea științifică a procesului cultural-civili- zatoriu de dezvoltare spirituală a societății ; iar aici posibilitățile moderne de cuantificare statistică au de rostit un cu- vînt greu, autorizat și de o evidență incontestabilă : ascensiunea fără precedent a vieții noastre cultural- artistice de-a lungul ultimelor trei decenii.

Invoclnd această ascensiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat —■. in Raportul prezentat Congresului al XI-lea — însemnătatea aprecierii lucide, exigente a fenomenului cultural, necesitatea ridicării creației spirituale la un nivel superior, corespunzător înaltelor obiective social- educative actuale ale culturii socialiste românești. A- tingerea acestor obiective presupune, firește, nu preocuparea absorbantă pentru cantitatea manifestărilor, ci, în primul rînd, respectarea riguroasă a unor criterii calitative, criterii artistice și ideologice decisive pentru amplificarea e- coului creației artistice în conștiințe. în lumina cerințelor formulate de secretarul general al partidului, se impune, așadar, să facem diferențierile necesare pentru înțelegerea e- fectivă a unui proces social în complexitatea lui, și să nu absolutizăm mecanic evidențele imediate. Știm deci că statistica activității artistice nu ne poate spune totul și că dinamica unui atare proces spiritual nu o vom determina numai prin cuantificări, ci și prin calificări, iar acestea pot foarte ușor să scape statisticii, statisticii primare lipsite de finețea delimitărilor necesare unei prognoze.Dacă privim din această perspectivă activitatea din domeniul teatrului liric, a- pare oportună o constatare valabilă de altminteri, în- tr-o măsură mai mare sau mai mică, și pentru alte instituții artistice. Teatrul ro-

EDUCATIVĂmânesc de operă a Înregistrat, in anii din urmă, succese notabile, o serie de lucrări cu conținut patriotic, revoluționar s-au impus semnificativ conștiințeipublice. Totuși, de un timp administrațiile teatrelor noastre de operă și cei care Ie tutelează local activitatea recurg la statistica primară, invocînd argumente „inatacabile" — plan, rentabilitate etc., pentru a justifica felurite inconsecvențe de ordin calitativ. Fără a contesta în vreun fel legitimitatea spiritului gospodăresc și a disciplinei economice în instituțiile de artă, mi se pare că străduințele unora de a pune în prim plan sau exclusiv a- semenea argumente au a- vut în ultima vreme efecte nedorite : o fugă nechibzuită după număr de spectacole cu orice preț... Prea multele spectacole și deplasări, reflectînd cursa după indici cantitativi, a dus uneori la o anumită degradare calitativă a repertoriului și la o slabă pregătire a premierelor, dacă nu chiar la scăderea numărului lor. în acaste condiții nu e de mirare că tocmai obiectivele cantitative urmărite nu sînt atinse, că spectacolele sînt slab frecventate, că, adeseori, arta lirică nu mai are ecoul dorit în mase. Aici cantitatea nu generează calitate și numai calitatea poate constitui un factor eficient de spor cantitativ. Pentru ca arta noastră să-și amplifice e- coul în conștiința maselor, spectacolele trebuie să fie ■ evenimente — fapte de

Ce răspunderi își asumă efectiv

artă ieșite din comun. Numai acestea pot umple sălile, numai acestea oferă garanția unei reale rentabilități și in primul rind a „rentabilității spirituale" — despre - care statistica primară nu ne spune mare lucru — singura care ne poate interesa aici și pentru care merită să investim mijloace și eforturiPentru ca arta noastră să-și amplifice ecoul în conștiința maselor — în spiritul Programului P.C.R., acest mare program al proceselor de dezvoltare ale patriei noastre — trebuie să învățăm să înțelegem orice activitate ca un proces, să învățăm să intervenim în acest proces nu de circumstanță, ci eficace pe direcția liniei de forță : manifestări quantum satis, de mare calitate, în stare să atragă prin valori autentice, elaborate serios și temeinic — expresii concludente ale unei arte militante, profund angajate social.In operă avem nevoie de multe, multe fapte de cultură „ieșită din comun" in sensul exigenței superioare, pentru spectatori dornici de o calitate ieșită din comun. Pe care arta noastră trebuie să-i creeze, mode- lîndu-le sensibilitatea și simțul frumosului. Aceasta este o condiție a viabilității teatrului nostru de operă, a sporirii contribuției sale specifice Ia îmbogățirea — cu valori durabile — a patrimoniului culturii socialiste românești.
Iile BALEA

comuniștii din colectivele artistice?lități acordate teatrului — artă care, așa cum s-a subliniat, poate contribui, prin formele specifice, de largă audientă, intr-un grad și mai înalt decît pînă acum la afirmarea concepției înaintate despre lume și viață."Secretarul organizației de partid al Teatrului „Nottara" a subliniat în continuare : „răspunderile care revin comuniștilor din teatru pentru traducerea in viață a orientărilor din Programul partidului implică acțiuni continue și exigente, intervenția lor activă, militantă, în solutionarea problemelor esențiale ale activității teatrale — de la proble-

Programul Partidului Comunist Român, Raportul la Congresul al XI-lea constituie documente de o deosebită importanță pentru desfășurarea vieții artistice.CE REFLECȚII AU DETERMINAT, CE IMPERATIVE AU RIDICAT ACESTE DOCUMENTE ÎN FAȚA COMUNIȘTILOR — SLUJITORI AI SCENEI ? CUM ACȚIONEAZĂ COMUNIȘTII DIN TEATRE PENTRU A FACE DIN SCENA UN SPAȚIU ÎNSUFLEȚIT DE IDEOLOGIA, DE ÎNDRUMĂRILE PARTIDULUI ? SÎNT ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AM PUS SECRETARILOR ORGANIZAȚIILOR DE BAZA DIN CÎTEVA TEATRE : actorilor GEORGE CONSTANTIN (Teatrul C. I. Nottara"), DUMITRU CHESA (Teatrul de Comedie), MIHAI DOGARU (Teatrul Mic) și Iui MIRCEA FILIP (Teatrul Național din Iași).Interlocutorii noștri au ținut să sublinieze, de la început, însemnătatea funcțiilor organizației de partid din instituțiile de cultură pentru dezvoltarea activității teatrale — în lumina prevederilor documentelor Congresului al XI-lea ; rolul pe care pot și trebuie să-I joace comuniștii in activitatea de conținut a colectivelor din care fac parte ; sprijinul sub-

semnătătii aplicării consecvente a criteriilor de valoare ideologică și artistică — în aprecierea opțiunilor repertoriale. a conținutului educativ al spectacolelor. _ „Pentru fructificarea cit mai eficace a acestor criterii, expuse atit de limpede și mobilizator în Program — a adăugat el — se cuvine să intensificăm activitatea politică de clarificare a țelurilor pe care le urmărim, să antrenăm pe toți comuniștii, in spirit critic și autocritic, Ia luarea deciziilor capitale pentru viața teatrului".Existenta unor criterii Ideologice, politice limpezi și ferme, aplicarea lor' creatoare — cu contribuția sub-

timp, am vrea să obținem de la forurile care lucrează la perfecționarea pieselor, care le aprobă, angajamentul unui stil de muncă mai operativ".Reușesc piesele românești să oglindească amplu realitatea socială,, mulțimea transformărilor de conștiință petrecute în ultimele decenii 7 Au ele capacitatea de a deschide perspective, de a prefigura modificările, viitoare ale societății, de a însufleți, de a dinamiza masele populare ? A'rătîpd, ca și alți inter-

acestui „izvor primar" al forței e- ducative a teatrului — care este repertoriul. Ne întrebăm cum putem îmbunătăți afișul cu piese apte să facă din arta scenică o oglindă vie a gîndirii înaintate a epocii, a e- voluției societății, o imagine a transformărilor care au loc neîncetat și căutăm soluții, refuzînd linia minimei rezistente." (George Constantin). „în ce măsură repertoriul teatrului exprimă realitatea noastră socială în procesul dezvoltării ei istQ- rice : ca? șirealitatea noilor rel'ătiV __ __sociale Șl de producție 7 — iată ches- locutoți’. că ateste întrebări ar tre- tiuni fundamentale . pe care le-a ri- bui să se.afle in permanentă iii cen-dicat Congresul al XI-lea în fața în- irul de interes al activității politico-
DIALOGURI CU SECRETARI Al ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN TEATRE

mele de repertoriu pînă la organizarea unor discuții pe teme de creație, îmbunătățirea modalităților de formare ideologică a actorilor (și bineînțeles, inclusiv conținutul’ invățămîntu- lui politic), diversificarea surselor de informare socială, politică, estetică a întregului colectiv, an- uui <_aic mt pane trenarea actorilor în forme cit maistanțial pe care comitetele de partid diverse _ de activitate obștească, cetă- sînt chemate să-i acorde conducăto- —* rilor instituțiilor teatrale în îndeplinirea „programului lor artistic și ideologic. După cum au ținut să precizeze că exigențele specifice activității de partid din teatre presupun — paralel cu contribuția la conceperea optimă a „afișului", ca și la accentuarea conținutului educativ, la nivelul artistic al spectacolelor — îmbunătățirea climatului de muncă, sporirea eforturilor, o mai activă și mai substanțială viață politică a tuturor colectivelor.. „A fost pentru noi un, .prilej de satisfacție să constatăm rolul important care i se conferă artei în a- cest amplu șl atotcuprinzător document, care este Programul P.C.R., în activitatea partidului de formare a omului.nou, a conștiinței înaintate — arăta George Constantin. Am avut sentimentul înaltei responsabi-

țenească. Sintem în curs de definitivare a unui plan de acțiuni concrete ale organizației de partid — de natură să sporească rolul și eficiența participării comuniștilor la îmbunătățirea conținutului ideologic-artistic al vieții teatrului nostru".Insistind cu deosebire asupra acelor aspecte care pot avea o consecință practică în generalizarea experienței pozitive a teatrelor, în o- rientarea lor mai fermă spre înaltele obiective social-educative trasate de Congres și referindu-se la experiența recentă a- Teatrului Mic, actorul Mihai Dogaru a relevat însemnătatea muncii colective — principiu, onorat în s-a soldat marcabile.în aceeași ordine de idei, Dumitru Chesa
un nu întru totul consecvent teatrele noastre, dar care întotdeauna cu roade re-

a accentuat asupra în-

stanțială a tuturor comuniștilor — constituie condiția unei activități temeinice. de durată, oferă garanția a- tingerii țelurilor spirituale majore ale societății noastre. Căci, așa cum sublinia Mircea Filip : „Ampla deschidere a Programului ne obligă și pe noi la elaborarea unui program de perspectivă, construit pe un sistem de idei limpezi, bazat pe o lucidă și realistă analiză a forțelor proprii, dar și pe o ambițioasă fixare a telurilor. Obiectivele spirituale ale societății noastre cer din partea colectivelor artistice acțiuni largi, clarvăzătoare, pregătite îndelung. Este, aceasta, o temă de meditație permanentă. dar totodată domeniul u- nor hotărîri concrete în adunările noastre generale".Cum era și firesc, majoritatea reflecțiilor, a căutărilor se concentrează totuși asupra stagiunii în curs — însemnat punct de pornire în traducerea în faptă a indicațiilor Congresului al XI-lea. Problemele de principiu se îmbină, în preocupările secretarilor organizațiilor de partid, cu opțiuni concrete, imediate, impuse de bunul mers cotidian al teatrului.„Reflectăm, împreună cu direcția teatrului, dezbatem în adunările generale ale comuniștilor problemele

tregului nostru colectiv, a actorilor, a secretariatului literar și bineînțeles a direcțiunii", preciza și Mihăi Dogaru.Ambii artiști bucureșteni ne-au vorbit despre analiza pe care au făcut-o repertoriului. în adunările de partid și împreună cu comitetul oamenilor muncii ; despre necesitatea de a exprima, chiar și prin demersul înnoitor asupra unor scrieri consacrate, „noua poziție a omului de libertate și demnitate socială" ; dar mai ales despre necesitatea resimțită acut — a unei intervenții mai active din partea organizațiilor de partid în promovarea masivă a piesei originale, în „lucrul cu autorii".„S-ar impune ca activitatea de a- cest ordin a secretariatelor literare să stea pe agenda urgențelor — în analizele făcute de birourile de partid", opina Mircea Filip. „în teatrul nostru — arăta George Constantin — deși am avut chiar in ultimele trei luni două premiere, cu piese originale — ne preocupă în continuare problema prezentei și mai ales prin tem rilor substanțial.
a calității acestora. Și cred că mijloacele muncii politice pu- contribui la stimularea scriito- așa incit să ne sprijine mai .după cum, in același

Ideologice din teatre, Dumitru Chesa ne-a spus : Simțim imperios lipsa dramaturgiei care să se adreseze mai direct tinerilor, care să reflecte condiția femeii în socialism. Ce să mai vorbim de penuria comediilor de actualitate de substanță, in care filonul satiric să vizeze aspectele de relief. în care condamnarea de către societate a mentalităților învechite să fie convingătoare, autentică ! O atitudine mai activă a teatrelor a- pare,. în acest sens, absolut necesară — și cred că organizațiile de partid ar putea avea și aici un rol mai substanțial.„Putem contribui în chip esențial la împlinirea unor scrieri noi — dis- cutind cu autorii asupra ideilor și caracterelor pe care le propun, a- supra unor fenomene sau probleme ale realității, contribuind la autenticitatea situațiilor, la firescul și spontaneitatea replicilor — preciza Mihai Dogaru. Sintem, la Teatrul Mic, tocmai in etapa unei asemenea conlucrări cu un dramaturg debutant. Programul partidului ne-a oferit criteriile fertile ale acestei conlucrări menite să clarifice, să potențeze artistic ideile piesei, sporind, astfel ecoul spectacolelor noastre în conștiința marelui public. Simțim

imperios nevoia de a aborda lucrări cu o problematică mai variată, cit mai diferită ca gen și ca stil".Ni s-a părut, de asemenea, importantă remarca făcută de Mihai Dogaru referitor la străine „selectînd solide, străbătute te. cu real ecou tate ; creînd în colectivele noastre un puternic curent de opinie — așa incit realitatea ideologică și artistică a spectacolelor să exprime tocmai aSentietlea?- rațiuni ale alegerii, să contribuie la modelarea ’.noilor conștiințe". „Important este .— adăugau G. Constantin și D. Chesa — ca organizația de partid să intervină e- ficient în această direcție, ca, asi- gurîndu-și și în această privință colaborarea celor mai prestigioși oameni de teatru, să urmărească atent geneza spectacolelor". în cadrul anchetei a fost subliniată cu forță necesitatea sporirii exigenței organizațiilor de partid, în sensul unei atitudini intransigente, față de orice concesii ideologice sau artistice, inclusiv fenomenul degradării unor spectacole.Cu bogata lor experiență de interpreți, de pasionați trului. secretarii de ferit — in legătură sus — la probleme mereu noi ale vieții interne a colectivelor, cadrelor, disciplina condițiile la necesitatea punerii pe baze mai raționale a planurilor — întregul complex de probleme cu care se Confruntă activitatea teatrală angajează prezenta și responsabilitatea organizației de partid. Evident, ancheta de fată nu a putut aborda întreaga problematică teatrală. Ea a fost menită să invite Ia meditație și Ia o mobilizare cit mai eficace în direcția împlinirii marilor sarcini care revin organizațiilor de partid din teatre, acum, cînd documentele Congresului insistă asupra rolului de „protagonistă", care revine artei, în modelarea omului nou.

valorificarea piesei lucrările cele mai de idei progresis- în contemporanei-

slujitori ai tea- partid s-au re- cu cele de mai mereu vechi șila folosirea judicioasă a a tinerilor interpreți. la muncii în teatru. De la organizării turneelor pînă

Natalia STANCU-ATANASIU

UN CIMPLARG Șl f ERTIl DESCHIS TUTUROR DISCIPLINELOR INVÂȚĂMlNTUlUI
(Urmare din pag. I)iar unele catedre (chimie analitică, bunăoară) au. trecut la realizarea mi- croproducției de serie. De altfel, rezultatele obținute pe terenul colaborării cu producția vorbesc de la sine : contractele de cercetare încheiate numai in acest an însumează o valoare de peste 10 milioane lei;

— In cadrul lucrărilor Con
ferinței cadrelor și activu
lui de partid din invăță- 
mintul superior s-a vorbit și 
de faptul că în procesul integră
rii nu toate cadrele didactice și, 
respectiv, nu toți studenta _ în
scriu un aport practic nemijlo
cit. Ce preconizați dv. pentru 
eliminarea acestei carențe ?— între altele, ne preocupă posibilitatea ca facultățile care pregătesc profesori să preia una sau mai multe unități școlare, asemenea unor vaste și complexe ateliere-școală, urmînd ca întreaga activitate instructiv-edu- cativă de aici să se desfășoare cu participarea profesorilor și studenților. Asociațiile studenților comuniști înscriu eforturi remarcabile în direcția perfecționării cercurilor științifice ; concret, e vorba de renunțarea la cadrul formal, scolastic, care mai caracterizează încă unele_ cercuri, prin generalizarea cercetărilor pe teren, mult mai valoroase sub raport instructiv-educativ prin contactul pe care-1 mijlocesc tuturor studenților cu realitățile social-culturale. Se urmărește, de asemenea, sporirea aportului științific concret, practic al lucrărilor de diplomă. De altfel, însăși cercetarea științifică studențească va fi introdusă cu precădere în cadrul colectivelor de cercetare ale catedrelor pe baze contractuale, cu tematică subordonată planurilor concrete de

cercetări. Tocmai de aceea, prin planul măsurilor noastre de integrare se urmărește implicit să li se asigure studenților din primii ani însușirea cunoștințelor științifice, teoretice și ^practice din domeniul respectiv. Anii superiori asigură specializarea necesară, prin discipline de specialitate, obligatorii, opționale și facultative, prin activitatea productivă și practică necesară. Realizarea unui^ echili-. bru dinamic între aceste două laturi este singurul capabil să le asigure tinerilor posibilitatea de a-și adapta existenta mutațiilor viitoare, adeseori imprevizibile astăzi. Dar pentru realizarea unui asemenea echilibru, de bună seamă că măsurile organizatorice nu ajung. Spiritul dinamic, profund novator, care caracterizează întregul Program al partidului, ne cere să revizuim integral, cu răspundere, la nivelul fiecărui cadru didactic, concepția tradițională de a transmite cunoștințe fără a stărui îndeajuns a- supra însușirii deprinderilor și metodelor care să îngăduie adaptarea rapidă a noilor specialiști în producție. Neajunsul cel mare in facultățile cu profil umanist nu este transmiterea de cunoștințe în sine, ci transmiterea de informații neprelucrate, nesistematizate, minore, lipsite de efecte instructive și educative.
— Ca structuri complexe, fa- 

vorizind prin definiție colabora
rea interdisciplinară, universită
țile comportă, in climatul de in
tegrare în care evoluează, fac
tori puternici de autoperfecțio- 
nare. Ne-ați putea vorbi des
pre citeva dintre preocupările in 
acest domeniu ale universității 
clujene 7— Se știe că accentuarea și mai buna valorificare a relațiilor de inter, dependență dintre disciplinele înru

dite ușurează și grăbește transformarea învățămîntului universitar intr-un factor care să contribuie" la rezolvarea problemelor generate de continua dezvoltare a societății.Universitatea noastră a întelds semnificația și însemnătatea acestor principii. Discipline opționale și facultative au fost introduse la toate secțiile, în ideea că ele adincesc specializarea, permițînd în același timp inițierea în domenii diferite. Activitatea catedrelor, dobîndind între timp un caracter mai omogen și mai sistematic, poate fi receptată și canalizată mai rodnic spre soluționarea aspectelor științifice și educative ale muncii universitare. Colectivele unite, derivate firesc din ideea colaborării in- terdisciplinare, au posibilitatea să abordeze probleme practice dintre cele mai complexe.,Cu atit mai mult cu cit la noi nici un consiliu de facultate nu este lipsit de reprezentanți ai unităților economice și cultural- știintifice cu care întreține raporturi de colaborare pe linia integrării. Iar în senatul Universității, studenți și specialiști din unitățile economice, din instituții de știință și cultură participă deopotrivă la hotărîri și răspunderi. Perioada imediat următoare va prilejui verificarea eficientei acestui sistem, în sensul continuei sale îmbunătățiri. „Per scientiam — pro Patria", iată îndatorirea noastră. a tuturor profesorilor și studenților Universității clujene — români, maghiari și de alte naționalități — hotărîți să slujească neîncetat înflorirea patriei socialiste comune, împlinirea tuturor obiectivelor înscrise în marea cartă a națiunii române socialiste, care este Programul Partidului Comunist Român.
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ROMÂNIA-FILM prezintă o
a Casei de filme 5

La cinematografele Patria, Favorit, București și

„NEMURITOR
Palatului

Un film de Sergiu Nlcolaescu. Imaginea: Alexandru David. Coloana sonoră: A. Salamanian. Muzica: 
Tiberiu Olah, Nicolae Covaci. Cîntă formația „Phoenix”. Montajul: lolonda Mintulescu. Decoruri: Filip 
Dimitriu, Richard Schmidt, Sever Frențiu, Ioana Cantuniari. Costume: Hortensia Georgescu, Petre Venia
min. Cu: Amza Pellea, Ion Besoiu, llarion Ciobanu, Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Costel Băloiu, 
Colea Răutu, Gheorghe Dinică, Heide Marie Wenzel și Gina Patrichi.

Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „București".
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Excelenței Sale
domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele familiei fostului președinte al Irlandei, Erskine Childers, precum și în numele nostru, am dori să vă exprimăm sincera noastră prețuire pentru mesajul de profundă compasiune, adresat de Excelența Voastră cu ocazia tristă a încetării din viață a președintelui. Childers.
COMISIA PREZIDENȚIALĂ A IRLANDEI

IN UNITĂȚILE UCECOM

BilanțConsiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, întrunit în ședință de lucru în zilele de 23 și 24 decembrie pentru analizarea rezultatelor obținute în îndeplinirea planului pe. 1974 și stabilirea măsurilor pentru realizarea sarcinilor pe 1975. a trimis o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : Sarcinile de plan pe primii patru ani ai cincinalului — atribuite

cooperației meșteșugărești — au fost îndeplinite încă din luna septembrie, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an să se realizeze, la indicatorul valoarea producției-marfă, o producție suplimentară de aproape 5 miliarde lei. De asemenea, la livrări de mărfuri către fondul pieței, sarcinile planificate pe perioada 1971—1974 vor fl depășite cu peste 2 miliarde lei, iar la export — cu 20,9 la sută.1
Cititorul avizat
retine din vreme
almanahul preferat

ALMANAHUL
SCINTEIA" 1975

® Un sumar pentru toate gusturile

® O lectură pentru toate virstele

Se extinde tehnica modernă de calculîn țara noastră se extinde tehnica modernă de calcul. După ultimele date, Institutul central pentru conducere și informatică dispune de 20 de centre teritoriale de calcul. Aproape jumătate dintre ele sînt dotate cu calculatoare electronice, restul ur- mînd a fi înzestrate cu asemenea e- chipamente în anii 1975 și 1976. Alte 70 de centre de calcul funcționează pe lingă mari întreprinderi, și centrale industriale, institute de învătă- . mint, institute de cercetare și pro-

iectare, subordonate și ele institutului central.Pentru asigurarea cadrelor necesare exploatării în mod corespunzător a echipamentelor de tehnică de calcul au fost înființate 5 licee de informatică, ale căror cursuri sînt urmate de 2 600 elevi, 6 secții de informatică, în centrele universitare, iar în cadrul Academiei de studii e- conomice din București funcționează o facultate de cibernetică economică.

PREMIIIE ASOCIAȚIEI 
CINEAȘTILOR PE Aii 1973 
Pentru filmul artistic de lung 

metraj :Marele Premiu ACIN — operatorului de imagine Ovidiu Gologan \ pentru întreaga sa activitate artistică și contribuția sa la dezvoltarea artei cinematografice românești. Premiul special — Elisabeta Bostan pentru filmul „Veronica". Premiul pentru regie — Sergiu Nicolaescu pentru filmul „Ultimul cartuș" și Gheorghe Vitanidis pentru filmul „Ciprian Porumbescu". Premiul pentru scenariu — Petre Sălcudeanu pentru scenariul filmului „Vifornița". Premiul pentru imagine — Nicu Stan pentru filmele „Zestrea", „Conspirația" și „Departe de Tipperary". Premiul pentru interpretare feminină — Margareta Pogo- nat pentru interpretarea rolurilor din filmele „Zestrea" și „Dragostea începe vineri"; Luiza Orosz pentru rolul interpretat în filmul „Vifornița". Premiul pentru interpretare masculină — Ilarion Ciobanu pentru interpretarea rolurilor din filmele „Ultimul cartuș", „Conspirația" și „Departe de Tipperary" ; Fory Etterle pentru rolurile interpretate în filmele „Conspirația" și „Departe de Tipperary", Premiul tinărului creator — Mircea Moldovan pentru realizarea filmului Călin Ghibu pentru Premiul„Vifornița" și C”L. imaginea filmului „7 zile", pentru decoruri — Giulio Tincu pentru decorurile realizate la filmul „Veronica". Premiul pentru costume— Nelly Merola Grigoriu pentru costumele realizate la filmul „Veronica". Premiul pentru coloana sonoră — Dan Ionescu pentru coloana sonoră realizată la filmul „Ciprian Porumbescu" și Salamanian Anusavan pentru coloana sonoră realizată la filmul „Veronica". Premiul pentru cea mai bună lucrare cu caracter teoretic privind filmul românesc — profesorului D. I. Suchianu pentru contribuția a- dusă la dezvoltarea artei noastre cinematografice.Juriul a hotărît să premii pentru muzică
Pentru filmul 

metrajPremiul pentru regia celui mai bun film documentar — filmelor „Nunta de aur" și „în pădurea cea stufoasă" de Titus Mesaroș. Premiul pentru regia celui mai bun film de scurt metraj cu actori — filmului „Pasiența" de Eugen Popită. Premiul pentru regia celui mai bun film de eveniment — filmului „Din fluviu izvorăsc lumini" de Mircea Popescu. Premiul pentru scenariul sau ideca do film de scurt-metraj — filmului „Pictură și autobuz" de Al. Sîrbu. Premiul pentru regia celui mai bun film științific — filmului „Premiera după 75 de ani" de Al. Gașpar. Premiul pentru regia celui mai bun film de animație — filmului „Formica" de Matty Aslan. Premiul pentru cea mai bună imagine— filmului „Pescăruș cu aripi curate" de Ion Bostan. Premiul pentru cea mai bună plastică sau animație — filmului „Galaxia" de Sabin Bălașa. Premiul tinărului creator — filmului „Gornistul" de Dumitru Seceleanu.

nu se acorde si montaj.
de scurt
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Scrimerii noștri și „asaltui“ podiumului olimpicLa jumătatea drumului ce desparte Jocurile Olimpice de la Miinchen de cele de la Montreal, scrima românească a susținut — în anul pe care-1 încheiem acum — două mari examene : campionatele mondiale de tineret (de la Istanbul) și cele de seniori (de la Grenoble).De la început trebuie subliniat că scrima noastră a prezentat — la mondialele dc seniori și în majoritatea competițiilor internaționale — unele dintre cele mai tinere garnituri din întreceri (excepție făcînd proba feminină). Media scăzută de virstă este urmare’a reîmprospătărilor masive efectuate de federație cu un an în urmă la nivelul echipelor națio- r : și a foarte bunelor rezultate (2 medalii de aur) obținute la mondialele de tineret — care au demonstrat valoarea ridicată a generației noastre tinere, dar și necesitatea de a i se da acesteia creditul cuvenit ca să se călească în întrecerile seniorilor. Totuși, în 1974 scrima nu și-a îndeplinit obiectivele competiționale prevăzute în planul de pregătire olimpică pentru acest an, iar, drept urmare, rezultatele lotului reprezentativ au fost calificate ca nesatisfăcătoare.Ca unul care am urmărit direct evoluția scrimerilor noștri la Grenoble, pot afirma că bilanțul (o medalie de bronz la floretă fete — echipe, și două locuri 4 la individual spadă și sabie) putea fi cu mult mai bun (chiar în condițiile debuturilor la o întrecere de asemenea amploare), dacă pe parcursul competiției membrii lotului nostru nu manifestau unele deficiențe de pregătire asupra cărora voi încerca să mă opresc...Neomogenizarea valorică a compo- nenților echipelor nu a permis antrenorilor să opereze unele schimbări atunci cind era nevoie (floretă masculin, spadă, sabie) ; evoluțiile contradictorii de la un meci Ia altul, sau chiar de la un asalt la altul, ale cîtorva componenți de bază, au făcut ca unele partide să fie pierdute la limită ; neajunsuri de ordin tehnic au făcut ca unele decizii ale arbitrilor să fie în defavoarea noastră (inadmisibile încălcări ale disciplinei de concurs — la sabie, spre exem-

piu — au prejudiciat direct performanța în sine).S-ar impune, în continuare, promovarea cu ■ mai mult curaj a unor tineri de perspectivă, care pot face în scurt timp salturi valorice. I. Pop (la sabie) și P. Kuki (la floretă), care în urmă cu un an nu reprezentau decît două speranțe, iar acum au și devenit cunoscuți performeri și titulari ai reprezentativei, constituie, în această idee, două exemple concludente. Dar pentru ca numărul promovărilor să poată fi sporit este nevoie ca și centrele de scrimă din țară să-și aducă în mai mare măsură contribuția la depistarea unor tineri talentați care să merite a fi cooptați în loturi. Or, din acest punct de vedere, numai centrele din Satu- Mare, Brașov și cîteva din Capitală desfășoară o activitateDepistarea tinerilor și spre scrimă reprezintă _ mult mai complexă decît s-ar părea. Campionatele de juniori și tineret au dezvăluit o insuficientă preocupare a unor antrenori pentru o selecție științifică. Nu sînt suficiente numai apelurile adresate copiilor prin presă sau radio, ci trebuie întreprinsă o acțiune mai largă, bazată pe principiul că antrenorii să-i selecționeze pe copii și nu copiii să se prezinte Ia selecție. De asemenea, se constată că — deși în ultima vreme situația s-a mai îmbunătățit — consiliile județene de educație fizică și sport încă nu sprijină cum se cuvine secțiile scrimă.Faptul că scrima are în fiecare campionat mondial și european dică, desigur, un plus de dificultate în pregătire. Căci, deși obiectivul major al unui ciclu de 4 ani il repre- , zintă participarea la Jocurile Olimpice, obiectivele intermediare (la mondiale și europene) rămîn la fel de importante și trebuie tratate ca atare. Actualele planuri de pregătire ale loturilor de scrimă — prezentate de proaspătul antrenor federal, prof. Tănase Mureșanu — țin cont mai mult de aceste elemente și. cuprind citeva măsuri noi (mărirea perioadei de pregătire dintre campionatele mondiale de la 7 la 10 luni; îmbunătățirea conținutului lecțiilor de an

fructuoasă, atragerea lor o problemă

dean n-

trenament cu noi mijloace; sporirea numărului de asalturi), care cu siguranță își vor lăsa amprenta pe evoluțiile viitoare ale sportivilor și vor „scoate" din tiparele obișnuite antrenori, obligindu-i să renunțe rutină. Cel puțin, așa se speră.Conchizînd aceste cîteva puncte vedere, vom sublinia că o serie dialoguri purtate cu antrenori, nicieni și sportivi, precum și dezbaterile dintr-o ședință a biroului federal de scrimă au scos în evidență o serie de necesități de primă ordine. Punctăm citeva...— să existe o și mai mare concentrare de efort a tuturor factorilor răspunzători, începînd cu antrenorii și sportivii de lot și terminînd cu cei din cele mai tinere centre din țară :— să fie continuată măsura de reîmprospătare a echipelor, acordîn- du-se încredere elementelor mai ales în condițiile au demonstrat că pot— stabilirea unor relații mai prin' cipiale între sportivi precum și între antrenorii înșiși ;— ridicarea mai sus a ștachetei ce marchează exigența ordinii și disciplinei, pentru a se elimina orice abatere care ar îngreuna procesul de pregătire sau ar prejudicia un rezultat. Federația însăși trebuie să se arate mai fermă și mai consecventă pentru a nu crea cazuri precedente și a mi fi influențată de numele sau performanțele celui abatere ;— atît activitatea zentative (antrenori și a secțiilor din țară trebuie analizată periodic — mai profund, curajos, sincer și deschis.Examenele susținute de scrima noastră în anul pe care-1 încheiem ne-au arătat că deținem suficiente forțe pentru a urca din nou pe treptele podiumului olimpic. Succesele de pînă acum ale scrimerilor noștri, posibilitățile lor actuale obligă la intensificarea eforturilor in pregătire. Este pe cit de dorit pe atît de posibil ca la Montreal scrima românească să primească din nou lauri. Chiar dacă d’Artagnan nu era român...
♦

Octavian V1NT1LA

pe lade de teh-

tinere,în care acestea mai mult ;și antrenori,

ce săvirșește oechipelor repre- și sportivi), cit

INFORMAȚII UTILE
PROGRAMUL 
unităților 
COMERCIALE 

ÎN ZILELE URMĂTOAREPrin ordin al ministrului comerțului interior s-a stabilit ca unitățile comerciale și de pres- tări-servicii fafrgaga
țară să aibă bătorilor program :

în ziua
CSmbrîe toate unitățile comerciale, de alimentație publică, halele, piețele agroalimen- tare și unitățile de prestări-ser- vicii vor funcționa după programul zilei de duminică.

în zilele de 30 și 31 
decembrie, orarul ma§azi- nelor alimentare, nealimentare, al unităților de prestări-servlcii' și al piețelor va fi prelungit cu 1—2 ore în funcție de necesități.

în ziua de 1 iaiwa- 
j-jg magazinele, piețele și unitățile de prestări-servicii vor fi închise, cu excepția unităților de pline, lapte și legume-fructe, care vor funcționa pînă la ora 10,30.

în ziua de 2 ianua
rie, magazinele de pîine, carne, lapte, legume-fructe, alimentarele, precum și piețele vor funcționa după orarul ce se va stabili de către comitetele executive ale consiliilor populare. (în Capitală, în această zi, unitățile menționate vor funcționa după orarul zilei de duminică).

de în perioada săr- iarnă următorul
de 29 de

(Bd. Republicii — 65), 46 (Șos. Mihai Bravu — 274), 50 (Berceni Sud — Complexul comercial nr. 1), 53 (Str. Băiceni nr. 1, Drumul Taberei), 69 (Bd. ,1 Mai — 343), 70 (Calea Rahovei — 399), 93 (Calea Giulești — 123) și punctul farmaceutic nr. 12 — peronGara de Nord.
în ziua de 1 ianuarie vor mai fi deschise. între orele 7,30—20,30, farmaciile nr. : 3, 4, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 25, 30,32, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 48, 54,55, 60, 61, 63, 65,............................"74, 75, 76, 79, 81,101, 102, 111, 119 și 1'23.
în ziua de 2 ianua

rie vor mai fi deschise, între orele 7,30—20,30, farmaciile nr. : 1, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19,' 23,24, 26, 29, 33, 35, 37, 40, 43, 45,49, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 64, 71,73, 77, 78, 83, 85, 89, 90, 92, 98,100, 103, 106 și farmacia din Bd. Muncii 102.

18, 21,66,82, 67,84, 68, 72,87, 99,

UNITĂȚILE P.T.T.R.în zilele de j șj 2 ÎClWîb 
rie vor fi deschise, între orele 8—20, oficiile nr. 1, 4, 7, 12, 16, 32, 39, 53, 57, 61, 63, 66, 69.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărăriiin luna ianuarie 1975, la Moscova se va desfășura ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
La ședință se prevede a se examina probleme ale activității curente ale organelor militare ale Organizației Tratatului de la Varșovia.

?< ■
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CLASAMENTELE ANUALE ÎNTOCMITE OE ASOCIAȚIA 
PRESEI SPORTIVE ROMÂNEîn cadrul unei reuniuni organizate de Asociația presei sportive au fost desemnați prin vot primii 10 sportivi români ai anului 1974, precum și primii 6 sportivi, 6 sportive și 6 echipe din lume pentru tradiționala anchetă a Asociației internaționale a presei sportive.

Iată rezultatele votului: 
Primii 10 sportivi români— Dan Grecu (gimnastică) 217 p; Vasile Penu Gațu

1.2. Ilie Năstase (tenis) 184 ; 3. Diba (caiac) 165 p ; 4. Cornel (handbal) 145 p ; 5. Cristian (handbal) 135 p; 6. Ladislau Simon (lupte libere) 99 p ; 7. Dan Iuga (tir) 81 p ; 8. Simion Cuțov (box) 62 p ; 9. Mariana Suman (atletism) 60 p ; 10. Radu Durbac (rugbi) 46 p. Dintre fotbaliști — pe locul 11 — Mircea Lucescu cu 37 p.

Primii 6 sportivi din lume
1. — Cassius Clay (S.U.A.) — box ;2. Eddie Merckx (Belgia) — ciclism ;3. Jimmy Connors (S.U.A.) — tenis :4. Franz Beckenbauer (R.F.G.) — fotbal : 5. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — haltere ; 6. Johann Cruyff (Olanda) — fotbal.

Primele 6 sportive din lumeSzewinska (Polonia) — Ludmila gimnastică ;tenis și- schi ;
1. — Irena atletism ; (U.R.S.S.) Evert (S.U.A.) - Procll (Austria) Ender (R.D.G.) — înot ; 6. Melnik (U.R.S.S.) — atletism.

Primele 6 echipe din lume1. România — handbal2. R.F. Germania — f nia — volei masculin .hochei pe gheață ; 5. Olanda — bal ; 6. Noua Zeelandă — rugbi.

2. Turișeeva 3—4. Chris Annemarie 5. Kornelia Faina
masculin ; fotbal ; 3. Polo- i ; 4. U.R.S.S. — fot-

ASÎSTENȚA SANITARĂ 
în zilele de 1 și 2 

tatWtttie, in CaPitaIă’ serviciile de gardă ale spitalelor de adulți și copii vor funcționa în permanență ziua și noaptea. Policlinicile teritoriale principale de sector (pentru adulți și copii) vor asigura în tot cursul zilei și de boli diatrie.pentru .ziua, cît și noaptea. Serviciile de gardă unice pe municipiu (O.R.L., oftalmologie, stomatologie) vor funcționa în program permanent ziua și noaptea la nivelul policlinicii Colțea. De asemenea, urgențele stomatologice se vor asigura intre orele 8—21 și la următoarele unități sanitare ; policlinica Spitalului Canta- cuzino (Șos. Colentina nr. 52), Centrul stomatologic Avrig (str. Avrig nr. 9—19), Centrul stomatologic Baba Novac (str. Baba Novac nr. 2), Policlinica Gh. Marinescu (Șos. Berceni nr. 10), Centrul stomatologic „Victoria" (Calea Victoriei nr. 3) și la cen-' trul stomatologic al Policlinicii Pajura.

nopții gardă de profil, interne și, respectiv, pe- Asistența la domiciliu copii va funcționa atît

PROGRAMUL
FARMACIILOR

în zilele de 1 și 2 
itSnUÎSJ'ie vor & deschise în permanență ziua și noaptea farmaciile : nr. 2 (Bd. Leontin Să- lăjan), 5 (Bd. Magheru — 1), 9 ($os. Ștefan cel Mare — 5), 20 (Calea Șerban Vodă —48), 22

t v
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.
17.35 Micii meșteri mari.
17,55 Din țările socialiste.
18,05 McloAi lirice.
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
Muzică populară.
1001 de seri : Bugs Biiny. 
Telejurnal.
Seară pentru tineret.

19,00
19,23
19,30
20,00
21,15 Mal aveți o întrebare 1
21,55 Barbra Streissand... 

crofon.
24 de ore.

la mî-

20,00

20,50
21,05
21,25

„Umbra

Capitalei.

PROGRAMUL II
Roman foileton : 
Turnului".
Viața economică a
Inscripții pe celuloid. 
Concertul orchestrei de ca
meră a Orchestrei simfonice 
a Radiotelevizlunii.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 25 XII, 1974Extragerea I : 10 13 17 30 21 38.Extragerea a II-a : 39 23 34 15 31.FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 1 655 375 lei.
T V : Emisiuni retrospective 
„ANUL SPORTIV 1974“Sîmbătă, 28 decembrie 1974, ora 15,05 :„ANUL SPORTIV 1974“ - retrospectivă în imagini. în cuprins : secvențe din turneele de tenis de la Dallas, Bournemouth, Roma, Roland Garros, Wimbledon și Melbourne, turneul celor 5 națiuni' la rugbi, campionatele europene de atletism, • finala „C.C.E." la handbal masculin, meciul de baschet Europa — S.U.A., retragerea fotbalistului Pele și altele.Duminică, 29 decembrie 1974, ora 15,20 : „ANUL SPORTIV 1974" — partea a II-a. în cuprins : secvențe din concursurile dc schi pentru „Cupa mondială", meciurile de box Clay — Frazier și Foreman — Norton, campionatele mondiale de bob, campio- ' natele europene de patinai artistic, finala campionatului mondial de handbal masculin și altele.Miercuri, 1 ianuarie 1975, ora 14,30 : „ANUL SPORTIV 1974" — partea a

în-III-a. în cuprins : secvențe din tîlnirile de rugbi Franța — Țara Galilor, Anglia — Țara Galilor. România - - ■meciuri altele. Polonia și România de box, tururi — Spania, cicliste șiianuarie 1975, <SPORTIV 1974“ - cuprins : secvențeJoi, 2 „ANUL IV-a. în nirile de tenis România — Italia — România, jocurile de atletism, campionatele de lupte, canotaj academic altele.
ora 15,30 ; partea a din întil- Franța și balcanice mondiale și box șiSîmbătă, 4 ianuarie 1975, ora 15.10 : „ANUL SPORTIV 1974" - partea a V-a. în cuprins : secvențe din intîl- nirile de rugbi România — Franța și Cehoslovacia — România, meciurile de box Cuțov — Dobrescu și Clay — Foreman, campionatele mondiale de gimnastică și volei, meciuri de handbal și altele.

UNITĂȚILE 
DE REPARAȚII

@ Reparași! televi
zoare z^e^e de 29, 30 și 31 decembrie, toate unitățile vor lucra în program continuu : 8—21, în zilele de ■j șj 2 ÎS* 
BUarie se vor asi8ura intervenții la domiciliu prin dispeceratul cooperativei „Radio-Pro- gres" din Str. Sf. Gheorghe Nou nr. 23 (Tel. 13 42 77 și 15 13 32) după următorul program 
ziua de 1 ianuarie, ziua in întreorele 16—21, iar în 
ianuarie, între și 16—19.

® Reparații obiecie 
de uz casnic și de» 
blocări de uși. In zilela 
de 1 și 2 ianuarie va funcționa dispeceratul cooperativei „Metalocasnica" (tel. 15 51 10 și 15 64 50), care va asigura, între orele 8—20, intervenții la domiciliu pentru deblocări de uși, reparații la mașini de gătit cu gaze, sobe cu combustibil lichid și frigidere.

© Intervențiile la in
stalații sanitare și e- 
iectrice se vor asi§ura în ziieie de i șj 2 ianua- 
rie de către dispeceratul cooperativei „Instalatorul" (tel. 14 18 58), care va funcționa intre orele 8—21.

© Reparații auto. A_ dresele unităților care vor a- vea program de funcționare în zilele de sărbători se pot afla de la dispeceratul cooperativei „Automecanica" (tel. 2212 43).Centrul de informare al cooperației meșteșugărești care poate da relații privind programul tuturor unităților de profil din Capitală va funcționa în dh 1 și 2 ianuarie intre 8—13 și va răspunde la 13 58 65 și 13 58 84.

orele de 29—13

zilele orele tel.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie. în, țară : Vreme relativ caldă la început, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a tării, unde vor cădea precipitații locale. în rest, precipitații izolate. Vînt potrivit. Temperatura va înregistra o ușoară scădere. Minimele vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 2 grade, local mai coborîte, iar maximele vor oscila intre minus 2 și plus 8 grade. Local, ceață. în București : Vreme relativ caldă la început, apoi in răcire. Cerul va fi variabil, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura va scădea ușor. Dimineața și seara, ceață.

Presa italiană continuă să comenteze lucrările recentei plenare a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control a Partidului Comunist Italian, propunerile făcute de comuniști pentru depășirea actualei situații de criză economică prin care trece Italia, pentru înfăptuirea unei politici noi, de natură să răspuhdă cerințelor și intereselor celor mai stringente ale maselor largi de oameni ai muncii. Deschizînd dezbaterea care va pregăti cel de-al XIV-lea Congres național al P.C.I., care urmează să se țină la Roma în primăvara a- nului viitor. Raportul prezentat la plenară de secretarul general al partidului, tovarășul Enrico Berlinguer, ca și discuțiile care au a- vut loc pe marginea acestuia reprezintă, după cum se apreciază aici, un moment important în activitatea teoretică și practică a comuniștilor italieni în vederea îndeplinirii misiunii ce și-a asumat-o partidul de a promova interesele vitale ale clasei muncitoare și întregului popor, de a conduce națiunea italiană spre socialism.Pornind de Ia za crizei prin trece în prezent capitalistă, de la . .. că Italia este una din țările care resimt cel mai mult efectele a- cesteia pe plan economic, politic și social, raportul preconizează un larg program de .măsuri răcnite să o- prească deteriorarea situației, să ducă la reînnoire și însănătoșire, să creeze condiții pentru înaintarea pe drumul democrației.P.C. Italian apreciază că, în situația creată, se impune ca societatea italiană să pășească într-o nouă etapă de dezvoltare, care să permită introducerea și afirmarea unor elemente noi, proprii socialismului. „N-ar fi vorba — s-a precizat în raport — de a propune ca obiectiv imediat societatea socialistă, deoarece pentru aceasta lipsesc încă unele condiții de bază — atît interne, cît și internaționale — ci de a realiza unele măsuri și orientări care, sub anumite aspecte, sînt de tip socialist".Exigentele primordiale ale propunerilor preconizate de P.C.I. privesc combaterea inflației, reducerea pro

a-

anali- care lumea faptul

gresivă a deficitului balanței de plăți, asigurarea locurilor de muncă. Paralel cu ceasta, se. considerănecesar să se treacă la alcătuirea și transpunerea în fapt a unor planuri pentru dezvoltarea agriculturii, transporturilor și construcțiilor de locuințe — sectoare din cele mai afectate de actuala criză — să se dea un nou impuls dezvoltării și reorganizării cercetării științifice și tehnologice, să se asigure realizarea unui plan național privind sursele de energie. Un amplu grup de propuneri se referă la necesitatea înfăptuirii unor profunde reînnoiri în viața publică și în funcționarea organelor statului.Transpunerea în viață a tuturor acestor măsuri este direct legată, în opinia comuniștilor italieni, de îndeplinirea unor condiții fundamentale : să se pornească de la interesele maselor populare ; sacrificiile necesare să fie repartizate în mod echitabil, asi- gurîndu-se apărarea intereselor păturilor celor mai nevoiașe ; o participare mai directă a clasei muncitoare și a formațiilor sale politice și de masă la luarea deciziilor fundamentale ale politțcii naționale și la asigurarea controlului îndeplinirii acestora.Plenara a reconfirmat și a subliniat actualitatea propunerii Congresului din 1972 in vederea creării u- nui guvern de cotitură democratică, bazat pe înțelegerea și colaborarea între toate forțele populare și, in special, între acele forțe care reprezintă factorii hotărîtori ai istoriei și realității politice italiene : comuniștii, socialiștii și ca-, tolicii. Plenara a subliniat că această propunere cu privire la realizarea a ceea ce s-a denumit „compromisul istoric" se impune ca o necesitate națională, valabilitatea ei fiind pe deplin confirmată de mersul e- venimentelor. Tocmai de aceea ideea „compromisului istoric" a fost luată în considerare cu un interes crescind de opinia publică italiană, inclusiv de forțe politice guvernamentale.P.C. Italian apreciază că ieșirea din criză, soarta regimului democratic și posibilitatea de a se ajunge la o nouă politică națională depind in măsu-

ră hotărîtoare de dezvoltarea pe care o vor lua relațiile dintre forțele larg democratice, de stingă, în special dintre comuniști și socialiști, de orientarea pe care o va lua politica Partidului de- mocrat-creștin. Che- mind Ia dezvoltarea unor relații unitare între comuniști și socialiști, condiție esențială pentru realizarea transformărilor democratice, P.C.I. își îndreaptă, totodată, privirile spre ansamblul mișcărilor sociale și politice ale catolicilor italieni, în efortul neslăbit de a stabili un climat de înțelegere, de convergență și a- corduri cu masele largi catolice. în această privință există largi posibilități, cu atît mai mult cu cit în ultimii ani importante forțe și organizații ale catolicilor s-au îndreptat sore stingă, ajungînd chiar să se pronunțe într-un sens talist și list. Continuing a desfășura acțiuni comune cu aceste mase catolice, P.C.I. tinde, totodată, să ajungă Ia relații pozitive cu Partidul democrat-creștin însuși.întreaga evoluție a societății italiene este privită de comuniștii italieni în contextul larg al vieții internaționale, ea fiind direct condițională de progresul procesului de destindere și cooperare pe plan mondial, în acest sens, P.C.I. consideră necesar ca Italia să se manifeste activ, să-și dezvolte legăturile sale bilaterale cu toate țările, indiferent de sistemul lor social, să acționeze pentru raporturi interstatale noi, bazate pe principiile dreptului internațional, pentru realizarea unor măsuri eficiente de dezarmare, pentru pace, să-și aducă o contribuție sporită lă opera de destindere generală.Propunerile avansate de comuniști se află în prezeht în a- tenția tuturor forțelor democratice din tară. După cum se apreciază aici, ele vor forma, în in de-al XIV-lea Congres a! P.C.I., obiectul u- nor ample dezbateri nu numai în organizațiile partidului, dar și în rindurile forțelor progresiste, în cercurile largi ale opiniei publice.

anticapi- antiimperia-

lunile următoare, perspectiva celui

Radu BOGDANRoma

„LE MONDE DIPLOMATIQUE
„Jumin undo,, luptă împotriva poluării

Intr-un amplu supliment consacrat Japoniei, revista „LE MONDE 
DIPLOMATIQUE" a publicat in ultimul număr un reportaj despre 
dezvoltarea in această țară industrializată a unei largi mișcări de masă 
pentru combaterea efectelor nocive ale poluării si pentru protejarea 

' - •- t acest articol:mediului înconjurător. RedămLa început au fost de oameni. Acum sînt uniți în asociații, unii nivelul unui cartier ; velul unui oraș ; în scara unei prefecturi, tr-un sat, o campanie . întindă cu rapiditate pe ____________tării. Jumin undo, mișcările de cetățeni, cuprind mai ales oameni de rînd — bărbați și femei, tineri și vîrștnici — care-și consacră o parte din timpul lor apărării unui drept esențial : dreptul la viață.Fie că numără vreo 50 de membri dintr-un orășel de pe țărmul Mării Interioare — care, dacă poluarea continuă, s-ar putea să devină o mare moartă — fie că numără 300 000 de membri, ca Asociația împotriva nocivităților din prefectura Osaka, toate aceste organisme au o origine similară : o problemă imediată, în general locală, care se cerea rezolvată. Aceste asociații aveau la început un obiectiv limitat în timp și spațiu. Dar, curind, s-a manifestat o tendință de regrupare cu asociațiile învecinate. Prin osmoză, obiectivele se lărgesc, acțiunile se extind : luptă împotriva poluării propriu- zise. dar și pentru reorganizarea vieții comunale, apărarea „dreptului la soare", periclitat de construirea nerațională a unor clădiri, apărarea consumatorilor (prețul produselor, calitatea) etc.După cum se vede, temele sînt nu-

doar o mină milioane. Reacționează la alții la ni- fine, alții la Pornită din- poate să se ansamblul
meroase, dar această nouă formă de democrație pe care o constituie mișcările de cetățeni este în fapt- legată de un singur cuvînt: kogai (poluarea). Din 1970. acest cuvînt este prezent pe prima pagină a tuturor ziarelor, în timp ce cu un deceniu mai înainte nu figura decît în dicționarele de specialitate. Rînd pe rînd, japonezii „descoperă" că laptele mamei conține insecticide ; că orezul și cochiliile scoicilor abundă de cadmiu ; că tonul și alte soiuri de pește conțin atît mercur încît Ministerul Sănătății se vede ■ nevoit să îndemne la un consum minimal. Mai tîrziu, japonezul află că inhalează zilnic de zece ori mai mult mercur. decît un european și mai mult plumb decît lucrătorii care lucrează în mod obișnuit într-un mediu cu plumb. Pe scurt, fiecare japonez descoperă că este sau că va fi un ..poluat". Mișcările antikogai se multiplică.La început, numai victimele poluării și-au dat mîna. Luptînd cu propriile lor mijloace, bolnavii și infirmii au încercat timp îndelungat să-și facă auzit glasul, să atragă atenția opiniei publice asupra lor. Ceea ce nu a rămas însă fără efect. Dezvoltarea solidarității cetățenilor cu aceste victime, în care mulți recunosc pe aproâpele lor, a dus la închegarea noilor mișcări de masă.Noile organizații s-au răspindit, firesc, mai ales în centrele poluate ; fiecare avînd în frunte cite un pro-

fesor, un medic sau un avocat. Prima sarcină consta în culegerea de informații pentru detectarea pagubelor, identificarea cauzelor lor și. în fine, pentru a determina măsuri de combatere a poluării. Fiecare grup măsura poluarea în raza sa de activitate, înregistra variațiile de la un sezon la altul. Ca urmare, asociațiile antikogai, care sint acum în număr de vreo 3 000 și care reunesc circa 20 la sută din populație (adică 20 de milioane de oameni), au reușit, prin schimburi de informații, să întocmească o adevărată topografie a poluării, esențială- înarmați putut să poluării în toată amploarea ei.Principala influență politică a asociațiilor de cetățeni s-a exercitat asupra administrațiilor locale : primarii progresiști au încurajat și au ajutat dezvoltarea mișcărilor. Acestea au jucat un rol important în timpul alegerilor municipale dintr-o serie de orașe unde poluarea era mai gravă.Amplificîndu-se continuu, atît ca număr de membri, cît și pe planul revendicărilor, mișcările de cetățeni au evoluat. Aspectul cel mai important al acestei evoluții este trecerea la acțiuni concrete de prevenire, in scopul de a se evita ca efectele nocive să se propage și a se împiedica să apară altele noi. în u- nele cazuri, asociațiile de cetățeni cei po-

Aceasta a devenit baza a oricărei acțiuni. Căci, cu aceste date, deputății au prezinte Dietei problema

au ajuns să trateze direct cu care poartă răspunderea pentru luare, cu industriile.Mișcările antikogai reprezintă, multe aspecte, o nouă formă luptă democratică în Japonia. subde
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„1975 — anul independenței 
tuturor coloniilor portugheze" 
Declarațiile președintelui Mișcării Populare pentru Eliberarea

AngoleiLIBREVILLE 25 (Agerpres). — A-

NAIROBI Convorbiri româno-kenyena

Șahinșahul Iranului despre raportul dintre prefurile petrolului 
și produselor industriale

gostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), a declarat, în cursul uhei conferințe de presă organizate la Palatul Congreselor din Libreville — capitala Gabonului — că „anul 1975 va fi anul independenței tuturor coloniilor portugheze". „Noi ne pregătim pentru acest eveniment care este important pentru angolezi și pentru toată Africa", a adăugat el.După ce și-a exprimat satisfacția în legătură cu recenta instalare a guvernului de tranziție din Sao To- mă și Principe, președintele M.P.L.A. a afirmat că M.P.L.A. dorește găsirea unei date și a unui Ioc acceptabil pentru întilnirea celor trei organizații patriotice din Angola, citind a- cordul recent dintre M.P.L.A. și U.N.I.T.A. ca o dovadă' că mișcările de eliberare angoleze își pot singure reglementa problemele.
★Ministrul afacerilor externe al Portugaliei, Mario Soares, a sosit în

capitala Republicii Somalia, prima etapă a turneului său de 17 zile pe care-1 efectuează într-o serie de țări ale Africii, Asiei și Europei.La Mogadiscio, el va conferi cu președintele Mohamed Siad Barre, care este și președintele în exercițiu al_ Organizației Unității Africane, asupra perspectivelor decolonizării teritoriilor aflate, pînă nu demult, sub administrația colonială portugheză.în cadrul unei conferințe de presă, organizată pe aeroportul din Mogadiscio, Mario Soares a declarat că Portugalia dorește să edifice pe noi principii legăturile sale politice, e- conomice, comerciale și culturale cu toate statele africane, inclusiv cu popoarele din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde. în această privință, a declarat ministrul portughez al afacerilor externe, „am primit mandat să înmînez un mesaj al președintelui Portugaliei, Costa Gomes, adresat președintelui O.U.A., șeful statului somalez, Mohamed Siad Barre".

TEHERAN 25 (Agerpres). — Șa- hinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a . declarat, cu prilejul primirii reprezentanților diplomatici al țărilor islamice, că odată ce Kuweitul și Qatarul au preluat controlul deplin asupra resurselor de hidrocarburi, Venezuela procedeze în curînd la trece mult timp și. țările re de petrol vor deveni reali și absoluți ai petrolului lor". După cum se știe, Iranul a procedat la naționalizarea resurselor petrolifere naționale în urmă cu doi ani.Referindu-se în continuare la pro-

urmind să fel, „nu va producătoa- proprietarii

unei relații intreblema stabilirii prețurile petroliere și prețul a 20—30 de alte produse industriale sau agricole, suveranul iranian a spus : „Noi sintem de acord să scădem prețul petrolului, cu condiția ca prețul celorlalte două categorii de produse să fie El de pă micșorat in mod corespunzător", a adăugat că țările producătoare petrol sînt oricînd gata șă incea- negocieri cu țările industrializate pentru a ajunge la stabilirea unei ordini economice internaționale sănătoase, în beneficiul atît al țărilor dezvoltate, cit și al țărilor în curs de dezvoltare.
Sedinfa Prezidiului
’CC. al U.C.I

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 25 (Agerpres). — Primul- ministru iordanian, Zeid Rifai, va sosi, duminică, la Cairo pentru o vizită oficială de cîteva zile în Egipt — informează agenția M.E.N.Cu acest prilej, premierul iordanian va avea mai multe runde de convorbiri cu omologul său egiptean. Abdel Aziz Hegazi, și cu alte oficialități guvernamentale ale țării-gazdă cu privire la stadiul actual al relațiilor bilaterale și la extinderea și diversificarea raporturilor dintre cele două state. De asemenea, vor fi abordate ultimele evoluții intervenite în situația din Orientul Apropiat.

BEIRUT 25 (Agerpres). — La Beirut s-a anunțat că, la 24 decembrie, artileria israeliană a bombardat mai multe zone din sudul țării, in regiunea Arkub, provocînd importante pagube materiale. Două avioane israeliene au pătruns în spațiul aerian libanez, fiind întîmpinate de focul artileriei antiaeriene.

CIUDAD DE MEXICO 25 (Agerpres). — Patru țări latino-americane mențin, în prezent, contacte cu guvernul cubanez în vederea restabilirii relațiilor diplomatice normale, relatează, din Ciudad de Mexico,'agenția Taniug. în acest sens, Venezuela și Columbia au confirmat că negocierile cu Cuba referitoare la acest subiect se desfășoară deosebit de favorabil, schimbul de personal diplomatic puțind să aibă loc în curînd.Astăzi, 13 țări din emisfera vestică mențin relații normale cu Cuba.

BELGRAD 25. — Corespondentul nostru transmite : Sub președinția lui Iosip Broz Tito, președintele U.C.I.. la Brioni a avut ioc ședința Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. A fost examinată și apreciată situația politică din țară in lumina înfăptuirii hotă- ririlor Congresului al X-lea al U.C.I. și a principiilor noii constituții. Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv ai Prezidiului C.C. al U.C.I., a prezentat un referat introductiv. Todo Kurtovici, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a prezentat o expunere despre cea de-a 4-a Conferință pe întreaga țară a P.C.I., ce a avut loc acum 40 de ani la Liubliana, și importanta ei în istoria partidului.

*Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a plecat spre Damasc, la încheierea scurtei vizite oficiale întreprinse la Cairo, unde, a discutat cu oficialitățile egiptene diverse aspecte legate de evoluția situației din zonă. Anterior — precizează agenția M.E.N. — liderul palestinean a mai vizitat Libia șl a participat la dezbaterile din cadrul Adunării generale a Frontului arab de susținere a revoluției pales- tinene, găzduită recent de capitala algeriană.
Situația din EtiopiaADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — Postul de radio Asmara a transmis un comunicat, informînd că in provincia Eritreea au avut loc, luni noaptea și marți dimineața, incidente care s-au soldat cu cel puțin șapte morți și un mare număr de răniți. Un comunicat anterior relata că tulburări produse, duminică, în capitala provinciei Eritreea s-au soldat, de a- șemenea, cu morți și răniți. Comunicatul semnala, de asemenea, lupte la cîțiva kilometri de Asmara, între elemente rebele și forțele militare etiopiene dislocate în provincia Eritreea.în ultimele comunicate, autoritățile militare fac apel la populație să colaboreze cu forțele armate pentru înăbușirea activității forțelor rebele, împotriva cărora armata etiopiană se angajează să ia „toate măsurile necesare." Agențiile de presă precizează că grupările rebele despre care este vorba în comunicatele autorităților militare reprezintă, de fapt, mișcarea secesionistă din Eritreea, cunoscută sub numele de Frontul de Eliberare Eritreean.

Agendă economică internaționalaR.F. GERMANIA. — La bursele de valori din R.F.G., a scăzut simțitor, în ultimele zile, cursul acțiunilor marilor concerne producătoare de automobile, din industria chimică și din alte ramuri ale industriei, în special cele ale firmelor „Volkswagen", „B.M.W.", „Bayern", „Basf".Specialiștii apreciază că această tendință se explică, în mare măsură, prin prognozele pesimiste pentru anul 1975 în domeniul economiei și finanțelor.NIGERIA. — Banca Mondială a anunțat că a primit din partea Nigeriei un împrumut de 240 milioane dolari. Purtătorul de cuvînt al B.I.R.D. a precizat că acest prim împrumut bancar din partea Nigeriei a făcut ca totalul sumei împrumutate în cursul anului 1974 de Banca Mondială de la țările producătoare de petrol să se ridice la 1 800 milioane dolari. Dobînda pentru acest împrumut a fost stabilită Ia 8 la sută, restituirea fiind prevăzută în 10 rate, începînd

NAIROBI 25 (Agerpres). — Bujor Almășap, ministrul minelor, petrolului și geologiei, a efectuat, in perioada 22—24, decembrie 1974, o vizită de lucru în Kenya. în cadrul convorbirilor purtate cu ministrul kenyan al resurselor naturale, Stanley Oloitiptip, a fost analizat stadiul
relațiilor de cooperare dintre România și Kenya în domeniul minier și au fost stabilite măsurile pentru dezvoltarea acestor relații în viitor. Cei doi miniștri au vizitat obiectivul minier Kinagoni, care este realizat în cadrul cooperării româno-keny- ene.

Sesiunea Adunării Naționale a R. D. VietnamHANOI 25 (Agerpres). .— In cadrul dezbaterilor sesiunii Adunării Naționale a R. D. Vietnam, ministrul afacerilor externe, Nguyen Duy Trinh, a prezentat un raport privind perioada de doi ani de la semnarea Acordului de la Paris cu privire la Vietnam. El a evidențiat importanta deosebită a acordului de la Paris, subliniind necesitatea respectării cu rigurozitate a prevederilor acestuia de către administrația de la Saigon și de către S.U.A.

Referindu-se la situația din Vietnamul de sud, Nguyen Duy Trinh a arătat că, datorită succeselor realizate de poporul din Vietnamul de sud, sub conducerea Guvernului Revoluționar Provizoriu și a Frontului Național de Eliberare, raportul de forțe înclină tot mai mult în favoarea patrioților. A luat o amploare deosebită mișcarea tuturor categoriilor populației pentru independentă națională, pentru democrație, pentru răsturnarea regimului Thieu,

>KUWEIT. — Rezervele de țiței ale Kuweitului tru a continua extracția în ritmul actual pînă cel puțin în anul 2040, au anunțat surse guvernamentale din Kuweit. Aceste rezerve, estimate la 73 miliarde barili, sint substanțial mai mari decît cele ale Iranului și de aproximativ două ori mai mari decît cele ale Libiei.

împotriva bazelor
Școala din Dong Ha. provincia Quang Tri — unul din edificiile construite 

in regiunile eliberate din Vietnamul de sud

• IDENTIFICAREA VI
RUSULUI HEPATITEI. Pentru prima dată, virusul hepatitei virotice de. tip A a fost identificat și s-a creat posibili; tatea fabricării, în viitor, a unui vaccin — a anunțat specialistul american prof. Maurice Hille- man, vicepreședinte al laboratoarelor firmei „Merck, Sharp and Dohme", la congresul Asociației internaționale pentru standardizarea biologiei, care și-a încheiat lucrările la Milano. In ceea ce privește celălalt tip de hepatită virotică, provocată de virusul B, transmis prin injecții sau transfuzii de singe, care este identificat printr-un fel de „urmă" — antigena „Australia" — prof. Hilleman a arătat că vaccinurile fabricate din această antigenă au fost deja experimentate pe cimpanzei și se va trece la teste pe oameni. Prof. Hilleman și-a do- bîndit o reputație mondială prin cercetările sale asupra vaccinului gripei și rujeolei.

con- de-al erei

sînt suficiente pen- militare străine

ȚĂRILE PRODUCĂTOARE DE PETROL au investit aproximativ 47 miliarde dolari in țările europene, în Statele Unite și în alte state, în primele 10 luni ale anului în curs — a anunțat, la Bruxelles, Comisia Pieței comune. Potrivit datelor comisiei, circa 37 miliarde dolari au fost plasați în investiții pe termen scurt, dar există indicii că țările producătoare de orientează tot mai mult vcstițiile pe termen lung, durile plasate de statele toare de petrol, numai 2 dolari au fost investiți în curs de dezvoltare.
petrol se spre in- Din fon- producă- miliarde țările id

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). - Salvadorul nu va permite stabilirea unei baze americane în Golful Fonseca din America Centrală, a declarat președintele acestei țări, Arturo Armando Molina.Dezmințind zvonurile, potrivit cărora guvernul său și-ar fi dat acordul la instalarea unei baze americane, la Fonseca, președintele Molina a declarat : „Noi nu am întreprins nici o măsură care să afecteze suveranitatea republicii noastre. Salvadorul, a adăugat el, speră să vadă instaurat pentru totdeauna respectul reciproc în sfera relațiilor internaționale".Golful Fonseca, aflat pe coasta Pacificului, este administrat de către Salvador, Honduras și Nicaragua.

SPRE ÎNFĂPTUIREA UNUI LAOS INDEPENDENT, 

NEUTRU, DEMOCRATIC Șl UNITAR

Sesiunea Consiliului Politic de Coaliție NaționalăLUANG PRABANG 25 (Agerpres). —. Prințul Sufanuvong,. președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională din Laos, a luat cuvintul la încheierea celei de-a doua sesiuni a acestui consiliu, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Luang Prabang.EI a relevat că membrii Consiliului Politic de Coaliție Națională consideră că, în etapa actuală, cea mai

50înfăptuirea principalelorimportantă problemă pentru Laos constituie î..“..l.'___  . 'drepturi naționale’ ale poporului laoțian și a libertăților democratice ale populației. Ca urmare, a arătat prințul Sufanuvong, consiliul a adoptat, ținînd seama de amendamentele propuse de guvern, programul edificării unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unitar și prosper și principiile privind libertățile democratice ale populației.

• COLINA DE AUR. 
O importantă descoperire arheologică a fost făcută in stepa semideșertică din Turkmenia sovietică, in apropiere de localitatea Meana. Săpăturile executate pe Altintepe — Colina de aur — au scos la iveală ruinele unui străvechi oraș, struit spre sfirșitul celui treilea mileniu înainteanoastre. După cum anunță A- genția Novosti, arheologii fost deosebit de impresionați de nivelul civilizației din acea vreme, fapt atestat de tehnica olăritului, de uneltele din bronz, de obiectele de podoabă realizate din aur, argint, agate, fildeș. Locuitorii acestei așezări cunoșteau carul cu patru roți, la care inhămau cămilele, făceau negoț cu India, Tezaurul scos Ia lumină pare să justifice pe deplin numele Altintepe.
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• SĂ NU LĂSĂM 

DOAR NATURA SĂ DE
RETICE. In cit timp se dezintegrează diferitele ambalaje a- bandonate Ia „iarbă verde" ? Un grup de oameni de știință a făcut un asemenea calcul. De pildă, o cutie de . conserve obișnuită aruncată în vara acestui an se va degrada complet și va dispare peste un secol, iar dacă este confecționată din aluminiu — abia în anul 2474 ! O pungă din material plastic se dezintegrează, la începutul anilor 2200. Cele mai rezistente sint obiectele de sticlă. Cu prilejul unor săpături, au fost descoperite astfel de obiecte datînd de a- cum 4000 de ani. Aceasta înseamnă că natura va distruge sticlele pe care le aruncăm la voia întimplării abia peste citeva mii de ahi... Constatările de mal sus oferă, așadar, motive serioase de reflecție, .
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Tineri șomeri protestînd împotriva închiderii atelierului firmei Siemens 
din Kamp-Lintfort, în apropiere de Duisburg (R.F.G.)

Cea de-a 29-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., către și-a încheiat lucrările săptămîna trecută, înscrie în cronica sa un bogat bilanț pozitiv, materializat intr-o serie de hotărîri, in spiritul unora dintre cerințele stringente ale actualității internaționale. Dezbaterile au pus in evidență însemnătatea crescîndă pe care majoritatea covîrșitoare a țărilor membre o acordă marelui forum internațional, voința lor de a acționa pentru creșterea rolului O.N.U, în menținerea și consolidarea păcii și securității.Și la această sesiune România a avut o participare activă, constructivă, în spiritul pozițiilor de principiu reafirmate în documentele Congresului al XI-Iea al Partidului Comunist Român, poziții izvorite din preocuparea perseverentă pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a unei noi ordini economice și politice, în care relațiile interstatale să fie așezate trainic pe principiile legalității internaționale. Multiplele inițiative ale țării noastre, contribuțiile sale concrete la examinarea și jalonarea măsurilor ce se impun in vederea consolidării cursului, încă fragil, spre destindere, la soluționarea marilor probleme ce confruntă lumea contemporană, reflectă spiritul constructiv, principialitatea și înalta responsabilitate pe care partidul și statul nostru le manifestă față de cauza păcii, securității și colaborării in lume. Xcauza păcii, securității și colaborării in

intervenții, Ingerințe sau presiuni din afară".O contribuție de seamă a adus România — în calitate de stat membru al comitetului de redactare. — la elaborarea „Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor", a- preciată ca un document de o importanță cardinală, una din temeliile pe care urmează a se edifica noua ordine economică și politică internațională. în acest cadru se cuvine a releva amplul ecou în rîndurile par- ticipanților la sesiune, al propunerilor în zece puncte pentru făurirea noii ordini economice și politice mondiale — propuneri prezentate la Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român. De un interes similar s-au > bucurat și propunerile din Raportul la Congres

fîpel la o rezelwre paș- 
nisă a crizei din Ulster.Sin_ dicatul lucrătorilor din transporturi și al muncitorilor necalificați — cea mai importantă organizație sindicală din Irlanda de Nord — a adresat guvernului britanic apelul de a întreprinde o inițiativă pașnică pentru rezolvarea crizei din Ulster, în apel, distribuit membrilor Parlamentului britanic și liderilor sindicatelor britanice, este subliniată necesitatea de a se pune, în prealabil, capăt internărilor — măsură prin care armata și poliția izolează în închisori, fără judecată, un mare număr de persoane din Irlanda de Nord.

Schimburile economice 
chino-iușosloe.Potrivit calcu- lelor preliminare,„ volumul global al schimburilor comerciale dintre R.S.F. Iugoslavia și R. P. Chineză atinge la

dezvoltării, faza de de-de-al doilea Deceniu al din păcate rămas încă la ziderat.- Acționînd- în deplină cu aspirațiile vitale ale pentru triumful ideilor neatirnării, pentru lichidarea colonialismului, neocolonialismului, a- partheidului, rasismului, a oricăror forme de dominație străină și dictat,- țara noastră s-a numărat printre coautorii a 15 rezoluții în această direcție, adoptate cu majoritate covîrșitoare de voturi. Este de ajuns să amintim printre aceste rezoluții documentele care subliniază imperativul transpunerii în viață pînă la capăt a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, care condamnă politica de apartheid a regimului din

concordanță popoarelor libertății și

finele acestui an suma de 140 milioane de dolari — acest total fiind de aproximativ două ori mai mare de- cît cel înregistrat in anul 1973 — relatează agenția Taniug.
Ziarul „fîkahaîa", °r«an central al Partidului Comunist din Japonia, și-a sporit tirajul, care a ajuns, la 23 decembrie, pentru ediția cotidiană la 660 000 exemplare, și la 2 400 000 exemplare pentru ediția de duminică.
H încetat din viață mare

șalul fthmed Ismail Sli, vicepremier al guvernului, ministrul apărării al Republicii Arabe Egipt, comandantul șef al forțelor armate egiptene, a anunțat un comunicat al președinției republicii.

Asasinarea Iui Humberto Alvarado.In îmPreiurimile ca?i- tatei guatemaleze a fost descoperit cadavrul, ciuruit de gloanțe, al cunoscutului Humberto PartiduluiPotrivit agenției Prensa Latina, liderul comunist a fost asasinat de forțele reacționare în colaborare cu siguranța statului, în cadrul campaniei de represiuni declanșate recent împotriva reprezentanților cercurilor politice democratice din țară.
Demisie Ia Casa Hibă.Casa Albă a anunțat demisia lui William Eberle, director executiv al Consiliului pentru politică economică internațională. Eberle a fost reprezentantul președintelui S.U.A, la negocierile comerciale cu străinătatea și în cadrul rundelor de tratative G.A.T.T.

scriitor și lider politic Alvarado, membru al Guatemalez al Muncii,

• MINĂ DE 18 MII DE 
ANI. Cercetările întreprinse în străvechi cariere de piatră din Polonia au dus la descoperirea, lingă orașul Tomaszow, a uhei mine de cremene care a fost exploatată în decursul întregii’ perioade a paleoliticului, în sedimentele de nisip au fost săpate numeroase puțuri pînă la stratul de cremene. Cel mai vechi puț de mină, nu numai din Polonia, ci și din lume, are diametrul de 8 m și adincimea de peste 4 m și datează, după aprecieri preliminare, de aproximativ 18 000 de ani. în apropierea acestei mine primitive au fost găsite, de asemenea. • mari „ateliere" pentru confecționarea uneltelor din cremene.

simțite pe plan

Este semnificativ în acest sens faptul că documentele O.N.U. au consemnat numele României pe listele inițiatorilor și coautorilor a peste 35 de rezoluții referitoare la probleme * de însemnătate cardinală pentru pacea și progresul omenirii — dovadă concludentă a dinamismului activității țării noastre pe arena mondială.Convinsă că salvgardarea păcii, buh suprem comun al întregii omeniri, este indisolubil legată de înfăptuirea dezarmării generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare, de eradicarea politicii de agresiune și dictat, țara noastră și-a pus semnătura pe rezoluțiile privitoare la „Deceniul dezarmării", „Definiția a- gresiunii", „Transpunerea în viață a Declarației asupra întăririi securității internaționale".Primul document, dînd glas îngrijorării popoarelor față de imobilismul ce caracterizează negocierile de dezarmare, cheamă statele să examineze în 1975 — cînd se împlinesc cinci ani de la lansarea, din inițiativa României, a Deceniului O.N.U. pentru dezarmare — starea de lucruri profund neliniștitoare din acesț domeniu. .Al doilea document, la a cărui e- laborare România a participat cu numeroase propuneri concrete, observații, sugestii, este apreciat ca o realizare însemnată a .Națiunilor Unite, încununind o activitate începuță^a- cum 50 de ți preluată da veac în ani de Liga Națiunilor de O.N.U. cu un sfert urmă. Actul prin care

Romania socialistă la sesiunea a XXI X-a a Adunării Generale a O.N.U.

este definită agresiunea subliniază, între altele, că „nici o considera- țiune, de orice natură ar fi ea — politică, economică, militară sau de alt fel, nu poate justifica o agresiune".Documentul referitor Ia securitatea internațională inserează principii fundamentale ale politicii externe românești, reafirmînd „dreptul suveran al tuturor statelor de a participa, pe bază de egalitate, la rezolvarea problemelor internaționale majore in conformitate cu Carta, astfel ca pacea și securitatea lumii să fie edificate pe respectarea efectivă a suveranității și independenței statelor, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, liber de orice

constructive,

I Iprivind dezarmarea generală, și în primul rînd cea nucleară — ambele documente atestînd, o dată in plus, un înalt simț de răspundere față de soarta omenirii.O componentă esențială a creării noii ordini internaționale o constituie lichidarea decalajelor economice, problemă de a cărei rezolvare depinde însuși viitorul umanității, progresul și pacea mondială. In acest sens, țara noastră a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unor măsuri efective care să reducă prăpastia crescîndă dintre țările bogate și cele sărace, inclusiv prin transpunerea in viață a programului celui

Africa de Sud, ca și alte documente referitoare la aspecte importante ale acestei sfere de probleme de stringentă actualitate.Alături de celelalte state socialiste, de alte state membre, România s-a pronunțat pentru retragerea trupelor străine staționate în Coreea sub drapelul O.N.U., arătind, pe bună dreptate, că rezolvarea acestei probleme, aflată de atita vreme pe ordinea de zi, ar contribui în mod însemnat. Ia însănătoșirea vieții internaționale. Votul intervenit reprezintă, fără îndoială, o victorie moral-politică a R.P.p. Coreene, o expresie a mu-

tațiilor care se fac internațional.Un larg interes . .acest, an, inițiativa românească privitoare la creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperații între toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state. Dezbaterile asupra acestei inițiative au evidențiat cu pregnanță imperativul transformării O.N.U. intr-un scut de apărare a păcii și securității lumii, intr-un instrument eficient de promovare a normelor și principiilor Cartei, într-o tribună de la care să se audă și să fie respectat glasul tuturor statelor, indiferent de mărimea și puterea lor, intr-un forum de soluționare operativă și justă a tuturor marilor probleme care preocupă omenirea.Un nou pas în direcția universalizării organizației, a fost făcut la a- ceastă sesiune prin admiterea în O.N.U. a Republicii Guineea-Bissau, a Republicii Bangladesh și Grenadei, numărul statelor membre ajungînd astfel la 138. în acest context, de o mare însemnătate este și rezoluția, adoptată cu o mare majoritate, privind admiterea reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca observatori Ia Adunarea Generală și la conferințele internaționale organizate sub egida O.N.U.Prezența activă a României socialiste la dezbaterile actualei sesiuni, ca și Ia dezbaterile tuturor sesiunilor anterioare la care a participat, ihițiativele și propunerile prezentate au demonstrat, din nou, înalta principialitate cu care țara noastră abordează problemele cardinale ale- contemporaneității. Larga audiență de care s-au bucurat pozițiile țării noastre, așa cum au fost expuse la tribuna O.N.U., arată că ele corespund, intr-adevăr, intereselor tuturor popoarelor lumii de pace, cooperare, progres. Sînt obiective pentru a căror traducere consecventă în viață România socialistă, poporul nostru, puternic atașate spiritului Cartei, năzuințelor celor mai scumpe ale omenirii, nu-și vor precupeți, nici pe viitor,, eforturile, își vor aduce aceeași contribuție ■ constructivă.
C. ALEXANDROAIE

Națiunile. Unite.

a stîrnit, și în
Sîelterele ds sticlărie da Ia Murawo — celebre în întreaga lume — sînt confruntate cu o criză care tinde să se agraveze și care a dus la reducerea cir 45 la sută a numărului angajaților în ultimii zece ani. Numai de la 1 ianuarie 1974, șase ateliere și-au închis porțile, iar 350 de lucrători au fost concediați. Prelucrarea sticlei a atins, la Murano. apogeul gloriei în cursul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea.

ALGERIAMĂSURI DU DEZVOLTAREA AȘEZĂRILOR RURALEALGER 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : Pentru eliminarea treptată a unor disproporții regionale moștenite din perioada colonială, guvernul algerian a lansat programe speciale de dezvoltare mai rapidă a 300 comune, îndeosebi din zonele de deșert, alocînd, în acest scop, din bugetul de stat investiții suplimentare de 150 milioane dinari. Transpunerea în fapte a acestor programe a și început în numeroase localități rurale din vilaiatele Oasis, Saida, Tizi Ouzou, unde reprezentanții organelor locale, în colaborare cu unele comisii guvernamentale deplasate la fața locului, au stabilit principalele direcții. de dezvoltare a comunelor respective.Cea mai mare parte a investițiilor alocate sînt folosite în construcția de locuințe, școli, dispensare, pentru extinderea iluminatului electric. Nu se neglijează însă nici fondul funciar al acestor comune, ca o pîrghie de prim ordin în progresul mai rapid al localităților. Astfel, credite importante sint utilizate în acțiunile duse pentru introducerea în circuitul agricol de noi terenuri, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cooperativelor agricole depentru extinderea unor subramuri eficiente ale agriculturii și, îndeosebi, a zootehniei, aviculturii și apiculturii.
producție,

• DIN NOU DESPRE 
TURNUL DIN PISA, excursul internațional pentru cel mai bun proiect de salvare a celebrului turn înclinat din Pisa a luat sfîrșit. Comisia italiană de experți a respins toate cele 14 proiecte ale arhitecților din trei continente, considerînd că ele nu corespund cererii sale exprese, și anume ca lucrările de, susținere . să nu lase nici o urmă asupra exteriorului construcției și-să nu afecteze piața înconjurătoare. înalt de £4,5 m, cu o înclinație de 5 m (față de 2 m cit a avut în 1350, anul terminării construcției), turnul din Pisa va rămîne așadar în vechea poziție. " ' T...late, in incinta turnului se află o aparatură specială menită să semnaleze orice agravare a situației.

Pentru orice eventuali-
• CRAINICI CAM

PIONI. Doi crainici și un inginer, salâriați ai rețelei de radiodifuziune columbiene „Tole- dâr", au bătut recordul mondial, rămînînd în fața microfonului timp de 81 de ore. Precedentul record — de 76 de ore — era deținut de o echipă argentinea- nă. Noii campioni — relatează agenția France Presse — au fost transportați, imediat după doborîrea recordului, în stare de extenuare totală, într-o clinică din capitala columbiană.
• RAVAGIILE CICLO

NULUI. In cursul zilei de miercuri, asupra orașului australian Darwin s-a abătut un ciclon care a provocat moartea a cel puțin 40 de persoane. Sute de persoane au fost rănite, 90 lâ sută din clădirile orașului au fost distruse sau serios avariate. Circa 20 000 din cei 35 000 de locuitori ai orașului au rămas fără, adăpost. Din diferite centre ale Australiei au fost trimiși medici, asigurindu-se. totodată, aprovizionarea orașului cu medicamente și singe necesar pentru transfuzii. Din zona sinistrată, avioanele transportă în primul rînd. femeile și copiii.
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