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Pentru depășirea planului
pentru creșterea eficienței economice

ICECHEM - București
către toate unitățile de cercetare

din țarăAnimați de hotărirea întregului nostru popor de a face din 1974 — anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării țării noastre, anul Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român — o etapă de sporită rodnicie a muncii, o etapă decisivă în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului, lucrătorii Institutului de cercetări chimice — ICECHIM se adresează tuturor unităților de cercetare din țară, cu chemarea de a-și spori contribuția la introducerea progresului tehnic, la dezvoltarea și introducerea rapidă in economie și in viața socială a cuceririlor științei și tehnologiei moderne.Angajați in transpunerea în viață a obiectivelor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economieo-socială pe anul 1974 și devansarea cercetărilor pentru programul de dezvoltare în perspectivă, deciși să traducă in viață hotăririle și indicațiile conducerii de partid *i de stat, lucrătorii institutului de cercetări chimice iși propun :1. — Punerea în funcțiune in anul 1974 pe baza cercetărilor proprii a 8 obiective industriale care vor produce la atingerea capacității proiectate o producție în valoare de 450 milioane Ici pe an.2. — Valorificarea superioară a noi materii prime, produse intermediare și auxiliare din țară :— prin încheierea cercetărilor necesare proiectării a 7 obiective industriale a căror producție anuală va reprezenta la atingerea capacității 670 milioane lei ;— prin abordarea unor cercetări în scopul realizării a trei obiective Industriale cu o producție anuală de 265 milioane lei.3. — Eliminarea importului de licențe și tehnologii pentru 22 obiective industriale, prin aplicarea unor tehnologii bazate pe concepții originale ; prin aceasta se va realiza o valoare a producției de 3,15 miliarde lei.4. — încheierea cercetărilor privind 24 produse chimice a căror aplicare industrială va conduce la obținerea unei producții anuale de 400 milioane lei.5. — încheierea cercetărilor privind îmbunătățirea tehnologiilor Ia 4 Instalații existente, ceea ce va contribui la obținerea unui spor anual de producție de 60 milioane lei.6. — Efectuarea de cercetări pentru diversificarea producției prin obținerea a 12 noi produse în cadrul actualelor capacități industriale.7. — Cercetarea unor tehnologii în vederea obținerii de noi materiale sintetice cu caracteristici superioare utilizabile în economie.8. — Revizuirea unor tehnologii în vederea reducerii consumului anual de energie și combustibil cu o valoare de 18 milioane lei.

întreprinderea de utilaj chimic „Grlvita roșie" din Capitală. în secția cazan- gerie, echipa de cazangii condusă de Marin Grădinaru studiind proiectul unei, noi coloane cu talere pentru Combinatul chimic Turnu-MăgureleFoto : S. Cristian

(Continuare in pag. a III-a)

Intreirinilerea „Automatica II

București
către toate întreprinderile

din industria electrotehnică
și electronicăColectivul de muncă al întreprinderii „Automatica" București, însuflețit de nemărginita încredere in politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărît să-și aducă o contribuție tot mai mare la înfăptuirea angajamentului asumat de organizația de partid a municipiului București, pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, cheamă la întrecere socialistă pe anul 1974 toate întreprinderile din industria electrotehnică și electronică, pe baza următoarelor obiective :— Depășirea și încasată cu 2— Depășirea— Creșterea— Ridicarea— realizarea de produse noi și modernizate, astfel ca acestea să reprezinte 86 la sută din volumul total al producției ;— realizarea etapelor de asimilare pentru un număr de 8 produse peste prevederile planului tehnic ;— sporirea dotării cu standuri pentru efectuarea probelor de control interfazic și final a produselor, și pe această bază reducerea cheltuielilor in termen de garanție cu 50 la sută ;— urmărirea produselor In exploatare în vederea îmbunătățirii fiabilității.— Organizarea și modernizarea fluxului tehnologic prin proiectarea și realizarea prin autoutilare a două linii tehnologice la secția construcții metalice.— Introducerea sistemului automat de prelucrare a datelor in anul1974, pentru stabilirea necesarului de aprovizionat, evidenței stocurilor 

și lansării în fabricație. »— Reducerea cheltuielilor materiale planificate la 1000 lei producție marfă cu 3 iei, prin :— reducerea consumului de metal planificat cu 3 la sută ;— extinderea utilizării maselor plastice care să aducă economii de minimum 2 milioane lei ;— reducerea consumului planificat de energie electrică cu 8 la sută și a consumului de combustibil convențional cu 4 la, sută.— Depășirea beneficiului planificat cu 2 Ia sută.Pentru realizarea acestor obiective ne propunem :— să modernizăm fluxul tehnologic printr-o mai strinsă colaborare între intreprindere, institutele de cercetări și invățămîntul superior ;— folosirea mai judicioasă a suprafețelor existente pentru a obține 
o producție suplimentară pe metru pătrat ;

planului la producția globală, marfă și marfa vindulă la sută.planului de export cu 5 la sulă.peste plan a productivității muncii cu 1 Ia sută, nivelului tehnic și creșterea calității producției prin :

(Continuare in pag. a III-a)

A
REZERVELE AGRICULTURII SOCIALISTE

SFATUL GOSPODARILOR A STABILIT:

Ogoarele și podgoriile Vrancei
vor da roade maiAnul agricole ducțiile cimp nu Iată de ce într-o consfătuire cu cadrele de partid din unitățile agricole s-au dezbătut pe larg măsurile ce trebuie întreprinse pentru a se îndeplini sarcinile care revin în acest an agriculturii județului, în lumina documentelor Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. în mod deosebit s-a subliniat necesitatea desfășurării unei ample acțiuni în vederea fertilizării cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe cît mai mari. Cei care au luat cuvîntul au susținut că ideea unei acțiuni de masă pentru fertilizarea ogoarelor este chibzuită, că în fiecare sat sînt

trecut, în cooperativele din județul Vrancea pro- obținute la culturile de au fost satisfăcătoare, consfătuire
mii de tone de Îngrășăminte — o adevărată bogăție. Acțiunea a fost declanșată în ultimele zile ale anului 1973. Am străbătut, in acele zile,
în dezbaterea consfătuirii 
cu cadrele de partid — 

ample acțiuni 
de fertilizare a terenurilor

un drum lung, prin mai multe cooperative agricole ; peste tot se lucra intens.Cele mai mari concentrări de forțe le-am întîlnit in zona de cîm- pie. La Ciorăști, peste 100 de atelaje, 15 autocamioane și zece re-
LA

bogatemorci formau o coloană în continuă mișcare, de la centrul gospodăresc în tarlaua Spătăreasa. Grămezile de îngrășăminte naturale se înmulțeau văzînd cu ochii, acoperind unele după altele zeci de hectare. Mai tîrziu am aflat că la Ciorăști s-au transportat într-o singură zi peste 700 tone de gunoi de grajd. La Rîmniceni, printre cei aproape 40 de cooperatori care ajutau la încărcarea căruțelor și camioanelor, i-am întilnit și pe șefii de brigăzi Jan Bogoi, Nicolae Vrînceanu, Su- chea Tache, Nicu Dediu. cru, mi-a spus Dumitru președintele cooperativei
Ion NISTOR
corespondentul

„E de lu- Dobrilă, agricole.
„Scînteli'

(Continuare in pag. a III-a)

BORCEA-IALOMIȚA

N-a căzut un strop de ploaie, dar s-au recoltat
peste 7000 kg porumb boabe la hectar

Secretul? IRIGAȚIILE!
93—5 familii. în noua formulă a a- cordului global, fiecare echipă decide și acționează independent".Iată schema formației condusă de Vasile Sima, care se repetă la scara întregii cooperative. Echipa a cultivat în acord global 28,4 hectare cu porumb. Cooperatorul Marin Simion, motopompist calificat, a avut sarcina să asigure funcționarea neîntreruptă a utilajului, iar ceilalți 7 membri ai formației au mutat aripile de udare și au executat lucrările de întreținere a culturilor. în timpul secerișului, de exemplu, dimineața, pină intrau combinele în lan, cooperatorii mutau conductele, apoi fiecare iși

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii”

Anul trecut, pe terenurile cooperativei agricole „23 Februarie" din comuna Borcea, județul Ialomița, de la seceriș și pină la recoltatul porumbului n-a căzut nici o picătură de ploaie. în aceste condiții climatice nefavorabile s-au evidențiat avantajele irigării culturilor. Pe cele 350 ha cultivate cu porumb irigat s-a obținut o producție medie de 7 080 kg boabe la hectar. Ca urmare, rata anuală la sistemul de irigații (un milion lei) a fost rambursată numai pe seama producției de porumb obținută peste plan. Totodată, a crescut valoarea normei de lucru în condițiile unui efort sporit de investiții.în 1973, producția prevăzută in studiul mic pentru sistemul fost depășită cu 1 080 kg la hectar.
V

la 45 lei, financiarporumbde tehnico-econo- de irigații aCONVORBIRI DESPRE EFICIENTĂ
Sarcini • Preocupări • Rezultate

Interlocutor : ministrul finanțelor, Florea DUMITRESCU

Central al 
Român și 
al Dezvol- 
Sociale a 

1973,

— Documentele Plenarei co
mune a Comitetului 
Partidului Comunist 
a Consiliului Suprem 
tării Economice și
României, din noiembrie 
au trasat o serie de sarcini cu 
privire la imbunătățirea activi
tății sistemului financiar-ban
car, la întărirea controlului in 
economie. Vă rugăm., tovarășe 
ministru, să ne arătațl, pe scurt, 
ce s-a făcut pină acum 
traducerea in viață a 
sarcini ?

pentru 
acestorPornind de la sarcinile trasate de plenară, de la indicațiile și orientările date personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, consiliul de conducere al Ministerului Finanțelor, împreună cu consiliile de administrație ale băncilor au analizat cu toată responsabilitatea activitatea sistemului financiar-bancar și au stabilit un ansamblu de măsuri care are drept scop atît înlăturarea lipsurilor din activitatea proprie, cît și îmbunătățirea muncii întregului aparat financiar la toate nivelurile — întreprindere, instituție, centrală, consiliu popular, minister, bancă, Ministerul Finanțelor — sporirea contribuției sale la creșterea eficienței în economie. Succint, aceste măsuri vizează, în principal, întărirea controlului financiar-bancar în toate domeniile — aprovizionare, producție, desfacere la intern și la export, folosirea fondurilor de investiții, a fondurilor de salarii etc. — precum și îmbunătățirea modului de întocmire și executare a planurilor financiare, de la unitățile socialiste și pină la nivel

macroeconomic. Programul de măsuri la care m-am referit a fost dezbătut pe larg într-o consfătuire de lucru cu directorii sucursalelor tuturor băncilor, ai inspecțiilor teritoriale financiare de stat și ai administrațiilor financiare, precum și cu cadrele de conducere și cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și din centralele băncilor. Aplicarea acestui program presupune, în mod firesc, întărirea colaborării noastre cu organele Consiliului Central și ale consiliilor județene de control muncitoresc al activității economice și sociale și cu organele Curții Superioare de Control Financiar, urmărind, totodată, evitarea suprapunerilor și paralelismelor în activitatea de con-

trol. în prezent se desfășoară o instruire generală a întregului aparat financiar-bancar din toată țara, cu privire la măsurile cuprinse in acest program.
— Concret, ce vor întreprinde 

organele proprii de control ale 
Ministerului Finanțelor pentru 
creșterea eficienței activității 
unităților economice, pentru 
gospodărirea rațională a fondu
rilor materiale și 
economie ?

Convorbire
Corneliu

bănești in

realizată de
carlan

(Continuare în pag. a V-a)

In ziarul de azi
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;---------Parafrazind o zicere celebră a fraților Goncourt, aș spune că „Istoria este un film care a fost ; filmul, o istorie care ar fi putut să fie". în întreaga istorie a cinematografului, filmul istoric a ocupat un loc de frunte, iar evoluția lui, și ca gen și ca stil, poate oferi cercetătorului și creatorului datele tehnicii grafice, recentă țională reconfirmat marile filme ale lumii au rămas Napoleon de Abel Gance și Crucișetorul Potemkin.în ceea ce mă privește, am ajuns la o concluzie pe care, exact cu 2 000 de ani în urmă, istoricul latin Calus Sallustius Crispus o formulase într-o frază pro- domo, rămasă memorabilă : „dintre toate ocupațiile intelectuale, cea mai utilă este istoria". Istoria care se învață și istoria care se face. Am avut multe prilejuri să conversez cu oameni de carte, filozofi și istorici cunoscuți, despre relațiile, subtile și numeroase, inevitabile, dintre trecutul și prezentul umanității noastre, despre „ansamblul totalizat al aventurii omenești", cum denumise unul dintre ei Istoria, scriind-o cu majusculă. Dînsul considera marile ei
V

personalități niște „singularități totalizante", confe- rindu-le roluri. însemnate în progresul comunităților, al societății. Rolul personalității în istorie este astăzi recunoscut, iar contribuția

Acest rind, ratori gațiilor. fost de
rezultat reflectă, în primul eforturile depuse de coope- pentru însușirea tehnicii iri- „De mare recomandările la Stațiunea folos ne-au cercetătorilor experimentală

Din experiența fruntașilor 
agriculturii

Mărculești în ce privește stabilirea hibrizilor de porumb, fertilizarea, asigurarea unei densități optime — ne-a spus tov. Constantin Nc- delcu, președintele cooperativei. Am început prin organizarea formațiunilor de lucru. Fiecare echipă a avut 8—10 oameni, adică brațele de muncă din cel mult (Continuare in pa». a III-a)

JILT — un nou 
bazin minier

Iarna în CișmigiuFoto : M. Andreescu
rul modern de istorie — în speță, cineastul contemporan — îi permit să depășească „condițiile statice" în care i se înfățișează trecutul, adică o acțiune trecută, limitată în timp, și

contemporan toate fundamentale ale și artei cinemato- De altminteri, la o conferință interna- a cineaștilor, s-a afirmația că

în județul Gorj au fost inaugurate lucrările de deschidere a bazinului Jilț, unitate ce va o- cupa locul secund în industria carboniferă a țării după Valea Jiului și primul loc în producția de lignit. Amplasat într-o zonă colinară, acesta se va întinde pe aproximativ 3 800 hectare, exploatarea cărbunelui urmînd să se realizeze atît prin cariere, cît și în subteran prin sistemul clasic al minelor, în subteran, extragerea lignitului se va efectua cu ajutorul complexelor mecanizate de mare randament construite in țara noastră, iar carierele vor fi dotate cu excavatoare moderne, cu cupe dimensionate pentru o capacitate orară de 1 800 tone. De menționat că încă din faza de proiectare s-au adoptat soluții tehnologice unice în industria noastră carboniferă — fronturi de lucru cu lungimi medii de 2 500 m. Depozitarea sterilului se va face in halde exterioare situate în văi și viroage cu teren impropriu agriculturii.Lignitul ce se va aici va fi destinat rind aprovizionării tralei Turceni-Gorj, flată in plin proces de construcție. (Agerpres)
pune faptul istoric evocat, este o lucrare științifică, necesarmente prealabilă intervenției imaginației, a procesului psihic de creare a unor reprezentări sau idei noi pe baza „documen-

Orizontul
filmului istoric

însemnări de MIHNEA GHEORGHIU

sa la inițierea sau desăvir- șirea faptelor istorice realizate de lupta maselor populare pentru progres nu poate fi pusă la îndoială, cu atît mai mult cu cît asemenea talentați conducători și creatori de idei noi au fost și sînt creația popoarelor lor.Experiența critică, experiența reflexivă, dialectică— „logica vie a acțiunii".— cu care se prezintă înarmat cercetătorul și scriito-

plasînd-o în ambianța so- cial-politică a momentului ei, să-i înțeleagă mai bine dimensiunile și perspectivele, adică forța și noutatea. O rațiune pur contemplativă nu poate ajunge la acest rezultat, nu poate înțelege necesitatea istorică a unei acțiuni și să o evoce ca atare, în ' lității.Operația discriminatorie, operația de _,L mentelor din care se com-
termenii actua-selecție a mo-

tării" acumulate. Prin urmare, în orice scenariu de film istoric, ca și în realizarea acestuia regizorală, este vital necesar ca autorul să respecte raportul de inseparabilă unitate dintre istoric și logic, categorii filozofice-perechi, și dintre această „pereche" și partea de conștiință socială, ideologia, crezul politic pe care autorul e decis să-l apere în opera lui. (A face sau a scrie un „film istoric" le

extrage de In primul termocen- unitate a-
A apare multora ca o operație lesnicioasă, un mod a- greabil și spectaculos de a evita dificultățile confruntării cu realitatea cotidiană. Este o eroare curentă, justificată, din păcate, de o serie de pelicule cunoscute. Succesul unora dintre ele nu le inutilitatea Dar nu vorba).Discutînd ___ _______și filmul Istoric din perspectiva actualității — care este prin excelență una politică — un cunoscut reprezentant al sociologiei cunoașterii susținea că această perspectivă este — în mod conștient sau involuntar — relativă, dacă chiar „denaturantă" comparație cu adevărul Istoric, din cauza direcției pe care poziția socială a creatorului (scriitor, cineast, etc.) o impune reprezentărilor sale și că, în consecință, n-ar avea o valoare cognitivă reală.Nu vreau să insist asupra unor asemenea argumente și poziții, și cu atît mai puțin mă tentează incă o „bătălie cu obuze de hîr- tie" — cum zicea Swift — pe tema adevărului relativ și adevărului absolut, parțial sau „integral". în ce ar mai putea consta azi „valoarea cognitivă reală" a unei evocări istorice, dacă

justifică însă și incultura, despre asta edespre teatrul

nuîn

(Continuare In pag a IV-a)
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DIVERS
„Dacă vă 
prind la 
înmormîn- 
tarea mea, 
praf vă fac!"Incredibil și, totuși, această replică a fost rostită de un bă- trin dintr-o comună din județul Sălaj. (Nu-i spunem numele bătrînului, din motive lesne de înțeles). împrumutîndu-1 pe ginerele său cu niște bani, și ne- primindu-i la data sorocită, tatăl socru și-a chemat ginerele în fața comisiei de judecată. Am notat — textual — un fragment din procesul verbal : „Să nu mai căleați prin casa mea, cit veți trăi voi" — zice moșul. Și ginerele zice : „Te rog, tată socrule, mai păsuiește-ne nițel, că n-avem acum". Și fata moșului zice : „Pînă la ultimul leuț o să ți-i dăm". Și moșul zice : „Nici nu vreau să mai auz de voi. Dacă vă prind la înmormîntarea mea, praf vă fac !“. Și președintele comisiei zice... Dar președintele n-a mai zis nimic. Replica era fără răspuns.
Ciobanii care 
au făcut-o 
de... văcuță!

Cei trei ciobani de la coope
rativa agricolă Valea Timișului 
(Caraș-Severin'), pe numele lor 
S. Răduescu, I. Munteanu și 
D. Turnea, iși făcuseră obiceiul 
de a se ingriji nu numai de 
hrana oilor, ci și de... pielea 
lor. Azi dispărea o oaie, miine 
o mioară, poimiine un berbe- 
cuț. Luați la rost de săteni, cei 
trei ridicau din . umeri și se 
tinguiau de le plingeal de milă, 
nu alta : „Ursul e de vină ! Un 
urs afurisit, care ne dă mereu 
tircoale". In curind. sătenii 
s-au trezit și fără o vacă, dată 
tot lor in grijă. Și cînd au vă
zut ei că cei trei ciobani au fă
cut-o nu numai de... oaie, adu- 
cindu-le o pagubă de peste 
20 000 de lei, i-au dat pe mina 
miliției. unde n-au mai putut 
să umble... cu ursul.

„Am să-i dau 
foc casei!" 

| Și i-a dat... 
I ’ 

I 
I 
I 
I 
I Frații 
| din auto- 
I buzul 39

Urcîndu-se in autobuzul 
din Capitală, frații Cornelia ș> 
Constantin Manolache au tre
buit să coboare mai înainte ae- 
cit in stafia din apropierea ca
sei (Șoseaua Alexandriei nr. ț>). 
Amindoi au fost duși de cetă
țeni la circumscripția de mm 
ție. Ce se intimplase ? Sub Pre
text că n-ar fi primit. chipuri
le, un rest de bani de taxa 
toare (deși ii primise), unul din 
frați, sămință de scandal, a început să împroaște lumea, cu 
insulte, celălalt frate tMndu-i 
isonul Pină la urmă, taxa
toarea și unul din călători au 
fost făcuți K.O. Cit P'-ivește 
T restul" pe care-l pretindeau, 
cei doi l-au primit și l-au îm
părțit tot frățește : cite 3 luni 
fiecare.

„Vă rog 
să scrieți 
la ziar..."Așa începe scrisoarea adresată rubricii noastre de C. constantin, pensionar din Brașov (Strada de Mijloc 77). în*leSa' re lună cînd primea pensia, bă- trinul C. Constantin mergea mai întîi să-și achite chiria întreținerea și gazele, iar dupa aceea făcea unele tlrguieli. La ultima pensie insă a făcu.exact invers, ducindu-se mai Întîi la tirguieli și, din neatenție a pierdut portmoneul pe stradă cu banii și cu actele. “necăjit. — — .noaptea. Dar a doua zi a venit la mine un tînăr care mi-a dat portmoneul cu tot ce avea in el. îl cheamă Mărgeanu Dumitru și e muncitor la uzina de autocamioane. Vă rog frumos să-l dați la ziar, că pe mine nu m-a lăsat să-1 «cinstesc» pentru cinstea lui !“.

Un incendiu violent a izbucnit la imobilul de pe strada După zid nr. 3 din Mediaș. Sosiți în grabă la fața locului, pompierii militari și numeroși cetățeni din împrejurimi au reușit, cu greu, să-1 localizeze. Ce se întîmplase 7 Proprietarul, care iși părăsise soția cu cîțe- va luni în urmă, o tot amenința mereu că Intr-o bună zi „o să dea foc casei". De la amenințare pină la faptă nu i-au trebuit decît- doi litri de benzină, pe care a «nPrăștiat'O prin toată casa, un chibrit și... Și s-a „ars" și el la buzunare.
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. „Tare m-am N-am dormit toată

Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții .Scinteii'

După cum se știe, respectarea normelor prevăzute în domeniul protecției muncii constituie obligații ferme pentru fiecare conducere de unitate, pentru fiecare organizator al locului de producție, pentru fiecare salariat. Este de la sine înțeles că acolo unde asemenea îndatoriri sînt duse la îndeplinire cu toată răspunderea, unde mijloacele materiale și fondurile bănești importante alocate de stat pentru protecția muncii sînt folosite în mod judicios, rezultatele obținute pe această linie sînt satisfăcătoare.„în urma controalelor efectuate de noi — ne relata ing. Andrei Dumitrescu, inspector în cadrul Inspectoratului de stat pentru protecția muncii din județul Prahova — am constatat că în multe întreprinderi problemele de protecția muncii sînt tratate cu seriozitate de către toți factorii care au responsabilități în această direcție. La Grupul industrial de petrochimie Brazi, ca să mă rezum la un singur exemplu, s-a dobîndit o experiență pozitivă ce merită evidențiată. Astfel, In unitate există un cabinet model de protecția muncii, dotat cu sală de proiecție, unde, pe lîngă instructajul introductiv general ce se face noilor angajați, se prezintă periodic filme pe teme de protecția muncii. Mijloacele materiale destinate protecției muncii sînt cheltuite judicios, în concordanță cu specificul și necesitățile fiecărui loc de muncă. Instructajele ce se țin periodic în fiecare secție, activitatea permanentă de propagandă și educație desfășurată în rîndul salariați- lor au făcut să crească respectul față de normele de protecția muncii, să se întărească disciplina în muncă. Așa se explică faptul că, în cursul anului trecut, pe platforma chimică de la Brazi — unde se cunoaște că există condiții deosebite — nu s-au Înregistrat accidente tehnice sau avarii, iar numărul accidentelor de muncă a fost foarte mic".Preocupări demne de reținut în ce privește asigurarea unor condiții de muncă din ce în ce mai bune aflăm și din scrisoarea tehnicianului Ion Su-

ciu din Ocna Mureș. „La Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș — ne scrie el — propunerile și soluțiile stabilite printr-un studiu întocmit cu sprijinul specialiștilor de la Clinica de boli profesionale din Cluj, permit reducerea simțitoare a noxelor, duc la scăderea numărului de îmbolnăviri profesionale, sporesc grija fiecărui salariat pentru respectarea normelor de tehnica securității și evitarea expunerii la noxe".

mea de aproape 8 m a gropii și amplasarea sa în imediata apropiere a drumului de acces în șantier și a unui drum regional, pereții bazinului au început să se surpe. Sesizat de către muncitori, maistrul M.C. a refuzat să la măsuri corespunzătoare de securitate, hotărînd continuarea muncii în aceleași condiții periculoase. La începutul lunii noiembrie 1973 inevitabilul s-a produs. Peretele bazinului s-a surpat, accidentînd mortal

lor de protecția muncii îl constituie folosirea nejudicioasă a fondurilor alocate de stat în mod expres în acest scop. Oficiul județean de turism Prahova, cu sediul în Sinaia, a avut planificată pentru cheltuieli de protecția muncii, în anul 1973, suma de 340 000 lei. Din această sumă, pentru lucrări de tehnica securității muncii, obligatoriu de executat, au fost afectați 35 000 lei. Dar, în trei trimestre, s-au cheltuit doar 4 700 lei
Mai multe scrisori din 

Prahova ridică întrebarea:

Dar protecția muncii 
cine o protejează?

Șirul unor asemenea e- xemple pozitive ar putea fi, desigur, continuat. în contrast însă cu aceste preocupări, unele scrisori semnalează și cazuri de neglijență, superficialitate, ignorare a normelor legale.La complexul avicol din satul Găgeni, comuna Pău- lești — Prahova, șantierul nr. 4 din cadrul Trustului de construcții industriale Ploiești a executat, printre alte lucrări, și un bazin de vidanjare. Prin specificul ei și potrivit proiectului, lucrarea impunea măsuri speciale de securitate a muncii. în pofida acestor cerințe, ing. Petru I. Popa, șeful de lot răspunzător de respectarea proiectului, și Mihai Ciucă, maistrul care supraveghea nemijlocit e- fectuarea lucrării, s-au abătut in mod nejustificat de la proiect, dispunînd săparea bazinului fără sprijinirea malurilor și a pereților verticali. Din această cauză, date fiind adînci-

unul din cei patru muncitori care lucrau la adîn- cime.— în cazul de față — ne spunea tovarășul loan Bă- loiu, procuror-șef al Procuraturii locale Ploiești — avem de-a face cu încălcarea unor norme elementare de protecția muncii. Lucrurile sînt cu atît mai grave cu cit proiectul prevedea soluții tehnice corespunzătoare, iar șantierului ii fuseseră alocate în acest scop mijloacele materiale necesare. Principala cauză a accidentului este, așa cum a rezultat din cercetările întreprinse, nesocotirea flagrantă a legii, a obligațiilor de serviciu. Fapt pentru care, constatîndu-se vinovăția penală a celor doi, procuratura i-a trimis in judecată. Dar consecințele lipsei de responsabilitate în asemenea situații sînt ireparabile.Un alt aspect de neglijență și indiferență față de rezolvarea probleme-

pentru achiziționarea unor obiecte care n-aveau nici în clin, nici în mînecă cu tehnica securității muncii (desfundători de chiuvete, scări pentru pompieri etc.), în vederea asigurării unor condiții de mediu corespunzătoare la locurile de muncă, cu degajări de noxe, au fost planificate fonduri în valoare de 12 000 lei, din care au fost întrebuințați doar 7 600 lei.Importante sume de bani destinate pentru îmbunătățirea protecției muncii s-au cheltuit în alte scopuri și la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. Aici, lipsa de interes și control din partea unor factori răspunzători de protecția muncii din întreprindere, preocuparea scăzută pentru prevenirea accidentelor de muncă au făcut ca in anul 1973 numărul acestora să crească — numai în trimestrul III al anului trecut, trebuind să se acorde 905 zile scutire medicală și

să se plătească aproape 30 000 lei drept ajutoare materiale de la asigurările sociale de stat. De remarcat însă șl un alt aspect : In evidențele spitalului întreprinderii „1 Mai", In același trimestru al anului 1973, sînt înregistrate 2 386 zile de scutire medicală (17) — ceea ce dovedește că nu toate accidentele de muncă sînt comunicate de întreprindere organelor competente, pentru a fi cercetate și înregistrate, așa cum prevede legea.— în toate unitățile din județ — ne spune ing. Ilie Căpățînă, insoector-șef al Inspectoratului de stat pentru protecția muncii Prahova — sînt asigurate condițiile materiale necesare protecției muncii. Statul alocă mari fonduri bănești In vederea aplicării măsurilor care să înlăture orice cauze de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Numai lntr-un semestru din anul 1973 statul a alocat întreprinderilor din județul nostru, pentru protecția muncii, peste 40 milioane lei. Se poate spune că lipsurile ce se manifestă pe alocuri, abaterile de la normele de protecția muncii se dato- resc exclusiv unor cauze de ordin subiectiv, faptului că în unele întreprinderi problemele de protecția muncii sînt lăsate la periferia preocupărilor.Pentru înlăturarea neajunsurilor ce se manifestă încă sînt necesare o mai bună conlucrare a tuturor factorilor care concură la asigurarea protecției muncii, antrenarea mai largă a organelor sindicale, a organizațiilor U.T.C., a altor organisme obștești în formarea unei puternice opinii de masă pentru respectarea disciplinei în producție și a normelor de protecția muncii în toate unitățile. Se impune, totodată, mai multă strictețe și răspundere pentru utilizarea fondurilor destinate aplicării măsurilor de protecția muncii, îneît rezultatele în asigurarea unor condiții optime de muncă să fie pe măsura grijii statului și eforturilor sale financiare.
Alexandru BOGHIU 
Gheorqhe PÎRVAN

• FAPTE

• OPINII

• PROPUNERI

Sinaia : Peisaj la Cota 1 500

Cit de scump 
costă uneori 
un chilipir...

I-am văzut, într-o dimineață de marți, in fața avizierului unde era afișată lista de procese. Erau patru. Oameni trecuți de prima tinerețe. Păreau stingheri și aruncau priviri furișe către forfota marelui hol al tribunalului. Mi-am dat seama că pînă a- tunci nici unul nu mai pusese piciorul pe acolo. Vorbeau șoptit. Unul, ceva mai tînăr, a întrebat :— Și acum, ce-o să fie 7 Ce să spunem 7 Ceilalți tac. Cel care părea mai în vîrstă răspunde molcom :— Spunem cum a fost.— Eu nu intru. Mor de rușine...— Să nu ne mai prostim, replică prompt „bătrinul". Destul ne-am făcut de rîs și la lucru... Trebuia să murim de rușine înainte II-am însoțit în sala de judecată. Nu, nu erau martori, ci inculpați : acceptaseră propunerea unui magaziner necinstit și cumpăraseră „de ocazie" niște instalații din magazia întreprinderii, devenind astfel complici la necinste. Pentru chilipirul de cîțiva lei cei patru — cunoscuți și apreciați ca buni meseriași acolo, la „Vulcan" — fuseseră aspru criticați și sancționați de colegii de muncă. Iși recunoscuseră greșeala. Acum se aflau aici, pentru a da socoteală și în fața legii. I-am ascultat pe rînd, măr- turisindu-și regretul. Dacă au de spus ceva in apărare 7 Nu, n-au ce spune. Procesul s-a amînat Cei patru au plecat cu capetele în jos. Am intuit că nu pedeapsa ce va fi pronunțată îi frămîntă, ci altceva : erau conștienți că, pentru cîțiva lei, vor trebui să fie puși in cumpănă anii lor de viață și de muncă cinstită de pină atunci.Cît de scump costă uneori un chilipir !...
\____________________

I-am făcut 
loc 

cu respect...
— Alo 1 Da, eu sînt.— Stai să-ți explic......La telefoanele din subsolul Palatului Justiției s-au strîns mai mulți oameni care așteaptă să prindă o cabină liberă. Unii mai nerăbdători, alții mai înarmați cu răbdare ; fiecare cu păsurile lui... O cabină, a cărei ușă se încăpățînează să rămînă întredeschisă, ne făcea, fără voie, părtași la discuția de pe fir :— ...nu, n-ai întîrziat, dar nici nu mai veni. Lasă...— ...lasă copilul să se ducă la școală.— Cum de ce 7 Am retras acțiunea. Nu mai vreau să divorțăm. M-am dus eu și mi-a venit greu... La vîrsta noastră să a- jungem cu copilul pe la ușile cabinetelor pentru concilieri 7 Mi-a venit greu să ne știm acolo, așteptind ca la medic... Vin a- casă I...Grăbit, precipitat, a ieșit din cabină un bărbat între două vîrste. I-am făcut cu toții loc să treacă.Era așteptat...

Enigma
de la nr. 13

...Strada Cașin, sectorul 8. Din imobilul de la nr. 13 își fac apariția 9... 10... 11... ti
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Se extinde
cultura

migdaluluiSimburii de migdal sînt foarte căutați la prepararea produselor de cofetărie. în ultimul timp, amelioratorii au creat noi soiuri de migdal, adaptate condițiilor climatice din țara noastră și mai productive. Ele asigură recolte de 3 000 kg fructe la hectar, din care rezultă 500 kg sîmburi. Trei iuri — Mari de și Mărculeștl — dalii de aur la horticultură care 1973 la Hamburg. Noile soluri de migdal sînt extinse în producție. în vara anului trecut, la pepinierele stațiunilor experimentale Murfatlar și Pietroasa au fost altoiți 100 000 de pu- ieți. La I.A.S. Șimleul Silvaniei s-a făcut o plantație de migdali pe 50 hectare, iar Centrala de legume-fructe organizează a- semenea plantații în județul Mehedinți.

din aceste so- stepă. Mercur au primit me- expoziția de a avut loc în
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neri. Pleacă și se întorc. Se vor fi mirat vecinii. Se vor fi mirat trecătorii... Să fie internat, să fie... 7 Enigmă !— Dosarul doi penal !...în pretoriul instanței — completul I, Judecătoria sectorului 8, pășește un om în vîrstă, dar încă în putere. îl cheamă Pîrvu Mihai.— Cunoașteți motivul pentru care ați fost trimis în judecată.— Onorată instanță, o făceam numai pentru binele lor...— Absolut dezinteresat 7— Sigur, că eu... nici cinci bani...— Totuși, probele demonstrează contrariul.— A, să vedeți, cîțiva poli acolo...— Adică ?— Păi... 50... 60... 70... 80 lei, se bîlbiie P.M., încurcîndu-se în propriile-i vorbe...Acolo, în sala de judecată, s-a dovedit că „enigma" din str. Cașin nu era altceva de- cit speculă : primirea unei chirii mai mari decît cea legală ! în ultimii 4 ani, „găzdui- se“ cite 11 și chiar 13 tineri în cele 3 camere închiriate. Chiria legală, pentru toate cele 3 camere 7 275 de lei ; chiria medie încasată ? Aproape 2 000 de lei ! Pentru... binele chiriașilor...
Sentință 

definitivă
...într-o după-amiază de noiembrie, mai precis în ziua de 26, la centrul I.C.R.A.L. „Pajura", din Bulevardul Nicolae Titules- cu. Funcționara din birou își rînduiește dosarele : e de lucru și nu-i timp de pierdut...Tot în aceeași după-amiază, în altă parte a orașului, Nicolae Stîlpeanu chefu-

® VdlOQreU ma?inilor instalațiilor realizate în anul 1973, In cadrul acțiunii de autoutilare, la întreprinderea „Electroprecizia“-Să- cele, județul Brașov, se ridică la 6 500 980 lei. S-au confecționat o mașină de așchiere a metalelor, gen freză, bancuri de reglare și control pentru echipamentul electric, o mașină de turnat în cochile etc. (Nico- 
lae Lepădatu, activist al Comitetului orășenesc Săcele al U.T.C.).ț Țurlștii Și VizitdtOrii stațiunU balneoclimaterice Moneasa, județul Arad, au la dispoziție, de la începutul lunii ianuarie 1974, un nou și modern complex hotelier. (Ion Coțoi, comuna Gurahonț, județul Arad).

• Motorul ghinionist... Moara dln comuna oevesei, județul Mehedinți, nu mai funcționează de foarte multă vreme. Conducerea secției de industrie locală Vînju Mare, de care aparține aceasta, a promis sătenilor, în repetate rînduri, că se vor căuta de urgență soluții pentru a se repara motorul Incit cetățenii să nu mai fie nevoiți să umble pe la morile din alte localități. (Gheorghe Periam, strada N. Cemăianu, Drobeta-Tr. Severin).
• „Primii în producție, primii în activitatea cui- 

tUral~artiSticâ" este deviza sub care i?i desfășoară programul brigada artistică de agitație de la Fabrica mixtă de industrie locală Fălticeni. Spectacolele prezentate pină în prezent au avut, de fiecare dată, un ecou pozitiv in rîndul salariaților. (Mihai Luculescu, secretarul comitetului de partid de la Fabrica mixtă de industrie locală Fălticeni, județul Suceava).
® Solicităm conducerii farmaciei din comuna Chitila, deschisă recent într-un local nou, să găsească o modalitate de rezolvare și a rețetelor în care sînt prescrise medicamente ce trebuie preparate în laborator. Mulți cetățeni ar fi scutiți astfel de drumuri în plus la București. (Zaharia Ciulei, muncitor, Chitila).
• Pășunea model, !n suPrafat^ de 165 ba, lotul semincer, da 150 ha, create cu cîțiva ani în urmă în comuna Coteana, constituie una dintre cele mai dezvoltate baze furajere din județul Olt în anul 1973, pe lotul semincer s-au produs 33 000 kg sămință de lucernă. Această unitate model a contribuit și contribuie în bună măsură la creșterea simțitoare a numărului de animale din localitate. (Vasile Tonu, comuna Coteana, județul Olt).
® PrOpUnOm orSanelor competente să ia măsuri pentru a se îmbutelia și livra comerțului, în cantități suficiente, apă minerală „Hebe" din stațiunea balneară Singeorz-Băi, mult solicitată de cetățeni datorită calităților sale curativo-profilactice. (Ion V. Marin, tehnician principal, Brăila).
® TrOnUi PersonaI nr- 2092 de Pe ruta Tg- Jiu—Craiova, cu care călătoresc dimineața spre locurile de muncă numeroși muncitori navetiști, ajunge la destinație, in mod obișnuit, cu o întîrziere de 20—60 minute. întrucit consecințele unei asemenea situații sînt păgubitoare pentru procesul de producție, solicităm organelor C.F.R. competente să ia de urgență măsuri pentru a se respecta graficul de circulație. (Ion Strunoiu, muncitor, uzina „Electroputere" Craiova).
• închis pentru... nepăsare. Masazinul mix‘ (alimentara, textile-încălțăminte etc.) din satul Livadea, comuna Vărbilău, județul Prahova, stă de luni de zile cu obloanele trase. Sătenii sînt nevoiți să străbată kilometri întregi pînă în localitățile vecine spre a se aproviziona cu diferite mărfuri. Ce părere au organizatorii comerțului sătesc despre această situație 7 (Cristu Duțescu, pensionar, și alți 11 cetățeni din comuna Vărbilău, județul Prahova).

Noutăți in cooperația 
meșteșugăreasca a județului Olt> Anul care s-a încheiat a însem- 

1 nat pentru cooperația meșteșugă- ; rească din județul Olt îndeplinirea 
ț și depășirea tuturor indicatorilor i de plan și, mai ales, o bună ser- ’ vire a populației. Astfel, la capito- 
l Iul producție-marfă și prestări ser- 
l vicii s-au realizat, peste plan, lu- ’ crări în valoare de 30 milioane lei. I Totodată, s-a diversificat mult ’ gama de produse industriale, exe- ț cutîndu-se prin cooperarea dintre i meșteșugari și întreprinderile de I aluminiu și textilă din Slatina pieli se de schimb și, respectiv, covoare. ; Și rețeaua prestărilor s-a dezvoltat 
ț în special prin înființarea unor ser- t vicii noi de reparații auto, spălă- 
1 torii, vopsitorii, curățătorii chimice 
l și altele.; — Ce și-au propus, pentru anul
ț 1974, meșteșugarii din județul Olt? 1 întrebarea am adresat-o tovară- 
J șului Ion Barbu, președintele 
ț U.J.C.M. Olt, care ne-a răspuns :— în acest an planul producției-
I

Să

iește. Are și meserie (ospătar), are și un rost (familist, stă în propria-i casă pe Bulevardul Mărăști), dar acum e fără ocupație și chefuiește. Țuici după țuici, cine să le mai țină socoteala ? într-un tîrziu se ridică totuși de la masă...— Mi-ai furat banii. M-ai înșelat, m-ai tras pe sfoară. „.De ce nu e gata lucrarea 7 Fiindcă m-ai păcălit, asta e 1 7Uluită, funcționara dă să-i explice grosolanului intrus că e mai bine să revină a doua zi dimineața ; să vorbească cu maistrul ; ea n-are atribuții in ce privește executarea lucrării— Nimic. Injuriile se întețesc. Tărăboiul atrage, in sfirșit, atenția unor persoane din împrejurimi ; funcționara este găsită cu ochii în lacrimi, buimăcită de injurii, molestată...— Onorată instanță, așa or fi stînd lucrurile, cum zic martorii. Eu nu-mi reamintesc, și V-aș ruga să țineți cont, știți, starea de ebrietate...Nu, o abatere nu scuză pe alta, iar beția nu-i nicidecum o stare „nevinovată". Astfel că, pentru ultraj contra bunelor moravuri, pentru tulburarea liniștii publice, Nicolae Stîlpeanu va avea de ispășit o condamnare de 10 luni închisoare.Sentință definitivă !
„Specializa

rea" amicului 
și ce-a mai 

urmat...
De vreo jumătate de an, Iulian Vladu, din Săceni, Județul Teleorman, de meserie lăcătuș, era „în căutare" de serviciu. într-o

marfă și al prestărilor de servicii crește cu peste 20 la sută, iar la li- 1 vrările de marfă către populație ț cu 14,7 la sută față de 1973. Ne-am l angajat să realizăm, peste plan, la ' prestări servicii, lucrări in valoare l de 3,4 milioane lei. Totodată, în i scopul mai bunei serviri a popu- ’ lației vom mări numărul unități- l lor destinate reparațiilor și între- ținerilor auto, obiecte de uz casnic ț și gospodăresc etc. Avem, de ase- t menea, în vedere extinderea meto- ’ delor moderne de lucru la secțiile i existente, înființarea a peste 33 noi ? unități in cadrul cooperativelor ț „Unirea" (Balș), „Unirea meșteșu- i gărilor" (Caracal), „înfrățirea" (Co- > rabla), „Progresul" (Drăgănești- l Olt), „Arta meșteșugarilor" și „Con- / sructorul" (Slatina), crearea de noi ț secții menite să ușureze munca l gospodinelor și altele, ’
Emillan ROUĂ i

corespondentul „Scînteli" ’

-4

zi s-a întîlnit, din întîmplare, cu fostul lui coleg de școală profesională, Marcel Andrei, zis și „Piticu".— Bună, măi Vlade. Tot la șaibă 7— Mă, nu prea— Dar cu tine ce e prin București 7 Că te știam repartizat prin Hunedoara...— La specializare, bătrine, răspunde bine dispus „Piticu". Hai că dau o bere pe chestia asta. Sint „in bani", continuă el, făcînd ștrengărește cu ochiul.Și-au povestit, unu! altuia, peripețiile prin care trecuseră în cei 4 ani de cînd nu s-au mai văzut Cu răsuflarea tăiată, I.V. a aflat și de „specializarea" rentabilă a amicului : furturi din autoturisme.— Bătrîne, totu’ e să ai curaj. Dacă vrei, te iau ucenic. Să zicem că pentru început, o să-ți dau.„ o mie, două, de fiecare lovitură... Ei, ce zici 7Și I.V. n-a mai stat pe gînduri. Dar, spre ghinionul lor, chiar în aceeași seară au fost prinși in flagrant delict.— Onorată instanță, eu., eu n-am furat, ci doar țineam de „șase"...„Ținut" care l-a costat pe I.V. un an și trei luni Închisoare. Așa e cînd lași „șaiba" cinstită și vrei să te „specializezi" într-o „meserie" nu prea curată...
Instantanee

• „Onorată instanță, nu poate fi decît o greșeală că se vorbește aici despre delapidare. N-am delapidat : eu n-am luat cei 800 de lei decît cînd am fost convins că am în casă un plus de vreo 3 600 de Iei...".(Din susținerile lui Ion Dimian în fața Tribunalului județean Dolj).
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Titlul acestui articol este de fapt o chemare către toți lucrătorii din unitățile producătoare de îngrășăminte chimice, este un deziderat urmărit nu de o lună-două, ei, practic, de cițiva ani. Căci, cifrele statistice arată clar că la acest produs important, absolut necesar agriculturii pentru realizarea creșterilor de producție planificate pe fiecare hectar cultivat, planul nu s-a realizat integral în anii precedent!, în anul trecut, nerealizări- le Ia acest produs au fost mari, înregistrîndu-se restanță de 16 la sută producția globală pe samblul Centralei de grășăminte chimice.Relevînd o atare situație, în repetate rînduri, ziarul nostru a analizat modalitățile de recuperare a restanțelor, inserînd în paginile sale angajamentele unor factori de răspundere din conducerea Ministerului Industriei Chimice, centralei de resort, care au afirmat cu minerea chidată Ianuarie 1973, 21 cembrie în parte rezultatele bune nu s-au lăsat așteptate. Bunăoară, la Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele, unitate care se înscria permanent în rîndul celor cu probleme de „nerezolvat", în semestrul II al anului trecut — datorită aplicării unui ansamblu de măsuri eficiente — planul de producție a fost îndeplinit și chiar depășit.în acest an este prevăzută o importantă creștere la producția de îngrășăminte chimice — cu 51 la sută mai multe decît în 1973, a- gricultura urmînd să beneficieze suplimentar de circa 360 000 tone îngrășăminte. Ce măsuri se iau de către Centrala industrială de îngrășăminte chimice din Craiova, acum la început de an, pentru ca întreaga activitate din 1974 să se desfășoare la cote calitativ superioare, să se asigure îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan 7— Realizarea în bune condiții a planului de producție în acest an depinde, în principal, de funcționarea la parametrii optimi a instalațiilor și de intrarea la termen In funcțiune a noilor investiții — ne spunea ing. Iustin Rogoz, director general al Centralei industriale de îngrășăminte chimice din Craiova. Analizînd critic situația din anul trecut, conducerea centralei a stabilit acțiuni menite să ducă la o sensibilă îmbunătățire a activi-

tății. Astfel, am propus înființarea unei unități specializate în cadrul centralei, care să asigure reparațiile și reviziile generale, precum și asistența tehnică la noile capacități de producție.— Ce avantaje se vor obține întrejjriiprin crearea acestei inderi 7primul rînd, specialiștii de înaltă calificare — de la muncitor, la inginer — cărora le ducem acum lipsa, pot fi concentrați intr-un nucleu puternic. A- ceasta va avea efecte directe asupra îmbunătățirii

ale producției de îngrășăminte, planificate pentru 1974, trebuie să fie asigurate și . ' ’ ' ____  2_.funcțiune a unor noi capacități, în cazul cărora termenul de finalizare a fost depășit. Este de maximă importanță acum concentrarea eforturilor constructorilor și montorilor, cît și ale beneficiarilor, pentru ca noile termene stabilite pentru intrările în funcțiune să fie respectate. Astfel, la combinatele de îngrășăminte azotoase din Slobozia, Piatra Neamț și Tg. Mureș, capacitățile

prin intrarea în cauza furnizorului de utilaje — „Vulcan"-București — care ne-a pus în imposibilitate de a ne realiza planul la acest sortiment.— Ce măsuri se întreprind pentru asigurarea necesarului de materie primă 7— Pe lingă realizarea u- nor îmbunătățiri tehnologice la instalații, pentru a le mări capacitatea, dublăm liniile de alimentare cu fosforită și apatită la instalațiile de îngrășăminte simple și concentrate. Lucrarea este în curs de execuție și, trimestrul III, va fi
........... ..  ............. .

ÎN 1974, ÎN FIECARE ZItoată tăria că ră- în urmă va fi li- („Sclnteia** din 7 1972, 22 martieaugust 1973, 4 dc- 1973). Dar numai la nivelul planului!
calității rații, a țiune, cestora. stau în vității de construcții-mon- taj pentru investițiile în regie proprie și de executare a lucrărilor de îmbunătățiri tehnologice.Directorul general al centralei ne-a relatat pe larg despre alte aspecte cărora li se acordă o deosebită atenție în acest an. Astfel, ni s-a spus că piesele de schimb pentru instalațiile „Sybetra" sînt asigurate în întregime, iar folosirea rațională a acestora este coordonată acum de centrală. Profilarea atelierelor mecanice uzinale, tipodimen- sionarea necesarului de piese de schimb pentru liniile de acid sulfuric, efectuarea unor îmbunătățiri tehnologice, ridicarea calificării forței de muncă sînt probleme de acum clarificate, rezolvate în bună parte pentru acest an. Pe baza folosirii capacităților existente se scontează realizarea a circa 15 la sută din sporul de producție planificat.Dar, creșterile principala

lucrărilor de repa- punerilor în func- scurtării duratei a- Alte avantaje con- perfecționarea acti-
construite trebuie să producă din primul trimestru al acestui an.Deci, la nivelul conducerii centralei industriale de îngrășăminte chimice s-au tras concluziile necesare asupra activității desfășurate în anul 1973, a început o luptă pe toate planurile, pentru ca neajunsurile, nu o dată semnalate în coloanele ziarului nostru, să nu se mai repete. Aceeași stare de mobilizare a forțelor caracterizează și unitățile centralei, acolo unde de fapt se realizează planul ?— Principala problemă a unității este asigurarea bazei materiale a realizării în 1974 a celor peste 120 000 de tone de îngrășăminte fosfa- tice — aprecia directorul combinatului de la Valea Călugărească, ing. Ioan Pe- truța. Este vorba, în primul rînd, de apatită, fosforită și acid sulfuric. în- tîmpinăm greutăți in procurarea acidului sulfuric.— Și cine le creează 7— Noi — vine răspunsul prompt. Anul trecut am avut la Instalațiile de acid sulfuric dese întreruperi. Să recunosc, și din partea noastră, dar mai ales din

terminată. De asemenea, am trecut la separarea celor două sortimente — fosfați simpli și concentrați în depozitul de maturizare. Această măsură, asigurind o calitate mai bună îngră- șămîntului, duce și la creșterea productivității muncii. Mai avem în vedere și alte îmbunătățiri tehnologice, care vor permite o continuă funcționare a instalațiilor, fără întreruperi tehnice.— Pentru aceasta este nevoie și de o bună supraveghere a instalațiilor, de creșterea conștiinței și competenței operatorilor și maiștrilor.— Nu am neglijat deloc asemenea probleme. Muncitorii, tehnicienii și maiștrii mai vechi au fost verificați temeinic, din punctul de vedere al cunoștințelor, în 1974, încă 250 de cadre tinere vor începe să lucreze în unitatea noastră. Testarea și pregătirea lor s-au făcut cu cea mai mare exigență și credem că va fi un eșalon de nădejde în realizarea producției pe acest an.— Apreciați că combinatul este bine pregătit pen-

tru a asigura agriculturii cantitățile necesare de îngrășăminte chimice 7— Colectivul nostru este hotărit să depună toate e- forturile pentru ca în 1974 sarcinile de producție să fie realizate integral.La Combinatul de Îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, unitate care și-a îndeplinit integral planul pe anul trecut, sarcinile pe acest an sînt mai mari : 102,5 la sută, față de anul trecut — și ele vor fi realizate prin punerea in funcțiune a noilor instalații din cadrul platformei Azot-5 și îngrășăminte complexe „N.P.K.", precum și prin folosirea intensivă a capacităților de producție existente. Intre măsurile mai importante luate în acest scop amintim : circa 400 muncitori și specialiști de la beneficiar lucrează la montaj ; s-a trecut la executarea unor utilaje, ce nu s-au putut contracta cu u- nitățile constructoare de mașini, In atelierul mecanic propriu ; se vor produce piese de schimb în valoare de peste 14 milioane lei. S-a mai prevăzut efectuarea probelor mecanice și de etanșeitate în paralel cu montajul pentru fabricile de Ia Azot 5. în ce privește folosirea intensivă a capacităților existente, s-au stabilit sarcini, pe fiecare instalație în parte, avin- du-se în vedere prevenirea opririlor accidentale. De mare atenție se bucură aici întreținerea perfectă a instalațiilor în funcțiune. Reparația acestora s-a pregătit încă din 1973, prin asigurarea unor subansamble, instituirea echipelor din timp, procurarea pieselor de schimb, corelarea lucrărilor, prevăzîndu-se astfel scurtarea considerabilă a duratei reparațiilor (o zi ciștigată înseamnă un spor de producție de peste un milion lei).Deci, acum, la început de an, în unitățile amintite sînt asigurate condițiile tehnice și materiale absolut necesare îndeplinirii planului de Îngrășăminte chimice. Vom prezenta cu satisfacție fiecare succes în acest domeniu. Rămlne ca ministerul și centrala de resort să acționeze viguros, iar colectivele de chimiști să nu precupețească nici un efort pentru ca — sub controlul și Îndrumarea organizațiilor de partid — să obțină cele mai bune rezultate, din primele decade ale anului.
Anchetâ realizata de: 
ing. Dan 
CONSTANTIN
și corespondenții „Scinteli'

REZERVELE AGRICULTURII SOCIALISTE
INTEGRAL $1 GOSPROARESTE VALORIFICATE

Măsuri pentru dezvoltarea unei vechi 
și valoroase îndeletniciri: sericiculturaDupă cum s-a mai anunțat, în ședința din 27 decembrie 1973, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat un program de măsuri pentru asigurarea industriei ușoare cu unele materii prime — program elaborat pe baza indicațiilor și sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul consfătuirii care a avut loc în vara anului trecut, cu cadrele de conducere din Ministerul Industriei Ușoare, din centrale, întreprinderi, institute de cercetare și proiectare din acest domeniu. Un loc important în cadrul acestui program îl ocupă dezvoltarea sericiculturii, care urmează să asigure, în anii următori, cantități însemnate de gogoși de mătase pentru industria textilă.Pornind de la faptul că la noi în țară există condiții naturale deosebit de favorabile pentru cultura dudului și că la sate există o tradiție în creșterea viermilor de mătase, sericicultura urmează să cunoască o mare dezvoltare. Se prevede ca în 1980 să se ajungă la o producție a- nuală de 5 500 tone gogoși de mătase față de 1 000 tone în 1974, cantitate care va asigura materia primă necesară industriei textile. Este ușor de închipuit ce va însemna a- cest lucru dacă se are în vedere că firele unul kilogram de mătase au o lungime totală de 900 kilometri, din care se pot fabrica zeci de metri pătrați de țesături. Și pe lîngă țesături, mătasea naturală are și alte întrebuințări în diferite domenii.Creșterea viermilor de mătase este condiționată de asigurarea hranei — frunze de dud. în ultimii ani, datorită unor multiple cauze — defrișarea unor plantații, alinierea și lărgirea drumurilor — numărul duzilor a scăzut simțitor. în 1973 erau doar

1 220 000 duzi răzleți, la care se a- daugă 320 ha plantați. Iată de ce planul de măsuri amintit prevede extinderea numărului de duzi și, in special, crearea de plantații intensive care asigură obținerea unor mari cantități de frunze de cea mai bună calitate. Din frunzele duzilor de pe un hectar se obțin 800 kg gogoși de mătase. S-au prevăzut, pe ani, su- plantate. 524 hec- dud în 40 000 haprafețele care Astfel, se va tare plantații 1974, la 13 200 în 1990. Totodată, va crește și numărul duzilor răzleți. Pentru a se realiza aceste plantații se vor organiza pepiniere în care va fi produs materialul săditor necesar. După cum sîntem informați, din producția internă de sămînță de dud hibrid se pot crea 500 hectare de pepinieră, urmînd ca pentru restul suprafeței de 700 hectare să se procure din import. Extinderea pepinierelor va permite ca din 1976 să se realizeze un ritm anual de plantări <ie circa 2 300 hectare duzi în sistem intensiv.în ultimii ani, în diferite țări • luat o mare extindere creșterea viermilor de mătase care se hrănesc cu frunză de ricin sau de stejar. încercările făcute au arătat că există toate condițiile ca și la noi în țară să se crească cu rezultate bune a- ceste specii de viermi de mătase. Ținîndu-se seama că se cultivă o mare suprafață cu ricin și că există numeroase lăstărișuri de stejar, înseamnă că hrana este asigurată. Trebuie să se procure însă sămînță de viermi de mătase de ricin șl stejar. Pentru început, din cele 100 kg sămînță de viermi de mătase de ricin se vor putea produce circa 75 tone gogoși.

urmează a fi ajunge de la intensive de ha în 1980 și

Alte măsuri se referă la moderni» zarea propriu-zisă a creșterii viermilor de mătase. Pînă acum era folosit, aproape în exclusivitate, sistemul clasic, care era mai mult o îndeletnicire gospodărească. Se preconizează înființarea de crescătorii sericicole specializate, dotate cu hale de creștere, în care se vor obține, anual, trei serii de gogoși de mătase, în scopul introducerii unor tehnologii moderne și îmbogățirii cunoștințelor tehnice ale celor care vor lucra în unități sericicole specializate, se vor organiza cursuri de pregătire și perfecționare a cadrelor, trimiterea acestora la specializare și documentare în străinătate. Alte măsuri se referă la reorganizarea activității de cercetare în domeniul sericiculturii, stațiunea respectivă avînd ca sarcină să producă sămînță de viermi de mătase și material săditor pentru plantații. Sînt în curs de elaborare măsuri menite să stimuleze creșterea viermilor de mătase prin acordarea unor prețuri avantajoase la gogoșile de mătasePentru realizarea acestor prevederi al căror obiectiv îl constituie reabilitarea unei vechi tradiții — creșterea viermilor de mătase — și sporirea, pe această cale, a cantităților de materii prime destinate industriei textile, este necesar ca prevederile programului de măsuri aprobate de conducerea partidului să fie respectate punct cu punct. în mod deosebit trebuie acționat cu hotărire in direcția creării de plantații de duzi — lucrările de pregătire a terenului se pot desfășura chiar acum — pentru a se asigura hrana necesară viermilor de mătase.
Secretul?

IRIGAȚIILE!
1

(Urmare din pag. I)

Ogoarele

NOI CHEMĂRI

(Urmare din pag. I)9. — Intensificarea lucrărilor și începerea unor cercetări fundamentale și aplicative privind descoperirea și utilizarea de noi surse de energie pentru economia națională.10. — Reducerea duratei de cercetare pe anul 1974 la 20 teme cu 10 000 ore de cercetare și efectuarea a 6 lucrări suplimentare.11. — Realizarea în laboratoarele institutului a unei microproducții in valoare de 3,5 milioane lei.12. — Efectuarea de către colectivul institutului a 12 000 ore de muncă patriotică.Institutul de cercetări chimice — ICECHIM, unitatea de bază a Institutului central de cercetări chimice care coordonează întreaga activitate de cercetare științifică și dezvoltarea tehnologică din ramura chimiei, cheamă toate institutele centrale și unitățile de cercetare din industrie și învățămînt să exploreze și să valorifice în mod eficient, intr-un cîmp larg, posibilitățile și resursele creatoare de care dispun pentru a crește aportul cercetării științifice la rezolvarea problemelor actuale și de perspectivă ale economiei naționale și vieții sociale, la dezvoltarea științei și tehnologiilor, contribuind astfel, alături de toți oamenii muncii, la Înfăptuirea cu înaltă răspundere patriotică a obiectivelor Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partidului.
Secretarul organizației de bază

P C R
Ing. Diamanta LAUDONIU

SOCIALISTA
ICECHIM - București

LA ÎNTRECERE

Uzina „Vulcan". Aspect din hala pereți membrană. Aici se construiesc ca
zane de 1 035 tone abur-ord

ocupa locul in formație la arie. Sporirea producției s-a răsfrînt în veniturile cooperatorilor, producția de 7 400 kg hectar, fiecare din cele echipa lui Vasile Sima 8 050 kg porumb boabe lei.Experiența cooperativei agricole din comuna Borcea dovedește că a- plicarea întregului complex de lucrări agrotehnice, specifice culturilor irigate, a avut ca efect, cu toate defecțiunile apărute la aducțiunea apei — în cei trei ani de funcționare a sistemului de irigații — o producție medie de porumb mai mare cu 1 327 kg la hectar decît în cei trei ani anteriori. Discuțiile cu specialiștii și cooperatorii au scos în evidență că există mari posibilități de sporire a producției de porumb în condiții de irigare. „Noi am pornit la semănat cu gîndul că vom realiza 8 000 kg porumb boabe la hectar — ne-a spus ing. Anton Neagu. Dacă aplicam pe întreaga suprafață 3 udări, dacă dispuneam de cantitățile de îngrășăminte prevăzute inițial, cu siguranță că puteam obține producția scontată". Explicația ne-o oferă insă diferențele de producție : pe 250 de hectare unde s-au aplicat 3 udări s-au recoltat 7 400 kg de porumb la hectar, iar pe 100 de hectare, unde s-au dat două udări, s-au obținut 6 600 kg porumb la hectar.Cooperativa agricolă „23 Februarie" din comuna Borcea și-a propus să realizeze, în acest an, cel puțin 8 000 kg porumb la hectar. Bazele acestei producții au fost puse încă din toamna anului trecut prin executarea de ogoare adînci și fertilizarea întregii suprafețe ce urmează să fie semă-. nată cu porumb.

direct Pentru porumb la 4 familii din a primit cite și 3 000 de

p. Președintele consiliului 
științific,

Ing. dr. Iuliu MOLDOVAN

îi revine construc- anul 1974 tehnice a

ducției tipizate, utilajele tehnologice pot fi realizate cu cheltuieli mai mici, reducindu-se simțitor cheltuielile pentru S.D.V.-uri, pentru pregătirea fabricației ș.a.Alte efecte pozitive decurg din creșterea productivității muncii, specializarea secțiilor și intreprinderilor, toate acestea ducind la reducerea substanțială a ciclurilor de fabricație si. in ultimă instanță, la respectarea

Ia fiecare tip de cazan, de 5—18 Ia sută ; perioada de montaj a utilajelor tipizate a fost redusă de la 4—5 luni la 3—4 săptămini.Pornind de la avantajele tipizării, de ce o vreme nu s-a trecut cu hotă- rîre la o asemenea acțiune și în domeniul utilajului chimic, principalul sortiment de utilaj tehnologic produs in cadrul centralei amintite 7 Cauzele și... justificările îmbracă o arie largă
Președintele comitetului 

sindicatului, 
ing. Petre POTOP

Secretarul comitetului U.T.C.,
Ing. Lucia ANTONESCU

întreprinderea „Automatica1
(Urmare din pag. I)— să diversificăm formele de calificare în vederea asigurării forței de muncă necesare utilizării la maximum a capacităților de producție;— să intensificăm acțiunea de economisire a materialelor, manoperei și energiei, prin aplicarea inițiativei „fiecare grupă sindicală să fie un purtător al contului colector de economii".Sub conducerea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii, organizația de sindicat și U.T.C. vor desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor luate.Sintem convinși că marile evenimente care vor avea loc în acest an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist și al XI-lea Congres al partidului — vor marca momente importante în mobilizarea tuturor energiilor și capacităților lucrătorilor din întreprinderile industriale electrotehnice și electronice în vederea realizării cincinalului înainte de termen, pentru aplicarea în viață a programului Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

ing. Ion GEAMBAȘU

Secretarul comitetului 
de partid, 

ing. Ion CUȚA

Președintele comitetului 
sindicatului, 

Nlcolae BĂRLANESCU

Secretarul comitetului U.T.C.,
ing. Radu RADULESCU

Volumul de utilaje tehnologice fabricate în țara noastră, necesare echipării noilor capacități de producție sau exportului, este în continuă creștere. Astfel, comparativ cu anul 1972, în anul trecut, la utilajele pentru industria metalurgică producția a crescut cu 75 la sută, iar la cele destinate industriei chimice — cu 20 la sută. Dat fiind rolul deosebit ce acestui sector al industriei toare de mașini grele și în în înzestrarea cu mijloaceeconomiei, conducerea partidului a subliniat, în repetate rinduri, că sînt necesare măsuri hotărite pentru îmbunătățirea calitativă și modernizarea continuă a producției utilajelor tehnologice. între altele, secretarul general ai partidului nostru a recomandat să se treacă mai hotărit la realizarea unor programe de tipizare a utilajelor tehnologice, în strînsă legătură cu cerințele beneficiarilor, ale experienței bune din tară peste hotare.Care sînt avantajele tipizării jelor tehnologice, ce probleme gente ale întreprinderilor toare sint rezolvate prin unei asemenea producții 7• Reducerea consumului___________în primul rînd, consumurile exagerate de metal pentru o serie de utilaje tehnologice își află sursa tocmai în lipsa de tipizare a producției acestora. Astfel, consumurile suplimentare de metal datorate imposibilității de a asigura laminate la lungimi fixe — necesare fabricării utilajelor unicate — au însumat. îna- nul 1972, circa 3 000 tone, ele men- tinîndu-se ridicate și în anul ce a trecut.• Simplificarea aprovizionării cu materiale a intreprinderilor, concomitent cu diminuarea substanțială a cantităților consumate. Dacă Centrala industrială de utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier din București a utilizat în anul 1972 circa 328 mărci de oțeluri, in 26 mii de tipodimensiuni, atunci. în condițiile unei producții tipizate, această impresionantă dispersie de comenzi s-ar fi redus la mai mult de jumătate.• Diminuarea cheltuielilor de producție. Beneficiind de avantajele pro-

Si deutila- strin- producă- realizareade metal.

și podgoriile Vrancei
(Urmare din pag. I)Numai în fermele zootehnice avem în platforme peste 1200 tone gunoi fermentat. în sat, în curțile oamenilor, mai sînt vreo 2 000 de tone. Vom putea fertiliza suprafețele pe care le vom cultiva cu sfeclă de zahăr, cartofi și porumb".Ion Ioniță, președintele cooperativei agricole din Vulturu, ne-a prezentat un plan de acțiune defalcat pe ferme, cu termene și sarcini precise. Aici se fertilizează cu prioritate terenurile care vor fi cultivate cu legume, cele care sînt destinate sfeclei de zahăr la irigat, apoi terenul pe care va fi semănată lucerna. La fel se muncea Ia Suraia și Biliești, Mihălceni și Gologanu, ceea ce demonstrează hotărîrea cooperatorilor vrinceni de a nu precupeți nici un e- fort, toate unorSe

de a folosi toate posibilitățile, resursele pentru realizarea recolte bogate.fertilizează, de asemenea, livezile și viile, fînețele naturale. Dumitrești, în livezile de meri, niate pe terase, cooperatorii prăștiau cîte un coș de gunoi lapina fiecărui pom, iar la Tîmboiești, Urechești, Dumbrăveni am întîlnit zeci de atelaje șpalieri care și toamna trecută, nor

La ali- îm- tul-

Aceasta • hotărîrea podgorenilor vrînceni. La Soveja, una după alta, căruțe încărcate cu gunoi se îndreptau spre dealul din preajma Su- șiței. în mai puțin de o oră, covorul îngălbenit al pășunii a primit o nuanță cenușie.. La Paltin, la Cîmpuri, la Vidra, am văzut mii de oameni fer- tilizind pășunile pe care va crește iarba înaltă, pentru turmele vrînceni lor.Am aflat că In prima zi a acțiunii peste 5 000 de cooperatori vrînceni cu 1 530 atelaje, 116 remorci și autocamioane au fertilizat 650 hectare cu peste 6 200 tone îngrășăminte naturale. în zilele următoare acțiunea s-a intensificat, acum fiind in plină desfășurare. „Membrii cooperativelor agricole din județ — ne-a spus tov. Ion Cotigă, președintele U.J.C.A.P. — și-au propus să fertilizeze, în această iarnă, peste 9 000 de hectare, cu 135 000 tone îngrășăminte naturale. Pentru îndeplinirea acestei hotărîri, pretutindeni, în toate unitățile, se lucrează fără întrerupere".Ca urmare a amplei mobilizări de forțe, care a cuprins întreg județul, pînă în prezent gunoi de grajd din suprafețele tivele agricoleMihălceni, Adj ud, Ruginești au cele mai bune rezultate în acțiunea de ridicare a potențialului productiv al pămîntului.

au fost fertilizate cu aproape 20 la sută prevăzute. Coopera- Ciorăști, Homocea,
producții

printre rîndurile de în acest an, ca și în vor purta povara u- mari de struguri.
unitatea producătoare în tipizării și specializării din di- unor acestlează recția utilaje „neavantajoase" punct de vedere.în soopul intensificării acțiunii de tipizare a utilajului tehnologic pentru industria chimică s-au întocmit o serie de nisterului Materiale, credințată programe ; la sugestia Mi- Aprovizionării Tehnico- realizarea lor a fost in- ministerelor industriei

TIPIZAREA UTILAJELOR
TEHNOLOGICE

Avantaje — evidente; căi de acțiune — clare; 
progrese - sub posibilități

termenelor de livrare a utilajelor tehnologice, una din cerințele principale ce se pun in fațazoare.Unele din aceste obținute practic în ____ ___domeniul producției utilajului ter- moenergetic. Astfel, în cadrul Institutului de proiectări și cercetări pentru echipamente termoenergetice (I.C.P.E.T.) din Capitală, proiectarea agregatelor a fost realizată pe prin- 'cipiul seriilor unitare și al blocurilor tipizate. Gama de cazane turn, elec- trofiltrele, o bună parte din sub- ansamblele turboagregatului de 150 MW se produc după proiecte tipizate. Ca atare, s-a asigurat micșorarea valorii manoperei de proiectare en 2,8 milioane lei ; •-au Înregistrat economii de metal.

unităților furni-avantaje au fost tara noastră în
de probleme mai noi și mai vechi ale acestui sector al construcției de mașini grele. între altele, se aduc in discuție numărul mare de licențe după care se fabrică aceste utilaje, diversitatea institutelor de proiectare a acestora (aparținind citorva ministere), fapte ce au generat situația anormală ca utilaje care se aseamănă din punct de vedere constructiv și tehnologic să aibă diferite dimensiuni. să fie fabricate din materiale diferite și în întreprinderi diferite. Paradoxal, chiar unele unități producătoare de utilaj tehnologic manifestă rețineri in promovarea tipizării utilajelor. Explicația 7 E xistența indicatorului „tonă fizică", indicator care nu reflectă corect cantitatea de manoperă pentru construirea unui utilaj și care nu stimu-

construcțiilor de mașini grele șl industriei chimice, fără a exista însă un coordonator unic. Aceasta ar fi în fapt principala cauză a „ritmului de melc“ în care s-a acționat, o anumită perioadă, în finalizarea măsurilor stabilite in aceste programe.O „rază de speranță" a reprezentat-o anul luat treaga . ___  _______drept scop dezbaterea căilor și stabilirea de măsuri menite să asigure intensificarea tipizării utilajelor tehnologice. Participanții (reprezentînd 8 organe centrale de sinteză și economice, 14 întreprinderi constructoare de mașini, 10 institute de cercetări și proiectări) au fost unanimi în * recunoaște necesitatea tipizării

consfătuirea organizată în 1973 la Sibiu, la care au parte specialiștii din în- țară — și care și-a propus

utilajelor tehnologice, dar s-au dovedit a fi mai puțin fermi în asumarea unor responsabilități precise in acest scop. După aprecierea specialiștilor cu care am discutat, acțiunea de tipizare a utilajului tehnologic presupune un efort susținut de-a lungul a cîtorva ani, efectul în producție al măsurilor luate simțin- du-se în perioada 1975—1980. Esențial este să se progreseze continuu în această acțiune, aplicîndu-se măsurile stabilite prin programele întocmite. Este evident că mordială în acest sens iectanților, care nu piardă din vedere . __ ,prin tipizare, se urmărește nu numai reducerea ciclului de proiectare, ci in primul rînd crearea condițiilor pentru o mai bună organizare a procesului de fabricație a utilajelor tehnologice in întreprinderi.Concret, ce se întreprinde pentru anul acesta 7 In momentul de față, un element esențial pentru îmbunătățirea activității de tipizare constă în aceea că forurile de resort, specialiștii au cristalizat o concepție unitară pentru o rezolvare corespunzătoare a tuturor problemelor legate de a- ceastă acțiune. Reorganizarea institutelor de proiectare ale Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele va permite ca activitatea de tipizare a utilajelor tehnologice să se desfășoare în condiții mai bune, mai eficiente. în ultima vreme, proiectant» de utilaj chimic au trecut la elaborarea unei lucrări importante prin tematică și amploare, de natură să asigure tipizarea instalațiilor și utilajelor, precum și restrîngcrea sortimentului de oteluri și semifabricate utilizate. Este necesar să se progreseze hotărit in acest domeniu. Acțiunea de tipizare a utilajelor tehnologice privește, deopotrivă, atit pe proiectanti si producători. cit și pe beneficiari si. mat presus de orice, are o mare însemnătate economică pentru mai buna utilizare a potențialului unităților producătoare, pentru creșterea eficienței economice.

sarcina revine trebuie faptul pri- pro- să că.

C. DAN
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CORUL IN ȘCOALĂ cinema
Corul, ca formă specifică de manifestare a solidarității psihice și artistice a oamenilor și, prin această prismă, ca instrument eficient de educație etică, estetică și patriotică, s-a impus, în accepțiunea sa modernă, incă din primele decenii ale secolului trecut drept una dintre componentele importante, cele mai larg cuprinzătoare, ale culturii noastre populare, ale universului spiritual românesc. Este desigur o tradiție dezvoltată pe multiple planuri care atestă nu numai și capacitatea de creație proprii poporului nostru, ci resul, obiectiv determinat, mării prin cor a unora dintre idei- le cele mai îna- intate ale timpurilor și, totodată, al mobilizării și îmbărbătării maselor populare in lupta lor nobilă de realizare a idealurilor de demnitate națio- _nală, libertate și progres social.Un loc necesarrea muzicii corale ca factor de e- ducație etică și estetică l-a constituit și îl constituie, desigur, școala. Nu este aici și acum locul și timpul pentru a mă referi la aspectele diverse pe care le implică cercetarea fenomenului complex al culturii corale în raport cu cerințele procesului instructiv-educațional. Chestiunea ar putea face obiectul unor preocupări cam de mult așteptate ale societății profesorilor de muzică (in treacăt fie spus, această societate ar trebui să întreprindă mai multe acțiuni care să-i definească rostul) și, bineînțeles, ale Ministerului Educației și Invățămîntului. Ceea ce, cred, trebuie spus aici este faptul că în școala noastră generală, în corului nu-i sînt atribuite înmeroase cazuri funcțiile complexe pe care ar trebui să le do- bîndească turale a umaniste, faptul cătradiții corale, cadre didactice pasionate de munca lor, care interpretativă a elevilor prezența pe scena unor lăcașuri de cultură. Darmulte cazuri corul școlii (al liceu-

talentul artistică și inte- al afir-

luij își motivează prezența doar pentru a participa la unele festives fericite, la concursuri.O ațăre orientare în aprecierea locului și rolului corului în școală (se înțelege, ne referim la situațiile incă bune în care respectiva școală sau liceu are un cor) determină și activitatea profesorului de muzică. Se iau 2—3 piese din repertoriul curent, se învață aceste piese și se așteaptă momentul festiv in care corul va fi invitat să umple un gol în program. Nu există încă un repertoriu coral sau, mai precis, nu există o culegere de repertoriu coral

ocazii sau, în situații ceva mai

DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ SAU MULOC

DE MANIFESTARE FESTIVISTĂ?

pentru manifesta- didactic, care să fie co- programa de pe analitică • învățămînt nu-și deplin concep- cu această, să-isubdisclplină de învăță- care este corul ; preocu-

licee,nu-
în procesul educației cul- elevilor, al formării lor Firește, nu vom omite există școli cu strălucitefac ca arta să justifice prestigioase în cele mai

cu caracter relată cu programele precizeazăția în legătură zicem, mint;pări teoretice și practice, la inspectoratele școlare, în măsură să impulsioneze interesul și răspunderea conducerilor școlilor și liceelor în a- ceastă chestiune par a fi încă prea puține. Ne întrebăm : în momentul în care obiectul de instrucție și e- ducație școlară „Muzica" are incă o prezență destul de palidă in sistemul disciplinelor de învățămînt, nu este oare cazul să învestim ora de cor cu răspunderea educației muzicale a elevilor 7 învățarea după „legile diletantismului muzical" a unui repertoriu de 2—3 cîntece pentru a „salva" o serbare1 școlară nu poate suplini în nici un fel o atare funcție.Cind strălucitul înaintaș al muzicii românești, Dimitrie Gh. Kiriac, a- firma că „Soarta muzicii românești în școală se hotărăște", ca maestru al muzicii corale ce era, avea, desigur, in vedere învățarea muzicii și prin intermediul corului. Piesele corale, dacă sînt bine alese și in-

Casa de culturâ a sindicatelor din Baia Mare

La Sibiu s-a inaugurat ieri

„CASA TEHNICII66SIBIU (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Brujan). — Sîmbătă, 12 ianuarie, în ultima zi a manifestărilor ediției jubiliare „Protehnica ’74“ (desfășurată între 9 și 12 ianuarie sub egida consiliului județean al sindicatelor) s-a deschis, la Sibiu, în prezența a numeroși ingineri și tehnicieni din întreprinderile sibie- ne și a unor activiști sindicali din peste 21 de județe ale țării, „Casa tehnicii". Este o nouă și importantă instituție desemnată să sprijine

în mod organizat și continuu introducerea progresului tehnic în producție și perfecționarea pregătirii cadrelor. Cu același prilej, în noul și impunătorul edificiu al Casei de cultură a sindicatelor din Sibiu au fost deschise o bibliotecă de documentare tehnico-științifică și de cultură generală, un cabinet de informare» și documentare tehnico-econo- mică, precum și un cabinet de științe social-politice.
r

cadrate unui sistem logic de instrucție și educație școlară, conțin virtuțile unui material didactic corespunzător în materie, atît sub raportul solfegiului, al studiului intervalelor, al ritmurilor, al structurilor armonice, deci al elementelor de limbaj muzical, cît și sub cel al mesajului istoric, estetic și uman. Se cere însă un efort de sistematizare odată cu îmbunătățirea concepției cu privire la funcția corului în acțiunea de educație și instrucție a elevilor. Editura didactică și pedagogică, Editura muzicală ar trebui, poate, să-și pună problema elaborării unor culegeri de repertoriu cestui zența viața .fie motivată, în primul rînd. principiile țămîntului.Așa s-ar putea menține și interesul elevilor pentru cor : adi- care ar simți că

adecvat a- scop. Pre- corurilor școlară în săde Invă-
că în măsura înacolo se învață ceva. Toate experiențele didactice bune arată că nimic nu-1 atrage mai mult pe elevul harnic spre o disciplină școlară decît valoarea Jdeilor și cunoașterea cit mai multor lucruri. Sărăcia ideilor, puținătatea informațiilor îl îndepărtează pe elev de respectiva materie. Și atunci cum vrem să cucerim interesul real al elevilor pentru cor cind, uneori, pe spațiul unui an de curs nu facem decît să repetăm două-trei cîntece 7Ar fi, desigur, încă multe argumente în această problemă. Ne gln- dim, de pildă, că prin intermediul repertoriului coral, al cîntecului revoluționar și patriotic ar putea fi evocate momente importante ale istoriei muzicii noastre și, lărgind sfera semnificațiilor mesajului pe care un asemenea repertoriu ni-1 transmite, ale istoriei poporului român.Iată că se ferme școală,marilor tradiții oferite, în ansamblu, de mișcarea corală românească^

motive pentru care consider cer întreprinse acțiuni mai pentru a situa corul In în viața elevilor, la nivelul
Vasile DONOSE

• Capcana s PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se Întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12,30; 16: 19.
• „Vila“ noastră de vacanță :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fapt divers in prima pagină :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
« Joe Kidd : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 0; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21.
• Juilane : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Fata care vinde flori : TIM
PURI NOI — 9,15; 12; 14,45; 17,30; 
20,15.
• Z : VIITORUL — 15.30; 18.
• Umbrele strămoșilor uitați : 
VIITORUL — 20.
• Intlmplări cu Cosa Nostra: BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,30.
• Docurlle Ncw-Yorkului —18,45, 
David și Lisa — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• O noapte furtunoasă : DOINA
— 14,30; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11;
12.30.
• Anatomia dragostei : DACIA
— 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30;
• Torino Negru : ARTA — 15,30;
18; 20,15, BUCEGI — 15,30; 18;
20.15.
• Vifornița : PACEA — 16; 18; 20.
• Generalul doarme tn picioare : 
UNIREA — 15,30: 18; 20,15.
• Dragostea Începe vineri : FE
RENTARI — 16; 18: 20.
• Pe aripile vlntulul : DRUMUL 
SĂRII — 14,30; 19.
a Evadarea : COTROCENI —15,30; 
18; 20,15.
• Fata din Istanbul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, MOȘILOR — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18; 20,15.
a Morgiana : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : GIULEȘTI — 10; 15,30: 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLACĂRA — 9,15; 
11,30: 13,45: 16; 18,15 : 20,30.
e Tick... Tick... Tick : MUNCA
— 10; 16.
• 100 de lei : MUNCA — 18; 20.
• Ce se lntlmplă, doctore 7 : 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Mult zgomot pentru nimic : 
COSMOS — 15,30: 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell:
FLORE ASCA — 15,30; 18; 20,15,
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.

S-a terminat vacanța și cei mal tineri viitori munci tori, elevi la școala profesională „Tehnometal" din 
Capitală s-au întors la... locul lor de muncă — atelierul de strungărie al școlii.

(Urmare din pag. I)

tv
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului • 
Gimnastica pentru toți.

8.40 Cravatele roșu. „7 contra 7" 
— emLslune-concurs pentru 
pionieri șl școlari, organiza
tă de Televiziunea română 
in colaborare cu Consiliul 

.Național al Organizației Pio
nierilor. Etapa a Il-a. Par
ticipă echipele pionierilor 
din Municipiul București șl 
județul Ilfov.

9.40 Film serial : Daktarl.
10,00 Viața satului.
U.15 Documentar TV. Chipul unul 

oraș. Reșița, azi șt milne.
11.35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii. Ce slnt 

„Bucuriile muzicii" 7
12.30 De strajă patriei. 

Album dumlnlcal-rebus.
13.00 Armonii lnstrumental-vocale, 
13,20 La zL Cuplet cu H. Nlco- 

laide.
13.35 ,,Bată-te mindră codrii" — 

clntă Ion Bogza.
13.45 Umbre...
13.50 Mălai Florea și povestirile 

sale relatate de Florin Pier
sic.

14,00 Duete In muzică.
14.15 Umor pe film : „Ce vrăji a 

mal făcut nevasta mea 7“
14.40 Muzică.
14.50 imitații : Stan șl Bran.
15,05 Numărătoare : „2 000 de cu

vinte In 60 de secunde" — 
reportaj.

15.15 Inedit : Concertul în re ma
jor pentru trompetă de Tel- 
leman.

15,25 Curiozități pe.„ patru roți.
15.40 Animație : Donald.
16,00 Laureați : soprana Eugenia 

Moldoveanu — cea mal bună 
Cio-Cio-San a anului 1973.

18.10 Reluare... cu Dem. Rădu- 
lescu.

16,20 Electrecord, — disc.
16.30 Birlic Grlgore Vaslllu In

tr-un triplu rol.
16.40 Urzlceanu Aura — moment 

muzical.
16,50 Surprize...
17,00 Film serial : „Pistruiatul".

Producție a Studioului de 
film al Televiziunii române. 
Episodul IV.

17,35 Publicitate.
17.40 Finala campionatului națio

nal de hochei pe gheață : 
Dlnamo — Steaua (reprizele 
a H-a șl a IlI-a). Transmi
siune de Ia patinoarul „23 
August". în pauză : „Visul 
unui ciclist" — reportaj fil
mat.

19,05 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal ■> Săptămlna in

ternă șl internațională In 
Imagini.

20.10 Reportajul săptămlnll: „Un 
stand de Încercare".

20.30 Film artistic. Columbo. „Ge
neralul". în distribuție : Pe
ter Falk, Eddie Albert. Kate 
Reid, Susanne Plesh. Regia : 
Jack Smlght. Premieră pe 
țară.

21,45 Concert extraordinar cu 
Gheorghe Zamfir. Film de 
Carmen Dobrescu, Virgil 
Comșa, Ovidiu Drugă, Ale
xandra Dorobanțu.

22,05 Telejurnal.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL H

20,10 Film seria! pentru copii : 
„Grăsunul" — producție a 
studiourilor de televiziune din 
R.P. Polonă. Episodul VII — 
„Galerii subterane".

20.40 Mai aveți o întrebare 7 Civi
lizații dispărute. Emisiune de 
Ion Petru.

21.15 Orchestre simfonice din ta
ră : Filarmonica din Plo
iești. Dirijor : Cornellu Dum- 
brăveanu.

21.40 Film serial : Brett șl Danny.

ea nu ne-ar ajuta să ne descoperim și înțelege mai bine pe noi înșine și societatea noastră, cu ajutorul datelor furnizate de trecut 7 Și în ce constă, la urma urmei, adevărul istoric 7 îmi vine în minte acea savuroasă replică a generalului Burgoyne din „Discipolul diavolului" (celebra comedie a lui G. Bernard Shaw, despre războiul american de independență) : „ce va spune Istoria 7 Istoria, domnul meu, va spune minciuni, ca de obicei". Cum și cine poate detecta aceste „minciuni" 7 Desigur, posteritatea. Dar față de trecutul întregii o- meniri, posteritatea e lumea de azi, sintem noi, cei vii. Iar pentru ca această judecată să fie dreaptă, metoda noastră de investigație trebuie să se supună rigorilor științei moderne a istoriei, care a devenit o știință pluridisciplinară, o știință socială și o știință politică și poate chiar matematică.Am făcut această — cam prea lungă — introducere la subiectul enunțat în titlu, spre a sublinia importanța deosebită a unui mod serios, științific și responsabil, de a aborda dramaturgia istorică, pentru scenă sau ecran (mai ales pentru ecran și televiziune, dată fiind puterea de influențare a filmului ca mijloc de comunicare în masă).Ar fi poate necesar, în continuare, să arătăm, o dată mai mult, în ce constă actualitatea filmului istoric, în această privință au fost aduse pînă acum suficient de multe argumente în favoarea tezei noastre și e bine că ponderea acestui gen de filme în producția națională cinematografică o demonstrează cu justețe pe mai departe. Mă refer, bineînțeles, la filmele reușite, acelea care-și justifică numele și costurile.Să revenim deci la problema perspectivelor filmului de inspirație istorică, a necesității sau utilității lui. O latură foarte importantă este latura educativă. Un popor care nu-și cunoaște și nu-și iubește istoria se privează de unul din principalele suporturi politice ale devenirii sale. Aici, ca nicăieri în altă parte, trecutul e temelia trainică a viitorului. Perpetuarea memoriei eroilor poporului nostru constituie un punct de cinste în programul de educație socialistă trasat de Partidul Comunist Român. Propagarea pe scară largă a acestei idei, a iubirii de patrie, în rîndurile tineretului este o sarcină de o- noare a oamenilor de cultură, a scriitorilor și artiștilor din România. Filmul istoric este iubit de publicul român, cu condiția să reunească spectacolul a- greabil cu educația, într-o ambianță artistică și culturală (și dacă se poate poetică) de bună calitate. însă nu trebuie să se uite că, în lumea de azi, interesul u- nei asemenea pelicule constă în raportul ce se poate stabili de spectator între prezent și trecut.Aici ponderea cade pe

utilitatea contemporană a filmului istoric. Aceasta poate avea și un caracter propagandistic, in sensul bun sau în sens contrar : „sînt eroi în rău, ca și în bine", scria La Rochefoucauld. De pildă, filmul lui Eisenstein (reluat, de cu- rînd, de televiziunea noastră), Alexandr Nevski, a contribuit la mobilizarea spirituală a patriotismului rus pentru apărarea țării Sovietelor în fața primejdiei neoteutone naziste. Iar în sens contrar, seria „filmelor romane" turnate de studiourile musoliniene proslăvea agresiunea imperialistă a fasciștilor italieni în Africa și Europa.Filmul istoric românesc are o bună tradiție, de șase decenii, de la Independența României (1912), la Mihai Viteazul și este poate util să remarcăm rolul pe care autorii noștri de film l-au rezervat eroismului

sintem un popor fericit, prin conștiința adevărului pe care l-am apărat, așa cum Eminescu, ca nimeni altul, a spus-o în Scrisoarea a IlI-a. Pentru noi istoria n-a fost „un tablou de vicii și nenorociri", cum o denumea Voltaire, ci o lungă poveste a iubirii de patrie, durabilă ca un zid care nu se înfiorează „de faima lui Baiazid"... Și a fost, în aceeași măsură, lunga istorie a luptelor pentru izbînda unui adevăr. Azi știm cu toții ce adevăr anume, cind lucrăm la făurirea unei lumi mai drepte și la formarea unui om nou, cu înaltă conștiință socialistă. Dacă se poate vorbi de „Patosul adevărului în Oedip și Hamlet" (e titlul unui eseu al lui Tudor Vianu), cred că nu-i mai puțin aptă de a cuprinde „sentimentul tragic" o e- vocare dramatică (cinematografică) a dramei perso-
FILMUL ISTORIC

maselor în opera lor, relie- fînd în același timp importanța conducătorilor populari, cu unele diferențe desigur. în teatru, de asemenea.Atît în teatrul, cît și în filmul istoric pe care l-am văzut ori l-am făcut nu aprob nici una dintre tendințele extreme care se manifestă îndeobște în cele două genuri : nici demiti- zarea și nici monumentalizarea. Istoria, ca și tradiția populară orală, ne arată foarte limpede că oamenii aceia erau oameni ca noi, dar născuți intr-o lume cu alte caracteristici morale și social-economice decit lumea noastră, și puși de însăși soarta lor in situația de a cugeta și acționa în condiții specifice epocii lor.Dar dacă facem astăzi filme sau piese de teatru despre ei, este fiindcă avem convingerea că în personalitatea lor au existat niște trăsături durabile, Întruchipate intr-o operă istoricește durabilă, a cărei continuitate apare în prezentul și viitorul României moderne. Consider că opera multilaterală a lui Dimitrie Cantemir, de pildă, se încadrează firesc în aceste criterii ale evocării cinematografice, deoarece bătălia ideilor nu este mai puțin pasionantă decît un „turnir" cu lancea. Ideile de libertate națională și socială și de progres, atît de scumpe patriotismului nostru socialist, se leagă spiri- tualmente de cele mai bune tradiții culturale și de luptă ale poporului român, de apărare a unității de stat, a limbii și culturii naționale, de prietenie cu naționalitățile conlocuitoare, de promovare a gîndirii u- maniste șl a păcii.România este o țară a cărei naștere și creștere, pînă Ia adeverirea dreptăților sale, s-au produs în durere și eroism. Se spune că a- ceasta ar fi însăși definiția Istoriei, pentru că „popoarele fericite nu au istorie". Dar noi am fost și

nale-istorice a oricăruia dintre conducătorii poporului român, voevozi, sau capi de răscoale și revoluționari, martiri glorioși ai libertății și suveranității noastre naționale, deschizători de drum, în împrejurări vitrege, ai României moderne și ai societății noi. Cîteva din filmele noastre (ce-i drept, cam puține) au dovedit-o. Ve- ni-vor altele s-o confirme.Dar dacă epopeea cinematografică națională (pe care ne-am propus-o și care avansează, încet, dar sigur) nu-i un simplu eseu în istoria unor modele u- mane independente, ci o pledoarie dramatică pentru adeverirea unor argumente istorice fundamentale ale națiunii noastre socialiste, ea nu va fi mai puțin o confirmare istorică a politicii, internaționale a României noastre de azi, unanim apreciate. Istoria multiseculară a diplomației românești furnizează excelente exemple de realism politic în strădania de pace și prietenie între popoare, de cooperare și coexistență pașnică, de alianțe politice împotriva cotropitorilor străini, de rezistență la pretențiile unor puternice imperii.Departe de a accepta părerea lui Thucydide că „istoria este o perpetuă reîncepere", nu-i lipsită de interes o anumită poziție a unor politicieni ai lumii burgheze moderne care, uitînd învățămintele istoriei, reînvie gesturi șl metode din trecutul perimat, ca și cum lumea ar fi uitat atît de repede nedreptățile și suferințele îndurate. (Trebuie să mărturisesc că mi-a făcut plăcere să aflu într-o recentă și doctă carte de istorie a problemelor păcii europene între 1812—22 — A World Restored, de Henry A. Kissinger — o interpretare lucidă a poziției marilor puteri reunite în „Sfînta Alianță", față de revoluția lui Tudor Vladimirescu și

față de Ipsilante, apropiată oarecum de interpretările mele din filmul Tudor și drama istorică Zodia Taurului scrise de pe pozițiile marxismului).Să nu uităm, de asemenea, actualitatea observațiilor lui Delavrancea și Sadoveanu despre politica externă a lui Ștefan cel Mare, pomenită și de Cantemir, și ale lui Bălcescu despre Mihai Viteazul, privitoare la popoarele și țările mici și mijlocii. Pentru că, așa cum spunea și Lenin : „Fiecare țară aduce particularitățile ei prețioase, originale, in torentul general". Experiența și linia românească de conduită politică se bucură azi de o largă recunoaștere, iEpopeea cinematografică națională, în curs de realizare, se va încheia probabil cu un eveniment istoric de la răscrucea veacului nostru, cu o lucrare revoluționară de actualitate în spirit internaționalist, corespunzătoare istoriei glorioase a mișcării revoluționare din România și a partidului nostru comunist. Evocind suita marilor ei momente, din 1893 și pînă la proclamarea Republicii noastre socialiste, vom mai vedea că din ea decurge una din concluziile fundamentale ale mișcării revoluționare și anume că, atît în lupta pentru cucerirea puterii politice, cit și în procesul edificării orin- duirii noi, sînt necesare studierea și luarea în considerare a particularităților fiecărei țări, elaborarea de către partidul comunist a liniei sale politice proprii în conformitate atît cu cerințele legilor generale ale dezvoltării sociale, cit și cu condițiile concrete din fiecare țară. Se știe doar că legile generale se manifestă în condiții concrete, că generalul se realizează prin particular și de asemenea că — așa cum arăta secretarul general al P.C.R. — „dacă nu capătă întruchipare concretă, în forme particulare multiple, adevărul general, oricît ar fi de just, riscă să rămină doar o aspirație, o dorință abstractă".Revenind la aceste „forme particulare multiple", care in creația artistică depind și de concepția, temperamentul și talentul creatorului, să ne reamintim de însăși indicația partidului pentru mai buna echilibrare a filmelor programate în cinematografele noastre, limitîndu-se difuzarea filmelor care cultivă violența și vulgaritatea. care propagă modul de viață burghez. Istoria tradusă în arte, prin forme și stiluri variate de expresie, trebuie să servească poporul, patria, societatea, morala socialistă.Filmul istoric modern este în primul rînd un film de idei și nu unul pitoresc și pirotehnic, de e- vaziune turistică, in istoria și geografia țării. Un film patriotic și politic, in înțelesul contemporan și activ al termenilor. Pentru a- ceasta e absolută nevoie ca și mijloacele tehnico-artis- tice de realizare să corespundă acestui spirit dinamic, inteligent, actual.

Frivolități narativeInferioară romanului său anterior, Regele pălăriilor (1967), ultima lucrare epică a lui Ion Lungu, Recviem rustic (Editura Cartea Românească), caută să se înscrie într-o tradiție a prozei ardelenești, amprenta prozatorilor din linia Slavici — Rebreanu — Pavel Dan — Titus Po- povici fiind vizibilă. Vom găsi, așadar, patimi crîn- cene, firi voluntare, un deznodămînt năprasnic ș.a.m.d. Toate acestea nasc uneori pagini notabile, pun în evidență calitățile lecturilor autorului. Romanul Iui Ion Lungu are însă un prea marcat caracter epigonie, resorturile adinei ce dau valoare operelor scriitorilor sub a căror influență se află nefiind în fond înțelese. Personajul principal, Todor Barz, evoluează în ambianța socială a Transilvaniei dintre cele două războaie mondiale și din primii ani de după Eliberare. Barz este suspectat de a fi contribuit la moartea unui tînăr luptător pentru libertate. De asemenea, se credea că omul a făptuit o crimă pasională. în realitate, după cum se dovedește către sfîrșitul cărții, toate mărturiile împotriva sa erau măsluite, iar moartea femeii, pe care în fond o iubise puternic, nu 1 se datora. Toate acestea nu dobindesc însă consistența cuvenită în plan epic. Scriitorul folosește
V ________

cu rezultate minime acel ton neutru, rece, obiectiv, sesizabil la prozatorii pe care și-a propus să-i urmeze. Obiectivitatea devine în acest caz nu retezare a elanului liric, ci imposibilitate de aprofundare a psihologiilor, schematism, notație caricaturală. Scăpînd din vedere resorturile sufletești, scriitorul adoptă in narațiune un punct de vedere simplist, sesizind doar un aspect superficial, fiziologic. Iată o scenă elocventă ; Barz zărește la izvor, în pădure, pe tînăra Iosana. Atunci „Alcoolul și pulpele albe ale fetei rupseseră zăgazurile instinctului". A- poi, firește, el se năpustește asupra ei și „amețită de noutatea situației, do strînsoarea brațelor puternice ale bărbatului, de dorința lui nestăpinită de dragoste carnală, biata fată tremuraYde spaimă și de plăcere totodată". După ce scena se oonsumă, Barz reflectează *fa fel de „a- dinc" : „Abia acum își dădu seama 'că ar fi trebuit să lase fata în pace".De altfel, întreaga scenă suferă de o anume frivolitate, de superficialitate narativă. Iată alte cîteva exemple : „Todor o așeză jos, pe pămint, și destul de repede o făcu femeie". După săvîrșirea brutalului act. scriitorul își întoarce atenția asupra nefericitei victime și reali

zează la un nivel mediocru analiza psihologică.Totuși am fi nedrepți cu Ion Lungu dacă l-am circumscrie exclusiv perimetrului prozei ardelene. în realitate, orizontul său este mult mai larg și sînt pasaje ce dovedesc că romancierul și-a propus să... emuleze și pe Shakespeare. Barz, aflat la închisoare, „vede" stafia Iosanei, acum defunctă, și aiurează precum lady Macbeth cind își a- mintea de uciderea regelui Duncan : „Tu ești Iosana? — Te-am recunoscut după

mers. — Nu auzi cum urlă zidurile ? — Spun că eu sînt vinovat. Tu ce zici ? — Vino mai aproape. Nu, du-te. Ti-e pielea umedă și rece ! Nu ai In carne singe și jar. De ce scîn- cești ? — Te-am făcut femeie ? 1 — Nu, nu vei fi nevasta mea ! Cine dracu* mi te-a scos în cale ?"Recviem rustic este o dovadă convingătoare că paginile ce se doresc a fi cele mai dramatice și mai zguduitoare pot fi ratate prin lipsa intuiției artistice.
Victor ATANASIU

De ce lipsea 
conferențiarulTotul a pornit de la o simplă coincidentă. Ne a- flam în localul vestitei clădiri a bibliotecii sibie- ne „Astra", atrași de un afiș care anunța o conferință ce-și propusese să dezbată o temă la ordinea zilei : poluarea naturii. Așteptam alături de alte cîteva zeci de sibieni care înfruntaseră gerul pătrunzător ce se lăsase deasupra orașului, odată cu înserarea ; așteptam puțin impacientați în fața ușilor închise ale sălii de festivități, pentru că ora începerii trecuse de o bună bucată de vreme.— Ce se intîmplă cu manifestarea culturală de as- tă-seară 7 — îndrăznim în cele din urmă să adresăm

întrebarea secretarei universității populare, care discuta aprins intr-un birou alăturat.Un moment de tăcere. Apoi un altul de o zgomotoasă volubilitate. Și apoi răspunsul (in fața tuturor celor care mai continuau să aștepte) :— Lectorul este plecat în delegație. Ne pare rău, dar trebuie să amînăm conferința.Nu intenționăm să scriem acum (deși ar merita să constituie subiectul unei meditații aparte) despre lipsa de respect față de oamenii care își irosiseră astfel un timp prețios. Remarcăm însă cu totul altceva : pe conferențiarul despre care

se discutase 11 văzusem — coincidență — cu puțină vreme în urmă prin oraș. Oare ne înșelasem 7 Am verificat telefonic : reputatul inginer silvic — care de multe ori pînă atunci răspunsese cu solicitudine numeroaselor îndatoriri ce le reclamă o eficientă și competentă acțiune de răs- pindire a cunoștințelor științifice — nici nu părăsise Sibiul. în schimb, fusese anunțat doar cu cinci ore înainte, de conferința ce ar fi trebuit să o țină. Evident că în aceste condiții manifestarea s-a amînat.Poate nu am fi insistat asupra unei aparent neînsemnate încălcări de către activiștii culturali salariați a unor elementare norme etice, asupra respectului pe care ei îl datorează publicului dacă nu am fi aflat că, la Universitatea populară din Sibiu, de la o vreme, asemenea întîmplări nu constituie excepția, ci... regula. Formalismul, acest morb care a minat ani de-a rindul activitatea cultural- educativă de masă, și-a anunțat prezența la o instituție culturală pînă nu demult respectată și apreciată, despre care Și în paginile ziarului nostru s-au scris cu mai multă vreme în urmă cuvinte de laudă. Oaspeții fideli ai universității populare se întrebau în seara cu pricina :— Ce s-o fi lntîmplat oare 7Adresăm, Ia rîndul nostru, întrebarea organelor culturale județene.
R. CONSTANTINESCU

0 colecție necesară: 
„Rampa"în tipărirea cărților de teatru s-a înregistrat în ultima vreme un salt remarcabil. Iar editura „Eminescu" marchează, in a- ceastă privință, prin colecția „Rampa", o contribuție însemnată și de substanță. în sprijinul constatării de mai sus nu vine atît numărul — încă modest — al lucrărilor („Rampa” în noul său format a ajuns la a 5-a publicație, dintre care menționăm : „Zestrea" de Paul Everac și, mai recent, „Puterea și adevărul" de Titus Popovici și „Piticul din grădina de vară" de D.R. Popescu), ci altceva. Mai întîi — valoarea (sporită) a pieselor selectate — valoare certificată de ecoul de substanță și de durată pe care l-au avut în conștiința spectatorilor. Apoi, faptul că „Rampa" promovează piese de teatru jucate.

deschizînd o fereastră spre „realitatea" aparte pe care lucrarea respectivă a căpătat-o la prima sa transpunere scenică. Textele sînt precedate de distribuțiile spectacolelor inaugurale și urmate de comentariile critice, prilejuite de cele dinții montări. Interesul colecției este sporit și de răspunsul dat de dramaturgi la Întrebarea : „Cum am scris piesa 7".„Rampa" nu ar avea, credem, decît de cîștigat dacă, alături de portretul autorilor, am găsi și portretele principalilor inter- preți, imagini din spectacole, dacă am putea urmări, succint, și punctul de vedere al regizorilor asupra materiei dramatice ce le-a fost oferită de scriitori.
Natalia STANCU

Absență nemotivatăîn institutele medicale de învățămînt superior, corpul profesoral de la diferite catedre și discipline se străduiește să pună la dispoziția studentului materiale didactice necesare și toate informațiile la zi pentru formarea lui profesională. Au apărut cursuri și tratate, o serie de lucrări practice tipărite, ca și unele manuale elementare, dar

necesare și utile celor interesați Curios este însă faptul că unele discipline au fost aproape uitate. Concret, mă refer la anatomic, disciplină de bază în formația unui medic.Și astăzi, ca și cu 40 de ani în urmă, catedrele de specialitate, în majoritatea lor, folosesc ca material didactic lucrările și cărțile cunoscutului anatomist Vic

tor Papilian (fără reeditări sau completări la zi, cu toate că în acest răstimp studiul anatomiei nu a rămas pe loc). în lipsa unor lucrări noi in acest domeniu sau a unor noi ediții (revăzute și completate), din lucrările valoroase mai vechi, fondul de volume deținut de bibliotecile institutelor de specialitate sau ale universităților începe să se deterioreze și cu trecerea anilor devine insuficient, iar tratatele mai vechi, a- tunci cind se găsesc, circulă de la o generație de studenți la alta la prețuri destul de greu accesibile.Evident, nu este simplu să scrii sau să editezi un tratat de anatomie, după cum nu este ușor să elaborezi manuale bine puse la punct pentru lucrări practice. în toate centrele universitare avem anatomiști competent!, care fac eforturi meritorii pentru a preda la un nivel științific înalt această disciplină, al căror cuvînt are o pondere importantă in pregătirea clinicienilor și chirurgilor de mîine. Cred că o echipă formată din a- semenea specialiști, intr-un efort comun, ar putea realiza — cu sprijinul forurilor de resort — o anatomie accesibilă studenților și medicilor, în pas cu realizările moderne din acest domeniu. O astfel de carte este așteptată cu cel mai viu interes de fiecare nouă promoție de studenți medi- ciniști, de tinerii medici practicieni, de un public mai larg.
Dr. Nicolae 
OPREANU 
Cluj

--------------------------------  t

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Ciclul după-amiezi- 
le muzicale ale tineretului — 
Recital de pian susținut de Peter 
Grossmann — 18.
O Opera Română : Răpirea din 
serai — 11, Lacul lebedelor — 15.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei —■ 10,30, Contele de Lu
xemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl
cescu nr. 2) : Un fluture pe'lam
pă — 10,30, Simfonia patetică — 
15,30 (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 10.30. Părinții 
teribili — 15,30, Trei frați gemeni 
venețieni — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 10.30, Fata Morgana — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
10. Intra noi doi n-a fost decît 
tăcere —- 15; Anunțul la „Mica 
publicitate** — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tînărului „W* — 15; 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10; 
Bună seara, domnule Wilde —
15.30, Hotelul astenicilor — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 10,30, Gaițele — 20.
• Teatrul Gtuleștl : Scufița roșie
— 10, ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cele 
12 luni ale anului — 10, Dansați 
cu salamandra — 16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 10; 12, (sala din str. A- 
cademiei) : Tigrișorul Petre — 11. 
e Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 11, O seară ve
selă — 1,9,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 11; 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 10, Dansul maimuțelor —
19.30.
• Ansamblul artistic „Raosodla 
română" : Meleaguri fermecate
— 19,30.
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ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.Tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Magdalena Filipaș, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Coman, Ghizela Vass și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Radu Enache, secretar al C.C, al U.T.C., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, s-au intîlnit, sîmbătă dimineața, cu delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) — condusă de Roberto

Holden, președintele frontului — care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Din delegația F.N.L.A. fac parte Johnny Eduardo Plnnock, însărcinat cu relațiile externe ale F.N.L.A., Ngola Kabangu, Însărcinat cu Departamentul afacerilor interne, Pedro Ngadimpovi, însărcinat cu Departamentul educației, Hendrik Vaal Neto, adjunctul șefului relațiilor externe, Paulo Tuba, directorul de cabinet al președintelui, comandant Salva, din conducerea Armatei de e- liberare națională a Angolei, doamna Monteiro și doamna Mateus Neto, membre In Biroul Politic al F.N.L.A.Cu acest prilej, s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea F.N.L.A. și P.C.R.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
Lucrările seminarului internațional

„Studenții și securitatea europeană**Sîmbătă au continuat la Universitatea din București lucrările seminarului internațional „Studenții și securitatea europeană".în cadrul unui amplu dialog, la care au participat 51 vorbitori, au fost înfățișate noi forme și modalt- ăți prin care studențimea, alături de celelalte forțe democratice și progresiste, de opinia publică, acționează pentru adîncirea proceselor pozitive de pe continentul nostru și înfăptuirea unui sistem de securitate și cooperare în Europa.

Dezbaterile au constituit un util schimb de păreri cu privire la perfecționarea multilaterală a învăță- mîntului In concordanță cu cerințele vieții sociale, ale revoluției tehnico- științifice contemporane.Reprezentanții studenților din universitățile europene, din S.U.A. și Canada au relevat cu acest prilej și diferite forme de dezvoltare a cooperării dintre organizațiile studențești.Lucrările seminarului continuă.(Agerpres)
Cronica zilei

Senatorul D. R. Willesee, ministrul afacerilor externe al Australiei, a adresat mulțumiri ministrului afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia numirii sale în această funcție.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în derbiul de hochei

STEAUA DINAMO 1-1
• Astâ-searâ, revanșa, de la ora 17Chiar dacă în tribune, aseară, la patinoarul „23 August" n-a fost supraaglomerata de altădată, se poate spune că primul meci dintre Steaua și Dinamo a suscitat un interes special, dominînd de fapt sfîrșitul acestei săptămîni sportive. Spectatori — vreo trei mii : telespectatori — chiar dacă numai pentru repriza a treia — cîteva sute de mii, desigur. Cum, în- tr-un anume fel, aseară se întreceau componenții lotului național — deoparte, să zicem, „posibilii", de cealaltă „probabilii" titulari ai reprezentativei pentru apropiatele campionate mondiale — și specialiștii federației au manifestat interesul necesar.Din capul locului trebuie spus că partida aceasta dintre fruntașele hocheiului nostru s-a Încheiat la egalitate, cum de altfel se pronostica, dar la un scor rarisim : 1—1.Doar două goluri ; unul marcat de dinamoviști în prima repriză, prin Costea, iar al doilea de Steaua, în repriza secundă, prin Popa. Ineficacitatea trebuie pusă, mai degrabă, pe seama pripelii și ~ oarbe" trase de marea hocheiștilor care au gheață. Este adevărat, rînduri intervențiile portarilor s-au dovedit inspirate și s-a evitat intrarea pucului în poartă. Ocaziile de gol — fie ca urmare a unor acțiuni ofensive insistente, fie prin contraatacuri și intercepții spectaculoase

a „șuturilor majoritate a evoluat pe în cîteva

— au fost, totuși, extrem de numeroase. astfel că publicul nu s-a declarat mulțumit de deznodămîntul fazelor respective și, firește, al meciului în totalitate. Acest scor egal este favorabil echipei Steaua, care-și păstrează primul loc în clasamentul grupei A, datorită golaverajului. Dinamo se menține, la rîndu-i, cu aceleași șanse, in lupta pentru cucerirea titlului.Astă-seară, de la ora 17, tot pe patinoarul „23 August", Steaua și Dinamo se întilnesc din nou, fiecare cu ambiția de a lua un avans asupra celeilalte, înaintea începerii turneului final al campionatului, turneu ce-î va găzdui Capitala între 19 și 26 ianuarie. După cum se știe, la acest turneu mai participă echipele Dunărea Galați și S.C. Miercurea Ciuc. (Ieri, la Galați, 7—1 pentru Miercurea Ciuc !).Vom revedea, așadar, astă-seară pe hocheiștii de la Steaua și Dinamo, în confruntarea lor de ieri ne-au plăcut dirzenia, verva și predilecția de a șuta la poartă. Un regret a existat, totuși : desele eliminări de pe teren, ca urmare a jocului obstructionist și lovirilor reciproce. In unele momente, altercațiile pe gheață au produs o dezamăgire totală. Sperăm ca asupra unor astfel de aspecte să nu avem posibilitatea de a reveni după meciul revanșă.
I. D.

TENIS Echipa S.U.A. va fi eliminată

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut închisă în toate regiunile țării. Au căzut ninsori temporare în cea mai mare parte a țării, fiind mai frecvente în Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, cu intensificări locale în zona de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 12 grade la Joseni și 2 grade la Răuți. In București; Vre

mea a fost închisă. Temporar a nins. Temperatura maximă a fost de minus 3 grade.Timpul probabil pentru 14, 15 și 16 ianuarie. în țară : Vreme rece. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea ninsori mai frecvente în jumătatea de est a țării, unde vîntul va mai prezenta intensificări, spul- berînd pe alocuri zăpada. Minimele vor fi cuprinse intre minus 15 grade și minus 5 grade, izolat mai coborite în Transilvania și Moldova, iar maximele între minus 10 și zero grade, în București : Vreme rece, cu cer mai mult acoperit. Temporar va ninge. Vînt cu intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.

din „La Bogota a început meciul dintre echipele de tenis ale Columbiei și S.U.A., contînd ca semifinală a zonei americane a „Cupei Davis". După prima zi de întreceri, scorul este favorabil gazdelor cu 2—0.în prima partidă s-au intîlnit Jairo Velasco și Harold Salomon. După trei ore și jumătate de joc, tenis- manul columbian a obținut o prețioasă victorie în cinci seturi : 6—1, 3—6, 4—6, 6—3, 7—5. A urmat partida dintre Ivan Molina și Erik van Dillen, care s-a încheiat cu scorul de 6—4, 7—5, 6—2 pentru tenisma- nul columbian IAgențiile internaționale de presă subliniază în comentariile lor că : „Lipsită de aportul lui Stan Smith,
tN CÎTEVA

Davis" ?echipa S.U.A. te află după prima intr-o situație dificilă, calificarea fiind pusă sub semnul îndoielii".
wFinala probei de simplu femei din turneul de la Auckland se va disputa între campioana australiană Evonne Goolagong și jucătoarea americană Ann Kiyomura.în ultimele două partide din sferturile de finală ale probei de simplu bărbați, suedezul Bjbrn Borg l-a eliminat în patru seturi : 5—7, 6—2, 7—6, 6—1 pe Dick Crealy (Australia), iar australianul Colin Dlbley l-a întrecut cu 4—6, 6—1, 6—3, 2—6, 6—3 pe compatriotul său Robert Gil- tinan. Pentru semifinale mai sînt calificați Onny Parun (Noua Zeelan- dă) și Ross Casse (Australia).

NDURI

zi 
ei

Declarația Partidului Comunist din Chile

Ziarul „l’Humanită" publică Declarația Partidului Comunist din Chile în legătură cu situația creată in țară in urma loviturii de stat militare. Documentul a fost difuzat clandestin pe întreg teritoriul chilian. Publicăm extrase din textul declarației :în situația creată în țară ca urmare a loviturii de stat, care a reușit să frîneze procesul de transformări structurale și a supus celei mai feroce persecuții mișcarea populară și sectoarele democratice în general — se arată în declarație — este necesară acțiunea unită a patrioților pentru ca această situație să fie înlocuită cit mai curind printr-un nou guvern național, majoritar, democrat, capabil să revoluționare nevoie.Puciul militar regreseze și să de dependență, nitatea socialistă și de țările lumii a treia. în felul acesta a fost slăbită serios poziția internațională și suveranitatea statului Chile. Țara a fost supusă din nou dictatului monopolurilor străine. Marile societăți exercită presiuni în vederea obținerii unor compensații nejuste pentru bunurile naționalizate, iar junta a ho- tărît să satisfacă asemenea cereri în dauna Intereselor țării.Au fost lichidate toate formele vieții sociale democratice. Se perpetuează starea de asediu șl o „stare de război intern" împotriva poporului, ceea ce permite juntei continuarea asasinatelor. La trei luni după puci continuă execuțiile sumare in masă. Se construiesc noi lagăre de concentrare. Sînt menținuți în detențiune conducătorii politici. Apar mereu noi legi represive.Dar tradițiile democrate ale țării, rod al unor îndelungați ani de luptă a clasei muncitoare și a poporului, nu pot fi șterse cu buretele. Este posibil și necesar să se unească astăzi milioane de chilieni pentru a impune respectarea drepturilor umane elementare și a garanțiilor democratice fundamentale. Este o sarcină imediată de a se cere să se pună capăt

realizeze schimbările de care țara are• făcut ea Chile să ajungă lntr-o stare l-a izolat de comu-

„stării de război intern" care servește drept paravan celor mal brutale crime. Este o sarcină imediată să se obțină eliberarea lui Luis Cor- valan și a celorlalți conducători politici ai ................ ~ • - ■te de mulul, timp de cetarea represiunii, eliberarea deți- nuților politici. Trebuie impus dreptul de funcționare normală a tuturor partidelor și organizațiilor populare și democratice. Libertatea presei trebuie redobindltă, libertatea de gindire trebuie respectată.Concedierile masive care au avut loc în acest timp au aruncat in mizerie sute de mii de chilieni. Procentul șomerilor depășește 20 Ia sută din forța de muncă. Milioane de chilieni își văd nivelul de trai puternic redus spre profitul celor bogați. Trebuie să punem la ordinea zilei lupta pentru reactivarea organizațiilor sindicale. Lupta pentru salarii și retribuții juste unește imensa majoritate a chilienilor. Această majoritate trebuie să se organizeze și să se exprime în mod unitar. Cuceririle oamenilor muncii trebuie apărate. întreprinderile monopoliste naționalizate de popor nu trebuie redate foștilor lor patroni. Oamenii muncii trebuie să se unească pentru a-și apăra dreptul de a participa la conducerea lor.Experiența acestor zile amare confirmă că lupta pentru revoluție șl socialism este indisolubil legată de lupta pentru dezvoltarea democrației. în lupta pentru reînnoirea democratică este interesată imensa i Joritate a chilienilor. Puciul a monstrat evident că Chile are voie de un stat constituțional avansat, mai democratic decît care a fost distrus de dictatură

Unității Populare. Comite- apărare a drepturilor constituite în cel mai scurt pe cea mai largă bază masă, trebuie să ceară In-o-

ma- de- ne- mai cel

R. P. BULGARIA

Azi, alegeri de deputați 
pentru consiliile populare

SISTEMUL
(Urmare din pag. I)— Voi răspunde direct : intensificăm controlul exercitat de aceste organe. Organizăm un complex de acțiuni de control pe teme legate nemijlocit de activitatea economică și financiară a unităților. Amintesc, în acest sens, pe cele care vizează fundamentarea indicatorilor financiari, reducerea cheltuielilor materiale de producție, lichidarea și prevenirea imobilizărilor de fonduri in stocuri supranormative, reducerea și eliminarea cheltuielilor neeconomi- coase. Unele din temele la care m-am referit au și fost cuprinse în planul de control pe acest trimestru, în prezent desfășurîndu-se verificările respective. Ceea ce ne interesează în mod deosebit este să asigurăm o eficiență cit mai mare acțiunilor de control. în acest scop intensificăm colaborarea cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, cu ministerele, cu organele de control specializat ale statului, prin organizarea în comun a unor verificări, re să permită tragerea unor con- zii cit mai fundamentate, găsirea uțiilor corespunzătoare, stabilireai .or măsuri eficiente pentru lichidarea și prevenirea neajunsurilor, precum și pentru îmbunătățirea continuă a activității economice și financiare a unităților controlate. De exemplu, chiar în această lună, organele de control ale Ministerului Finanțelor desfășoară în colaborare cu băncile o acțiune de control, la 23 unități economice, cu privire la corelația dintre necesarul de aprovizionat și planul de producție, acoperirea cu contracte a desfacerilor la intern și export, lichidarea și prevenirea imobilizărilor de stocuri supranormative. Acționăm în acest fel, ținind seama că la o serie de întreprinderi se menține un volum important de stocuri de materii prime, materiale sau produse finite. In afară de cele la care m-am referit, ne propunem să acționăm mai intens și pe linia îndrumării și verificării modului în care se exercită controlul financiar preventiv și controlul financiar intern, pentru a a- juta la creșterea eficienței acestor importante forme de control financiar.

— Există, încă, o serie de în
treprinderi care lucrează cu 
rentabilitate scăzută sau chiar 
înregistrează pierderi. Ce ac
țiuni s-au întreprins ori se vor 
mai întreprinde pentru înlătu
rarea acestei situații care dăi
nuie de mai multă vreme ?— Mai sînt Intr-adevăr întreprinderi a căror gestiune economică nu se derulează în condiții mulțumitoare, care nu obțin rezultate pe măsura eforturilor făcute de stat, care înregistrează rentabilități scăzute sau chiar pierderi. După cum este cunoscut, anul trecut s-a desfășurat o largă acțiune pentru creșterea rentabilității, pentru reducerea și lichidarea pierderilor prin eforturile proprii ale întreprinderilor și centralelor. Măsuri pentru reducerea in continuare a pierderilor, pentru sporirea rentabilității au fost avute în vedere și la definitivarea planului și bugetului de stat pe anul in curs. Pot arăta că volumul beneficiilor pe ansamblul economiei de stat urmează să crească în anul 1974 față de 1973 cu peste 20 la sută, iar rentabilitatea în industria republica-

FINANCIARnă să ajungă la 18,3 la sută, față de 15,4 la sută în 1973. Vom urmări îndeaproape cum se aplică aceste măsuri, verificind în întreprinderi și centrale încadrarea în nivelul planificat al cheltuielilor de producție, respectarea normelor de consum, transpunerea în practică a sarcinilor stabilite de conducerea de partid și de stat pentru raționalizarea și economisirea combustibililor și energiei, folosirea judicioasă a forței de muncă și a fondului de salarii.Un prilej deosebit, aș putea spune unic în felul său, pentru adîncirea analizei critice a cheltuielilor pe produs, pentru fiecare element de cost in parte, îl va constitui, desigur; acțiunea de reașezare a prețurilor de producție și de livrare într-o serie de ramuri industriale, ce se va desfășura în cursul anului 1974. Indiscutabil, organele financiare vor sprijini intens această acțiune.
— Măsurile pe care le-ați 

amintit privind activitatea or
ganelor de control, dacă vor fi 
traduse în viață, vor avea fără 
îndoială efecte pozitive în eco
nomie. Totuși, se știe că rezul
tatele economico-financiare se 
hotărăsc jos, in întreprinderi. 
Cum trebuie să acționeze orga
nele financiar-contabile din uni
tățile economice pentru ca aces
tea să obțină rezultate cit mai 
bune ?— Afirmația că rezultatele economico-financiare se hotărăsc jos, în întreprinderi, este pe deplin valabilă. Se impune, deci, organizarea și desfășurarea exemplară a activității tuturor organelor care acționează la acest nivel, inclusiv a celor financiar-contabile. în acest context, consider mai întîi de toate necesare întărirea rolului și creșterea aportului organelor financiar-contabile in întocmirea planurilor financiare. Ele trebuie să urmărească nu numai în vorbe, în angajamente formale, dar și în practică mobilizarea deplină a rezervelor existente, reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, creșterea productivității muncii, sporirea rentabilității, reducerea și eliminarea pierderilor de orice fel. O bună planificare este desigur utilă, dar nu suficientă pentru a asigura gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești. Neajunsurile în execuția planurilor financiare își au adesea explicația in faptul că unele organe financiar- contabile din unitățile socialiste nu se preocupă de evidența riguroasă a intregului patrimoniu, a administrării acestuia, a modului de constituire și utilizare a fondurilor, nu asigură datele necesare cunoașterii sistematice a volumului și structurii stocurilor, a nivelului cheltuielilor neeconomicoase — și, în consecință, nu se pot lua operativ măsurile ce se impun. Tot de organele financiar- contabile depind urmărirea și cunoașterea operativă a realizării indicatorilor economici și financiari, pentru a se sesiza la timp neajunsurile și a se adopta imediat deciziile care să permită îndeplinirea ritmică, integrală a sarcinilor de plan, asigurarea echilibrului permanent între încasări și plăți. O deosebită atenție se cuvine acordată organizării și exercitării riguroase a controlului financiar-preventiv. Nu voi insista asupra importanței acestui control, deoarece consider că se cunoaște bine de către toți conducătorii de unități economice, de lucrătorii din aparatul financiar-contabil. Vreau doar să precizez că este în curs de

BOB. AMÎNAREA CAMPIONATELOR EUROPENE. Campionatele europene de bob pentru două persoane. care urmau să se desfășoare în zilele de 11 și 12 ianuarie la Cortina d’Ampezzo, au fost aminate din cauza lipsei de zăpadă pentru 4 și 5 februarie.Organizatorii au programat antre-

definitivare un program de acțiune pentru organele financiar-contabile din unitățile socialiste, unde toate aceste lucruri sint prezentate detaliat, program care va fi prelucrat in toate județele țării, cu cadrele de răspundere din unitățile socialiste, chiar în cursul acestei luni.
— Ce măsuri s-au luat pentru 

îmbunătățirea elaborării ji exe
cutării planurilor financiare, fi
nind seama de criticile aduse in 
această privință de conducerea 
de partid și de stat ?— In primul rînd, avem în vedere ca procesul planificării financiare să se deruleze concomitent cu procesul planificării întregii economii naționale. Mai concret spus, propunerile de indicatori pentru planurile financiare și pentru bugetul de stat să se elaboreze, de jos și pînă sus, în toate etapele, odată cu propunerile pentru indicatorii economici. Urmărim, de asemenea, întărirea rolului activ al planificării financiare, în sensul ca aceasta să exercite o influență pozitivă asupra! întregii activități economice. Venim în felul a- cesta în întimpinarea indicațiilor date — și anume ca bugetul și celelalte planuri financiare să nu fie concepute doar ca o simplă reflectare a planului economic de ansamblu, ci să determine fundamentarea mobilizatoare a unor indicatori cantitativi și calitativi. Dacă ne referim acum la execuția planurilor financiare, a- ceasta trebuie urmărită cu cea mai mare rigurozitate, la toate nivelurile, împreună cu alte organe centrale de sinteză economică, Ministerul Finanțelor și băncile s-au organizat pentru a asigura o urmărire mai sistematică și operativă a modulul de executare a veniturilor și cheltuielilor statului în corelare cu Îndeplinirea planului economic.

namentele oficiale în zilele de 29 ianuarie și 2 februarie.FOTBAL. PELE, PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICA. în cadrul unei festivități organizate de către Facultatea de educație fizică din Santos, cunoscutul fotbalist brazilian Pele a primit diploma de profesor de e- ducație fizică, în calitate de absolvent al acestui institut de învăță- mînt superior.SCHI ALPIN. PARTICIPARE RECORD LA „MONDIALE". La apropiatele campionate mondiale de schi alpin, programate Intre 2 șl 10 februarie la St. Moritz (Elveția), și-au anunțat participarea un număr record de concurenți : 302 (111 bărbați și 191 femei) din 35 de țări. Un număr de șapte Franța, Italia, nia și S.U.A. formate din maxim admis petiției. Cu loturi numeroase mai participa și Canada (13 sportivi), Suedia și Anglia (cite 11), U.R.S.S. (10), Cehoslovacia (9) etc. Brazilia și Turcia vor fi reprezentate la actuala ediție de cite un singur rent.BOX. MECI PENTRU EUROPEAN. La Madrid. în a peste 5 000 de spectatori, putat meciul pentru titlul de campion european de box la categoria pană dintre deținătorul centurii, Gitano Jimenez, și francezul Daniel Vermandere. Pugilistul spaniol și-a păstrat titlul, obținind victoria puncte după 15 reprize.

țări : Austria, Elveția, R.F. Germania, Japo- vor prezenta echipe 18 sportivi, numărul de regulamentul com- vor

„LE MONDE

concu-TITLUL prezența s-a dis-

An deosebit, pentru Bulgaria, care va fi dominat de evenimente de seamă în viața poporului bulgar — Conferința Națională a Partidului Comunist Bulgar și a 30-a aniversare a revoluției socialiste — 1974 adebutat sub semnul unei însuflețite întreceri în muncă.în această ambianță, alegerile de de- fiutați pentru organe- e locale ale puterii de stat, care au loc la 13 ianuarie — Important eveniment în viața politică a Bulgariei — au fost întâmpinate de oamenii muncii cu noi succese, cu hotărîrea de din 1974 afiul mari realizări.Timp de mai de două luni, cit rat campania ra!ă. Consiliul Național al Frontului Patriei șl organele sale locale au desfășurat o vastă activitate politică și organizatorică, In cadrul căreia întîlnirile alegătorilor cu candidații s-au impus ca un important

a face unorbine a du- electo-

— Evident, succesul acțiunilor 
amintite depind de cadrele apa
ratului financiar din economie, 
de felul în care sint pregătite, 
in care este organizată munca 
lor. Ce ne puteți spune despre 
preocupările Ministerului Finan
țelor in această privință ?— Pentru a răspunde sarcinilor care ne revin prin lege, de a sprijini ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București in organizarea și desfășurarea activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul contabilității, finanțelor și controlului financiar, a aparatului financiar- contabil de la consiliile populare, precum și a gestionarilor din unitățile socialiste, au fost elaborate și transmise diverse materiale de studiu, buletine documentare, norme metodologice, lecții. De asemenea, s-au organizat și vom organiza în continuare instructaje, consfătuiri, schimburi de experiență, cercuri de studii etc. După cum am mai amintit, intenționăm să asigurăm, împreună cu băncile, instruirea întregului aparat financiar-bancar-conta- bil din economie, cu privire la conținutul programului de măsuri la care ne-am referit.în încheiere, țin să subliniez că toate măsurile pe care le preconizăm urmăresc întărirea răspunderii tuturor factorilor care administrează fondurile statului, respectarea riguroasă a legilor, accentuarea disciplinei de plan și financiare.

mijloc de antrenare a cetățenilor la activitatea de conducere a treburilor obștești.în ziua alegerilor, circa 6 300 000 oameni — practic întreaga populație adultă — muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, femei și tineri — vor trece prin fața urnelor pronunțîndu-se, prin votul lor, asupra programului partidu- construire a socialiste In Bul- pre- alegeri ca
lui de societății dezvoltate garia, program zentat în platformă politică de către Frontul Patriei. Desfășurarea alegerilor va avea loc în baza noii legi electorale, adoptată anul trecut de Adunarea Populară a tării, lege care a introdus în temui electoral șir de măsuri linia perfecționării mocratismului list. Astfel, corespunzător cerințelor legii ca la fiecare scrutin componența candidaților să fie reînnoită în proporție de 40—50 la sută, dintre cei 52 450 candidați înscriși pe

sis- un pe de- socia-

listele de vot, 43,6 la sută sint propuși pentru prima oară (53,3 la sută — in consiliile populare județene, 45 la sută — în cele 41,9 — populareDatele comisia centrală dență și cială candidaților. 25,8 la sută dintre a- ceștia sînt muncitori — față de numai 13,9 la sută in consiliile populare de pînă a- cum. în același timp a crescut apreciabil numărul candidaților din rlndurile țăranilor cooperatori, ale femeilor și tineretului.în întimpinarea a- cestul eveniment politic, poporul bulgar', făcind o trecere in revistă a realizărilor do- bindite, își exprimă totodată voința de a nu precupeți nici un efort In munca dedicată dezvoltării continue a patriei sale, pe calea socialismului.

orășenești și în consiliile comunale), anunțate de electorală pun în evi- structura so- imbunătățită a Astfel,

pentru ComunitateaComunitatea europeană nu se află în fața primelor sale încercări, dar cele care o așteaptă anul acesta sint fără precedent. Pînă în prezent, crizele care surveneau în mod tradițional la început de an nou erau crize de creștere. Astăzi, pericolele cele mal amenințătoare vin din exterior. De data aceasta, ea nu opune Franța partenerilor săi, ca în precedenți, ci Marea Britanie sprijinită de Irlanda și Italia — publicli Federale Germania, fiind faptul că nu au obținut vest-germanii să furnizeze la data promisă — 1 ianuarie 1974 — o tribuție suficientă la Fondul regional european, de pe urma căreia scontau un important profit, englezii, irlandezii și italienii blochează Uniunea economică și monetară și chiar politica comună a energiei — ceea ce, după cum s-a apreciat la reuniunea „celor 9“ de la Copenhaga, amenință să provoace o „adevărată catastrofă". Scadența a fost amînată de la 18 decembrie la 7 ianuarie și apoi la 14 ale lunii. La această dată, Consiliul ministerial al comunității va căuta o soluție pe linia tradițională a „compromisului global" și „progresului in etape". De exemplu, finanțarea fondului regional ar putea fi hotărită numai pentru un an, în loc de trei ani, așa cum s-a preconizat.Un asemenea acord-pachet ar putea fi mai ușor încheiat dacă Comunitatea s-ar afla pe calea unei prosperități. Dar, în prezent, nimeni nu mal crede că mîine va fi mai bine ca azi. Nu se pune problema împărțirii mai multor beneficii, ci, dimpotrivă, a suportării mai multor sacrificii.Amenințările la adresa expansiunii, care modifică total conjunctura europeană își au, bineînțeles, originea in reducerea livrărilor de petrol și. în special, în creșterea prețului petrolului. Energia vest-europeană provine în proporție de 60 la sută din petrol și acest petrol este, în proporție de 80 la tută, arab. Fapt

economică europeană

aniiRe-Dat cacon-

este că Europa „celor nouă" nu va avea o clipă de răgaz in 1974.Soluții tehnice nu lipsesc : punerea in valoare a zăcămintelor Mării Nordului, dezvoltarea energiei e- lectro-nucleare, căutarea unor noi resurse energetice. în cel mai bun caz Insă, soluțiile tehnice nu vor produce efecte sensibile decît în anii ’80. în prezent, domeniul politic este cel In care cei nouă vor trebui să caute o ieșire. Vest-europenii iși pun speranțele Îndeosebi in dialogul de la guvern la guvern cu a- rabii, inițiat la Copenhaga, și intr-o cooperare „cuprinzătoare" cu țările petroliere. în schimbul unei „aprovizionări stabile" cu petrol „la prețuri rezonabile", vest-europenii ar putea furniza arabilor tehnologia și echipamentul care le lipsesc. La 14 șl 15 februarie, miniștrii „celor nouă" se vor regăsi la Bonn avind, ca principal punct pe ordinea de zi, continuarea dialogului vest-europeano— arab.în bătălia petrolului, ca și în ansamblul celorlalte probleme. Piața comună nu poate, cu toate acestea, să neglijeze relațiile sale cu Statele Unite ; problema acestor relații va rămîne în 1974 cealaltă mare preocupare a Europei occidentale. Evenimentele din Orientul Apropiat au făcut să treacă pe al doilea plan problemele comerciale și monetare care aveau pină atunci ponderea principală și au răsturnat toate datele. Dar Kissinger nu a renunțat totuși la „marele țel" de a ține sub control Europa occidentală și de a înăbuși, în același timp, veleitățile de independență ale Comunității. El nu a ascuns aceasta, spunind clar in discursul său de la Londra, din 12 decembrie : „Apreciem că Statele Unite ar trebui să albă posibilitatea de a-?i exprima preocupările, înainte de a fi luate deciziile finale (ale Comunității) privitoare la Interesele lor".O asemenea exigență stă la baza diferendului vest-europeano—american. Ea este exprimată prin cuvîn-

C. AMARIȚEI

partnership" (literal : relație de parteneri). Contrar unei idei răs- pindite in Franța, se pare că pentru S.U.A. cuvintul „partener" nu implică egalitate. Dicționarul Har- rap’s dă și un exemplu : senior partener : partener principal, partener predominant. în orice caz, pentru

un stat capabil să se apere împotriva rebeliunii fasciste. Acest nou stat va lua naștere din lupta împotriva dictaturii, iar poporul ii va da- formă potrivit criteriilor și intereselor majorității poporului.Situația creată de lovitura de stat impune, pentru a salva Chile, obligația unei largi unități sociale și politice. Principalii dușmani ai poporului chilian șl cei care au dezlănțuit lovitura de stat sînt aceiași ca și în trecut : imperialismul și oligarhia monopolistă și agrară. Trebuie să unim forțele împotriva lor.Clasa muncitoare este în stare să-și reînnoiască calitatea sa de factor central al unității și de motor al schimbărilor revoluționare pe care le cere societatea chiliană. Clasa muncitoare trebuie să-și întărească, astăzi mai mult decît oricînd, unitatea cu țăranii, cu vaste sectoare ale păturilor mijlocii.Astăzi, la fel ca și ieri, nu concepem lupta socială ca pe o luptă între civili și militari. Există oameni care îmbracă uniforma în numele datoriei lor față de patrie și care, în ciuda sentimentelor lor democrate, au fost determinați să participe la teroarea dezlănțuită împotriva poporului. Generalii și ofițerii care au acceptat să participe la complotul împotriva statului Chile și a poporului său și-au asumat și își asumă o răspundere teribilă In fața istoriei și vor fi condamnați de ea. în același timp, mulți soldați, ca și ofițeri democrați, au fost reprimați, aruncați în închisoare și chiar împușcați de puciști. Dar tradițiile democrate distruse de lovitura de stat n-au pierit : ele buie recucerite de lupta sa pentru a pune capăt taturii.Condițiile create de stat fascistă pentru dezvoltarea luptei revoluționare sînt dure și dificile. Totuși este clar că singura bază trainică a contraofensivei revoluționare este organizarea, unitatea și lupta maselor populare. Metodele terorii individuale sau a conspirațiilor restrinse trebuie să fie înlăturate din practicile mișcării populare. Autorii loviturii de stat doresc ca poporul să se lase antrenat de asemenea acțiuni ; ei ar găsi in a- ceasta o justificare pentru politica lor de teroare. în trecut, asemenea acțiuni i-au ajutat considerabil pe dușmanii poporului.Adevărata mișcare de masă, capabilă să creeze o situație revoluționară, este aceea care se construiește pornind de la problemele concrete aflate în fața poporului. Formele a- cestei lupte trebuie să fie legate în fiecare etapă de obiectivele tactice ale mișcării populare. Unitatea Populară rămine în vigoare ca expresie unitară a aspirațiilor poporului, dar totodată se cere să se meargă mai departe : la acțiunea comună și la unitatea cu sectoare ale poporului care nu erau de partea guvernului popular. Linia de demarcație dintre popor și dușmanii săi n-ar putea fi trasată în raport cu trecutul, ci în perspectiva viitorului. Bariera esențială nu este aceea care separa guvernul de opoziție înaintea loviturii de stat, ci aceea care ii separă pe uzurpatorii puterii de cei care suferă consecințele politicii lor reacționare, de cei care sînt partizani ai reinnoirii democratice, ai schimbărilor sociale progresiste, ai Independenței naționale. Această unitate include contacte cu cercuri largi de- mocrat-creștine care s-au pronunțat împotriva loviturii de stat, cu cercuri independente.Pentru restabilirea democrației și pentru organizarea și conducerea a- decvată a luptelor de masă, activitatea partidului comunist este un factor hotărîtor. Firește, represiunea i-a afectat structura. Sarcina sarcinilor este astăzi de a reface organizarea partidului în fiecare regiune, în fiecare întreprindere, in fiecare localitate, în fiecare școală, în fiecare unitate agricolă unde există comuniști. Trebuie să contribuim, de asemenea, la reorganizarea partidelor Unității Populare, depășind dificultățile din trecut. Partidul comunist și glorioasa organizație a tineretului său vor ști să stea de veghe și să țină în mîini steagurile lor luptă.Vom învinge I

către poporlovitura
tre- în dic-

de

de

moment, europenii nu au cedat, tar hotărîrea de a lua șiși, fără ingerințe neschimbată.Anul acesta se va .politică a „celor nouă", care se naște acum, reprezintă o forță sau este doar o aparență înșelătoare.
deciziile ei în- străine, rămînești dacă Europa

După ani de război civil, Sudul și Nordul Sudanului au pășit pe calea 
reconcilierii, și-și unesc eforturile in vederea soluționării in comun a proble
melor privind dezvoltarea economică și socială a țării. Despre pașii intre- 
prinși in această direcție relatează intr-un articol, cu titlul de mai sus, sem
nat de Peter Kilner, ziarul britanic „THE GUARDIAN".„Pentru prima dată în istoria sa, Sudanul de sud are acum un guvern animat de un spirit democratic. Formarea noului guvern reprezintă ultimul pas pe calea înfăptuirii clauzelor politice ale acordului de pace de la Addis Abeba, semnat în martie 1972, care a pus capăt celor 8 ani de război civil intre Nord și Sud. Ea reprezintă, de asemenea, punctul culminant al unei lupte de 25 de ani duse de sudanezii din sud pentru o identitate politică proprie.într-un teritoriu bîntuit de atita vreme de teamă și ură, este uimitor cit de ușoară a fost trecerea de la război la pace în mai puțin de doi ani. în rîndul sudanezilor din Sud, ca și din Nord — fie ei politicieni, foști partizani sau simpli negustori — predomină încrederea că actualele relații dintre guvernul central de la Khartum și guvernul regional din Juba vor da rezultate din cele mai bune.Noua structură politică din Sud se axează pe existența unui Consiliu Executiv, format din 13 membri și a Adunării Populare, alcătuită din 60 membri, din care jumătate aleși. Alegerile, care au avut loc în cursul lunii noiembrie, s-au desfășurat in liniște, deși întinderea foarte mare a teritoriului țării a generat anumite probleme. Asemenea dificultăți, create de distanțele mari, au împiedicat pe 13 din noii membri aleși in parlament, izolați in regiunile de junglă, să ajungă la timp la Juba pentru a asista la deschiderea adu-

nării. Aceasta nu a schimbat însă configurația politică generală.în scurt timp, în Sudanul de sud s-au realizat multe lucruri. Ceea ce părea o operațiune costisitoare ți dintre cele mai dificile, respectiv repatrierea celor 220 000 refugiați și reinstalarea a 850 000 de persoane strămutate, s-a realizat cu succes. Din fericire, sudul Sudanului nu a fost afectat de seceta care bîntule în sudul Saharei și în Etiopia. Se dezvoltă culturile de orez, tutun, cafea și ceai pentru export, iar fabricile de cherestea funcționează din nou. Filatura de bumbac de la Nzara funcționează în condiții satisfăcătoare.La Juba a început construirea unul pod peste Nil, care urmează să fie dat în exploatare în luna aprilie și care va asigura o legătură principală cu Uganda. în curind va începe construirea unui complex guvernamental, format din sala adunării, ministere și clădiri oficiale, proiect de prestigiu, pe linia dorinței de a transforma Juba in capitala regiunii. în centrul orașului funcționează în prezent o uzină de reparații și un centru de pregătire a cadrelor.Cu un secol în urmă. Marea Brl- tanie desemna pe colonelul Gordon ' să guverneze această țară depărtată, pe care a adus-o pe marginea ruinii. Astăzi, problemele reconstrucției sînt imense. Dar problemele acestea nu mai sint acum abordate de către britanici, ci de către sudanezii Înșiși, din Nord și din Sud.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT CONVORBIRI ROMĂNO-INDIENE
• Convorbirile dintre președintele Egiptului și secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A. • Discuții privind acti* 
vitatea grupului de lucru militar egipteano—israelianCAIRO 12 (Agerpres). — Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a încheiat, sîmbătă, vizita oficială întreprinsă, timp de două zile, în Republica Arabă Egipt, consacrată examinării posibilităților și modalităților de realizare a unui acord în problema dezangajării trupelor egiptene și israeliene în regiunea Canalului de Suez. în acest scop, Henry Kissinger a avut vineri seara, îndată după sosirea sa, și sîmbătă dimineața convorbiri cu președintele Anwar Sadat.în legătură cu aceasta, agenția MEN, reluînd principalele cotidiene din Cairo, relatează că secretarul de stat al S.U.A. a prezentat președintelui Sadat o formulă în care ar putea fi concretizat acordul de dezangajare a trupelor. Potrivit ziarului „Akh- bar el Yom“, care citează surse ale delegației americane ce-1 însoțește pe secretarul propunere Kissinger, rile avute dă, Henry „foarte bune", agenția MEN.O înaltă oficialitate americană ca- 

re-1 însoțește pe Henry Kissinger a menționat, potrivit agenției United Press International, că Henry Kissinger intenționează realizarea unei înțelegeri de principiu, urmărind ca negociatorii ce alcătuiesc grupul militar de lucru să pună la

punct, la Geneva, problemele concrete care să conducă Ia Încheierea unui acord definitiv.

de stat, este vorba de o care-i aparține lui Henry Referindu-se la convorbi- cu președintele țării gaz- Kissinger le-a apreciat ca după cum relatează

Semnarea
unei declarații 

privind unificarea 
Tunisiei si Libiei TUNIS 12 (Agerpres). — După cum relatează agențiile Reuter, France Presse șl Associated Press, președintele Tunisiei, Habib Bour- guiba, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi, au semnat, sîmbătă, pe insula tunisiană Djerba, o declarație anunțînd hotărîrea de unificare a celor două țări într-un stat cu numele de Republica Arabă Islamică.Declarația a fost transmisă presei, la sfîrșitul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, de către ministrul tunisian de externe, Mohamed Masmoudi, și difuzată ulterior de postul de radio Tunis și de Agenția tunisiană de informații.Noul stat va avea o singură constituție, un singur președinte, un singur drapel și o singură armată, precum și puteri legislative, executive și judiciare unice.S-a stabilit ca în cele două țări să fie organizate, la 18 Ianuarie, re- ferendumuri pentru aprobarea a- cestel hotărirl.

CAIRO 12 (Agerpres). trul egiptean al apărării, mail, l-a primit, sîmbătă, Iul Ensio Siilasvuo, care din partea Națiunilor Unite, lucrările grupului de lucru militar constituit în cadrul Conferinței de pace de la Geneva asupra Orientului Apropiat. în cursul întrevederii au fost discutate probleme privind reuniunile de pînă acum ale grupului de lucru militar, a cărui sarcină o constituie elaborarea unui acord de dezangajare a trupelor egiptene și israeliene la Canalul Suez.Un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite de la Cairo a declarat, potrivit agenției United Press International, că generalul Siilasvuo va efectua și Ia Tel Aviv o vizită similară, înaintea celei de-a șaptea reuniuni a grupului de lucru amintit, programată pentru 15 ianuarie.CAIRO 12 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că aprovizionarea cu alimente și apă potabilă a orașului Suez și a armatei a treia egiptene din Sinai a fost oprită, vineri, de armata israeliană — transmit agențiile Associated Press și France Presse. El a precizat că reprezentanții forțelor israeliene, care au acuzat trupele egiptene de a fi deschis focul în apropierea orașului Ismai- lia, au împiedicat încărcarea alimentelor și a apei potabile în camioanele sosite din orașul Suez pentru a le prelua, după ce acestea fuseseră transportate pînă șului.TEL AVIV cretarul de sit sîmbătă Aviv, pentru cu dezangajarea trupelor egiptene și israeliene în zona Suezului. El urmează să se reîntoarcă în Egipt duminică sau luni, pentru a-și relua convorbirile cu președintele Sadat.

— Minis- Ahmed Is- pe genera- prezidează,

la marginile ora-12statdupă-amiază convorbiri în legătură(Agerpres). — al S.U.A. a la Se- so- Tel

cambobcia Acțiuni ofensive
ale forțelor patrioticePNOM PENH 12 (Agerpres). — Forțele armate populare de eliberare khmere au atacat, vineri în zori, poziții ale inamicului la 12 kilometri nord de Pnom Penh. Ca urmare a atacului, unități ale diviziei a 7-a a armatei lonnoliste au fost izolate de punctul de comandă și de baza de aprovizionare cu combustibil.Tot vineri, patrioții au bombardat aeroportul militar și unele obiective militare inamice din Pnom Penh.

DELHI 12 — (Corespondență de la I. Puținelu) : Sîmbătă dimineața, primul ministru și președintele Comisiei de Planificare a Republicii India, Indira Gandhi, a avut o in- tîlnire de lucru cu tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.Tovarășul Manea Mănescu a transmis primului ministru al Republicii India, Indira Gandhi, un mesaj cordial de salut și prietenie din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urări de sănătate și fericire din partea tovarășei Elena Ceaușescu, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul Indiei.De asemenea, tovarășul Manea Mănescu a transmis salutul prietenesc din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer.Doamna Indira Gandhi, mulțumind pentru mesaj, a transmis la rîndul ei cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tova-

rășei Elena Ceaușescu, depline realizări pe calea prosperității poporului român prieten. Totodată, premierul indian a transmis salutul ședintelui Consiliului de Ion Gheorghe Maurer.In cursul convorbirii au cate bunele relații dintre și India, rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea colaborării economice, precum și perspectivele cu privire la lărgirea și diversificarea cooperării industriale și tehnico-științifice dintre cele două țări, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. în continuare, au fost abordate probleme actuale ale vieții internaționale care interesează ambele țări.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și de deplină înțelegere.La lntilnire au asistat D. P. Dhar, ministrul planificării, tehnologiei și economiei, Vishnu Ahuja, ambasadorul Indiei la București, și Petre Tănăsie, ambasadorul României în India.

său pre- Miniștri,fost evo- România

pentru îndeplinirea planului pe 1974Ziarele sovietice de sîmbătă au publicat pe primele pagini hotărîrea C.C. al P.C.U.S., Consiliului de Miniștri, Consiliului Central al Sindicatelor și C.C. al Comsomolului — „Cu privire la întrecerea socialistă a oamenilor muncii din industrie, construcții și transporturi, pentru îndeplinirea înainte de termen a planului economiei naționale pe anul 1974". Hotărîrea relevă că îndeplinirea și depășirea planului vor avea o însemnătate determinantă pentru încheierea cu succes a cincinalului în ansamblu, vor crea condiții pentru creșterea economic teriale și porului.Lozinca acest an mai multă, de mai bună calitate, cu
continuă a potențialului al țării, a a nivelului bunăstării ma- cultural al po-întrecerii este : „Să socialiste în dăm producție

cheltuieli mai mici". Printre sarcinile asupra cărora urmează să se concentreze atenția colectivelor în întrecere se numără : sporirea volumului de producție pe sortimente, creșterea ritmului de sporire a productivității muncii, reducerea, termenelor de construire și dare în folosință a obiectivelor, folosirea mai rațională a tuturor resurselor materiale, economia de materii prime, metal și alte materiale, de combustibil și energie electrică, îmbunătățirea radicală a calității producției, reducerea prețului de cost, sporirea producției mărfurilor de larg consum etc.Hotărîrea prevede o serie de forme de evidențiere a fruntașilor în întrecerea socialistă.
Laurențiu DUȚA

agențiile de presă transmit:
Vicepremieru! Consiliului 

de Stat al R. P. Chineze,Den Siao-pin, și președintele Asociației de prietenie China—Japonia, LiaoCen-ci, au primit pe membrii organizației de tineret a Partidului Liberal-Democrat din Japonia, condusă de Takeo Kimura, deputat în Camera Reprezentanților a Dietei japoneze din partea acestui partid, care se află într-o vizită la Pekin — informează agenția China Nouă. A loc o convorbire prietenească. avut
pa-refe-Ministrul de externe 

nOmeZ ^uan Antonio Tack, rindu-se la actualele negocieri dintre S.U.A, și Panama, a declarat că, după zece ani de tratative, punctul de vedere al țării sale a rămas același, că „este necesar să se pună capăt existenței acestei enclave coloniale numită zona Canalului Panama și trebuie retrocedat acest teritoriu Republicii Panama conform drepturilor sale legitime".

SEARA CULTURALA 
ROMANEASCA LA ATENA

La Atena a fost organizată o 
seară culturală românească, cu 
participarea unor scriitori, 
ti ști plastici, muzicieni, 
și cineaști greci, tn 
ministrului culturii și 
Dimitrios 
funcționari superiori din 
nisterul de Externe și Ministe
rul Culturii și Științei din Gre
cia, scriitorul K. Assimakopou- 
los a vorbit despre poezia ro
mânească contemporană. Mi
nistrul D. Tsakonas s-a referit, 
in cuvintul său, la tradițiile 
culturale româno-elene. subli
niind dorința poporului grec de 
a le continua și dezvolta. Am
basadorul României la Atena, 
Ion Brad, a mulțumit celor 
prezenți pentru sentimentele 
prietenești exprimate față de 
cultura și poporul român.

i, ar- 
actori 

prezența 
științei, 

Tsakonas, a unor 
' ' - Mi-

Comerțul R.F.G. cu țările 
socialiste. Intr-un artico1 publi- cat de revista „Nachrichten filr Ausenhandel", Hans Friderichs, ministrul economiei al R.F. Germania, a relevat importanța pe care o are pentru țara sa dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu țările socialiste. El a arătat, în context, că volumul comerțului R.F.G. cu țările socialiste a crescut anul trecut cu 35 la sută, depășind considerabil rata dezvoltării generale a comerțului exterior vest-german.

La Panmunjon •avut loc 0 nouă ședință a secretarilor Comisiei militare de armistițiu în Coreea.
Primul dicționar olan- 

dez-român și român-olan- 
deZ 8 f°st scos recent de sub tipar de editura „Van Goor Zonen" din Haga. Aceeași editură pregătește, de asemenea, un ghid de conversație o-

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

TOKIO:

Economia niponă 
in „pierdere de viteză"Apreciind, in prima sa conferință de presă din acest an, că 1974 ar putea fi „decisiv" pentru Japonia, premierul Kakuei Tanaka sintetiza opiniile cercurilor politice și economice nipone asupra evoluției probabile a economiei țării. După o dezvoltare în- tr-un ritm rapid, au început să se facă simțite, încă din prima jumătate a anului trecut, simptomele u- nor fenomene negative. Ritmul de creștere a produsului național — remarca ziarul „THE JAPAN TIMES" — a scăzut de la 14 la sută, în primul trimestru al anului 1973, la 6 la sută în al doilea trimestru și la 2 la sută în trimestrul al treilea. Totodată, dacă în ultimii 20 de ani indicele prețurilor cu ridicata a crescut în medie cu 0,7 la sută, iar al preturilor la bunurile de consum cu 6 la sută, în 1973 creșterea a fost de peste 20 la sută și, respectiv, de peste 13 Ia sută. Japonia este citată în studiile O.C.D.E. (Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică) drept țara cu cel mai înalt ritm de creștere a prețurilor.Criza petrolului a pus în evidență punc-

tele nevralgice ale e- conomiei nipone, o e- conomie dintre cele mai dezvoltate, dar în totalitate dependentă de importurile de combustibil și materii prime. Ziarul „Mainichi Daily News" apreciază că, dacă Japonia și-ar menține ritmul înalt de dezvoltare din trecut, in 1985 ea ar trebui să importe 700 milioane tone de petrol, față de 247 milioane tone în anul 1972. în condițiile creșterii prețului petrolului — și al materiilor prime, în general — Japonia se vede în situația de a introduce rapid măsuri de restructurare economică.' Institutele de cercetări și organismele guvernamentale de resort și-au concentrat atenția a- supra elaborării u- nor variante de dezvoltare în perspectivă a economiei, vizînd utilizarea celor mai diferite surse de energie, de la energia solară și geotermică pînă la cea nucleară și a mareelor oceanice.Obiectivul principal al actualității este de a se asigura economiei nipone o perioadă de tranziție care să nu afecteze grav viața socială — respectiv menținerea u-

nui ritm de 2,5 la sută, ritm numit aci de „stabilizare economică" în primele două trimestre ale acestui an. Cele două legi — privind stabilizarea nivelului de viață și reglementarea aprovizionării, stocării și distribuirii produselor petrolifere — adoptate luna trecută, precum și noul buget, caracterizat drept un buget „de austeritate", oferă guvernului posibilitatea de a aplica, în condițiile „stării de necesitate economică", instituită la 22 decembrie, un complex de măsuri vizînd raționalizarea consumului de produse petrolifere și întărirea controlului în domeniul financiar și monetar.Un capitol aparte în actuala perioadă îl o- cupă punerea la punct a unui program „de remodelare" — a politicii externe a Japoniei prin accentuarea laturilor „diplomației resurselor", în scopul dobîndirii unor surse stabile de aprovizionare cu materii prime. Se urmărește, în același timp, diversificarea acestor surse, pentru a reduce dependența excesivă de anumite zone geo-l grafice.
Paul D1ACONU

LONDRA.

Evoluția procesului de normalizare 
în Irlanda de NordȘtirea despre intrarea în funcțiune a noului consiliu executiv (guvernul local in Irlanda de Nord) a fost primită cu deosebită satisfacție in cercurile oficiale de la Londra, Belfast și Dublin. „Procesul normalizării situației în această regiune este pe calea cea bună" — scrie ziarul „TIMES". Intr-adevăr, faptul că la 1 ianuarie — deci după 21 de luni de la preluarea conducerii provinciei, guvernul britanic a fost de a- cord să cedeze o parte din atribuțiile sale autorităților de la Belfast este apreciat ca un fapt de o semnificație deosebită și ca o dovadă că noul organ executiv creat cu participarea partidelor moderate ale celor două comunități — protestantă și catolică — este sprijinit de Londra. „Pînă nu de mult, scrie ziarul «SUNDAY TIMES», în Irlanda de Nord era de neconceput ca un catolic să ocupe nu postul de ministru, dar nici chiar pe acela de măturător Intr-un minister". Se știe că timp de peste cinci decenii provincia fusese condusă numai de guverne constituite din reprezentanți ai cercurilor protestante de dreapta, care

au dus o politică discriminatorie față de catolici. Reacția negativă a acestor cercuri în fața oricărei încercări de „împărțire a puterii" cu catolicii și teama lor că se va ajunge în final la crearea unei Irlande unite fin care protestanții nu ar mai fi în majoritate) — reacție grefată pe gravele inechități sociale existente — au stat la baza serioaselor dificultăți care au împiedicat normalizarea situației. La 8 ianuarie, șeful consiliului executiv, Brian Faulkner, a fost nevoit să-și dea demisia din postul de lider al Partidului u- nionist protestant, în- trucît membrii propriului partid au votat împotriva acordului tripartit de la Sun- ningale privind crearea „consiliului pe întreaga Irlandă". în a- ceastă situație, Faulkner ar fi trebuit în mod practic să-și dea demisia și din postul de șef al organului e- xecutiv, ceea ce ar fi pus sub semnul întrebării însăși existența întregului consiliu. Dar circa 20 de membri unioniști protestanți din cadrul adunării provinciei i-au rămas credincioși și aceasta i-a permis să-și mențină postul

din fruntea organului executiv și să înlăture, cel puțin deocamdată, spectrul unei grave crize. Potrivit știrilor sosite la Londra, Faulkner ar intenționa să profite de redresarea poziției sale și să recucerească, într-un viitor nu prea îndepărtat, conducerea partidului unionist, bazîndu-se tocmai pe elementele protestante moderate. A- ceastă „clarificare" a pozițiilor din rindurile protestanților este a- preciată de ziarul „FINANCIAL TIMES" drept „principalul cîștig" al evenimentelor din ultimele zile din Irlanda de Nord.Situația este însă departe de a se fi limpezit definitiv. Cercurile protestante de dreapta își continuă manevrele. Totodată, cercurile extremiste din ambele comunități nu au renunțat la provocarea de incidente. „Un lucru este sigur : procesul de normalizare început în Irlanda de Nord trebuie să continue. Va fi însă necesar să înțelegem realitatea, și anume, că acest proces nu va fi de loc ușor" — arată ziarul „FINANCIAL TIMES".
N. PLOPEANU

România întărește relațiile 
de colaborare economică 

prietenească cu țările arabe
UN ARTICOL DIN ZIARUL LIBANEZ „L'ORIENT-LE JOUR"BEIRUT 12 — (Corespondență de Ia C. Ionescu) : Sub titlul „România întărește relațiile sale economice cu țările arabe", cotidianul libanez „L’Orient-Le Jour“ publică, în numă-si său din 11 ianuarie, un articol în care se subliniază, între altele, că în anul 1973 volumul comerțului României cu aceste țări s-a dublat în comparație cu 1971. Anul trecut, scrie în continuare ziarul, România a exportat in țările arabe instalații petroliere, ciment, tractoare, camioane, combustibil pentru avioane cu reacție, gazolină, produse alimentare și diferite alte furnituri și echipamente speciale.Ziarul relevă că in anul 1974 exporturile române către țările arabe vor atinge un volum de 350 milioane dolari, contribuind la acoperirea unor necesități ale acestor țări cu diverse mărfuri. România, continuă ziarul, a acordat țărilor arabe credite importante pe termen lung, în condiții foarte avantajoase, de care au beneficiat Egiptul, Siria, Sudanul, Algeria și Irakul.

Un capitol aparte al articolului, cu subtitlul „Cooperarea tehnico- științifică", relevă că între România și țările arabe au fost semnate numeroase acorduri de cooperare tehnico-științifică în diverse domenii de activitate : construcții mecanice, industrie chimică și petrochimică, prospecțiuni și exploatări de zăcăminte petrolifere și miniere, amenajări de terenuri, construcții zootehnice etc. Lucrări în aceste domenii au fost sau vor fi executate în Irak, Maroc, Sudan, Siria, Egipt, Tunisia. R. A. Yemen, Kuweit. Numeroși experți români lucrează în aceste țări în vederea finalizării acordurilor încheiate.Ajutorul acordat țărilor arabe in baza acordurilor încheiate conferă o foarte mare semnificație eforturilor pe care România le depune pentru a sprijini țările arabe. Acest efort se înscrie în cadrul relațiilor prietenești româno-arabe, în spiritul solidarității active a României cu cauza arabă atît pe plan economic, cit și pe plan politic, scrie, în încheiere, „L’Orient-Le Jour".

DE PRETUTINDENI
• SANDVIȘURI... Dl- 

PLOMATICE. In practica relațiilor diplomatice și comerciale din Norvegia, pe lingă reuniunile protocolare obișnuite : dejun, recepție, cocktail etc. — se cuvine a adăuga și pe cea de... sandviș, cu atit mai mult cu cît în această țară se prepară tartine extrem de variate și foarte gustoase.Intr-adevăr, este o uzanță larg răspindită în rindul funcționarilor de toate gradele din Ministerul de Externe, ca și din alte ministere, precum și al reprezentanților marilor firme, de a minca ia prinz, fără a-și Întrerupe activitatea de birou, cîteva sandvișuri pregătite acasă. Nu o dată se lntimplă ca, tn timpul unei discuții diplomatice sau de afaceri, gazda să Întrebe : „Nu vă supărați dacă iau sandvișul în timp ce ne continuăm discuția ?“ „De loc" — 11 răspunde interlocutorul, care, pus, de obicei, în prealabil Ia curent cu această practică, Își scoate din servieta diplomatică propriile sandvișuri. După care l discuția continuă. Imperturbabil, paralel cu consumarea, pe loc, de către interlocutori, a gustoaselor tartine.
0 declarație a M. A. E. al R. P. ChinezePEKIN 12 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a dat publicității o declarație în legătură cu încercările autorităților de Ia Saigon de a-și extinde administrația asupra unora din insulele chineze Nansha, inclusiv Nanwei și Taiping, după ce în anii trecuți au revendicat alte insule chineze.Guvernul R.P. Chineze, se spune în declarația difuzată de agenția China Nouă, reafirmă că insulele Nansha, Hsisha, Chungsha 'și Tungs- ha constituie parte a teritoriului Chinei și suveranitatea R.P. Chineze asupra acestor insule este indiscuta-

bilă. Resursele naturale din apele ce le înconjoară aparțin, de asemenea. Chinei. Hotărîrea autorităților de la Saigon de a încorpora Nanwei, Taiping și altele din insulele Nansha este ilegală, nulă și fără valoare. Guvernul chinez nu va tolera niciodată nici o violare a integrității teritoriale și a suveranității Chinei de către autoritățile de la Saigon, se arată în încheierea declarației.

landez-român „Roemenie op reis", care va putea fi găsit în librării în primăvara acestui an.
Sierra Leone a recun°scut oficial Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) ca singurul guvern legal al Cambodgiei.
0 delegație a concernului 

„Royal Dutch Shell" 8 fost primită de Tadeusz Olechowski, ministrul comerțului exterior al Poloniei. A avut loc o convorbire referitoare la colaborarea între întreprinderi comerciale poloneze și „Shell".
Record de ședere 

în spațiuLuni la orele 13 și 10 minute G.M.T., echipajul laboratorului „Skylab-3“ va doborî recordul mondial de ședere în spațiu, deținut pînă acum de astro- nauții de pe „Skylab-2“, cu un palmares de 59 de zile. Șeful programului „Skylab", William Schneider, a declarat că nu există pentru moment nici un element susceptibil să-1 împiedice pe Carr, Pogue șl Gibson de a-și continua misiunea și a ameriza la 8 februarie în Pacificul oriental.

PROGRAMUL ELECTORAL 
AL PARTIDULUI 

LABURIST BRITANICLONDRA 12 (Agerpres). — în perspectiva organizării de alegeri generale anticipate, la Londra a fost dat publicității programul electoral al Partidului Laburist, elaborat la Congresul partidului, desfășurat în luna octombrie, la Blackpool.în domeniul relațiilor sociale, programul laburist se pronunță pentru stabilirea unei cooperări voluntare între guvern și sindicate în materie de politică a veniturilor.Programul laburist insistă, in mod deosebit, asupra necesității naționalizării industriei petroliere din Marea Nordului.în eventualitatea cîștigăril alegerilor, guvernul laburist ar lua inițiativa creării unei „comisii internaționale a energiei", din care să facă parte nu numai țările industrializate, ci și statele în curs de dezvoltare.în ce privește apartenența Marii Britanii la Piața comună, textul reafirmă intenția laburiștilor de a re- negocia termenii acordului de aderare.Partidul Laburist se pronunță categoric pentru „relații mai bune în Europa". El militează pentru „succesul destinderii", pentru „dezarmarea multilaterală" și în mod deosebit cere „retragerea bazelor americane de rachete Polaris din Marea Britanie", subliniind necesitatea „reducerii cu citeva sute de milioane lire a bugetului mjlitar englez".

• PASIUNE MILENA* 
RA. In comuna Stroebeck, din regiunea Magdeburg (R.D.G.), șahul este o disciplină obligatorie pentru toți elevii Intre 10 șl 14 ani. Sportul minții se practică aici de aproximativ 1 000 ani. Potrivit legendei, pe vremuri, în tumul din Stroebeck, un cavaler a fost ținut prizonier de către episcopul din Halberstadt. Pentru a le alunga plictiseala, cavalerul i-a învățat pe paznici acest joc. Locuitorii au găsit șahul atit de interesant Incit au atins o Înaltă perfecțiune în arta acestui joc. Un principe elector de pe aceste meleaguri a angajat chiar un profesor pentru a-i iniția copiii in jocul de șah. Fiecare elev primea la absolvirea cursului o tablă de șah. Semnele evidente ale acestei tradiții in Stroebeck, care astăzi numără 1 400 de locuitori, le constituie o uriașă tablă de șah în piața satului, decorațiunile In formă de șah de pe fațadele caselor și vechiul turn al satului, transformat astăzi intr-un muzeu. Aici sînt păstrate hrisoave, cupe, vechi table de șah, o carte cuprinzînd o culegere de partide jucate de-a lungul anilor la Stroebeck.

• CE ESTE CIVILIZA
ȚIA? In cadrul unui concurs „Cine știe ciștigă", desfășurat la Londra, un candidat a fost Întrebat ce înțelege el prin civilizație. Răspunsul ! „Civilizație — este atunci cînd, pentru a afla ce timp este, un om deschide televizorul în loc să deschidă fereastra și să se uite a- fară". Candidatului respectiv i s-a atribuit premiul intîi.

„Numai prin solidaritate cu statele africane putem pune 
capăt agresiunii colonialismului"

0 cuvîntare a Iul Luis CabraiCONAKRY 12 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Comitetului apărării al Organizației Unității Africane, desfășurată la Conakry, Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, a declarat că țara sa își va uni eforturile cu cele ale țărilor vecine în lupta pentru lichidarea definitivă a dominației portugheze în Africa.După cum relatează postul de radio Conakry, Luis Cabrai, care este și secretar general adjunct al Partidului African al Independenței din

Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a afirmat că „numai prin solidaritate cu statele africane vecine putem pune capăt agresiunii forțelor colonialiste portugheze împotriva suveranității statului Guineea-Bissau. Tot așa — a spus el — numai prin eliberarea completă a țării noastre, prin alungarea forțelor agresoare din acea parte aflată încă sub ocupație portugheză, putem restabili pacea în regiune, garanta securitatea acestor state și promova consolidarea independenței și unității Africii".

• BUMERANGUL... O- 
LANDEZ. Aborigenii din Australia nu sînt singurii care au cunoscut bumerangul. O asemenea armă zburătoare, din lemn, a fost dezgropată în 1962 In Olanda șl, recent, examinată in amănunțime. S-a constatat că bumerangul olandez, făcut din stejar, datează de prin anii 300 l.e.n. în epoca fierului. Calitățile sale aerodinamice au fost confirmate practic : o copie exactă, pe bază de mulaj, a fost experimentată cu succes. Prof. Felix Hess, de la Universitatea din Groningen, amintește că instrumente de forma bumerangului au fost descoperite în multe părți ale lumii — unul într-un mormînt egiptean din timpul dinastiei a Xl-a — ceea ce permite să se susțină ipoteza că bumerangul, departe de a fi o exclusivitate australiană, a fost cîndva o armă de vinătoare mult mai răspindită decit se credea.

Noi majorări de prețuri 
la carburanți

• FRANȚA. Delegatul general pentru problemele energiei, Blan- card, a anunțat oficial la 10 ianuarie, la Paris, că prețul benzinei „super" va crește de la 1,35 franci la 1,75 franci litrul, iar al benzinei normale de la 1,25 la 1,62 franci litrul. Prețul motorinei, calculat la hectolitru, va crește de la 86,50 la 105 franci, combustibilul de uz casnic se va scumpi de la 36,40 la 52,90 franci. Aplicarea a- cestor noi tarife a devenit efectivă de la 10 ianuarie, orele 23 00 GMT.
•> ELVEȚIA. Prețurile la benzină și la supercarburanți vor fi majorate în Elveția — s-a anunțat oficial la 10 ianuarie la Berna. Carburantul va costa 85 de centime elvețiene pentru un litru de benzină super (în loc de 78 centime pînă acum) și 81 de centime pentru benzina normală (în loc de 71 centime).
• SPANIA. Consiliul de Miniștri spaniol a hotărît, în ședința sa de vineri, să majoreze prețul la benzina normală de la 13,50 pesetas la 17 pesetas litrul.

GRECIA. Ministrul grec al Industriei și energiei, Constantin Kypraios, a anunțat majorarea prețurilor la benzină — cu 65 la sută benzina super și cu 70 la sută cea normală. Au fost de asemenea scumpite alte produse petroliere. Odată cu noua majorare — prima a avut loc la 8 noiembrie 1973 — au fost anunțate măsuri de restrîngere a consumului de energie.
S.U.A. Șeful Oficiului federal american pentru energie, William Simon, a anunțat instituirea unui control direct asupra politicii companiilor petroliere în domeniul prețurilor, profiturilor și stocurilor. Pînă acum, Administrația acorda credit deplin companiilor în ceea ce privește informațiile privind prelucrarea și distribuirea petrolului. Măsura — subliniază agențiile de presă — a fost luată în strinsă legătură cu suspiciunile ce planează asupra anumitor firme, care sînt acuzate de sporirea rezervelor de țiței în vederea desfacerii lor ulterioare, în condiții de piață mai avantajoase.

• HAITE DE LUPI PE 
STRĂZILE UNUI ORAȘ 
TURC. In Turcia se înregistrează temperaturi de minus 24 de grade, zăpezi abundente — o iarnă aspră cu toate atributele ei aducătoare de necazuri. Orașul Erzurum, din Anatolia Orientală, care numără peste 100 000 de locuitori, este practic izolat : legăturile terestre și aeriene, ca și comunicațiile telefonice sint blocate, la care se adaugă o gravă penurie de apă potabilă, ca urmare a înghețării instalațiilor de canalizare. Ca o completare a acestui tablou, halte de lupi flămînzi din pădurile din jurul localității au pătruns în oraș și atacă pe temerarii care vor să iasă din casă.

• PREMIUL „LOUIS 
DELLUC", una ^ln cele mai celebre distincții ale cinematografiei franceze, a fost decernată tinărului realizator Bertrand Tavernier, pentru primul său lung-metraj intitulat „Ceasornicarul de la Saint-Paul". în vîrstă de 31 de ani, Tavernier, autor al unei lucrări despre cinematografia americană, fost a- tașat de presă, s-a făcut cunoscut în cea de-a șaptea artă prin mai multe scurt-metraje. Filmul care i-a adus distincția este realizat după un roman de Georges Simenon — și are ca interpret pe cunoscuțil actori francezi Philippe Noiret și Jean Rochefort. Printre laureații de pînă acum ai premiului „Loui3 Delluc" se numără Renă Clair, Alain Resnais, Andre Malraux și Jean Cocteau.
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