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La ordinea zilei în toate unitățile economice:
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Vrancei. Ea își are sediul administrativ la Vidra, pe valea Putnei, și cuprinde patru mari sectoare de exploatare forestieră : Tulnicl,Greșu. Năruja și Vidra. Exploatarea rațională a pădurilor a început în anii construcției socialiste. Pînă a- tunci n-au existat drumuri forestiere: numai cu căruța sau numai călare se putea pătrunde în adîncul munților. In cîțiva ani însă forestierii și-au tăiat drum prin munți Peste patru sute de kilometri de restiere.în felul teritoriu 110 000 dure a rația lemne.tradiționalii tăietori de lemne, cei care plecau la pădure cu o traistă și cu un topor. In pă-

Munții Vrancei, aco- periți de păduri seculare. nu cunoșteau în multe locuri decît foșnetul crengilor bătute de vînt, trosnetul copacilor rupți de furtună, ecoul al cîntecelcr 'ă... Sunete amplificate ourtate prin împărăție a Feciorii Vrîncioaiei, ne care legenda ni-i înfățișa ca pe niște vițeii neînfricați, se dovedesc tot atît de vrednici acum; cînd sint chemați la o muncă ce le solicită din plin iscusința : să copaci, să-i să-i să-i să-i rele rii dernă de orelucrare a lemnului.O întreprindere forestieră funcționează de mulți ani în Țara

pți de furii trilurilor, din frun- noi sînt acum și această pădurilor

duri au pătruns șaloanele caresemnele industrializării socialiste. Vechile unelte au fost înlocuite, sporind productivitatea muncii și ușu- rînd truda oamenilor. Nu topoare, ci feră- straie mecanizate. Nu cai cu lanț pentru tras. . bușteni, ci tractoare și funiculare. Nu în colibe din rămuriș s-au instalat oamenii, ci tri 80 de cabane -- case curate, case de oameni, cu toate ustensilele trebuitoare. Astfel, tăietorii de lemne de odinioară au devenit muncitori forestieri, bucu- rîndu-se de toate atributele acestei metamor-

e-mecanizate, aduc și aici în-

șantierul ' Din prima decadă
i rnmhiriat “ •

în aceste zile, colective de muncă din numeroase întreprinderi industriale și-au îndeplinit sarcinile de plan și angajamentele în întrecerea socialistă pe anul în curs și au început să producă în contul anului viitor. în telegrame și scrisori adresate Comitetului Central a) partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal, ele raportează despre succesele obținute și își exprimă hotărîrea de a-și perfecționa în continuare activitatea, de a înregistra rezultate tot mai bune.
i generală de construcții pentru chimie 

Ministerului Construcțiilor Industriale
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a primei luni
trimisă de Direc- de construcții pen- cadrul Ministerului Industriale se rapor- îndeplinitJ la 10 de- .anul anual de con- realizîndu-se econo- în valoare de circa Prin măsurile luate îforturilor depuse au tcțiune peste 100 de oducție, dintre care ni înainte de terme-A intrat în func- Inainte de termen, a poliesterice de la sintctice-Iași ; cu 3 termen — instalația i rețele cord relon- 1 și dezvoltarea Uzi- u-Slatina ; cu două termen — instalația

de separare a paraxilenulul la rafinăria Brazi.Muncitorii, Inginerii și tehnicienii de pe șantierele și întreprinderile Direcției generale de construcții pentru chimie, se arată în continuare, sînt hotărîți să depună eforturi și mai mari în vederea terminării la termen a obiectivelor ce urmează a fi puse în funcțiune în acest an, pentru continua îmbunătățire a calității lor.In continuare, în telegramă se spune :Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și. trăgînd învățăminte din experiența de pînă acum, vop lua toate măsurile pentru realizarea sarcinilor ce ne revin în anul viitor.
le anvelope „Victoria“-Horeșticeilalți oameni ai i de anvelope „Vic- se arată în tele- >lectiv — raportează ună in funcțiune, cu a termen, obiective- . Mărirea cu 400 006 A.T.A. a capacității tinei „Victoria“-Flo- ■ea in funcțiune a ive industriale, a acum premisa reale producție al nul 1970 la un mvelope A.T.A. in funcțiune cu le termenul de stat

în- ni-30

a noilor capacități de producție, colectivul acestei uzine va realiza peste plan o producție globală de 3 000 000 lei, reușind astfel să-și îndeplinească și să-și depășească angajamentul luat în fața conferinței organizației județene a P.C.R.Raportînd aceste. realizări, colectivul de muncă de la u.zjjia. „Victo- ria“-Florești asigură totodată conducerea de partid și de stat, personal pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, însuflețit de Directivele mobilizatoare ale Congresului al X-Iea a! P.C.R., își va îndeplini în mod exemplar sarcinile ce-i revin in noul an.
r

UN RITM CONSTANT
Convorbire cu ing. Cornel CAZAN, director general al I.C.M.S.-Galafi

La jumătatea lunii trecute, constructorii șl mon- torii de pe șantierele Combinatului siderurgic Galați au raportat realizarea integrală a planului a- nual de investiții. Departe însă de a considera încheiat bilanțul pe 1969, în perioada care a rămas pînă la sfirșitul anului, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați și-au intensificat eforturile și, iu
paralel cu menținerea unui ritm intens de lucru la toate obiectivele, ei se ocupă insistent în aceste zile de pregătirea lucrărilor din anul viitor, cînd urmează să fie date în exploatare noi obiective de bază, de mare însemnătate pentru producția combinatului. Pe această temă am avut o convorbire pe care o relatăm mai jos.

— Deși, valoric, planul pe menține la nivelul acestui an spus la început tov. 1970 se— ne-a director general — el are totuși particularități care pun în fața noastră probleme deosebite. Așa, de pildă, structura lucrărilor este radical schimbată, fapt ce ne solicită nouă, constructorilor un efort sporit ; estimat cantitativ, acest efort e cu 27 la sută mai mare decît cel din acest an. In. p.ltțș,,. prin nivelul, lor calitativ. lucrările pe care le avem de e- xecutat ne cer să manifestăm o mare atenție ; este vorba de montajul u- tilajelor și echipamentului electric la Iaminoarele de benzi la cald și benzi la rece, operațiuni de tehnicitate ridicată care implică o minuțioasă organizare a muncii . și ma

ximum de răspundere In lor. Concomitent, trebuie ganizăm temeinic și pentru începerea unor noi obiective de investiții, cum sînt furnalul nr. 3 de 1 700 mc, uzina cocso-chimică și altele. Iată de ce întreprinderea noastră a început pregătirile in scopul asigurării condițiilor necesare realizării sarcinilor de pian pe 1970 încă din trimestrul III a. c„ rămînînd ca, o dată cu defi- nițiv.area. plaAuluj., p.e. anuLviitor,, să . procedăm și noi lă înfăptuirea timelor retușări in materie de ganizare.
— Ne interesează, concret, ce 

suri ați luat pentru a pregăti ju
dicios frontul de lucru și a „de
mara" încă din primele zile ale lu-

executarea să ne or-

ul- 
or-

mă-

Județului Pra- linit integral anga- 
1 pe anul 1969. A ■oducție globală suită Ia 3'52 milioane milioane mai mult Ca urmare a acti- sfășurate în între- -au înregistrat re- ; în îndeplinirea ului la zi. Ia pro- .ută și încasată și Ia . Economiile și be-preveaerik ducția-mar' ceilalți indicata neficiile peste pian se ridică la peste 200 milioane lei, sumă care întrece cu mult angajamentul anual.O contribuție substanțială la aceste realizări au adus-o colectivele rafinăriilor de petrol, ale unităților industriei chimice și grupului industrial de foraj-extracție. De la începutul anului, industria de petrol și chimică din județul Prahova a livrat' beneficiarilor interni și externi, peste plan, mal bine de 150 000 tone benzină, motorină, uleiuri minerale, polietilenă, dimetil tereftalat, fenol și acetonă, superfosfați, anvelope și alte produse. Aproape întregul spor de producție 

e fost realizat de aceste unități ca urmare a creșterii productivității muncii.
H PiteștiColectivul întreprinderii de con- strucții-montaje din Pitești a anunțat îndeplinirea integrală a sarcinilor planului anual. Intre altele, constructorii au ridicat o serie de obiective industriale importante, printre care complexul de piroliză, fabrica de polietilenă și instalația de acrilo- nitril din cadrul combinatului petrochimic, rafinăria din Pitești, trei secții ale fabricii de segmenți din cadrul Uzinei de autoturisme de la Pitești, un grup școlar și alte obiective.Pînă la sfîrșitul anului, colectivul întreprinderii de construcții-montaje din Pitești va realiza un volum ae lucrări însumînd 48 milioane lei peste prevederile planului, depășind cu circa 20 milioane lei angajamentele asumate.întreprinderea de construcții-mon- mare unitate Argeș care anual înaintetaje este cea de-a S-a economică din județul 

și-a îndeplinit planul de termen.
H ConstanțaBilanțul activității economice pe 11 luni a întreprinderilor industriale din județul Constanța arată realizarea unei producții superioare prevederilor, la producția globală, cu 60 900 000 lei, iar la producția- marfă vîndută și încasată cu 42 900 000 lei. Aproximativ trei pătrimi din sporul producției industriale din această perioadă s-a obținut pe baza creșterii productivității muncii, realizîndu-se peste prevederi' importante cantități de ciment, îngrășăminte chimice, remorci auto și mașini agricole, hîr- tle de scris, mobilă, furnire, țesă

turi, produse agroalimentare.
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La chioșcuri și în librării

ALMANAHUL SCINTEIA 1970

SUPUS JUDECĂȚII PUBLICULUI

în fiecare exemplar, o carte poștală
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AȘTEPTÎND RĂSPUNSUL DUMNEAVOASTRĂ

nii ianuarie Intr-un ritm înalt, co
respunzător prevederilor planului 
de investiții T— înainte de a enumera cîteva din aceste măsuri, doresc să precizez că, la ora actuală, marea majoritate a pregătirilor pentru timpul friguros sînt incheiăt.e. Fără a intra în amănunte, amintesc citeva măsuri: închiderea halelor,. la nivelul prevăzut de noi, pentru a crea condiții de execuție, în ritm susținut, a lucrărilor de montaj ; asigurarea surselor de căldură ; execuția drumurilor de acces corespunzătoare, din dale de beton ; constituirea unor stocuri judicioase de materiale specifice (cum ar fi agregate de balastieră) ; revizuirea, repararea și punerea la punct a tuturor utilajelor și mașinilor folosite la lucrările ce se execută pe șantierele noastre. Putem afirma deci că, in ce ne privește, am intervenit din timp pentru a asigura continuitatea normală și o ritmicitate optimă a lucrului pe șantierele noastre, in perioada iernii. Aceasta ne permite să putem afirma acum, cp deplin temei, că în îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul viitor vom putea raporta, încă din luna ianuarie. pentru fiecare decadă, „REALIZAT" 1 ,

— Aceste pregătiri vizează, desi
gur, o serie de obiective ce vor fi 
finalizate in anul viitor. Vă rugăm 
să precizați care sint obiectivele cu 
termene de dare in exploatare în 
cursul anului 1970 și ce anume își 
propun constructorii pentru respec
tarea și chiar devansarea acestor 
termene ?— Din punctul de vedere al finalizării unor investiții, anul viitor

Stelian SAVIN

(Continuare în pag. a III-a)

Experimentăm invenția 
sau inventăm șicane ?

9
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Ce drum lung și complicat are de străbătut elaborarea oricărei idei noi în laboratorul minții omenești I Dar după aceea, în confruntarea cu viața !Rezumînd și despre care va urmează, putem conturat încetul acum vreo zece . , reprezentarea modernă, științifică a Cosmosului : mișcarea nebuloaselor reprezintă un fenomen turbionar (un vîrtej) care nu se poate desfășura întîmplător, ci pe baza unor legi, în strînsă corelație cu energiile interioare. Sub acțiunea acelorași legi se declanșează cicloanele și trombele maritime, care nu sînt altceva de- cît turbioane din particule de aer și apă. In sfîrșit, fenomenul se petrece identic la scară microcosmică î particulele prezintă și ele o mișcare de rotație a materiei fluidice nucleare din care se compun. Aceste exemple și numeroase altele, la care se constată izbitoare șl tulburătoare înrudiri, relevă turbionarea ca un fenomen cu caracter general și universal, în care au loc procese cu energii deosebit de mari.Observațiile, deducțiile, corelațiile din care se precizează treptat această certitudine nu se reduc, firește, la un simplu exercițiu intuitiv și imaginativ, ci presupun calcul riguros și demonstrație matematică. Finalizarea lor într-un sistem de ecuații originale înseamnă, de fapt, că fenomenul, o dată cunoscut In legitățile lui, poate fi reprodus, controlat, dirijat și stăpînit de om în

Al. N. TRESTIENI

simplificînd cazul fi vorba în cele ce spune că ideea s-a cu încetul încă de ani, pornind de la
folosul său. Valoroasă deci și în sine, ca de altfel tot ce vine să confirme caracterul nelimitat al cunoașterii, descoperirea amintită nu reprezintă punctul terminus al vreunei competiții gratuite între spiritul mereu iscoditor al omului și enigmele naturii. Din sfera abstracțiunilor, ea vine literalmente să deschidă perspectiva unor aplicații tehnice importante pentru economia națională. Și

în lume, și îndeosebi în țările aflate pe drumul unei accelerate dezvoltări industriale, fenomenul poluării apelor dă multă bătaie de cap. Legi speciale obligă întreprinderile să găsească soluții adecvate pentru a împiedica pătrunderea în lacuri, rîuri și fluvii a diverselor substanțe reziduale, care afectează îndeosebi e- chilibrul biologic din mediul acvatic. Și cum fără apă nu este practic de
K&sasmssBuaB0BsmB3sas3sz^sms3iBmsBssEmtmss3S3a3nsaMe9gsasas«QEsaaEm 
® Golgota unei Invenții românești © 4 000 000 lei 
pentru un aparat din import care nu funcționează 
0 Ce invenție va pune în mișcare mecanismul 

răspunderii și ia Ministerul Industriei Ușoare?

bineînțeles că primul care șl-a dat seama de multitudinea valențelor sale practice a fost însuși autorul cercetării, inginerul Marcel Balșeanu.*Primul imperativ al practicii, căruia a purces să-i dea răspuns prin- tr-o realizare aplicativă, era legat nemijlocit de înseși răspunderile sale profesionale : lucra ca inginer principal la serviciul de protecția apelor, epurări de ape și probleme de coroziune din cadrul Direcției tehnice a Ministerului Industriei Ușoare. Precum se știe, pretutindeni

conceput aproape nici un proces de producție industrială, apariția oricărei noi unități înseamnă implicit și o nouă stație sau instalație de purificare a apelor uzate. Metodele și procedeele aplicate în acest sens sînt foarte diferite. Cu toate perfecționările aduse, chestiunea rămîne deschisă, specialiștii caută în continuare soluții pentru realizarea unor instalații cît mai puțin costisitoare și cu eficiență superioară.lată deci în întîmpinarea căror deziderate a vrut să vină inginerul Marcel Balșeanu cu prima lucrare

aplicativă pe baza principiului tur- bionării, pe care a realizat-o în colaborare cu colegul său, inginerul M. Albiță. Intitulată „Procedeu de instalație de omogenizare, amestecare și contact gaz-lichid prin turbionare", lucrarea, avînd un caracter de noutate atît din punct de vedere tehnic cît și sub aspect teoretic, s-a bucurat de aprecieri elogioase din partea unor specialiști în materie, printre care prof. dr. docent Emilian Bratu, șeful catedrei de utilaj chimic de la Institutul politehnic din București, prof dr. ing. Al. Zapan, de la Institutul de petrol și gaze, precum și din partea fostului Comitet de Stat al Apelor.Bucuros, tînărul inginer își șl vedea invenția materializată, demon- strîndu-și superioritatea față de metodele și procedeele mai vechi, a- ducînd după sine economii de investiții și de valută, randamente sporite etc. Toate bune, numai că de la data depunerii lucrării (noiembrie 1965) și pînă la emiterea brevetului de invenție au trebuit să treacă a- proape doi ani (septembrie 1967). De ce a durat atît de mult ? La întrebarea aceasta numai Oficiul de standarde și invenții ar putea să pundă. răs-
★Adevărata cursă cu obstacole desfășurat însă în cadrul fostei recții tehnice din M.I.U., care a a-rătat o curioasă lipsă de interes față de invenția în cauză, cu toate că, le-

s-a Di-
(Continuare in pag. a V-a)

doboare fasoneze, stivuiască, apoi pornească în lume, introducă pe ma- flux al valorifică- în industria mo-
drumuri fo-acesta, un cuprinzînd hectare de pă- devenit împă- tăietorilor de Alții însă decît

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a Il-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE MAURER

Ambasadorul Marii BritaniiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază pe Denis Seward Laskey, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ma
rii Britanii la București, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc ® convorbire care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Ambasadorul israeluluiPreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după-arniază pe Răfael Ben- shalom, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Israelului la Bucu
rești, in vizită protocolară de prezentare.Cu acest prilej a avut loc o convoi— bire care s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

0 raritate în rafturile bibliotecii publice

CARTEA NECESARĂ 
ELEVULUI

Șl STUDENTULUI
Consecințe ale transformării bibliotecilor publice în 
instituții filantropice pentru tipăriturile nevandabile

Am poposit în ultima săptămînă tntr-una din cele mai mari biblioteci din țară — Biblioteca Centrală Universitară — am vizitat numeroase biblioteci școlare și municipale din Mediaș, Copșa Mică, Sighișoara, Sibiu, București, Și ne-au revenit în minte cu a- cest prilej cuvintele pe care Sa- doveanu le caligrafiase într-un articol intitulat „Laudă cărții" : „Sînt cărți și cărți. Unele sînt destinate pieirii chiar dintru început, căci nu-s lumină din lumina umanității. Altele sînt destinate să supraviețuiască atît cît va mai fi om trăitor sub soare : în acestea se cuprind aspirațiile și idealurile generațiilor, a- cestea sînt moștenirea noastră cea mai bună"...Se află în citatul aparținind acestui mare scriitor permanența unul îndemn pentru valorificarea moștenirii literare, pentru prezența clasicilor în conștiința tuturor membrilor unei societăți, indiferent de vîrsta sau profesiunea lor. far zecile de milioane de astfel de volume care s-au editat în ultimii ani în țara noastră constituie o mărturie a respectului neabătut față de năzuințele și idealurile unor generații întregi de cărturariIată însă că Investigația in bibliotecile amintite ne-a relevat și o serie de aspecte mai puțin pozitive

privind editarea clasicilor. Precizăm de la bun început că ne-am îndreptat atenția asupra seriei de ediții critice proiectată a fi realizată în Editura Academiei ca un „corpus" al clasicilor literaturii române, material fundamental și punct de plecare necesar oricărei cercetări științifice, la colecția „Scriitori români" aparținind Editurii pentru literatură, precum și la edițiile da autor ce-și propun o abordare exhaustivă a creației unor prestigioși scriitori. Opțiunea noastră este motivată de faptul că, în primul rînd In școli, tocmai aceste lucrări sînt în măsură să contribuie la educația patriotică a tinerei generații, la familiarizarea ei cu marile valori spirituale ale națiunii. Ele sînt, totodată, utile studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, cărora, prin varietate și bogatul aparat critic însoțitor, la oferă sugestii fertile privind interpretarea unui anumit scriitor.O cunoaștere aprofundată a piscurilor spiritualității artistice românești prin intermediul unor astfel de ediții critice, științifice, constituie o năzuință majoră care se .îmbogățește în substanță prin noile dimensiuni pe
Radu CONSTANTINESCU 
loan ADAM

(Continuare în pag- a IV-a)

Telegramă
Excelenței Sale Domnului JOMO KENYATTA

Președintele Republicii KenyaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Kenya, în numele Consiliului de Stat, al poporului și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și poporului kenyan felicitări și cele mai bune urăriNutresc convingerea că relațiile de prietenie .dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și kenyan, al colaborării internaționale și al păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Reflectați»precise in acor
de vinătoare ? 

legitimă. Pen
se procedează 
dindu-se ast-

Există criterii 
darea armelor 
întrebarea e 
tru că uneori 
la intimplare,
fel posibilitatea unor oameni 
lipsiți de responsabilitate să co
mită fapte dintre cele mai gra
ve I Cum am putea interpreta 
altfel cele petrecute în co
muna Tărtășeștl (Ilfov) ? Sandu 
Oprea, președintele coopera
tivei agricole, plecase pe 
cîmp să vadă cum își fac dato
ria paznicii. Aici l-a întîlnit pe 
Ion Iordache din comuna Bre- 
zoalele, satul Cămărașu, care 
venise să fure porumb. So
mat de președintele cooperati
vei să se legitimeze, individul a 
ridicat arma de vinătoare (pe 
care o avea asupră-i) și a tras 
in plin. O faptă de-a dreptul de
mențială l Din fericire, fără ur
mări grave : împușcătura a 
fost superficială. Desigur, acest 
lucru nu micșorează cu nimic 
vina inculpatului, care va su
porta consecințele. Tocmai de a- 
ceea, avind in vedere cazul pre
zentat (precum șl altele, relata
te la timpul cuvenit) se impun, 
din partea forurilor de resort, 
discernământ și criterii judicioase 
privind acordarea permiselor de 
port-armă de vinătoare.

O dată cu 
Mihai Vodăîn apropiere de comuna Uda (Argeș), pe locul numit Dealul Perilor, se află un păr vechi de peste patru secole. Legenda spune că sub coroana lui s-ar fi a- dăpostit însuși Mihai Vodă, după bătălia de la Călugăreni. (Dealtfel, dealului i se mai spune și „dealul lui Mihai“). Bătrî- nul pom își poartă și acum, falnic, coroana rotată. Desigur, dată fiind vechimea și legenda păstrată despre acest arbore, s-ar impune o mai mare grijă din partea autorităților locale pentru ocrotirea sa. Or, în momentul de față, singurul care-i poartă de grijă este cooperatorul Ion T. Ionescu, în virstă de peste 72 de ani. An de an, inimosul septuagenar curăță părul de crengile uscate, îl sapă la rădăcină, îi pune îngrășăminte etc. Se gindește însă la viitor. în sat, la școală, sînt destui elevi... Ce spuneți, copii 7
Avertisment

I

S-a petrecut pe șoseaua București—Urziceni, la km 26,5. încă nu se luminase de ziuă. Conducătorul autobuzului s-a trezit, dintr-odată, cu drumul blocat : un autocamion staționa neregulamentar pe partea carosabilă, cu luminile stinse. N-a mai avut timp să frîneze. Virînd la stingă, a barat drlimul autoturismului, care circula normal, din sens invers. Consecințele le a- veți în imagine : trei persoane au decedat pe loc. Iată unde duce staționarea neregulamentară a autovehiculelor, noaptea, pe drumurile publice.
Ce fel de
„judecata"!

Cum „dezleagă" pricinile co
misiile de judecată ? Apreciază 
ele cu toată obiectivitatea liti
giile ? Dau cele mai potrivite so
luții ? In cele mai multe cazuri, 
da. Iată insă și două... „excep
ții". Oprea Ștefania, de la în
treprinderea poligrafică „Lucea
fărul" (București), a chemat un 
alt salariat in fața comisiei. Du
pă ce, reține și administrează 
probele, concludente, de altfel, 
comisia dă o soluție cel puțin 
curioasă : sancționează pe vino
vat, dar ca să nu existe... dis
cuții, o sancționează și pe re
clamantăcfamantă cu „mustrare cu aver
tisment". La fel s-au petrecut 
lucrurile și la întreprinderea de 
construcții metalice și prefabri
cate din Capitală. Deși împotri
va pîritului (Petre Năstase) nu 
s-a reținut nici o probă, el a 
fost totuși sancționat de comi
sie. Probabil, să nu fie cu supă
rare. Și a ieșit... cu cîntec.

Drum bun!
lerl. Ora 13,49. De pe aeroportul 

Internațional București — Bă- 
neasa, în prezența multor plloțl, 
radlotelegraflștl, mecanici de bord, 
veterani al aviației, a plecat în 
cursă echipajul de pe primul a- 
vion românesc care va efectua 
un zbor în jurul lumii. Este ace
lași turbopropulsor din dotația 
companiei aeriene TAROM care, 
acum trei ani, traversa, tot „în 
premieră”, Oceanul AtlanVc, în 
lunga cursă București—Havana. 
Zborul se efectuează pe baza unul 
acord comercial între TAROM șl 
Agenția Turcă de Turism „Tura". 
Comandantul aeronavei (care 
transportă turiști străini) este în
cercatul pilot Ion Alexandru, care 
are la activ peste 6 milioane de 
km de zbor. Echipajul aeronavei 
va parcurge 47 000 km. Prezența sa 
va fl consemnată la Teheran, Ca- 
racl, New Delhi, Hong Kong, 
Singapore, Tokio, Acapulco, New 
York, Las Palmas. Roma șl Is
tanbul. Echipajul se va întoarce 
în patrie peste aproximativ o 
lună.

Rubrică redactatâ de s
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

O dată cu încheierea campaniei a- gricole de toamnă, și în satele patriei a început noul an de studiu în Invățămintul de partid. în cele mai multe cercuri și cursuri s-au ținut primele expuneri sau dezbateri. Ne-a interesat, în acest stadiu, să cercetăm, în cîteva județe, felul în care au fost alcătuite tematicile, care a fost nivelul expunerilor, cum au fost selecționați și pregătiți pro- Îagandiștii, într-un cuvint dacă de al bun început s-au creat condiții propice ca învățămîntul să-și îndeplinească rolul său de mijloc important în lărgirea orizontului politic și ideologic al comuniștilor, în înarmarea lor cu principiile științifice ale politicii partidului nostru.
*Parcurgînd tematicile cercurilor și cursurilor organizate în diferite cooperative agricole de producție, întreprinderi agricole de stat sau întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, ne-a atras atenția, din primul moment, grija deosebită pentru studierea aprofundată a documentelor Congresului al X-lea al P.C.R. Ideile noi cuprinse în aceste documente, și în primul rînd în Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reliefarea semnificațiilor pe care ele le au pentru actuala etapă a construcției socialiste formează conținutul principal al tematicilor. în același timp, este evidentă preocuparea multor organe de partid pentru asigurarea unei corespondențe reale a învățămîntului cu obiectivele majore — în primul rînd economico- sociale — ale unităților agricole, cu sarcinile concrete ale cooperatorilor, mecanizatorilor. Astfel, numeroase cercuri și-au propus să discute despre importanța fondului centralizat și obligativitatea respectării contractelor încheiate cu statul (C.A.P. Hăl- chiu, Măieruș, județul Brașov, Her- culian, județul Covasna), despre însemnătatea pe care o are dezvoltarea proprietății obștești pentru ridicarea bunăstării materiale a cooperatorilor (C.A.P. Zagon, județul Covasna, Sînpetru, Jibert, județul Brașov) sau problem» utilizării raționale a

fondului funciar (C.A.P. Aita-Seacă, județul Covasna).Faptul că comitetele comunale de partid au avut ele însele posibilitatea de a alege temele de studiu a creat condiții mai bune pentru diversificarea tematicilor, corespunzător realităților din fiecare unitate agricolă. Dar nu peste tot această posibilitate a fost judicios folosită. Astfel, unele comitete de partid au elaborat cîte o tematică pe care au multiplicat-o, repartizînd-o automat tuturor organizațiilor de bază din raza lor. Asemenea practici duc, inevitabil, la uniformizarea studiului, la neglijarea aspectelor concrete pe care viața însăși le impune in sate sau cooperative de producție diferite. De pildă, tematicile ciclurilor de expuneri din localitățile Micești, Ceaunul Mic, Martinești, Comșești, Tureni-sat, din județul Cluj, sînt absolut Identice. Să nu existe oare nici un fel de deosebire între preocupările cooperatorilor din aceste sate 7 Oare cooperativele de producție de aici nu au probleme specifice, la a căror rezolvare învățămîntul de partid și-ar putea aduce o contribuție 7 In comuna Ilieni, județul Covasna, erau prevăzute aceleași teme atît pentru cercul de studiere a statutului partidului, cît și pentru ciclul de conferințe. Ne Întrebăm care este atunci deosebirea dintre cele două forme de studiu 7Diversificarea tematicilor în funcție de preocupările și sarcinile specifice fiecărei unități din agricultură constituie, firește, doar punctul de plecare pentru un învățămînt eficient, hotărîtoare în acest sens fiind chipul în care se expun sau se discută problemele propuse, preocuparea pentru abordarea lor creatoare. O astfel de preocupare am întîlnit la C.A.P. Poian, județul Covasna. în lumina problemelor complexe ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, propagandistul a știut să orienteze discuțiile spre o- biectivele pe care le presupune ea în domeniul agriculturii și mai ales spre ce îndatoriri le incumbă în acest sens cooperatorilor din Poian. Astfel, s-a discutat mult, pe baza si-
Abonați-vd la revista

Organ teoretic și politic 
al C. C

• PROBLEME TEORETICE ALE 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

• ECONOMIE POLITICA
• STI1NTA Șl FILOZOFIE
e Sociologie
• ISTORIE

al P. C. R
LITERATURA Șl ARTA 
PROBLEME ALE VIEȚII IN
TERNAȚIONALE Șl ALE MIȘ
CĂRII COMUNISTE ȘI MUN
CITOREȘTI MONDIALE

tali și difuzorii de presâ din în
treprinderi, instituții și de la sate

• Revista se găsește la chioșcu
rile de difuzare a presei și în 

librării
PREȚUL UNUI ABONAMENT: 
36 lei — anual; 18 lei — pe șase 

luni; 9 lei — pe trei luni

Tematică variată. Abordarea problemelor actuale ale teoriei mar- 
xist-leniniste, ale politicii Partidului Comunist Român face din re
vista „Lupta de clasă’ un instrument util la îndemîna activiștilor de 
partid și de stat, oamenilor de știință și cultură, lectorilor și propa
gandiștilor, a tuturor celor care studiază în diverse forme de 
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• Abonamentele se fac la ofi
ciile poștale și agențiile P.T.T.R. 
din toată tara, prin factorii poș

tuațieî existente în cooperativă, despre importanța pe care o au apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, sporirea și folosirea eficientă a acumulărilor, utilizarea judicioasă a fondului funciar, respectarea contractelor cu statul. în sprijinul ideii introducerii în agricultură a cuceririlor științei — asupra căreia a insistat mult în expunere — propagandistul a organizat în final proiectarea unui film documentar, care a fost urmărit cu mult interes de participanți.Este un exemplu care demonstrează că documentarea temeinică, situarea în miezul problemelor de actualitate, al preocupărilor cooperatorilor, conferă învățămîntului atrac- tivitate, sporesc interesul pentru el și implicit forța lui de înrîurire a conștiințelor. Am întîlnit însă numeroase cazuri în care formalismul, lipsa de răspundere, neglijența și nepăsarea față de un conținut adecvat au fost principalele „calități" ale expunerilor. Explicația se găsește uneori în însuși modul de selecționare a propagandiștilor. în județul Ialomița, de pildă, sarcina de răspundere de a conduce cercuri de studiere a statutului partidului a fost încredințată în mai multe cazuri unor oameni fără pregătirea și experiența necesare, primiți în partid abia anul acesta ; nu e de mirare dacă ei n-au izbutit să facă expuneri de calitate, să conducă într-un mod Interesant dezbaterile în cercuri. Unii propagandiști nu se pot pregăti cum trebuie din cauza supraîncărcării cu sarcini de tot felul. Este cazul unui tînăr inginer agronom de la C.A.P. Covasna-Voinești, care este deputat, conduce un cerc de învățămînt de partid, un altul îți învățămîntul agrozootehnic. Felul cum a prezentat o expunere — fără o pregătire prealabilă, bizuindu-se doar pe notițele luate la cursul de instruire a propagandiștilor, enunțînd numai cîteva generalități — nu a fost de natură să aducă acel spor de cunoaștere pe care îl așteptau cursanții.Remarcăm, de asemenea, că în comunele județului Covasna, printre lectori 'și propagandiști se numără puțini activiști sau secretari ai comitetelor de partid. Motivarea pe care unii dintre aceștia au dat-o — că fiind propagandiști n-ar putea conduce și controla învățămîntul — nu convinge, întrucît tocmai datorită experienței lor și bunei cunoașteri a problemelor politicii partidului, a preocupărilor din comune, ei ar putea asigura învățămîntului de partid o mai strînsă legătură cu realitatea, o eficiență sporită.înrudite cu o asemenea optică sînt dezinteresul și lipsa de răspundere de carb au dat dovadă unele birouri ale organizațiilor de bază în organizarea noului an de învățămînt, lă- sînd această problemă doar pe seama propagandiștilor, sau transformînd-o într-o activitate birocratică, inclusiv înscrierea cursanților „din oficiu", fără să stea de vorbă cu ei, să se vadă ce anume i-ar interesa. Consecințele unei asemenea atitudini s-au văzut în aceea că în- tr-un șir de comune, cercurile de studiu nu au izbutit încă să-și înceapă activitatea, fiind nevoite să-și amîne deschidereaAm mai întîlnit în unele sate o „Inițiativă" care nu vine deloc în sprijinul bunei desfășurări a învățămîntului, ci dimpotrivă. Este vorba de programarea în unele C.A.P a activităților politico-ideologice în continuarea adunărilor de dări de seamă, ignorîndu-se faptul că după participarea la aceste adunări, care durează uneori destul de mult, oamenii sînt deja obosiți.în legătură cu cele de mai sus, este cazul ca comitetele județene și comunale de partid să facă' o analiză exigentă a modului în care a avut loc deschiderea, a conținutului primelor expuneri prezentate și săse preocupe de îmbunătățirea tematicilor, precum și de instruirea propagandiștilor. Numai astfel își vaîndeplini învățămîntul menirea sade pîrghie importantă în însușirea politicii partidului.
Silviu ACHIM

E seară. Ambianja specifică a „Lunii cadourilor' ne amintește de 
apropierea iradifionalelor sărbători de sfîrșit de an. Magazinele eta
lează produse de sezon într-o largă gamă de sortimente potrivite 
pentru a fi oferite sub formă de cadouri : confecții moderne și ele
gante, tricotaje, lenjerie, încălțăminte și altele. Numeroase unități, 
între care, și tutungeriile, desfac articole de podoabă pentru pomul 
de iarnă.

Variatul și bogatul sortiment pregătit pentru „Luna cadourilor' poar
tă, evident, amprenta sezonului și cuprinde multe noutăți pentru toate 
vîrstele. Foto : M. Cioc

„Mold a“La C.E.I.L. Brașov se realizează o garnitură complexă destinată mobilării unui dormitor, cunoscută în comerț sub indicativul „Molda". Acest tip de garnitură este compus din două dulapuri demontabile cu două uși — cu compartimente pentru paltoane, rochii și se

parat pentru lenjerie și sacouri, taioa- re — o somieră detașabilă cu miez din arcuri încorporate șl poliuretan, îmbrăcată cu stofă de mobilă, pe suport din chingi elastice, o toaletă cu două sertare și oglindă conturată din se- micristal și un taburet tapisat cu poliure

tan îmbrăcat cu stofă.Garnitura „Molda" beneficiază de o construcție rezistentă din lemn masiv ' de fag, panouri și plăci din PAL, cu furnire estetice, și prezintă a- vantajul că piesele separate permit amplasarea cu gust și în spații restrînse.

DE LALibretul de economii pentru turism se bucură de o tot mai largă solicitare din partea cetățenilor datorită multiplelor avantaje ce le oferă păstrarea banilor pe acest nou instrument de economisire. Astfel, la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1970 se vor acorda excursii, organizate de O.N.T., în Japonia, cu vizitarea Expoziției mondiale de la Osaka, la Paris, cu vizitarea Văii Loirei, la Soci (U.R.S.S.), pentru efectuarea concediului de odihnă, în Austria, excursii individuale în turul capitalelor (Sofia, Budapesta, Praga, Berlin, Varșovia, Moscova), precum și excursii individuale pentru efectuarea cărora cîștigătorii pot solicita din valoarea cîștigului suma de 3 000 de lei în moneda țării în care se face călătoria individuală. De asemenea, depunătorii pe libretele de economii pentru turism beneficiază și de do- bînzi.

C. E. C.
■. ■ ■ »>Libretele de economii pentru turism cu drept de participare la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1970 se emil pînă la data de 31 decembrie a.c. inclusiv.

★Casa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut că depunerile necesare participării la tragerile la sorți pentru trimestrul 1/1970 a libre
telor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri -în autoturisme se pot efectua pînă la data de 
31 decembrie a.c. inclusiv.De asemenea, pînă la aceeași dată, respectiv 31 de
cembrie a.c. inclusiv, unități
le C.E.C. emit librete de eco
nomii pentru construirea de 
locuințe, precum și librete de 
economii pentru turism, cu care depunătorii pot participa cu drept de cîștig la tragerile la sorți pentru trimestrul 1/1970.

foze de esență i doboară copacii cu ferăstrăul mecanic și, tot cu ajutorul lui, îi curăță de crengi, apoi îi secționează la lungimile cuvenite; cu trolii mecanice sînt duși buștenii la rampa de încărcare a funicularului, de unde călătoresc prin văzduh, cale de mulți kilometri, pînă la alte rampe, iar acolo, din nou mecanizat, sînt încărcați în camioane.Evident, nici astăzi munca forestierilor nu este ușoară. Ferăstrăul mecanic este un mecanism excelent, de mare productivitate, dar închipuiți-vă că țineți în mină, ore în șir, un motor de motocicletă In plin mers. Există trolii, dar mai sînt și o- perațiuni de transbordare care se fac cu țapina. Se mai adaugă asprimile iernii I Treabă este destulă : modernele fabrici de prelucrare a lemnului, instalate în cîmpie, la Focșani și în alte cîteva locuri, înghit continuu mari cantități de materie primă.Anual, din Munții Vrancei sînt expediați sute de mii de metil cubi. Intr-un viitor apropiat, o dată cu deschiderea unor noi bazine de exploatare, cantitatea va spori.Este rodul muncii forestierilor vrtnceni, al muncii lor aspre — cum spuneam — dar străbătută de spiritul împlinirii datoriei. Profesia lor, altădată simplă, rudimentară, are astăzi alte cerințe,' pe măsura noii zestre tehnice din pădure, a creșterii gradului de mecanizare. La productivitatea de acum, toporul a devenit neputincios. în pădve există acum școli de califici 0 250 de muncitori au fost ca! A.71. câți aici, în ultimii trei ani xistă chiar un nomenclator- de meserii pentru munca la R ro'jre, care cuprinde : fasonatori ,«ÎJca- nici, sortatori-mecanizatori, mecanici de funiculare, gestionari de parchete, tractoriști, încărcători de bolindere și altele. V-l-am Văzut lucrînd în munți, la gura de exploatare Vizantea, *> într-o zi cînd începuse să ningă. Două funiculare coborau din inima pădurii : soseau bușteni plutind prin aer, pe cabluri de ' oțel, în peisajul solemn al pădurii de brad. Cei de aici recepționau buștenii manipulînd acceleratoarele și manetele motoarelor și totul se desfășura ca într-un carusel. Buștenii se orîn- duiau „singuri" în stive sau în autocamioane. Acești tăietori d* lemne — simbolic fiii Vrîncy^.-e- iei de azi — mi-au apărut, t fel, ca niște operatori la postu- rile de comandă ale unei civilizații forestiere moderne.îi așteaptă — iar pentru ei ■ și început de fapt — o nouă iarnă. $1 poate una grea. Șeful de sector, Aurel Cerceja, îmi ghicește gîndurile :— Nu de zăpadă și nu de iarnă sîntem noi acum preocupați. Avem alte griji. Ne interesează calificarea oamenilor, minuirea perfectă a agregatelor. Avem motoare foarte bune și vrem să le „întindem" la maximum calitățile. Ne gîndim- cum să atingem un randament mai ridicat. Cum va fi la iarnă 7 Cabana ( noastră ați văzut-o — e cald, • J bine, e omenește...Există ceva eroic la acești oameni, eroică este chiar „detașarea" lor bărbătească de asprimile și primejdiile pădurii, ale iernii. Demnă de remarcat este și această statornică preocupare de a stăpîni din ce în ce mal bine „secretele" exploatării moderne a masei lemnoase. Un argument în plus : o mică bibliotecă tehnică pe care am găsit-o în cabană și care cuprinde cărți ce poartă semnele lecturii îndelungate și repetate... Pădurea de astăzi, cu oamenii ei, cu atributele mecanizării, nu mai e un loc sălbatic, în afara civilizației. Harnicii feciori ai Vrîncioaiei o dovedesc cu prisosință.

în scrisori adresate redacției, numeroși cititori semnalează diverse aspecte legate de acordarea alocației de stat pentru copii, solicită unele lămuriri privind interpretarea și aplicarea concretă, în raport cu multiplele situații ivite în practică, a normelor legale care reglementează acest drept.Alocația de stat pentru copii — așa cum rezultă din art. 1 al Decretului nr. 285/960 (cu modificările ulterioare) și cap. I al Instrucțiunilor nr. 1 515/966 pentru aplicarea acestui decret—se acordă familiilor cu copii, dacă unul sau ambii părinți sînt angajați cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, sau fac parte din categoriile asimilate acestora, sînt studenți în învățămîntul superior de zi sau doctoranzi bursieri, membri ai unor uniuni profesionale, pensionari etc. în condițiile decretului, beneficiază de alocație și copiii al căror părinte satisface serviciul militar în termen, dacă la încorporare acesta era angajat pe durată nedeterminată, doctorand bursier sau membru al unei uniuni profesionale (U.A.P. etc.).Din mai multe scrisori primite rezultă că, în anumite unități, serviciile de resort nu respectă prevederile legii. Iată un caz relatat recent de Gheorghe Vulpenaru din București : „Cînd am plecat să-mi satisfac serviciul militar — ne scrie el — eram angajat permanent la I.R.A. 17, din Calea Gri- viței. La cîteva luni de la încorporare, în luna aprilie a.c., mi s-a născut un copil. Nici pînă astăzi însă soția mea, care nu are serviciu, n-a primit alocația de stat cuvenită, întreprinderea al cărei salariat am fost i-a comunicat soției că nu-i poate plăti alocația și a trimis-o să se adreseze Consiliului popular al comunei Laloș, județul Vilcea, comună în care ea se retrăsese cu copilul pentru o perioadă, la rudele sale. Se înțelege că

nici aici nu i s-au plătit soției drepturile respective".In fond, cum trebuia să se procedeze în această situație 7 Potrivit legii, pentru cei care-și satisfac serviciul militar în termen și ale căror soții nu sînt salariate, plata alocației se efectuează prin organizațiile socialiste de stat la care aceștia au lucrat înainte de încorporare. Deci, trimiterea la consiliul popular nu avea nici un rost, legea fiind destul de clară în acest sens. Refuzul între

alocației — precum și de numărul și vîrsta copiilor, după cum urmează 1— pînă la 2 000 lei lunar se acordă alocație pentru toți copiii ;— între 2 001—2 500 lei lunar, înce- pînd de la al doilea copil;— între 2 501—3 000 lei lunar, înce- pînd de la al treilea copil ț— între 3 001—3 500 lei lunar înce- pînd de la al patrulea copil î— peste 3 500 lei lunar nu se acordă alocațieMuncitorii și maiștrii beneficiază

liul în orașe sau la sate. Totodată, trebuie precizat că, înce- pînd cu 1 martie 1969, pentru cei ale căror salarii sau venituri (avute în vedere la stabilirea alocației) nu depășesc 1 300 lei, a’ocația de stat se mărește cu 30 leiîn urma noii organizări adminlstra- tiv-teritoriale a țării, unele comune devenind orașe, dispozițiile legale privind cuantumul alocației au fost interpretate în mod diferit de către unele întreprinderi și instituții. în
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prinderii de reparații auto nr. 17 de a plăti alocația pentru copilul fostului său angajat, care-și satisface serviciul militar, este contrar prevederilor legale.O serie de întrebări desprinse din unele scrisori se referă la criteriile ce se au în vedere la acordarea alocației — criterii care, după cum ne sesizează unii cititori, nu sînt peste tot respectate.Ge prevăd reglementările în vigoare? Ele stipulează limpede că alocația se stabilește în raport cu cuantumul salariului tarifar, al cotei procentuale, al bursei, al pensiei, al ajutorului social, al cîștigului mediu ca membru al unei uniuni profesionale — realizate de beneficiarul

de alocație — în condițiile decretului — pentru toți copiii, indiferent de cuantumul salariului lor tarifar, iar studenții de la învățămîntul superior de zi, indiferent dacă sînt sau nu bursieri și de cuantumul bursei.Alte întrebări adresate redacției se referă la cuantumul alocației. Legislația în vigoare stipulează că, în funcție de domiciliul stabil al beneficiarilor de alocație, cuantumul este de 100 lei de copil pentru cei ce domiciliază în mediul urban și 50 lei pentru cei din mediul rural. Prin excepție, studenții de la învățămîntul superior de zi și angajații unităților prevăzute în anexa nr. 1 a decretului primesc alocația în cuantum de 100 îei lunar, indiferent dacă au domici

tr-o scrisoare adresată redacției, M. Luugu, directorul filialei Băncii Naționale din localitatea Bujor, județul Galați, ne relatează că, întrucît s-au emis păreri contradictorii în legătură cu cuantumul alocației de stat pentru copiii salariaților din satele Moscu și Umbrărești, ce aparțin de orașul Tg. Bujor, a solicitat încă din luna septembrie o serie de precizări de Ia Ministerul Muncii. „Deși au trecut aproape 3 luni de a- tunci, revenind între timp cu alte două scrisori — ne scrie cititorul nostru — Ministerul Muncii nu ne-a răspuns nici pînă acum. în momentul de față noi nu știm după ce criterii să ne conducem cînd efectuăm plata drepturilor bănești de alocație pentru

beneficiarii din cele două localități". Considerăm că este necesar ca Direcția asistenței sociale din Ministerul Muncii să stabilească criterii precise, unitare, după care să se poată determina cărui mediu aparțin (urban sau rural), din punct de vedere al acordării dreptului de alocație,, localitățile rurale aparținînd localităților devenite orașe.După cum rezultă însă din scrisori, cele mai frecvente greutăți apar în legătură cu determinarea beneficiarului de alocație, mai ales cînd soții sînt despărțiți în fapt său cînd există copii din căsnicii anterioare sau din afara căsătoriei.„Am doi copii născuțl în afara căsătoriei, recunoscuți de tatăl lor, al cărui nume îl poartă de altfel, — ne scrie V. Pachița din București. De aproape un an de zile de cînd am fost nevoită să întrerup activitatea salariată, n-am mai beneficiat de alocație de stat pentru copii. întreb: n-ar trebui să primesc acest drept de la întreprinderea unde lucrează tatăl copiilor 7“ în legătură cu acest fapt, legea precizează: în situația copiilor din afara căsătoriei, aflați în întreținerea mamei, cînd aceasta nu este salariată permanentă și nu este căsătorită, beneficiar al alocației este tatăl firesc al copilului, cu condiția să fi recunoscut copilul sau să se fi stabilit filiația prin hotărîre judecătorească, precum și să întrunească cerințele prevăzute în art. 1 din decret. Unitatea în care lucrează tatăl copilului este obligată să remită mamei alocația cuvenită copiilor. în cazul cînd mama copilului este angajată pe durată nedeterminată (sau pensionară etc.) și este necăsătorită, ea va primi alocația, indiferent dacă copilul în cauză a fost sau nu recunoscut de tată.O altă cititoare, L. Victoria din București, despărțită în fapt de soțul ei, ne întreabă dacă poate sau nu să ridice, de la instituția unde lucrează, alocația pentru copilul rezultat din- tr-o căsătorie anterioară.în astfel de cazuri, legea prevede

că beneficiar de alocație este ■ soțul actual al mamei copilului, dacă acesta se încadrează în dispozițiile art. 1 din' decret, indiferent dacă a înfiat sau nu copilul. Practica Za demonstrat însă că acest sistem ar trebui simplificat, pentru că este oarecum dezavantajos pentru unii copii. Despre acest lucru s-a mai scris („Scînteia" din 9 noiembrie a.c.). Amintim doar că nu este normal ca interesele unui copil să fie prejudiciate din cauza altei persoane. Și, ca să exemplificăm, spicuim din scrisoarea despre care aminteam mai sus : „M-am adresat întreprinderii unde lucrează soțul meu (de care sînt despărțită), așa cum am fost sfătuită de oficiul juridic din instituția a cărei salariată sînt. După multe tergiversări, mi s-a comunicat că nu pot primi alocația pînă cînd nu a- duc o adeverință de la Consiliul popular al comunei Vîrful Cîmpului, județul Botoșani, unde domiciliază soțul meu, referitoare la veniturile sale impozabile. Este limpede că o astfel de dovadă o pot obține cu greutate. Atunci, de ce să fie privat copilul meu de un drept pe care statul i-1 acordă ?rf‘Date fiind consecințele ce se iveso în practică în atari situații, subscriem părerii emise anterior ca, ÎK cazuri de acest gen, să se dea posibilitate mamei de a primi alocația, de la unitatea în care ea este salariată, pe baza unei dovezi că soțul său nu încasează astfel de drepturi.Alocația de stat pentru copii este un drept prevăzut de lege în favoarea acestora, el înscriindu-se în contextul general al măsurilor luate da statul nostru pentru ocrotirea și îngrijirea copiilor. De aceea, întreprinderile, instituțiile, forurile lor tutelare au obligația, nu numai legală, ' ci și moral-cetățenească, de a trata cu atenție și răspundere problema aplicării și respectării normelor legale referitoare la acordarea alocației de stat pentru copii.
Gheorghe PIRVAN
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Iîn majoritatea Întreprinderilor noastre industriale se depun eforturi stăruitoare pentru realizarea ritmică și integrală a sarcinilor ce le revin în acest an din planul de stat, ceea ce dovedește din plin seriozitatea și sîrguința cu care munceso colectivele de muncitori, Ingineri și tehnicieni, spiritul lor de răspundere în utilizarea mijloacelor de producție, a timpului de lucru. Este impresionant, în acest sens, faptul că, în ultimele luni, nu puține unități au obținut rezultate remarcabile în realizarea planului, arătînd concret — prin aceasta — că restanțele nu sînt o fatalitate, că indicatorii stabiliți prin plan pot fi atinși în bune condiții. Cîteva întreprinderi nu au reușit însă, în mod constant, să se alinieze hotărît efortului general de muncă intensă, caracteristic oamenilor muncii din industria noastră. Una dintre acestea este uzina „Electronica" <lin Capitală — din cadrul Centralei industriale electronică și automatizări.Situația critică în care se află în prezent „Electronica" surprinde, dacă avem în vedere că această unitate, în alți ani, și-a realizat exemplar indicatorii de plan, oricît de mari au fost ei. Anul acesta, însă, în 11 luni, planul la producția marfă și cel la producția marfă vîndută și încasată nu s-au îndeplinit integral. Este vorba de un accident de ultim moment 7 Nerealizările au apărut în trimestrul III, sau în cursul celor 11 luni 7 Cum a fost posibil ca la doi pași de centrele industrială de reso- și de Ministerul In- du' ' Construcțiilor de să se ivească ase- țajunsuri în acti- jlnei bucureștene ? dă examinăm lucrurile je rînd. La televizoare, planul pe trimestrul I n-a fost leplinit integral, restanța ici de 5 000 bucăți. Cauza uițișată de conducerea rinei : lipsa tuburilor ci- aescop din import. In trimestrul II, planul s-a realizat în proporție de 100 la sută și, în plus, s-a recuperat rămînerea în urmă amintită. Revirimentul din trimestrul II a fost, din păcate, de scurtă durată și — în mod inexplicabil — conducerea uzinei nu a făcut tot ceea ce era posibil pentru consolidarea lui | în tril ’trul III, planul la teii >are 3 înregistrat o nereAizare de 6,4 la sută, pentru ca-în luna octombrie, aceasta să ajungă la 23,8 la sută. La radioreceptoare evoluția situației îndeplinirii planului este a- semănătoare : dacă în trimestrul i prevederile au

fost depășite, atît valoric eît și fizic, în trimestru] II — planul fizic nu s-a îndeplinit, iar cel valorio s-a realizat, pentru ca în trimestrul III — proporțiile să fie de 94,2 la sută la planul fizic și 95,5 la sută la planul valoric.Se desprinde cu claritate că anumite restanțe la planul valoric și pe sortimente s-au înregistrat pe . întreg parcursul anului, că situația din trimestrul III nu s-a ivit întîmplător. Tov. ing Octavian Jumcu, directorul tehnic al uzinei, și tov. toachim Paul, șeful servi

în practică, lucrurile nu stau tocmai așa, chiar dacă unele din neajunsurile a- mintite au avut o influență negativă care nu poate fi trecută cu vederea. Asupra stării de fapte reale vom insista, în cele ce urmează, dar mai înainte punem o întrebare s Oare ministerul de resort, oît și conducerea uzinei „Electronica" au avut, sincer vorbind, certitudinea că data punerii în funcțiune a secției respective, va fi respectată, a- tunci cînd au planificat producția pe acest an 7 După cum s-a văzut, o ase

nu de Ia angajamentele nesigure ale constructorilor. Ni s-a spus că s-au și făcut propuneri concrete în acest sens la timpul potrivit, dar ele n-au fost luate în seamă nici de conducerea u- zinei și nici de forul ei de resort. Cît privește lipsa unor semifabricate din import. aceasta a fost provocată. în final, tot de insuficientul spirit de prevedere al conducerii întreprinderii bucureștene | cererile de materiale din Import pentru acest an s-au făcut prea tîrziu. abia în decembrie 1968, ceea ce explică, în
La uzinele „Electronica" din București

Explicația revirimentului: 
ANGAJAREA ÎNTREGII 
PUTERI DE MUNCĂ 

A COLECTIVULUI
ciului plan, au ținut să precizeze că întreaga producție a întreprinderii pe anul 1969 s-a planificat avîn- du-se în vedere creșterea capacității productive prin intrarea în funcțiune la . 1 iulie a.c. (ca urmare a angajamentelor luate de constructori) a.unei noi secții de montaj 'radio și televizoare. Cum însă . constructorul nu și-ș- respectat cuvîntul dat, intrarea exploatare a secției a avut loc mult mai tîrziu, ceea ce ar însemna .că întreprinderea nu are nici o vină pentru rămînerile în urmă apărute, că principalul vinovat ar fi Trustul nr. 1 construcții și Trustul nr. 2 instalații din București. Adăugind, și lipsa unor semifabricate provenite din import (tuburi cinescop), s-ar părea că, Intr-adevăr, uzina nu a avut toate condițiile de a îndeplini integral planul, din cauza unor factori obiectivi din afara întreprinderii.

menea certitudine n.u s-a confirmat. Factorii respectivi s-au bazat însă prea mult pe angajamentul formal 'al constructorului, în loc ca — în funcție de evoluția cunoscută a lucrărilor la noua secție — să fi ao- ționat energic pentru a se realiza planul sporit de producție pe capacitățile e- xistente în uzină. Ce rezultate efective se puteau obține se desprinde din următorul exemplu i în luna octombrie, uzina a reușit să dea în plus 6 500 televizoare față de capacitatea medie lunară de producție. Deci, pe bună dreptate, tov ing. Constantin Ștefănescu, șeful secției radioreceptoare, considera că la aparatele de radio, în mod cert (de ce nu și la televizoare 7) ar fi trebuit să se pornească de la premisa planificării și realizării planului de producție, în condițiile capacităților existente — și

bună măsură, lipsa acestora în primele luni ale anului curent.După cum am putut constata în întreprindere, rezerve sigure de îndeplinire integrală a planului de producție existau cu prisosință i ele puteau fi valorificate dacă se acționa din vreme și în mod hotărît. De pîldâ, trebuia curmată fluot.uația forței de muncă în secția de prese, unde s-au angajat 521 de muncitori și au plecat 500. Totodată trebuia prevenită irosirea unor importante capacități de producție, datorită pregătirii necorespunzătoare a procesului de integrare tehnologică a uzinei. S-a ajuns, în acest fel, la situația de a confecționa piese aproape inutilizabile, mai ales Ia secția 300. unde se fabrică produsele integrate. Firesc era ca piesele de slabă calitate, care nu corespundeau normelor interne, să >iu treacă mai departe de secția amin

tită. Or, deseori, tocmai a- cestea au intrat în fabricație. Banda tehnologică nu a fost prevăzută cu dispozitive de preselecție a pieselor trimise la montaj, tn aceastăj situație, deficiențele de calitate s-au constatat direct pe aparate, atunci cînd acestea erau montate chiar în întregime, fiind necesară astfel o reîntoarcerea-a lor la montaj, ceea ce a generat și a agravat rămînerea în urmă în îndeplinirea sarcinilor de plan.Din discuția cu tov. Ion Ghiță, secretarul comitetului de partid pe uzină, am reținut că întregul colectiv al întreprinderii este hotărît să depună toate eforturile în vederea realizării integrale, pînă la sfîrșitul anului, a sarcinilor planului de stat Acest angajament al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la „Electronica" are la bază un plan de măsuri tehnico- organizatoric pe care, după cum declara tov. ing. Constantin Faur, directorul general al uzinei, îl „vor urma cu strictețe și în mod neabătut" Dintre măsurile preconizate enumerăm : dimensionarea echipelor de montaj la nivelul necesităților planului, asigurarea deplină cu materiale tn condițiile unor ritmuri sporite de producție, a unei a- sistențe tehnice riguroase din partea cadrelor de specialiști, atît la fabricația televizoarelor, cît și a tipurilor mai noi de aparate de radio, terminarea lucrărilor de montaj la noile benzi de radio și intrarea neîn- tîrziată a acestora în producție, angajarea ,și închegarea unor formații de lucru pentru realizarea noilor produse.Cert este că muncitorii, inginerii și tehnicienii u- zinei cred în capacitatea lor productivă, tn posibilitatea de a înfăptui integral sarcinile de plan. O dovedește faptul că, în luna noiembrie a.c., planul Ia producția de televizoare s-a îndeplinit și depășit, recupe- rîndu-se o parte din restanțele de Ia începutul anului, iar rămînerea în urmă, la aparate de radiorecepție — în același interval — e minimă, mult mai mică de- cît în perioadele anterioare. Deci, măsurile despre ' care ne-a vorbit directorul general al uzinei au început să-și demonstreze eficacitatea. Important este ca întregul colectiv al uzinei să persevereze, să facă tot ceea ce este posibil pentru a lichida toate restanțele, iar conducerea întreprinderii. a centralei industriale de resort să tragă învățămintele necesare din experiența acestui an
Petre DUMITRACHE
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SE USUCĂ IARBA
Scrisoare de la cooperatorii din comuna Nana

„CLUJEflNA‘--0 MARCĂ 
APRECIATĂ, 0 GARANȚIE

Printre unitățile industriale 
din județul Cluj, care au a- 
nunțat pînă acum îndeplinirea 

{înainte de termen a planului 
anual se află și fabrica „Clujeana", unitate complexă, cea mai 
mare din țară pe ramură.

Creatorii de la „Clujeana" știu 
să folosească în producția de în
călțăminte o serie de elemente 
din sfera artei decorative, cum 
sînt forma, linia, culoarea, ac
cesoriile. Îmbinarea fericită a 
acestora, armonizarea lor într-un 
ansamblu unitar conferă acea 
notă de eleganță, remarcată fi 
apreciată de beneficiari.

Încălțămintea produsă de „Clu
jeana" are căutare fiindcă rea
lizatorii ei se străduiesc să fie 
în permanență la curent cu. e- 
voluția modei, urmăresc modifi
cările survenite în acest dome
niu,

Un grup de cooperatori din comuna Nana, județul Ilfov, au adresat ziarului o scrisoare în care se spune printre altele i „Cooperativa noastră are toate condițiile de a deveni cea mai bogată din județ dar abia își mai desfășoară activitatea".' Ba mai mult. Față de realizările din anii pre- cedenți, veniturile pe care le obține cooperativa sînt interioare, ceea ce influențează negativ valoarea zi- lei-muncă. In scrisoare se mai precizează f „întrucît la sesizările noastre făcute pe cale ierarhică nu s-au luat măsurile necesare, vă rugăm să ne ajutați să statornicim și la noi cinstea, luîndu-ne obligația ca la verificările ce le veți face, să aducem noi amănunte". Autorii scrisorii, 12 la număr, deși semnează descifrabil, ne roagă să nu-i dăm tn vileag. Acest lucru pune multe semne de întrebare în legătură cu felul cum este primită critica în această unitate. Am cercetat la fața locului sesizarea și cele constatate confirmă pe deplin conținutul ei.In 1966, de exemplu, s-a obținut un venit bănesc de 8 500 C00 Iei, iar valoarea zilei-muncă a fost de 20 lei. Doi ani mai tîrziu, adică în 1968, veniturile au scăzut la 5 400 000 lei, iar valoarea zilei-muncă a coborît la 11 lei. Nici în acest an situația nu se prezintă mai bine In nici un sector de activitate prevederile cuprinse în planul de producție nu au fost realizate. Față de prevederi s-a obținut mai puțin, la fiecare hectar, cu 700 kg grîu, 900 kg porumb, 850 kg floa- rea-soarelui, 4 200 kg sfeclă de zahăr. La lapte, deși producția planificată a fost destul de mică — 1 400 litri de fiecare vacă — nu s-au realizat decît 800 litri, iar din cei T450 porci pre- văzuți a se îngrășa nu s-au livrat decît 500. Venitul este mai mic cu circa 4,5 milioane față de plan Și bineînțeles, valoarea zilei- muncă va fi de numai 10 lei față de 19,35 lei cît era prevăzut. Cum este cu putință ca producțiile și veniturile în loc să crească — scad ?Pentru început sînt necesare cîteva explicații de amănunt, dar semnificative. pentru a demonstra posibilitățile nebănuit de mari pe care le are această cooperativă pentru a obține producții și venituri mari. în primul rînd ea dispune de o suprafață de 3 500 hectare din ce) mai bun pămînt. Există, fie asemenea, posibilități pentru dezvoltarea zootehniei fapt demonstrat de rezultatele obținute în anii trecuți. Apropierea de Capitală permite să se dezvolte cu bune rezultate cultura legumelor. La toate acestea trebuie adăugate hărnicia și priceperea multor cooperatori din sat care s-au străduit și se străduiesc ca prin munca lor cooperativa să progreseze.Analizînd situația din diferite sectoare de activitate ale cooperativei, se poate trage cu ușurință concluzia că aci lipsesc spiritul gospodăresc și i- nițiativa, tronează peste tot indisciplina și abuzurile Acestea stau la baza neajunsurilor în ce privește organizarea muncii, ceea ce are drept rezultat înțîrzieri mari în efectuarea lucrărilor agricole, ca și calitatea lor necorespunzătoare.Am arătat că producția de porumb 
a fost mai mică cu 900 kg față de cît se prevăzuse în plan. Explicația este simplă. In toamna anului trecut nu au fost executate arături adînci pe o suprafață de 1 000 hectare. Am întrebat pe președinte de ce n-au făcut ogoare de toamnă. „N-am putut elibera la vreme terenul" — a venit răspunsul. Iată o neglijență, care aparent este mică, dar care a făcut ca să se obțină cu 1 000 kg mai puțin porumb la hectar față de cooperativa agricolă vecină — Luica. Deci, la cele 1 400 hectare cultivate cu porumb este o pagubă de 1 400 tone.

Dar și în celelalte sectoare de activitate ale cooperativei se semnalează asemenea neajunsuri. Este suficient de amintit că, în legumicultură, datorită faptului că nu au fost terminate lucrările de amenajare a terenului pentru irigații pe o suprafață de 80 hectare, nu s-au putut face udările necesare și de aceea recolta a fost mică. Drept urmare, la cultura legumelor planul de venituri nu s-a realizat cu 700 000 lei.Dovada elocventă a lipsei de spirit gospodăresc a consiliului de conducere se vădește cel mai puternic in modui cum se desfășoară activitatea în sectorul zootehnic. Acum, în preajma iernii, adăposturile pentru animale sînt cu geamurile sparte, au ușile defecte, unii pereți căzuți. Din cauză că nu au fost făcute cele mai elementare lucrări de întreținere a construcțiilor zootehnice, ele au devenit insalubre, improprii pentru a- dăpostirea animalelor. Din această cauză vitele stau îngrămădite, iar o parte din ele sînt adăpostite pe la unii cooperatori. Cît privește furajele, au fost asigurate în proporție de numai 50 la sută din necesar. Este adevărat că această cooperativă nu este sprijinită de direcția agricolă și uniunea județeană pentru a rezolva în mod eficient problemele grele din zootehnie. Ba mai mult, măsurile luate de direcția agricolă au avut darul să agraveze situația din sectorul zootehnic, să aducă prejudicii materiale cooperativei. în planul pe 1969 s-a prevăzut construirea unei maternități pentru 350 scroafe. Ea urma să fie terminată în cursul lunii noiembrie. Dună modul cum progresau lucrările se putea constata că maternitatea nu va fi gata în termenul prevăzut. Cu toate acestea, direcția agricolă a cerut cu insistență cooperativei să procure porcii necesari. S-au cumpărat, dar la data actuală sînt peste 300 de scroafe montate care nu au condiții de cazare corespunzătoare. Inginerul zootehnist a precizat că nu știe cîți purcei vor supraviețui de la aceste scroafe, care urmează să fete în curînd.

Același lucru se întîmplă și cu taurinele la îngrășat. Din lipsă de adăposturi, animalele sînt înghesuite și furajate în condiții grele. Deși s-a procurat o tocătoare pentru furaje grosiere, aceasta nu e instalată, iar nutrețurile grosiere sînt administrate netocate și nepreparate. Așa se explică faptul că planul de bovine la îngrășat a fost realizat doar în proporție de 50 la sută. Toate anomaliile și dezordinea din zootehnie sa soldează cu o pagubă de circa 1 milion de lei. Un argument cu care sa caută să se justifice neajunsurile din sectorul zootehnic este lipsa de suprafețe destinate pentru furaje. Argumentul nu e de loc întemeiat. Din suprafața de 280 ha destinată furajelor numai o mică parte este cultivată cu lucernă. Dar și aceasta e pe cale de dispariție. O parte din furaje au fost recoltate cu întîrziere și s-au depreciat. Din cauza producțiilor mici și a condițiilor necorespunzătoare existente în sectorul zootehnic, o mare parte din cooperatori au trecut să lucreze in alte ramuri de producție.Mai sînt șl alte nereguli care as putea fi scoase în evidență, dar socotim că cele arătate sînt suficiente pentru, a se crea o imagine clară despre neregulile grave ce se petrec în această unitate și pe care pe bună dreptate, membrii cooperativei ni le sesizează. Este bine că ei s-au adresat ziarului, dar este absolut necesar ca toate problemele care frînează bunul mers al cooperativei agricole să constituie obiectul de că- pătîi al discuțiilor în adunarea generală, forul suprem al cooperatorilor. Se impune pregnant necesitatea ca membrii cooperativei să analizeze sub toate aspectele, cu spirit de răspundere, cauzele care au dus la anomaliile amintite și să stabilească ho- tărîri ferme care să ducă în cel mai scurt timp la redresarea economică a unității și să tragă la răspundere pe cei vinovați.
Florea CEAUȘESCU

Sacul cu
e

rezerve al întreprinderii 
mult mai adine

(Urmare din pag. I)pune în fața noastră sarcini deosebite : terminarea turnătoriei de lin- gotiere, a cuptoarelor 20—24 de la laminorul Slebing, a cuptoarelor 3 și 4 de la fabrica de var metalurgic, încheierea lucrărilor de construcție a grupului 3 al fabricii de oxigen. A- cordăm o deosebită atenție lucrărilor de la construcția laminorului de benzi la rece — cu termen de punere în funcțiune in 1970 — obiectiv unicat la noi în țară, cu pondere majoră în producția combinatului siderurgic. Laminorul respectiv nu poate fi pornit cu nici un fel de provizorate ; el necesită, condiții de exploatare excepționale și, în acest scop, noi avem obligația să-l predăm în mod ireproșabil, cum se spune. Din păcate, însă, această importantă lucrare a început cu o întîr- ziere de 4—5 luni, la care s-au a- dăugat greutățile serioase provocate de încălcarea termenelor de livrare a construcției metalice. In ce ne privește pe noi, constructorii, în cursul acestui an am făcut tot ceea ce era posibil pentru recuperarea restanțelor provocate de factori din afară, reușind să ne înscriem cu lucrările în graficele-rețea inițiale. Am a- vut în vedere faptul că finalizarea acestei lucrări în anul viitor are o mare importanță. în sensul că se pot obține cantități de laminate în plu3.
— Notăm cu satisfacție rezultate

le de care ați amintit; s-au contu
rat, pînă acum, viitoarele angaja
mente ale constructorilor ?— In cel mai scurt timp — după precizarea exactă a termenelor de soluționare a problemelor ce trebuie rezolvate de factori din afară — vom stabili exact și angajamentele constructorilor. Dar tocmai pentru faptul că pășim în faza de finalizare a lucrărilor la laminorul amintit, socotesc util să ridic problema necesi

tății ca toți cei care concură la realizarea lui să-și facă în mod exemplar datoria, să nu mai tărăgăneze lucrările, să-și respecte prompt, în termen, obligațiile ce le revin. Mă gîndesc la soluționarea unor asemenea probleme ca : asigurarea proiectului, a utilajelor și aparatajelor pentru instalațiile de climatizare, lu- ‘ crare care trebuie încheiată în mod obligatoriu înaintea începerii probelor (rezolvarea în termen a acestor chestiuni revine Institutului pentru Proiectări de Laminoare și organelor de resort ale Ministerului Comerțului Exterior). De asemenea. Ministerul Industriei Construcțiilor

termenelor de livrare a utilajelor cu graficele de execuție; în plus, nu s-a asigurat baza materială, necesară și, din această cauză, noi am pierdut efectiv importante capacități de producție. Datorită eforturilor făcute, ne prezentăm azi cu sarcinile de plan pe 1969 realizate ; adevărul este însă că stadiul realizării acestui o- biectiv putea fi mult mai avansat, încă de la începutul acestui an, am cerut să se stabilească necesarul real de material lemnos, produse de balastieră pentru betoane, poduri rulante. Rezolvarea acestor probleme vitale pentru construcția laminorului de benzi Ia cald s-a tărăgănat. însă.

jută cu nimic. Iată un exemplu : din cauză că livrarea podurilor rulante a întîrziat cu 4—7 luni, față de graficul întocmit, la laminorul de benzi la cald stau azi în stoc, nemontate, u- tilaje în valoare de peste 500 milioane lei.Cerem ca specialiștii trimiși de organele centrale să fie învestiți cu mandatul de a soluționa prompt și operativ problemele mari care depășesc competența și posibilitățile întreprinderii noastre. In ce ne privește, sîntem hotărîți să ne mobilizăm pentru a asigura montajul acestor u- tilaje aflate în stoc, într-un timp record. Pretindem, însă, ca la acest e-

n ritm constant
I

de Mașini trebuie să asigure partea de aparataje și utilaje ce se realizează în țară. în acest sens, e absolut necesar să se contracteze urgent aceste utilaje și aparataje, cu termene de livrare în primul semestru al anului viitor și, mai ales, să se respecte riguros termenele de livrare stabilite.— Din discuțiile purtate pe șan
tiere, am aflat că intimpinați une
le neajunsuri și la construcția la
minorului de benzi la cald — o- 
biectiv cu termen de punere in 
funcțiune în trimestrul II 1971.— La acest obiectiv, pe lingă faptul că lucrările au început în regim derogatoriu, nefiind pregătite temeinic, s-a mai adăugat și necorelarea

nepermis de mult. In loc să se analizeze temeinic și in mod operativ oportunitatea soluționării acestor probleme, abia după multe Insistențe, în luna noiembrie a. c„ s-a a- juns la concluzia că e necesar ca acestea să fie rezolvate, iar ajutorul real nu l-am primit încă decît parțial. Cred că sîntem pe deplin îndreptățiți să punem această întrebare : de ce se deplasează la Galați numeroase cadre de specialitate din cadrul Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Băncii de Investiții — numai ca să facă constatări și referate ? Să totalizeze tonele de construcție metalică montată, metrii cubi de beton turnat 7 Simplele constatări și sfaturile nu ne a-

tort al nostru să se alinieze și organele care au răspunderi și obligații bine precizate în realizarea laminorului de benzi la cald. în acest sens, solicităm Institutului de Proiectări pentru Laminoare’ și Ministerului Comerțului Exterior să revadă termenele de finalizare a documentației ' instalațiilor electrice pentru laminorul de benzi la cald, termene care se întind pînă la finele trimestrului I 1970. Cerem a- cest lucru pentru că, în caz contrar, nu mai avem posibilitatea să comandăm materialele și aparataje- le necesare întrucît — după cum se știe — comenzile pentru 1970 s-au tăcut, deja, în acest an.— De mai multe ori, in acest an, 
eu prilejul diferitelor analize ați

ridicat problema stabilirii necesa
rului real de forță de muncă ne 
șantierele combinatului. Este solu
ționată această problemă la ora ac
tuală ?— In prezent, sîntem puși în situația de a avea fronturi de lucru neacoperite cu forță de muncă. La stabilirea planului forței de muncă, consider că C.S.P.-ul și ministerul de resort au mers pe un calcul aritmetic al productivității muncii, fără a ține seamă de genurile de lucrări, de specificul lor, de posibilitatea de a le devansa, pe unele, față de prevederile graficelor. Practic, a- ceasta înseamnă că sîntem obligați să alegem mereu numai lucrări cu productivitate mare ; sau, avem utilaje, dar nu le putem folosi în 2—3 schimburi, pentru că planul forței de muncă nu ne permite recrutarea oamenilor necesari pe aceste utilaje. Ridicînd aceste probleme, n-aș vrea să se înțeleagă că noi considerăm că am făcut totul în privința mai bunei utilizări a forței de muncă.' Sîntem conștienți că mai există încă multe rezerve de creștere a productivității muncii și ne vom strădui să le punem cît mai bine în valoare.Am insista, în încheiere, ca problemele ridicate cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 1970 și însușite de organele centrale să fie grabnic soluționate, pentru că, din păcate, pînă acum nu s-a trecut cu operativitate la rezolvarea lor integrală. Tărăgănarea lor poate constitui o frînă, un impediment în desfășurarea ritmică, normală a lucrărilor de construcții-montaj pe șantierele combinatuluiConstructorii și montorii de pe șantierele combinatului siderurgic gălățean sînt ferm hotărîți să facă tot ce le stă în putință pentru a realiza,- la termenul planificat, fiecare obiectiv din anul 1970.

în scrisoarea trimisă redacției, drept răspuns la articolul „I- magini în alb și negru pe șantierele de la „Triumf" și „Terapia"- Cluj" publicat în ziarul „Scînteia" din 21 octombrie a.c., conducerea întreprinderii de construcții-montaj Cluj recunoaște deschis că, din analiza întreprinsă la fața locului, împreună cu un delegat al Ministerului Construcțiilor Industriale și cu conducerea șantierului în cauză, a reieșit că unele materiale au fost gospodărite în mod necorespunzător Sîntem, totodată, informați că au fost luate mai multe măsuri pentru prevenirea în viitor a unor asemenea acte de prejudiciere a avutului obștesc. Pînă aici, totul este în regulă.„Ținem să precizăm — se arată mai departe în scrisoare — că, în general, pe șantierele unității noastre e- xistă preocupare pentru eliminarea deficiențelor care pot genera pierderi de materiale, bunuri pe care ade-

seorl le obținem cu multă stăruință și eforturi. De aceea, nu putem să ne însușim în întregime concluzia din finalul articolului apărut în ziar (n.n în concluzia articolului se afirma că „conducerea întreprinderii de construcții-montaj Cluj nu este în stare să curme risipa și indolența în gospodărirea fondurilor materiale și bănești"). In acest sens, menționăm rezultatele economice obținute în ultimii zece ani, timp în care am realizat e- conomii față de costurile din devize în valoare de peste 31 de milioane lei Demn de reținut este și faptul că întreprinderea lucrează fără dotație de la buget. Numai în primele 9 luni din a- cest an, față de sarcina de reducere a prețului de cost de 1 615 000 lei, am realizat o economie efectivă de 2 568 000 lei, adică cu 953 000 lei peste sarcina planificată i oea mai mare pondere în volumul acestor

economi! suplimentare o dețin tocmai materialele".Indiscutabil, este un succes pentru care vă felicităm. Ne întoarcem însă și zicem : ce fundamentare economică au avut la bază a- ceste cifre de plan, de vreme ce a fost posibilă o asemenea depășire a lor, și încă pe seama preponderentă a materialelor, domeniu în care spiritul gospodăresc nu acționează cu toată hotărî- rea. cum prea bine recunoașteți, tovarășe director general Po- povici 7 (n.n. semnatarul scrisorii), decînd după pa care stăruia data prin cele două șantiere ' j tot temeiul să credem că „sacul cu rezerve" al întreprinderii este mult mai adîne. Este momentul potrivit să evaluați aceste potențiale de a eficienței ției. Să vedeți economii tare I

Ju- risi- care stăruia la trecerii noastreclujene, avem

eficiențe economi- de peste 1 milion lei. iar la Uzina de

resurse sporire produc- atuncl șuplimen-

citeva zile In s-a primit la un răspuns centralei amintite,

într-o lunăNu s-a schimbat nimic 
și jumătate ?mașini electrice chiar, prin neîndeplinirea' integrală a sarcinilor de plan. Analiza făcută în articolul „Creșterea productivității muncii nu are limite" evidenția natura subiectivă a acestor dificultăți, faptul că ele erau generate în mare măsură de stilul defectuos de muncă, imprimat de comitetele de direcție și comitetele de partid din aceste întreprinderi.Cu urmă redacție din partea industriale purtînd semnătura tov. Virgil Aron, director economic, și tov. Sil- vian Gheorghiu, șeful serviciului salarizare. Este vorba de un răspuns care, fără să dea nici o lămurire, conține, de fapt, o promisiune : la întreprinde-

întreprinderea „Electromotor" din Timișoara și Uzina de mașini electrice București, unități economice care aparțin Centralei industriale de mașini și materiale e- Iectrotehnice, au avut din păcate, în trei trimestre din acest an, numeroase puncte de tangență : organizarea nesatisfăcătoare a procesului de producție, într-o serie de secții, persistența unor fenomene dăunătoare în domeniul disciplinei tehnologice și a muncii, lipsa de perseverență în aplicarea planurilor de măsuri teh- nico-organizatorice stabilite. Consecințele a- cestor stări de lucruri s-au convertit, la întreprinderea timișoreană, prin irosirea u- riei ce de

rea „Electromotor*, ca și la Uzina de mașini electrice, în urma a- nalizei... și prin măsurile luate... se vor înlătura lipsurile. Cînd au fost făcute aceste analize, de către cine, ce măsuri s-au luat, cine răspunde de respectarea lor, atît din cadrul întreprinderii, cît și al centralei — iată un „lanț" de întrebări care au rămas nelămurite. Apoi, în perioada de cînd a a- părut articolul nostru (18 octombrie a.c.), nu s-a observat nici un reviriment în activitatea economică a celor două unități Industriale 7 Sau toate a- ceste detalii constituie „un secret" care este păzit cu severitate 7Evident, răspunsul primit nu este satisfăcător. De aceea, așteptăm vești mai cuprinzătoare, mai Convingătoare.
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O vizită la moderna Fabrică bucu- reșteană de mașini-unelte și agregate — chiar și pentru cineva care nu este specialist în domeniul construcțiilor de mașini — poate fi un prilej de satisfacție. Dincolo de aspectul impresionant al vastelor hale de producție, cu utilajele de înaltă tehnicitate, de preocuparea vizibilă pentru promovarea In producție a principiilor moderne de lucru, întîlnești dovezi elocvente ale grijii conducerii întreprinderii și ale colectivului de muncă pentru pregătirea viitorilor muncitori calificați. O asemenea dovadă este atelierul de producție — școală, amenajat într-una din principalele secții ale fabricii.Iată, într-un spațiu delimitat anume, în mijlocul unei ambianțe de lucru specifice unei mari unități industriale, o adevărată „secție de producție" a elevilor din ultimul an al școlii profesionale. Cei 76 de tineri, care se pregătesc să devină strungari și frezori au la dispoziție strunguri, freze, mașini de rectificat, provenite din dotația fabricii (chiar și de la alte unități), personal calificat de îndrumare, într-un cuvînt — tot ce au nevoie pentru însușirea temeinică a meseriei. Tn cele trei zile săptămînale de lucru aici în a- telier (ceea ce înseamnă 1 032 de ore în întreg anul școlar), fiecare elev lucrează direct la mașina ce-i este încredințată, executînd piese din fabricația curentă a întreprinderii, bineînțeles adecvate posibilităților sale de realizare „Procesul de producție" în atelierul-școală îl reproduce în linii esențiale pe cel din fabrică, iar șeful de atelier și cei doi instructori de specialitate veghează ca, lu- crînd, elevii să deprindă corect meseria, să parcurgă întreaga varietate tematică a programei școlare, să se obișnuiască cu utilajele existente în fabrică.Maistrul Octavian Rațiu, a cărui mînă de gospodar priceput se simte în organizarea exemnlară a fiecărui loc de muncă din atelier (tot mobilierul a fost executat cu elevii, din deșeuri de materiale adunate de prin fabrică), ne explică „avantajele" unui astfel de sistem de practică în producție i deprinși, din timpul școlarității, cu utilajele șl producția curentă a fabricii, la absolvire tinerii se pot încadra imediat în muncă, fără acea perioadă de „aclimatizare" pe care în prezent sînt nevoi ți să o parcurgă mulți dintre absolvenții învățămîntului profesional ; faptul că îndeplinesc o muncă concretă, utilă — parte din planul de producție al întreprinderii — stimulează interesul și spiritul de răspundere al tinerilor, dorința lor de a învăța și a lucra cît mai bine. Iar aceste avantaje se răs- frîng, în cele din urmă, asupra fabricii, în care cei mai mulți dintre elevii de azi vor lucra mîine ca muncitori calificațiAtelierul de producție-școală de la F.M.U.A.B nu este o inițiativă singulară. Forme asemănătoare de instruire practică în producție a elevilor școlii profesionale (începînd cu anul II) au mai fost organizate la Fabrica de confecții și tricotaje-Bucu- rești și la Combinatul de cauciuc- Jilava, la uzinele „Strungul" din A- rad și „7 Noiembrie" din Craiova, la „Clujeana" din Cluj și Fabrica de sticlărie din Turda etc. Acolo unde au existat condiții s-au amenajat ateliere de producție chiar direct în cadrul școlii profesionale, întreprinderile tutelare înc.redințîndu-le spre executare diferite repere din planul lor de producție. De remarcat, tn -a- ceastă privință, preocuparea unor ministere economice de a sprijini concret crearea atelierelor de producție-școală. Recent, printr-un ordin al ministrului industriei construcțiilor de mașini, s-a hotărtt înființarea unor asemnea ateliere în întreprinderile pe lîngă care funcționează școli profesionale, în vederea instruirii practice a elevilor anului II pentru meseriile prelucrării prin așchiere, cu obligația centralelor industriale, unităților cu statut de cen- ‘ trală șl întreprinderilor respective de a lua măsuri pentru înzestrarea acestora cu utilajele, dispozitivele, sculele și materialele necesare funcționării lor în bune condiții. Important este însă ca aceste preocupări și măsuri luate de forbrile centrale să fie aplicate operativ în viață.Se înțelege de la sine că atît conducerile școlilor profesionale, cît și cadrele didactice au obligația să se ocupe îndeaproape și să sprijine direct buna desfășurare a activității atelierelor de producție-școală din întreprinderi, veghind ca timpul destinat în programul școlar practicii în producție să fie folosit integral pentru producție și nu pentru repetarea lecțiilor de tehnologie de la școală, așa cum se mai procedează pe alocuri. Poate n-ar strica să se discute utilitatea, în acest cadru, a caietului de practică, a cărui completare ia elevului destul de mult din timpul destinat lucrului propriu-zis. Tot astfel, s-ar cuveni studiat, de pe acum, în ce măsură pregătirea practică a absolvenților școlii de 10 ani le va permite trecerea mai rapidă, în școala profesională, de Ia perioada de inițiere generală la cea de însușire concretă a meseriei, la practica în a- telierul de producție-școală.Experiența unor unități din tnvă- țămîntul profesional și tehnic demonstrează că modernizarea pregătirii viitorilor muncitori se poate realiza și pe alte căi la fel de valoroase sub raportul rezultatelor. Se știe cît de importantă și necesară este prezența unei tehnici moderne In procesul de pregătire a elevilor școlii profesionale, existența unui material didactic bogat — aparate, u- tilaje, instalații în miniatură etc. — care să le permită inițierea în principiile tehnice ale meseriei alese, dar și formarea unor deprinderi concrete de lucru cu aceste aparate. Mult timp această cerință de înzestrare a școlilor cu material didactic modern, de amenajare a unor cabinete specializate adecvate predării disciplinelor de specialitate a fost înțeleasă ca 
o obligație unilaterală i școala să 

facă propuneri, să solicite, iar ministerul tutelar — în ultimă instanță statul — să-i asigure tot ce are nevoie. Iată însă că. într-o serțe de u- nități școlare, raportul a fost schimbat : se recurge mai puțin la fondurile bugetare, școala luînd tot mai mult asupra sa problema dotării laboratoarelor și cabinetelor sale cu u- tilajele și aparatajul necesar. îmbogățirea zestrei didactice are loc atît pe calea transferării din întreprinderi de profil a unor mașini și utilaje de care acestea se pot dispensa (nu neapărat noi, dar în stare de funcționare), cît și prin așa-numita autodotare, ceea ce înseamnă că școala însăși — prin profesorii și elevii săi — sau în colaborare cu alte școli profesionale' și tehnice — își produce materialul didactic de care are nevoie în predarea lecțiilor, în inițierea practică a elevilor.Sînt din ce în ce mai numeroase unitățile învățămîntului profesional și tehnic care și-au dezvoltat baza tehnică prin autodotare. Intre acestea se pot cita Grupul școlar „Hi- dromecanica“-Brașov, grupurile școlare energetice din Cluj și Cîmpina, Grupul școlar de petrol Ploiești, Grupul școlar agricol din Craiova ș.a. Unele școli au trecut la realizarea unor aparate și mecanisme de laborator în serie (asemenea aparate ar putea constitui foarte bine planul de lucru al unor ateliere de producție- școală din unitățile învățămîntului profesional)O experiență deosebit de interesantă, în această direcție (care ar trebui generalizată și în celelalte u- nități școlare interesate), am întîl- nit la Grupul școlar de construcții, de pe Bd. Mihai Bravu din Capitală. Aici a fost amenajat un laborator modern de automatizări, utilizabil pentru predarea lecțiilor și pentru lucrări practice Ia disciplina „aparate de măsură și control și automatizări" pe care o studiază viitorii e- lectricieni pentru instalații de automatizare și electromecanici pentru agregate automatizate. Inițiativa a- parține inginerului Liviu Bivolaru, care a conceput și proiectat instala- - țiile originale din laborator — realizate apoi cu concursul cadrelor didactice și elevilor școlii. In orele de practică — multe dintre ele reprezen- tînd soluții ingenioase originale, de- ' osebit de utile procesului instructiv- educativ. De menționat că, în cele trei secții ale laboratorului, urmărind funcțiile de bază ale automatizării, se află utilaje și machete In stare de funcționare, care reproduc principalele operații industriale pe care absolvenții — muncitori sau tehnicieni — le vor avea de executat In producție. O asemenea dotare. estimată a valora circa 3 milioane de lei, a costat doar 350 000 lei, datorită strădaniei inițiatorului său și a colectivului didactic al școlii de a găsi soluții cît mai economicoase.Semnalînd Inițiative și experiențe care prefigurează profilul modern al școlii profesionale, se cuvine făcută și observația că ele sînt rodul aplicării în viață, după studiile și cercetările de rigoare, a unor propuneri făcute de cadre didactice și specialiști din producție, cu ocazia diferitelor dezbateri asupra perfecționării și modernizării învățămîntului profesional și tehnic Ele se înscriu pe coordonatele ridicării calității și eficienței sistemului de pregătire a viitoarelor promoții de muncitori calificați pentru toate ramurile economiei naționale, preconizate ' ~Congresului al X-lea
Florica DINULESCU
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Victoriei 
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Solist : Kon-

pe să-1 trebuie fiecareîn sine, mi se Apărînd la a- n^iri de timp.i do-

exemplare) primele șapte seria de autor „Arghezi", Coșbuc, Galaction, A- Vlahuță, din colecția români",, edițiile critice
însăși educa- a viitorilor ab-

de presupus i di-privește editarea colecțiilor discutate. După cum aminteam la început, este că asemeneacare le relevă creațiilor literare . ... trecutului cercetarea și valorificarea efectuată cu discernămînt, de pe pozițiile esteticii noastre marxist-le- niniste. Cuprinderea în interiorul a- cestor serii de volume a operelor lui Eminescu, Caragiale, Coșbuc, Creangă, Slavici, Macedonski, Goga, Alec- sandri, Delavrancea, studiile care le preced aparținînd unor personalități proeminente ale culturii noastre, cum sînt i T. Vianu, Perpessicius, Ș. Cioculescu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan, transformă aceste ediții într-un tezaur științific și literar valoros. Este firesc tocmai de aceea să evidențiem faptul că edițiile realizate întrec prin amploarea tirajului, prin temeinicia și înălțimea nivelului științific, prin numărul celor antrenați în a- cest amplu efort cultural fot ceea ce s-a realizat mai înainte. Iată de ce seriozitatea științifică dovedită în elaborarea operelor discutate se cere dublată de o judicioasă politică editorială care să aibă în vedere atît necesitățile de studiu actuale cît și prezența generațiilor viitoare care se vor adresa cu aceeași disponibili-* tate și pasiune creației înaintașilor.Ce ne-a arătat din acest punct de vedere investigația întreprinsă? Că, deși pe plan național se desfășoară o intensă activitate editorială, iar numeroși dintre clasicii noștri au văzut lumina tiparului în ediții din ce în ce mai bogate, în multe instituții culturale nu se găsesc tocmai aceste lucrări fundamentale, de sinteză. Iată cîteva exemple : din biblioteca Liceului nr. 1 din Mediaș lipseau edițiile critice Coșbuc, Heliade Rădulescu, Eminescu, Delavrancea, Macedonski. Slavici, Goga, Alecsandri, Vlahuță, Cantemir, seria de autor Călinescu etc.La Copșa Mică, biblioteca tînărului liceu de aici nu avea de asemenea edițiile amintite din opera lui Coșbuc, Macedonski, Heliade Rădulescu, Vlahuță, Slavici, Goga; din seria de patru volume Caragiale lipseau primele trei etc. etc.In lipsa acestor cărți fundamentale, spațiul este sufocat cu scrieri de mică importanță pentru o bibliotecă publică și chiar cu maculatură, cu volume asupra cărora timpul și-a dat deja verdictul lui ne-

Afișul de ieri al 
„Bestivalului național 
de teatru 1969“ a cu
prins trei spectacole. 
In cursul dimineții în 
sala Studio a Teatru
lui Național a putut 
fi urmărit un recital 
„Ion Creangă" — cu- 
prinzînd fragmente din 
„Amintiri din copilă
rie’ — susținut de ac
trița Lori Cambos de 
la Teatrul de stat din Bacău (regia: George 
Rafael, ilustrația mu
zicală Alexandru Hri- 
sanide).

l-a urmat „Blorin jî 
Blorica", „opereta-co- 
mică" de Vasile Alec
sandri pusă în scenă 
la Teatrul de stat din Galați. Muzica: 
Blechtenmacher,

gia: Lucian Temelie. 
Scenografia: Ovidiu
Moșinschi. Coregrafia : 
Ion Lazăr. Distribuția: 
Mitică Iancu, Stela 
Popescu și Ion Lem- 
naru.

In cursul după-amie- 
zii Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasi- lescu’ a 
„Manevrele", 
îndreptată 
spiritului militarist 
a violenței, de Deak 
Tamaș. Regia : Yannis 
Veakis. Decoruri: Hel
mut Șturmer. Costu
me : Miruna Boruzes- 
cu. Din distribuție: 
Sorin Gheorghiu, Mi
hai Stan, Stelian Cre- 
menciuc, Marieta Luca, 
Constantin Rășchitor și 
alții.

prezentat 
o piesă 

împotriva

• Valea păpușilor : PATRIA — 
; ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
1.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
• Vă place Brahms 7 : CENTRAL
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Războiul domnițelor : REPU
BLICA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
O My fair lady : CAPITOL — 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,45.
• Wlnnetou în Valea Morțil : 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 17 ; II ---------- -----------------
- 9 ; 11 ; —
• Femela 
MURA — 
MIORIȚA 
20,15, TOMIS 
tlnuare :

. Ă — O,OU , AU,ou , iz;,ou , 
19 ; 21, LUCEAFĂRUL 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

îndărătnică : FLA-
9 ; 12 ; 17,45 ; 20,30,

— 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 
9—15,45 în con

cruțător. Iată de ce considerăm o- portun să reamintim că bibliotecile școlilor nu sînt agenții de binefacere, asociații caritabile cu scopul asigurării desfacerii cărților nevandabile, că ele nu trebuie să abdice de la datoria de a acumula numai opere durabile, consacrate și superior realizate artisticește. Filantropia în dauna autenticei culturi trebuie să dispară, iar în asemenea lăcașe să existe numai operele reprezentative din patrimoniul literaturii române și universale.Dat fiind faptul că nu ne găsim în fața unor excepții, că bibliotecarii și cadrele didactice ne-au sesizat că 

se află într-o situație extrem de dificilă ce afectează ția cetățenească solvenți, am căutat să conturăm, cu ajutorul interlocutorilor noștri, cîteva din cauzele situației amintite.— Personal consider că, în primul rînd, răspunderea revine editurilor — este de părere prof. Ion Floricică, de la Liceul din Sinaia. In 1957 a fost tipărit primul volum din operele lui Grigore Alexandrescu. Au trecut 12 ani de atunci și al doilea volum nu a mai apărut. Intre 1959 și 1965 au ieșit de sub tipar primele patru volume din extrem de valoroasa ediție critică „Caragiale". Intrăm în curînd în al cincilea an de la ultima apariție și seria nu a mai fost continuată. Mă opresc cu exemplele aici deoarece, mal semnificative decît cazul ' par consecințele, semenea intervale ucprimul care este (Jftctat se vedește tirajul. Este normal să nu găsim în biblioteci, de pildă, toate cele patru volume „Caragiale" de

Ziua de ieri a festi
valului s-a încheiat cu 
spectacolul Teatrului Ăl. Davilla din Pitești cu „Arcul de triumf’ 
—• una dintre primele 
lucrări dramatice ale 
lui Aurel Baranga, în
tr-o variantă revizui
tă, Regia : Constantin 
Dinischiotu. 
grafia: Andrei
neanu-Damaschin 
Emil Moise. In 
rile principale: Ileana 
Bocșa, Ricardo Col- 
berti, N. Motval, Mioa
ra Iatan, Ion Bocșa, 
Constantin Zrănescu, 
Radu Coriolan, Julieta 
Strîmbeanu, Mihaela
Dumbravă, Vistrian
Roman, Ștefan Moises- 
cu, Cornel Poenaru, 
Dumitru Ivan etc.

• Sezon mort : VICTORIA — » ;
12.30 ; 16 ; 19,30, FAVORIT — 10 ;
15.30 ; 19,30.
p Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LUMINA — 8,45—16,15 în- 
continuare ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• In împărăția leului de argint : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, AURORA — 9,15 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Becket (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) — 10 ; 13.
• A trăi pentru a trăi : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Cînd se aud clopotele : BU
ZEȘTI — 20,30.
• Beru șt comisarul San Anto
nio : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
tn continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Morțil rămîn tineri : UNIREA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Testamentul doctorului Ma
buse : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20, MOȘILOR — 15,30 ; 18.

vreme ce tirajul a scăzut... constant. Astfel, dacă volumul I avea 35 000 de exemplare, volumul II număra doar 20 000, iar în continuare numărul lor a continuat să scadă cu 5 000 de exemplare la fiecare volum. O situație ciudată prezintă ediția Macedon- ski din colecția „Scriitori români" : 10 000 de exemplare volumele I—II, 15 000 — volumele III—IV, 5 500 voi. V. ; sau ediția Heliade Rădulescu i 12 000 exemplare volumul I, 6 000 volumul II. Și încă un lucru. Consider că editurile noastre comit o greșeală capitală atunci cînd lansează o colecție (cum ar fi seria inaugurată de scrierile lui Grigore Alexandrescu) și 

pe parcurs, din motive ce ne scapă, o abandonează. In acest fel, ele dovedesc o indiferență inexplicabilă față de miile de cititori interesați în continuare în a-și procura asemenea lucrări și în ultimă instanță față de opera de valorificare critică de pe pozițiile marxism-leninismului a patrimoniului nostru național.Opinia interlocutorului nostru a a- mintit tangențial și o a doua cauză a situației constatate i stabilirea Ia întîmplare, în afara oricăror criterii științifice, a tirajelor edițiilor criticeCel mai adesea, la volumele discutate întîlnim tiraje între 7 000 și 15 000 de exemplare. O singură excepție : celor trei volume „Eminescu" li s-au aprobat 35 000 de exemplare. Cunoaștem că în general stabilirea tirajului unei cărți constituie rodul unei operații temeinice, la care participă cu toată răspunderea Centrala editurilor și difuzării cărții, editurile, personalul din rețeaua de librării și biblioteci. Cu atît mai curioase ne apar în acest caz hotărîrile luate în

Sceno-
Ivă-

rolu-

de Al. DIMA
membru corespondent al Academiei

Critica și istoria noastră literară, bazîndu-se pe principiile concepției materialist-dialectice și istorice aplicate consecvent și adecvat specificului fenomenului literar, au cunoscutîn ultimele decenii. în mod incontestabil, realizări liotărîtoare pentru e- voluția acestor discipline, atît în ceea ce privește diversitatea și complexitatea lucrărilor apărute, cît și sub raportul ținutei lor științifice. Dintre numeroasele aspecte pe care le relevă acest cuprinzător domeniu de cercetare, ne vom opri în rîndurile ce urmează la problemele dezvoltării literaturii comparate. Transpunerea în românește a capodoperelor litera, turii universale a luat în ultimul sfert de veac, după cum se știe, proporții neatinse nicicînd în trecut și care au depășit considerabil viziunea universalistă a lui Heliade de la jumătatea veacului trecut, l'e de altă parte, s-au intensificat sensibil ecourile literaturii noastre în străinătate, difuziunea ei în numeroase limbi, cres- cînd astfel treptat dimensiunea ei u- niversală. Problema teoretică însăși, cea a universalității literaturii noastre, s-a ridicat în mod insistent.Intr-o astfel de atmosferă propice, preocuparea tot mai frecventă cu privire la literatura comparată se dovedește nu numai pe deplin justificată, ci și necesară, fie că este vorba de studierea comparată a valorilor tezaurului nostru folcloric cu creația orală a popoarelor vecine, fie de studiile comparatiste propriu-zise. Organizarea unor ample manifestări consacrate acestui domeniu exprimă, de altfel, elocvent interesul sporit pe care îl manifestă cercurile de cercetători. ca și publiculîn mod firesc, față comparatistă mondială această disciplină nu în urmă nici In țara aflăm într-un moment în care se cade să aruncăm priviri exacte spre realizările trecutului, și mai ales, scrutătoare spre perspectivele viitorului.Apariția studiilor speciale de literatură comparată s-a produs la noi încă de la «fîrșitul secolului trecut și domeniul la care s-au referit în mod constant a fost îndeosebi acela al relațiilor literaturii și culturii noastre cu alte literaturi și culturi. Preocupările s-au referit atît la literatura epocii feudale, cît și la cea a epocii moderne și contemporane. Prin „relații" s-a înțeles însă, în majoritatea cazurilor, influențele exercitate de literaturile de peste hotare asupra literaturii noastre și ele se aplicau, mal ales, la sectorul slav și bizantin pentru literatura veche, la domeniile occidentale și'-orientale în ce privește sec. al XIX-lea și al XX-lea.sector al mai fost sporadio.

20.

• Anul trecut la Marlenbad :
MOȘILOR — 20,30.
• Corabia nebunilor : CIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 19, FLOREASCA — 
10 ; 13,30 ; 17
• Viridiana : COTROCENI —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Frații Karamazov : VOLGA —
10 ; 14,15 ; 18,30.
@ Cele trei nopți ale unei iubiri t
PROGRESUL — 20,15.
• Apele primăverii :
— 20,15.
• Omul care valora
PROGRESUL — 15,30 ;
• Război și pace (seriile III șl IV) : 
COSMOS — 15,30 ; 19.
e Baltagul : CRÎNGAȘI — 15.30 :

RAHOVA

miliarde : 
18.

17.00 Deschiderea emisiunii. Con
sultații pentru elevi. Matematică 
clasa a XH-a. Tema : Pollnom

greu r_ ___________ lucrări de marimensiuni, care necesită un real efort tipografic, vor putea fi curînd reeditate. Iar o retipărire va costa mult mai mult decît acordarea de la bun început a unui tiraj suficient. Iată de ce apreciem că, în acest caz, inclusiv din considerente economice, poziția editurilor trebuie modificată. Bineînțeles nu cerem un tiraj standard ci fixarea lui realistă în funcție de necesitățile școlii, ale culturii noastre. Ce ne spun cifrele ? La 1 ianuarie 1969 erau practic epuizate din re

țeaua de desfacere a C.L.D.C.-urilor (adică vîndute total sau rămase cîteva sute de volume din operele lui lecsandri, „ScriitoriGrigore Alexandrescu, Caragiale, Miron Costin, precum și ediția Alecsandri din Editura Academiei. In afară de aceasta, ritmul de vînzare a volumelor rămase este constant.Or, a avea în permanență în librării, la dispoziția noilor generații de cititori, acele lucrări care contribuie în mod fundamental la educația patriotică, prezintă tură, ria nu în _ .partidului și statului pentru educația tinerei generații, pe tot cuprinsul țării apar școli noi. De unde își vor completa acestea bibliotecile proprii de vreme ce în librării lucrările amintite s-au epuizat? Am 

morală, cetățenească re- un act de înaltă culcare editurile au dato- facă. Pe Ungă aceasta, uitat nici faptul că an, reflectînd grija

rim anume la cercetarea raporturilor dintre diferite literaturi străine, întreprinsă de cercetători români. Se impune să precizăm și faptul că tot mai numeroși cercetători străini se ocupă în ultima vreme de problemele specifice ale literaturii noastre, în acest domeniu fiind remarcabile — cu drept cuvînt — studiile lui Allain Guillermou și sele ale Rosei de) Conte. Nu lipsesc din peisajul ilustrat de comparatismul românesc nici cercetările cu privire la filiațiile de idei și teme, exemplul caracteristic fiind în această privință studiu] lui Tudor Vianu despre Arghezi și Istoria so-

ciogoniilor universale. Nici cercetări privind motivele, tipurile și legendele nu au fost trecute cu vederea și trebuie citat din nou Tudor Vianu cu unele studii cunoscute azi de toată lumea ca, de pildă, cele care se referă la Oedip, Hamlet sau Prome- teu. O atenție vădită s-a acordat teoriei literaturii comparate, tncepînd iarăși cu același savant de prestigiu care a fost Ttidor Vianu.Ce concluzii s-ar putea desprinde dintr-o asemenea succintă trecere în revistă a preocupărilor de cercetare comparată a literaturilor ? Tn primul rînd, nu se poate contesta existența unei tradiții a comparatismului românesc, chiar dacă aceasta nu e prea de vedere cantita- metode, elaborate evident depășite. 
, e de observat — pozitivă — că mai

bogată din punct tiv și dacă unele în trecut, au fost In al doilea rînd, ca o altă trăsătură toate tipurile de studii comparatiste sînt, tn mod caracteristic, reprezentate : cele privind relațiile internaționale, cele referitoare la paralelisme și, în subsidiar și implicit, în u- nele din studiile mai recente, se acordă diferențelor specifice ale literaturilor importanța cuvenită. Tn sfîrșit, este evident că s-a produs nu numai o evoluție în cîmpul metodelor, ci chiar și o revoluție. în sensul că ultimele studii de la noi nu mai pun accentul pe factorul emițător de influențe, ci dau considerația cuvenită condițiilor interne de receptare și valorificare creatoare a acestor in-
polinoame. Prezintă conf. Eugen 
Rusu. 17,30 Fizică clasa a Vili-a. 
Tema : Efectul chimic al curentu
lui electric. Transmisiune de la 
Muzeul Tehnic. 18,00 Mari compo
zitori, tineri Interpreți. Emisiune 
pentru școlari. 18,30 Actualitatea 
agrară. Ogoare și recolte. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Reflec
tor. 19,30 Mai aveți o întrebare,? 
Emisiune de cultură științificii. 
Tema : Enigmele arheologiei. In
vitații emisiunii : acad. Emil Con- 
durachi, prof. dr. docent Vladi
mir Dumitrescu, dr. ■ Alexandru 
Vulpe, Răzvan Teodorescu. 20,30 
Filmul artistic : „Unii oameni".
21.55 Finala Festivalului național 
de teatru. Reportaj transmis în 
direct de la Sala Comedia a Tea
trului Național. 22,05 Telejurna
lul de noapte. 22,25 Cadran. Emi
siune de actualitate internațională.
22.55 Compozitorul Gheorghe Du
mitrescu. Lucrări interpretate de 
Zenaida Pally, Maria Săndulescu, 
Octav Enigărescu, David Ohane- 
sian. închiderea emisiunii.

întreprins spre edificare un sondaj la unul dintre cele mai noi licee bucureștene, Liceul 33. Situația aflată aici ar trebui să constituie cea mai convingătoare invitație pentru editori: cele mai multe din volumele de care ne-am ocupat nu se găseau deloc în bibliotecă.Investigația noastră a scos la iveală o serie de date concrete pe care le-am oferit drept argumente editurilor. In același timp, numeroase cadre didactice, referindu-se la raporturile existente în prezent între edituri și școli, la răspunderile ce revin organelor editoriale, au formulat judicioase propuneri pentru reglementarea acestor relații. Iată teva dintre ele :Prof. Vasile Barna, directorul ceului nr. 1 Mediaș :— Problema edițiilor critice preocupă de mult. Noi plătim prin virament, ceilalți solicitatori, la liber. De aceea, în majoritatea cazurilor la noi ajung rămășițele, cărțile nevandabile. Soluția radicală pentru remedierea acestor lipsuri ar fi stabilirea unor relații direpte între edituri și bibliotecile liceelor ~ n-am lucra nemijlocit cu răspunzători de aici, făcînd pe baza unui catalog?Reluînd aceeași idee. prof, cescu, directorul Liceului „Dr. Petru Groza" din București, arată :— Ne găsim în fața unei mostre tipice de formalism. Avem bani să ne cumpărăm cărți, ne ducem la Colec- tura bibliotecilor, nu găsim tot ceea ce ne interesează și totuși sîntem o- bligați, financiar, să cheltuim sumele repartizate pe fiecare trimestru în parte. Și astfel intră în școli cărți pe care nici un profesor nu le-a recomandat. Consider că numai o legătură directă cu editurile ar putea soluționa cît de cît actuala situație.Asemenea propuneri, ca și altele ce ar putea rezulta în urma unei ample consultări a tuturor factorilor interesați, se cuvine să fie întîrziat luate în considerație transpuse în măsuri practice ciente pentru îmbunătățirea activității editoriale, pentru ca „aspirațiile și idealurile generațiilor, moștenirea noastră cea mai bună", cum spunea Sadoveanu, să-și ocupe locul care îl merită în rafturile librăriilor și bibliotecilor, în mintea și sufletul milioanelor de cititori. 

fluențe. Asemenea studii se dezvolta, de altfel, pe fundamentul solid ce îl constituie concepția marxist-leninistă și aceasta presupune afirmarea unor puncte de vedere inedite, substanțial argumentate, rod al unei analize științifice multilaterale. Din această perspectivă se cuvine — așa cum a- rătam — să arcuim priviri asupra viitorului și să ne întrebăm, în mod mai concret, care sînt principalele linii ale evoluției comparatismului româneso și ce obligații revin cercetătorilor ?Se dovedește utilă organizarea, tn continuare, a consfătuirilor de literatură comparată. Ele înlesnesc nu numai confruntările de idei, dar marchează cu limpezime succesivele etape ale cercetării. înregistrînd realizările și deficiențele Bineînțeles, e necesară o îmbunătățire continuă ® organizării acestor consfătuiri, a conținutului și eficacității lor, precizîn- du-se tematica lor și insistîndu-se asupra problemelor actuale, de o deosebită semnificație. Considerăm necesară continuarea seriei de volume pe care le publică Editura Academiei, volume în care se pot aduna cele mai bune comunicări și studii elaborate în ultimii ani.Desigur însă că cea mai mare a- tenție se cuvine a fi acordată problemelor de conținut, obligațiilor ce revin specialiștilor în aprofundarea domeniului pe care 11 studiază. Ni se pare a fi necesară, mai întîi, extinderea și adîncirea tuturor tipurilor de cercetări comparatiste privind deopotrivă relațiile internaționale, ca și paralelismele și, totodată, studiile de caracterizare ale specificului național prin comparație. Tn cadrul întregii problematici, ar fi binevenită o revizuire a vechilor cercetări în lumina metodelor noi și a concepției noastre științifice. O asemenea ' . "deopotrivă, tuturor perioade^ melor studiate în trecut. Sî- sare, mai departe, mai multe riate și mai adînci cercett vire la spațiul sud-est eu , nu mai puțin acolo unde e cu tință, e util să se întreprindă teze referitoare la diferitele influe' '• străine Un bilanț revizuit și cone trat în priviri generale, care să lorifice contribuțiile trecutului, se pare absolut obligatoriu pent cercetători! de azi. Apoi vom pute; merge mai departe, îndeosebi spre cercetări referitoare la paralelisme și privind structura specificului național. De o deosebită însemnătate ni se par și studiile care se referă la imaginea popoarelor de peste hotar® răsfrînte tn literatura noastră și invers In acest fel se pot întări relațiile spirituale dintre diferite națiuniNu vor trebui uitate cerceta, .e c« privesc filiațiile de idei și teme, dar nici cele care au ca obiect, teoria literaturii comparate. în acest din urmă domeniu s-au adus, tn ultimii ani, țmele contribuții ce merită a fi subliniate și continuate. Teoria în strînsă relație cu practica cercetării alcătuiește — se înțelege — un domeniu de mare importanță.Iată, așadar, unele dintre sarcinile ce, cred, ar reveni comparatismului român contemporan atît pentru a-și aduce contribuțiile lui proprii la dezvoltarea științei naționale, cît. și pentru a se situa în permanență la nivelul comparatismului mondial. Ele sînt consonante cu tezele și dezbaterile ideologice ale Congresului: al X-lea al partidului care prevăd dezvoltarea cercetării în domeniul istoriei naționale și ai sociologiei, literatura comparată tncadrîndu-se — după cum se știe — în cîmpul istoriei literare și utilizînd, astăzi, tot mai mult dietodele sociologiei, a- vînd menirea de a aduce noi contribuții la promovarea științei noastr® literare, exprimînd efortul creator al tuturor generațiilor de cercetători.

20.
1 „C. I. Nottara"

: Othello — 19,30 ; 
Dialog despre 
20.

1 Mic : Carlota —
I Glulești : Absența

I „Ion Creangă" :
io.

„Țăndărică" (sala
Aventurile

17

FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
TEATRU 1969
• Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani : Recital Eminescu; 
Teatrul Național Craiova : Reci
tal de „Poeme și balade" ; Tea
trul Național Cluj : Visul (spec
tacolele au loc în sala „Studio" 
a Teatrului Național „I. L. Cara
giale") — 10,30.
e Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț : Cronica lui Laonic (în 
sala „Comedia" a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") — 20.
• Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic —. 20. Dirijor : 
Mihai Brediceanu. ~ • --_
stantin Kulka (R. P. Polonă).
• Opera Română '
terfly — 19,30.
® Teatrul de Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sțurdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunos
cute — î‘
O Teatrul 
Magheru) 
Studio): 
goste —
O Teatrul
• Teatrul
19,30.
o Teatrul 
veste neterminată 
c Teatrul . 
Calea Victoriei) .
Plum-Plum
o Teatrul de stat din Galați 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Florin și Florica — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase~ (sala Savoy) : Varietăți *69 
— 19,30 ; (sala din Calea 
nr. 174) : Femei, femei,
19,30.
O Teatrul de revistă ș! 
„Ion Vasilescu" : Acul 
Gurton — 19,30.
e Ansamblul „Perinița" 
mică a Palatului) : Concert coral: 
„Iarna pe uliță" — 20.
a Circul de stat : Rapsodia »ua-



SCÂNTEIA — vineri 12 decembrie 1969 PAGINA 5

PLECAREA TOVARĂȘULUI
VENELIN KOTEVJoi dimineața a părăsit Capitala, !ndreptîndu-se spre patrie, tovarășul Venelin Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită prietenească în țara noastră.

Cronica zilei
Joi dimineața a sosit în Capitală, la invitația Ministerului învățămîn- tului, prof. dr. Plio Borisov Mișev, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Plovdiv.Timp de două săptămîni, oaspetele bulgar va vizita institute de medicină și farmacie și clinici de chirurgie din București și Cluj și va purta discuții de specialitate cu conducători ai învățămîntului superior medical din țara noastră.

*Joi seara a părăsit Capitala delegația Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitate în drepturi a popoarelor, condusă de Nikola Vu- janovici, președintele ligii, care, 'a invitația Comitetului național pentru apărarea păcii, a făcut o vizită în țara noastră.Pnintre persoanele oficiale prezente la plecare, se aflau prof. univ. Tudor D. Ionescu, președintele C.N.A.P., și Milorad Komatina, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București.
Citiji în

.-ALMANAHUL
sti

.viașim.

-SCINTEIA 1970
înc;.

în adîncurile
- „continentului albastru”

...o lectura completa 
a scufundărilor subma* 

ejine întreprinse de oa* 
;enl, parte a marii epo

pei umane prezentate 
an de an în Almanahul 
Scînteia.

® CALEA SPRE COMORILE EPA
VELOR o ALEXANDRU CEL 
MARE, SCAFANDRU LA 90 DE 
METRI SUB APĂ o OAMENI1- 
BROASCĂ Al ANTICHITĂȚII 
DISTRUG FORTIFICAȚIILE SUB
MARINE ALE INAMICULUI 
• CINE ESTE PĂRINTELE LUI 
NAUTILUS? • CAROL QUIN- 
TUL ASISTĂ LA O PREMIERA 
SUB APELE RIULUI, CU LUMI
NAREA APRINSA • O SEMNA- 
TURA-TESTAMENT; PÎNĂ AICI 
REZISTĂ OMUL • LA 11000 
METRI ADÎNCIME, UN HU- 
BLOU ÎNCEPE SA CRAPE.- 
9 OMUL-AMFIBIE Șl GREFA 
CARTUȘULUI CU... OXIGEN

4--------------------------- (
1 ABONAMENTE 
' LA ZIARE Șl REVISTE i

Continuă contractarea abona- | 
mentelor pentru anul 1970 la j 

i ziarele și revistele românești. In 4 
I prealabil, consultați catalogul ? 
) presei românești, care se află la ) 
4 oficiile P.T.T., la factorii poștali ( 
, și difuzorii de presă din între- i 
) prinderi și instituții. 1
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Comerțul prin coletârie ' 
al cooperației de consum 'Apropierea sărbătorilor de sfîr- ( fit de an invită la generozitate, ' la delicatețe, amintindu-ne tot- ) odată de acea tradiție strămoșeas- 4 că de a oferi celor apropiați un ’ cadou, o atenție. țUn dar ales din vreme, potri- 4 vit preferințelor destinatarului, 1 va fi bine primit. )în cadrul „Lunii cadourilor" a- 4 veți posibilitatea să alegeți un ca- < dou util adresîndu-vă — prin- 1 tr-o simplă carte poștală —- sec- 4 ției „COMERȚ PRIN COLETĂ- <’ RIE“, a cooperației de consum 1 din București, str. sergent Nuțu Ion, nr. 8—12, sectorul 6. Plata < se face la primirea coletului, prin ’ ramburs. Așa puteți comanda sec- ț ției „Comerț prin coletărie’ a 4 cooperației de consum din Bucu- rești articole la prețuri larg acce- ? sibile : căciulițe și fulare flaușate ) pentru copii, ciorapi de lînă pen- 4 tru bărbați, căciuli bărbătești din i import din R. P. Ungară, basmale 1 de lînă, pantaloni de ski.La această unitate puteți co- i manda și ceasuri de mînă sau de ' masă din import, aparate de ra- ț dio „Zefir", garnituri de așternut 4 de pat din șifon alb (un cearșeaf .’ de pat, un cearșeaf de plapumă ) 4 fețe de pernă), precum și mașini 4 de tocat carne, cu accesorii, ma- / șini universale de măcinat și alte ) articole.

înainte de plecare, oaspetele bulgar a fost salutat de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.(Agerpres)

In timpul șederii în țara noastră, membrii delegației au avut întrevederi și au purtat discuții la Comitetul național pentru apărarea păcii, precum și la comitetele județene de luptă pentru pace Galați și Cluj. Oaspeții iugoslavi au avut, de asemenea, întîlniri cu reprezentanți ai conducerii Asociației de drept internațional și relații internaționale, Consiliului național al societății de Cruce Roșie și Institutului de studii sud-est europene. Ei au vizitat, totodată, obiective social-culturale din Capitală și din județele Galați, Cluj și Prahova.
★Prof. dr. Gheorghe Goldiș, vicepreședinte al Uniunii societăților de științe medicale, șeful Clinicii de pediatrie a spitalului Fundeni, a fost ales membru activ al Societății europene pentru cercetări științifice in pediatrie cu sediul la Zurich.(Agerpres)

9 VOR DEVENI REALITATE O- 
RAȘELE-SUBMARINE ?• O FA
BULOASA MINA, SONDA Șl 

CĂMARA A UMANITĂȚII

(Urmare din pag. I)gal, era beneficiarul el direct și cu toate că avantajele ce’ ar fi decurs din reușita realizării unor instalații de epurare a apelor reziduale pe principiul turbionării (suprafață construită redusă, deci investiții mici, posibilitatea confecționării lor cu materiale existente in țară, consum de energie electrică scăzut și posibilitatea reglării și automatizării) nu puteau s-o lase, în mod normal, indiferentă. Datoria sa era să-i asigure experimentarea printr-o stație pilot, pentru a se trece la o aplicare pe scară industrială.Lucrurile își urmau însă cursul ea și cum invenția nu ar fi existat, iar semnele de impacientare ale inventatorului, înregistrate la început doar cu indiferență, au sfîrșit prin a produce primele iritări. I s-a comunicat, în cele din urmă, hotărîrea de aplicare a invenției la întreprinderea „Dîmbovița" din Capitală, cu condiția ca proiectul să-l execute autorul însuși. L-a făcut. Aproape 70 de desene de execuție lucrate noaptea, în afara orelor de serviciu. Pentru ca, după ce a fost gata, să se descopere că, de fapt, lucrase inutil : proiectul era bun, stația însă nu putea fi construită pentru simplul motiv că fabrica „Dîmbovița" nu avea disponibil... spațiul necesar. Nu-i nimic — 1 s-au dat asigurări — se va aplica la Tăbăcăria minerală Jilava. După alte două luni s-a constatat insă că la această unitate nu era necesară construirea unei stații de epurare. Nu-i nimic — au continuat „a- sigurările" — se va aplica la „Par- tizanul“-Bacău. Inginerul Balșeanu să facă, deci, un nou proiect de execuție. De acord ? De acord, numai să se încheie odată povestea aceasta, care ajunsese să-i macine nervii. Au urmat alte nopți de muncă, alte zeci de desene tehnice. Și, după ce totul a fost încheiat, o nouă surpriză : deocamdată întreprinderea respectivă nu avea prevăzute fonduri de investiții pentru o asemenea lucrare...Ultimul episod se distinge prin- tr-un element care a îmbogățit oarecum metodologia tragerii de timp : un litigiu între tăbăcăria Bucovăț de lingă Craiova (pentru care inginerul Balșeanu a elaborat, de asemenea, un proiect de execuție a stației de epurare) și A.M.I.T. — întreprinderea de accesorii metalice pentru industria textilă (care a realizat turbioni- zorul conform proiectului). De notat că ambele unități sînt în subordinea M.I.U. iar neînțelegerea dintre ele asupra modului de realizare fizică a stației de epurare s-a datorat negli

0 lucrare despre politica 
externă a României 

intre cele două 
războaie mondiale

Sub egida Institutului de stu
dii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., a apărut, in Editura militară, lucrarea 
„Studii privind politica externă 
a României (1919—1939)" (344
pag.). Ea cuprinde o serie de stu
dii referitoare la: România și ti
nete probleme ale dezarmării și 
ale definirii agresorului (1919— 
1933) de Gheorghe Matei; Româ
nia și conferințele balcanice 
(1930—1934) de Eliza Campus; 
România și securitatea colectivă 
în sud-estul Europei (1933—1938) 
de Dumitru Tuțu; Poziția Româ
niei la Montreaux 1936 de Ro
bert Deutsch ; Cu privire la po
litica, externă a României în 
perioada guvernării Goga-Cuza 
de Florea Nedelcu; Imperativul 
organizării securității și păcii eu
ropene și politica externă a Ro
mâniei în ultimele luni de pace 
(aprilie-august 1939) de Viorica 
Moisuc ; Considerații privind ne
utralitatea României la începu
tul celui de-al doilea război 
mondial de Al. Gh. Savu.

tnscriindu-se printre lucrările 
valoroase ale istoriografiei ro
mânești de după eliberare, lu
crarea „Studii privind politica 
externă a României (1919—1939)" 
se adresează atît specialiștilor 
cit și unor cercuri largi de citi
tori.

SPORT
Aseară 98-81 cu M.T.V. Giessen

Steaua in turul II 
al „Cupei cupelor” la baschetDoar două puncte le-au mai trebuit baschetbaliștilor de la Steaua pentru ca, aseară, în meciul cu M.T.V. Giessen (R.F.G.), să „atingă* suta, o cifră care, în acest sport, a- rată o foarte bună precizie la coș. In general, putem subscrie la aprecierea privind eficacitatea echipei antrenate de Vasile Popescu; în partida din sala Floreasca (retur al disputei de acum o săptămînă, de la Giessen, contînd pentru „Cupa cupelor"), bucureștenii au avut inițiativa și au condus detașat, termi- nînd victorioși la un scor edificator : 98—81 (50—35).Partea cea mal deosebită a acestei partide, în care la drept vorbmd steliștii erau marii favoriți, a fost situată — cu „conslmțămîntul" echi-

în cîteva rînduriLA NEAPOLE s-a desfășurat primul meci dintre echipele F.C. Neapole și Ajax Amsterdam contînd pentru optimile de finală ale „Cupei europene a tlrguri- lor“ la fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor italieni cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul înscris în minutul 37 de Manservizi.LA RONNEBURG (R.D. Germană) s-a disputat meciul internațional a- mical de handbal dintre reprezentativele feminine ale R.D. Germane și României. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 17—11 (10—5).Astăzi la Erfurt cele două echipe vor susține o nouă întîlnire.
jenței direcției tehnice a aceluiași minister, care nu le-a precizat sarcinile de la bun început. De ce toate acestea ?

★Există aici o coincidență izbitoare 
și anume că invenția în cauză a a- părut pe. firmament chiar in momentul cînd la M.I.U. se punea problema realizării unei stații de epurare a apelor reziduale pentru una din marile întreprinderi textile. Poate că tocmai acesta a fost ghinionul ei... De ce ghinion și nu șansă ? — veți întreba pe bună , dreptate. Ghinion, pentru că direcția tehnică și institutul de proiectări din cadrul ministerului își conjugau eforturile în căutarea unei soluții tehnice... de import. îmbinînd într-un mod original agrementul propriu cu paguba statului, au examinat ei mai 

EXPERIMENTĂM INVENȚIA 
SAU INVENTĂM ȘICANE?

multe oferte ale diferitelor firme producătoare și. ca și cum ar fi participat la un concurs de alegere a soluției celei mai dezavantajoase, s-au fixat asupra unei instalații ’ costisitoare și greoaie, care necesită un mare volum de lucrări anexe șl, în plus, se caracterizează printr-un randament scăzut și un consum enorm de energie electrică. Cu toate obiecțiile aduse în consiliul tehnico-ști- ințific al ministerului, instalația respectivă. încă insuficient experimentată în însăși țara de origine, a fost cumpărată, montată și... nu merge. Se pâre chiar că nici nu va funcționa vreodată Așa că cei aproape 4 milioane de lei cît a costat se vor duce frumușel pe gîrlă.A doua „coincidență" care nu poate fi neglijată : unul din cei cărora le incumbă răspunderea cea mai directă pentru achiziționarea dm străinătate a instalației amintite este a- ceeași persoană care, în cadrul ministerului, „s-a ocupat" și „a răs

întoarcerea de la Budapesta 
a delegației Consiliului Național 
al Frontului Unității SocialisteJoi s-a înapoiat In Capitală delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de Vasile Potop, secretar al consiliului, care, la invitația Frontului Popular
Știri culturale

In peisajul artistic al Capitalei, 
deosebit de bogat luna aceasta, se în
scrie și Salonul de pictură și sculp
tură al municipiului București, or
ganizat de Comitetul pentru Cultură 
și Artă al municipiului, împreună cu 
Uniunea Artiștilor Plastici. începînd 
de joi, în sala Dalles sînt expuse 
245 de picturi și 105 sculpturi, selec
ționate dintr-un număr de peste 1 000 
de lucrări prezentate.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de artistul poporului Alexandru 
Ciucurencu. !n continuare, prof. univ. 
Virgil Brădățeanu, președintele Co
mitetului pentru Cultură și Artă al 
municipiului București, a mulțumit 
artiștilor pentru participarea lor la 
această manifestare tradițională. La 
vernisaj au fost prezenți artistul po
porului Ion Jalea, președinte de o- 
noare al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Vasile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Marin Rădoi, secretar al Co
mitetului de partid al municipiului 
București, reprezentanți ai Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, alte persoane oficiale, precum 

pel noastre — cam Ia jumătatea reprizei secunde; Steaua s-a aflat a- tunci în momente destul de dificile, superioritatea în joc trecînd de partea oaspeților. Scorul a început să se schimbe vertiginos prin șirul, neîntrerupt Ia un moment dat, de coșuri- reușite de către aceștia. Tactica formației vest-germane („om la om pe tot terenul") i-a surprins pe baschetbaliștii noștri, iar micșorarea vizibilă a avantajului de puncte ce-1 aveau (pînă la numai 3 puncte 1) le-a redus simțitor puterea de concentrare în finalizarea fazelor sub panoul advers. încurajările publicului, pe de o parte, calmul și sfaturile transmise de antrenor, pe de altă parte, și-au găsit efectul mult dorit : cu vreo cinci minute înainte de sfîrșitul meciului, echipa bucu- reșteană și-a reluat rolul în serios și s-a distanțat atît cît de fapt reprezintă diferența generală de valoare dintre cele două formații...în această „cursă a eficacității" — cum, de fapt, poate fi considerat meciul de aseară — coșgeterii echipelor au fost : Tarău (35 de puncte pentru Steaua) și JungnickeI (20 de puncte pentru M.T.V. Giessen).Cîștigînd la București cu o diferență mai mare decît pierduse la Giessen (84—85), echipa Steaua s-a li ficat pentru turul doi al „Cupei , 'r jelor", urmînd să joace cu formația Polonia-Varșovia. Antrenorul steliștilor ne-a spus aseară că cele două meciuri cu baschetbaliștii polonezi se vor disputa, pe baza a- cordului dintre cluburile respective, luna viitoare (11 ianuarie la Varșovia ; 25 ianuarie la București).
puns" nemijlocit, In sensul arătat mai sus, de materializarea invenției românești : C. Strugaru, fost, pînă la reorganizarea M.I.U., director adjunct în direcția tehnică, iar actualmente inspector în același minister.Pe fundalul acestor „coincidențe" l-am solicitat tovarășului S. Strugaru, încă atunci cînd deținea vechea funcție, o convorbire asupra invenției lui Balșeanu. Ue-i drept, tovarășul Strugaru n-a ezitat să-i recunoască pregătirea teoretică temeinică și spiritul inventiv. („Ce-i al lui e al lui, are o minte sclipitoare; Dar...") Dar probabil 'că l-ar fi apreciat ou adevărat dacă aptitudinile sale de creator n-ar fi depășit stadiul potențial, dacă ar fi rămas, să zicem, un tel de inventator fără invenții — sau, măcar, fără invenția asta, care !-a dat atîta bătaie 

de cap De altfel, în accepția sa, nici nu am avea de-a tace cu o invenție, ci cu o simplă inovație, brevetul însuși nefiind. pînă la confirmarea sau infirmarea practicii, decît un petic de hîrtie. Deci, întîi să se facă experimentarea și, după aceea. în funcție de rezultate, da, va fi și dînsul dispus s-o recunoască drept invenție și să subscrie la aplicarea ei în producție. Bine, dar și inventatorul dorește e- xact apelași lucru — i-am spus. Și dacă precauția unuia coincide atît de perfect cu dorința celuilalt, de ce s-a tergiversat atîta vreme experimentarea lucrării ? Cine poartă vina acestui timp irosit ?Cine ? în tot cazul nu direcția tehnică — susține categoric tovarășul Strugaru, adăugind că dînsul nu are ce-și reproșa, are conștiința împăcată, o poate Întări chiar sub prestare de jurămînt. „cu mîna pe drapel" (cuvintele îi aparțin). Direcția tehnică, inclusiv directorul său 

Patriotic din R.P. Ungară, a făcut o vizită pentru schimb de experiență In această țară.__ (Agerpres)

și numeroși artiști și iubitori de 
artă.

★
In cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și R. P. Polonă, 
joi a sosit în Capitală orchestra sim
fonică a Filarmonicii naționale din 
Varșovia. împreună cu orchestra, au 
sosit dirijorul Witold Rowicki și pia
nistul Tadeusz Zmudzinski.

In cadrul turneului, oaspeții vor da 
un concert la Brașov și două la Bucu
rești. Programele cuprind lucrări din 
patrimoniul muzicii universale și 
creații ale compozitorilor polonezi.

★Joi după-amiază s-a inaugurat la 
Brașov cenaclul literar al Asociației 
scriitorilor din localitate, care își pro
pune să sprijine și să promoveze ti
nerele talente. Cu acest prilej, tineri 
scriitori au citit din lucrările lor.

Astfel de cenacluri, îndrumate de 
membri ai Asociației scriitorilor din 
Brașov, au mai luat ființă la Sibiu, 
Sf. Gheorghe, Deva și Petroșani.

(Agerpres)

RUGBI

Formația franceză pentru 
meciul cu echipa RomânieiFederația franceză de rugbi a definitivat echipa care va întîlni duminică, la Tarbes, selecționata României. Iată componența „15“-lui francez i Villepreux, Bourgarel, Trillo, Marot, Bonal, Dehez, Puget, Darbos, Dauga, Viard, Savitsky, Bastiat, A- zarete, Benesis, Irațabal. Ca rezerve au fost desemnați : Dargelez, Lasser- re, Vignaux, Billieres, Sutra.
Lotul român a sosit în 

FranjaSelecționata de rugbi a României care va întîlni duminică la Tarbes echipa Franței a sosit joi la amiază la Paris. Pe aeroportul Le Bourget, rugbiștii români au fost salutați de reprezentanți ai federației franceze de specialitate. Seara, echipa de rugbi a României a plecat eu trenul la Tarbes.
FOTBAL

După meciul 
Anglia-PortugaliaComentînd meciul amical de fotbal disputat la Londra între echipele Angliei și Portugaliei, corespondentul Agenției „France Presse" notează printre altele 1 Deși Anglia și-a adăugat o nouă victorie în palmares, cei 100 000 de spectatori prezenți la Wembley au fost, se pare, decepționați, întrucît ei se așteptau la o victorie mai netă (gazdele au cîștigat cu 1—0). Meciul a început bine pentru englezi, care au dominat categoric în prima repriză. In acest răstimp gazdele au înscris golul victoriei prin Jackie Charlton. In repriza a doua englezii au scăzut ritmul, permițînd oaspeților să atace mai- decis, dar atacanții au ratat cîteva bune ocazii. In minutul 70 Anglia are prilejul să mărească scorul dar Lee ratează o lovitură de la 11 m.

adjunct, din acea vreme, „și-au făcut datoria", i-au dat autorului lucrării tot sprijinul și dacă experimentarea nu a avut loc pînă acum de vină e numai el, Balșeanu, care n-a a- vut altceva mai bun de făcut decît să-și pună... singur bețe în roate și să-și frîneze materializarea invenției.
★Vi se pare de necrezut 7 Iată de ce am reluat chestiunea cu „șeful șefului" inventatorului, tovarășul Vasile Dumitrescu, fost, tot pînă la reorganizare, director al direcției tehnice, iar în prezent director adjunct la direcția tehnică-dezvoltare. Calm, binevoitor, privind lucrurile cu oarecare detașare, dumnealui a simplificat cazul, prompt și decis, spunînd că de fapt discutăm o falsă problemă. Că, în fond, Balșeanu n-ar 

avea de ce se plînge, timpul scurs nu-i prea lung în comparație cu stagiile de așteptare și cu avatarurile aproape fatalmente inevitabile ale altor invenții și Inventatori ( ? 1), dar că aci și-au pus probabil amprenta pe de o parte nerăbdarea sa, pe de altă parte temperamentul „mai dur, mai vulcanic" al Iui C. Strugaru, care i-a dat impresia de persecuție, deși, în realitate l-a ajutat etc. Așa că nu e bine să exagerăm, nu e un caz care §ă merite atenția presei și, scriind despre el, nu i s-ar face un serviciu nici lui Balșeanu, nici altcuiva...Privind cazul într-un context mai cuprinzător, tovarășul Ion Popescu, adjunctul ministrului. în subordinea căruia se afla direcția tehnică, a găsit că. totuși, soarta acestei invenții a fost vitregă, drumul ei spre aplicarea in practică mult prea lung și cu complicații inutile. Nici dînsul n-a fost de părere însă să se scrie

Miting de protest al tineretului 
și studenților din Capitală 
in legătură cu masacrul 

de la Song My
Joi după-amiază a avut loc la Casa de cultură a studenților din Capitală un miting de protest al tineretului și studenților din București, organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Comitetul Executiv al Uniunii Asociațiilor studențești din România, în legătură cu masacrul de la Song My.La miting au luat parte tineri muncitori, elevi și studenți români și străini care învață în instituțiile de învățămînt superior din orașul București.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei Republicii Democrate Vietnam si ai ambasadei Republicii Vietnamului de sud la București.Manifestarea a fost deschisă de Gheorghe Vasilescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S. din centrul universitar București. In continuare, a luat cuvîntul Mihai Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R., care, referindu-se la odiosul masacru de la Song My, unde militarii americani au ucis peste 500 de bătrîni. femei și copii, a spus iRăzboiul de agresiune pe care îl duc imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez este o manifestare brutală a politicii imperialiste de înăbușire a aspirațiilor popoarelor spre libertate. Independență și progres social Noi, tineretul și studenții din Republica Socialistă România, sîntem convinși că sutele de mii de soldați americani aduși în Vietnamul de sud de la distanțe de mii de kilometri nu vor fi niciodată capabili să înăbușe cu armele voința poporului vietnamez, moralul său impresionant, eroismul cu care își apără dreptul la libertate, patria și ființa națională. Ne exprimăm protestul energic, a spus vorbitorul în încheiere, față de acțiunile agresive ale imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez, față de actele de barbarism săvîrșite de soldații americani în Vietnamul de sud.Au vorbit apoi studentul Julio Chl- niones, din Cuba, și studentul african Kan Eliman, care învață în țara noastră. Ei au dat glas sentimentelor de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez și au înfierat atrocitățile săvîrșite de trupele americane împotriva populației din Vietnamul de sudIn cuvîntul său, dootorandul vietnamez Dang Ngoc Tan a subliniat că masacrul de la Song My este unul din cele mai barbare pe care le-au săvîrșit imperialiștii americani tn Vietnam și a chemat tineretul și studenții din întreaga lume să condamne cu și, mai- mare asprime această odioasă crimă, să sprijine lupta po-
vremea
Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 decembrie. In țară : Vremea se menține în general umedă. Cerul va fi variabil, mai mult noros în sud-ves- tul țării, unde și precipitațiile vor fi mai frecvente. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Ceață locală. In Bucu- reș'ti : Vreme în general umedă, cu cerul variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații mai frecvente In prima parte a intervalului. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere. Dimineața ceață slabă.

în presă despre ea, cel puțin deocamdată, dat fiind că nu reprezintă un caz tipic pentru M.I.U. : dovadă standul de invenții realizate sub e- gida acestui minister și expuse în cadrul E.R.E.N. '69. De altfel, potrivit informațiilor sale, invenția lui Balșeanu, după ce a ieșit din infernul incertitudinii, e pe cale să scape și din purgatoriul așteptării prelungite : singura chestiune care mai trebuie rezolvată pentru a ajunge în... paradisul aplicativ constă în două pompe speciale pentru care va interveni personal la directorul uzinei respective ca să le livreze cît mai rapid. Și într-adevăr, de față cu mine, a obținut telefonic promisiunea că pompele necesare instalației de epurare vor fi livrate intr-un termen scurt. După care nu mai rămînea decît să-l însoțesc pe tovarășul adjunct al ministrului la Bucovăț, pentru a fi de față la doritul succes al experimentării. Iar apoi, consemnînd realizarea ca atare, să facem, firește, o retrospectivă a acestui zbucium creator, să criticăm ceea ce este de criticat pentru ca piedicile și dificultățile survenite să nu se'mai poată repeta. în alte cazuri, pe viitor....Trecînd peste nuanțele de compromis, propunerea era, să zicem, acceptabilă. Cu condiția însă ca lucrurile să decurgă într-adevăr așa. Din păcate, n-au decurs și nici nu puteau decurge așa, pentru simplul motiv că situația relatată de tovarășul adjunct al ministrului era ea însăși reflexul unei dezinformări din partea subordonaților săi. In realitate, după transportarea turbionizo- rului Ia Bucovăț nu s-a mai întîm- plat nimic sau aproape nimic, A.M.I.T.-ul uitîndu-și complet obligația de a efectua respectivele lucrări de construcție și montaj.Și lunile au trecut, și vor mai trece altele, iarna se apropie și atunci, practic, nu se va mai putea face nimic, date fiind „condițiile obiective" defavorabile, iar instalația, lăsată în voia intemperiilor, va avea desigur de suferit. Alte complicații, alt timp pierdut... Prin ce se poate oare justifica această erodare sistematică a unui valoros „extract de inteligență creatoare", cum a fost caracterizată de către un . mare inventator orice creație a spiritului inventiv ?Iată de ce rîndurile de față apar acum, cu tot regretul că „retrospectiva" nu a fost prilejuită de succesul unei experimentări prea mult așteptate.

porului vietnamez pînă la victoria finalăIn încheiere, participant» au adoptat o moțiune de protest în care se spune : Alăturîndu-ne forțelor progresiste din întreaga lume, noi, studenții români și cei din alte țări care studiază la București, condamnăm cu hotărîre masacrul de la Song My și celelalte crime odioase comisa de agresorii americani în Vietnamul de sud și cerem pedepsirea imediată a celor vinovați de aceste crime. Ne exprimăm protestul energic față de acțiunile agresive ale imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez. solidaritatea noastră deplină cu lupta sa eroică, pentru apărarea independenței naționale, suveranității, integrității teritoriale și reunifi- cării patriei.în lupta sa dreaptă pentru neatîr- nare. pentru apărarea ființei sale naționale. poporul vietnamez se bucură de simpatia și sprijinul tuturor forțelor progresiste, al popoarelor Iubitoare de pace din întreaga lume. Profund atașați principiului respectării dreptului fiecărui popor de a-și afirma ființa națională, tineretul și studenții români, împreună cu întregul popor, cer cu hotărîre ca S.U.A. să pună capăt imediat agresiunii din Vietnam, să-și retragă în totalitate șl necondiționat trupele din Vietnamul de sud, iar poporul vietnamez să fia lăsat să-și rezolve treburile interne, inclusiv problemele unificării patriei, corespunzător dorinței și voinței proprii, fără nici un amestec din afară.Asigurînd poporul vietnamez da întregul nostru sprijin politic, material și moral, ne exprimăm convingerea de nezdruncinat că lupta sa eroică împotriva agresorilor americani va fi încununată de succes.(Agerpres)
Debrecenul 

după

25 de uni

corespondenta 
DIN BUDAPESTA 

DE LA AL. PINTEA

Cîteva Imagini transmise zilele trecute de televiziunea ungară despre noile construcții ale De- brecenului au readus în memorie fapte petrecute cu un sfert de secol în urmă. Era spre sfîrșitul toamnei anului 1944. O- rașul trăia zile grele. Siliți să se retragă din fața ofensivei trupelor sovietice șl române, hitleriștii aruncau In aer depozitele, clădirile unor instituții centrale, drumurile.Luptele pentru eliberarea De- brecenului au fost deosebit de sîngeroase. Luptînd cot la cot, ostașii celor două divizii sovietice și două divizii românești au înfrînt rezistența disperată a dușmanului, cucerind orașul casă cu casă. Numeroși ostași sovietici și români și-au vărsat în acele zile singele pentru eliberarea orașului de sub ocupația hitleristo-horthystă. în această zonă, inamicul a pierdut a- tunci patru divizii, 26 de avioane, 138 de tancuri, 130 de tunuri grele și multe alte materiale de luptă. Zdrobirea forțelor inamice in zona Debrecenulul a avut urmări hotărîtoare pentru soarta sistemului defensiv fascist din estul Ungariei.In anii care au urmat eliberării, prin priceperea și hărnicia locuitorilor săi, Debrecenul, ca și multe alte localități ale Ungariei, a renăscut din ruine. Am revăzut de curînd orașul. Clădiri frumoase, străzi largi, vitrine luminoase se impun privirilor de la bun început. în oraș s-au construit noi întreprinderi industriale, peste 5 000 de apartamente, numeroase școli, unități sanitare și lăcașuri de cultură. Debrecenul este cunoscut astăzi nu numai ca un centru industrial*, ci și ca un important centru artistic și universitar al țării. Anii care au urmat eliberării nu au schimbat numai înfățișarea orașului, ci și viața și destinele locuitorilor săi — ca și ale Întregului popor ungar. Locuitorii orașului sînt mîndrl că aici s-a constituit, în luna decembrie 1944, primul guvern popular democrat al Ungariei eliberate.Cu prilejul împlinirii unul sfert de secol de la eliberare, în cartea de onoare a orașului au fost trecute numele ostașilor și ofițerilor sovietici și români care și-au jertfit viața în luptele pentru eliberarea Debre- cenului. La monumentul închinat eroilor români din piața Bocskal, pe care stă scris : „Ridicat cu pioasă recunoștință în memoria ostașilor români căzuți pentru eliberarea Debrecenului”, au fost depuse coroane de flori din partea organelor de partid și de stat, iar la adunarea festivă, organizată cu această o- cazie, au fost reamintite faptele de arme ale ostașilor și ofițerilor româniGesturi simple, dar care exprimă recunoștință și cinstirea sinceră pe care locuitorii Debrecenului o poartă celor care au luptat și s-au jertfit pentru eliberarea orașului lor.
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ÎN COMITETELE ADUNĂRII
GENERALE A O. N. U

Vizita în U.R.S.S PARIS

Adoptarea unor rezoluții 
privind:

a delegației

militare române în problema

Ambasadorul României SOFIA

13 ARMELE CHIMICE
Șl BACTERIOLOGICENEW YORK 11. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție privitor la armele chimice ți bacteriologice, inițiat de state socialiste, printre care și România. Pe parcursul dezbaterilor, numeroase state occidentale, iatino-america- ne șl afro-asiatice, printre care Anglia, Austria, India, Nigeria, Brazilia, Statele Unite, s-au alăturat proiectului de rezoluție, ridicînd astfel la 30 numărul coautorilor.Rezoluția subliniază, printre altele, că realizarea unui acord asupra interzicerii fabricării, perfecționării și stocării armelor chimice și bacteriologice, în vederea eliminării lor complete din arsenalele statelor, ar constitui un pas important pe calea dezarmării generale și totale, a menținerii păcii in întreaga lume. Documentul evidențiază urgența pe care o prezintă rezolvarea acestei probleme majore și cere Comitetului pentru dezarmare de Ia Geneva să ia tn dezbatere chestiunea realizării unui a- cord internațional asupra punctelor conținute în proiectul de convenție (al statelor socialiste) privitor la interzicerea fabricării, perfecționării și stocării armelor chimice și bacteriologice. De asemenea, rezoluția cere Comitetului pentru dezarmare de la Geneva să supună un raport Adunării Generale a O.N.U., anul viitor, privitor la progresele înregistrate la negocierile asupra eliminării armelor chimice și bacteriologice din arsenalele militare ale statelor. Rezoluția face apel la toate statele care pînă în prezent nu au aderat la protocolul de la Geneva din 1925 privitor la interzicerea folosirii unor categorii de arme chimice și bacteriologice, să devină parte la acest important document internațional pînă la sesiunea jubiliară de anul viitor a Adunării Generale. - •Comitetul pentru problemele politice și de securitate a adoptat, totodată, proiectul de rezoluție, supus dezbaterilor de un grup de 21 de state membre, privitor la interzicerea folosirii agenților chimici și bacteriologici în timpul conflictelor militare. împotrivă au votat Australia, Portugalia și Statele U- nite.In încheierea ședinței comitetului s-au adoptat, cu majoritate de voturi, două proiecte de rezoluție la punctul privind transpunerea în practică a propunerilor conferinței statelor neposesoare de arme nucleare. în aceste documente se subliniază necesitatea promovării pe plan internațional a unei mai bune cooperări în folosirea tn scopuri pașnice a energiei nucleare In interesul armonizării dezvoltării relațiilor dintre statele nucleare ți cele nenucleare. De asemenea, se recomandă continuarea urmăririi de către O.N.U. a transpunerii tn practică 

a concluziilor conferinței statelor neposesoare de arme atomice.

tabile între toate țările lumii, menite să contribuie la dezvoltarea e- conomică accelerată a acestora. Astfel de relații se pot dezvolta numai pe baza respeotării de către toate statele a principiilor suveranității, independenței, neamestecului în treburile interne ale altor țări, avantajului reciproc. România nu a precupețit nici un efort la UNCTAD și in alte organisme și organizații internaționale, în vederea realizării și respectării acestor principii.
★In Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome continuă dezbaterile asupra progreselor înregistrate în transpunerea în practică a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Această temă, a declarat delegatul român Traian Chebeleu, este de o extremă importanță, deoarece pri- • vește în modul cel mai direct rolul O.N.U. în procesul decolonizării și posibilitatea organizației de a contribui la accelerarea acestui proces. Evident, așa cum arată întreaga experiență istorică, libertatea și independența nu au venit niciodată din afară fiind, dimpotrivă, opera po- însăși declarațiaafară porului respectiv.privind acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale, adoptată în urmă cu 9 ani, evidențiind dorința arzătoare de libertate a tuturor popoarelor, subliniază rolul decisiv al popoarelor în obținerea independenței lor. Rolul O.N.U. și al celorlalte organisme internaționale sînt de a favoriza lupta popoarelor pentru dobîndirea drepturilor lor inalienabile.In ceea ce privește delegația română, în conformitate cu poziția principială a guvernului său de solidaritate cu lupta popoarelor coloniale pentru dobîndirea independenței .............. ..în sa să

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Delegația militară română, condusă de ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-co- lonel Ion Ioniță, care la invitația ministrului apărării, mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, se află în vizită oficială in U.R.S.S., a fost primită joi de A. Liașko, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene. între A. Liașko și general-colonel ion Ioniță a avut loc 
o convorbire caldă, tovărășească.Delegația română a vizitat apoi școala militară superioară de ingineri de artilerie. Comandantul școlii, ge- neral-maior E. M. Kraskevici, a prezentat oaspeților baza materială și de învățămînt.In după-amiaza aceleiași' zile, delegația a părăsit garnizoana militară Kiev. La aeroportul Borispol.ea a fost condusă de general-locotenent G. I. Șalmanov, comandantul regiunii militare Kiev, de generali și ofițeri superiori sovietici.Seara, delegația militară română a sosit la Leningrad. La aeroport a fost întîmpinată de general-colonel 1. E. Șavrov, comandantul regiunii militare, amiralul I. I. Baikov, comandantul bazei maritime militare Leningrad, de generali, amirali și ofițeri superiori din garnizoana Leningrad.Ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, generalcolonel Ion Ioniță, și comandantul regiunii militare, I. E. Șavrov, au trecut In revistă garda de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și U.R.S.S.

PARIS 11 (Agerpres). — Joi s-a desfășurat la Paris cea de-a 46-a ședință a Conferinței cvadripartite I problema Vietnamului.Luînd cuvîntul, Nguyen Thi Binh, ministrul de bxterne al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, a spus că „dacă Statele Unite declară că vor retrage în întregime și fără condiții trupele lor, precum și pe ce.e ale aliaților lor din Vietnamul de sud intr-un interval de șase luni, părțile vor angaja discuțiile pe marginea calendarului și problemei asigurării securității privind această retragere".Pe de altă parte, Nguyen Thi Binh a respins afirmația președintelui Nixon, potrivit căreia incidentul de la Song My este un caz izolat. Este o afirmație „falsă de la un capăt la altul", a adăugat vorbitoarea. „Statele Unite comit una din cele mai sălbatice exterminări — este politica de a arde tot, a distruge lot, a ucide tot". „La 12 noiembrie 1969, a spus ea, trupele americane au comis, de asemenea, crime în masă în satul Binh Duong, omorînd 124 de persoane, printre care copii, femei și bătrîni".Ha Van Lau, care l-a înlocuit în ședința de joi pe ministrul Xuan Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam, a declarat că țara sa „aprobă pe deplin și sprijină fără rezerve" propunerea Guvernului Revoluționar Provizoriu ele a se discuta cu Statele Unite modalitățile de retragere necondiționată a tuturor trupelor lor într-un interval de șase luni. Totodată, Ha Van Lau a acuzat administrația Nixon că intenționează să diminueze importanța conferinței, tergiversînd numirea unui nou șef

n

B COMERJUL
Șl DEZVOLTAREAîn Comitetul pentru problemele e- conomica și financiare al Adunării Generale a fost adoptat tn unanimitate un proiect de rezoluție privind comerțul și dezvoltarea. Documentul invită Conferința Națiunilor UniteS-pentru comerț și dezvoltare (UNCTAD) șl organismele sale permanente să continue discutarea de noi propuneri menite să asigure o desfășurare .avantajoasă tuturor statelor, a relațiilor comerciale, în domenii ca produsele de bază, manufacturate, schimburile .financiare, transporturile maritime.Luînd cuvîntul cu prilejul discuțiilor, delegatul român Marin Bu- hoara a evidențiat rolul important ce revine UNCTAD in promovarea u- nor relații comerciale juste și echi-

Evenimentele 
din Orientul

ApropiatDAMASC. — Postul de radio Damasc a anunțat că un grup de a- vioane israeliene de tipurile „Phantom", „Skyhawk" și „Mirage" a pătruns joi în spațiul aerian al Siriei, avtnd ca scop bombardarea aerodromurilor și a altor instalații militare. Un purtător de cuvînt al armatei siriene, citat de agenția U.P.I., 
a precizat că, în timpul atacului, artileria și aviația siriană au intervenit, împiedicînd avioanele israeliene să-și atingă ținta.TEL AVIV. — Un purtător de eu- vînt militar israelian, citat de agenția Reuter, a declarat că joi mai multe avioane israeliene, care se aflau Intr-o misiune de recunoaștere deasupra teritoriului sirian, au angajat o luptă cu aviația siriană.Pe de altă parte, el a anunțat, de asemenea, că aviația israeliană a bombardat joi o serie de obiective militare egiptene situate în sectorul nordic al Canalului de Suez. Dlipă încheierea misiunii de bombardament, toate avioanele israeliene s-au întors la bazele lor.CAIRO. — Un vint militar a anunță agenția U.P.I.,purtător de cu- declarat la Cairo,anunță agenția U.P.I., că aviația israeliană a încercat să bombardeze o serie de poziții militare egiptene situate în extremitatea nordică a Canalului de Suez, dar că acestea au fost respinse. El a arătat că un avion israelian de tipul „Skyhawk" a fost doborît de artileria antiaeriană egipteană, dar că acesta a căzut pe malul estic al Canalului de Suez.

cvadripartită
Vîetoamuhîal delegației americane la aceste tratative.In discursul său, reprezentantul a- merican Philip Habib nu a făcut altceva decît să reafirme din nou ideeâ așa-numitei ;,retrageri reciproce" a trupelor.

Semicentenarul
Universității 

din LiublianaBELGRAD 11 — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite, Joi Ia Liubliana au continuat festivitățile consacrate împlinirii a 50 de ani de la înființarea Universității din capitala R. S. Slovenia. Cu a- cest prilej, președintelui Tito i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Liubliana pentru contribuția sa la dezvoltarea economică și politică a Iugoslaviei socialiste, la dezvoltarea științei și culturii. Luînd cuvîntul, președintele R.S.F. Iugoslavia a vorbit despre lup.ta pentru emancipare și afirmare a poporului sloven în trecut și lupta tuturor popoarelor iugoslave pentru libertate și independență, despre eforturile și succesele lor în construcția socialistă. Vorbitorul a subliniat necesitatea întăririi frăției și unității popoarelor iugoslave, hotărîrea lor de a a- păra suveranitatea, independența, integritatea teritorială și cuceririle lor revoluționare.

la Viana și-a prezentat
scrisorile

de acreditare

Ședința Comisiei■» >

permanente C.A.E.R 
pentru industria 

alimentară

și libertății, înțelege să-și aducă cadrul Națiunilor Unite întreaga cooperare la orice acțiune menită înlesnească aplicarea cît mai urgentă a Declarației privind acordarea independenței tuturor țărilor ți popoarelor coloniale.Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome a recomandat ca dezbaterea problemei diferendului anglo-spaniol în legătură cu Gibral- tarul să fie amînată pentru sesiunea 
a 25-a a Adunării Generale. Recomandarea urmează să fie aprobată de Adunarea Generală a O.N.U.

transmit:

® SITUAȚIA
REFUGIAȚILOR 
PALESTINIENI

încheierea sesiunii U.E.0.Miercuri seara s-a încheiat cea de-a doua parte a sesiunii a XV-a a Adunării Uniunii Europei Occidentale, deschisă luni la Paris. în ultima zi a dezbaterilor, adunarea a adoptat un raport prezentat de deputatul Edouard Schlpesing asupra „politicii vest-euro- pene în materie tehnologică".

Adunarea Generală â O.N.U. a a- doptat un proiect de rezoluție cu privire la situația refugiaților palestinieni aflați în teritoriile ocupate. ■ Rezoluția subliniază „drepturile inalienabile ale poporului palestinian" și cere „Consiliului de Securitate să ia măsuri eficace, In concordanță cu prevederile Cartei O.N.U., pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor Națiunilor Unite în această problemă".Adunarea Generală a adoptat încă două rezoluții referitoare la situația refugiaților palestinieni. Una dintre ele cere tuturor statelor membre ale O.N.U. să-și .sporească contribuția la operațiunile Oficiului de ajutor și lucrări O.N.U. pentru refugiații palestinieni în Orientul Apropiat, iar cea de-a doua, propusă de Statele Unite, exprimă regretul că nu au fost aplicate rezoluțiile O.N.U. in această problemă, privind repatrierea sau acordarea de compensații refugiaților.
AConsiliul de Securitate a aprobat joi recomandarea secretarului general al O.N.U., U Thant, privind prelungirea pînă la 15 Iunie 1970 a mandatului forțelor Națiunilor Unite din Cipru. Forțele O.N.U. se află în Cipru din 1964.

Negocierile unglo-libiene asupra bazelor militare britanice din această țară, începute la 8 decembrie la Tripoli, nu vor fi afectate de către tentativa de lovitură de stat din a- ceastă țară, au anunțat joi cercurile oficiale britanice.
Camera Comunelor a res

pins propunerea unui depu
tat conservator de a se organiza un referendum național în problema aderării Marii Britanii la Piața comună. Autorul propunerii, Bruce Cambell, a declarat că un referendum ar fi necesar, deoarece „poporul Marii Britanii nu a fost niciodată consultat în această importantă problemă".

Comitetul Central al Parti
dului Neo Lao Haksat a dat publicității o declarație în care denunță sporirea de către S.U.A. a rolului așa-numitelor „forțe speciale în războiul de agresiune din Laos" — transmite agenția V.N.A. In declarație se relatează despre organizarea unei operațiuni de amploare vizînd cucerirea, cu ajutorul unor detașamente ale forțelor speciale în care au fost recrutate cu forța elemente ale triburilor din regiunile de munte, a unor zone controlate în prezent de forțele Pathet Lao.

După lovituia de stat din 
Dahomey. Colonelul Maurice Kouandete, șeful statului major al armatei dahomeyene și conducătorul recentei lovituri de stat, care a dus la înlăturarea președintelui Zinsou, a adresat miercuri seara un apel la către populație. Colo a precizat cu ace. cel mai scurt timp slituit un nou guve. dahomeyan a sublii noua conducere va r.

gajamentelor asumate de statul Dahomey față de organizațiile internaționale și va respecta toate acordurile internaționale.
Cauzele întreruperii unui 

tUmeU* Președintele Nixon a cerut ministrului de finanțe al S.U.A., David Kennedy, să-și scurteze călătoria în Europa occidentală și să se înapoieze imediat la Washington, unde votul asupra reformei fiscale face obiectul unei adevărate încercări de forțe între Administrație și Congres.
Satelitul artificial al Pă- 

mîntului, „Cosmos-314", a fost lansat joi în Uniunea Sovietică. Lansarea are ca scop continuarea explorării spațiului cosmic potrivit programului anunțat anterior.

— Corespondentul A- Stăncescu transmite : extraordinar și pleni- ,_____ Republicii SocialisteRomânia la Viena, Dumitru Aninoiu, și-ii prezentat, la 11 decembrie, scrisorile de acreditare președintelui Republicii- Austria, Franz Jonas.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis președintelui Austriei un mesaj de saluf din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, precum și urări de prosperitate poporului austriac. Mulțumind, președintele Jonas a transmis la rîndu! său cele mai calde urări de fericire președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și poporului român.La. solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare au participat W. Platzer, secretar general al M.A.E., funcționari superiori al Cancelariei prezidențiale și ai ministerului de externe austriac., După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Austriei a avut o convorbire cordială cu ambasadorul român.In aceeași zi, ambasadorul Republicii Socialiste România a fost primit în vizită de prezentare de cancelarul federal, Josef Klaus și de președintele Parlamentului austriac, Alfred Maleta.

VIENA 11. gerpres P. Ambasadorul potențiar al SOFIA 11 (Agerpres). — Intre 3 și 8 decembrie a.c. la Sofia s-au desfășurat lucrările celei de-a 12-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară. La lucrări au participat delegații din R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, . R. P. Ungară și Uniunea Sovietică.Comisia a analizat rezultatele activității sale în perioada care a urmat după cea de-a 23-a sesiune specială a C.A.E.R. și, de asemenea, activitatea de coordonare a planurilor de dezvoltare a industriei alimentare pe perioada 1971—1975. Au fost adoptate propunerile în vederea asigurării cu utilaje și mașini necesara industriei alimentare a țărilor membre ale C.A.E.R. Au fost adoptate recomandări cu privire la standardizarea ambalajelor noilor produse alimentare și propuneri referitoare la lărgirea colaborării în domeniul informării tehnico-științifice. Comisia a aprobat planul de activitate pe a- nul 1970.Șefii delegațiilor au fost, primiți da . Tano Țolov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre- al
a- 
cu

ședințe al Consiliului de Miniștri R. P. Bulgaria. Cu acest prilej a vut loc o discuție —'"topească privire la adlncirea domeniul industrieiȘedința a avut lo feră de prietenie și legere reciprocă. •.'>Mișcarea revendicidin ItaliaROMA 11 (Agerpres).— In întreaga Italie a fost declarată o grevă de 24 de ore a muncitorilor agricoli, la care au participat 1 500 000 de persoane. Greviștii protestează lmpotri- •va întreruperii de către proprietarii agricoli a tratativelor cu reprezentanții sindicali. în vederea înnoirii contractelor colective. Marii proprietari intenționează să amine cu un an aplicarea noilor contracte. în regiunile agricole ale Italiei au avut loc demonstrații și mitinguri ale greviștilor. La Roma, mii de muncitori a- gricoli din întreaga regiune au organizat un miting. O demonstrație de amploare s-a desfășurat și pe străzile orașului Napoli.De asemenea, in mal multe sectoare importante ale economiei italiene au fost declanșate miercuri noi greve. în metalurgie — unde continuă negocierile intre reprezentanții organizațiilor sindicale și patronat — sindicatele au anunțat o nouă ,serie de greve perlate, care se vor; desfășura intre 15 și 31 decembrie. Miercuri, funcționarii bancari au in

ceput o a doua serie tia revendică înnoiri colective de muncă. : au declarat grevă, in dicărilor lor econom, din întreprinderile p: dustriei petroliere. 1 lor trei mari centra aflat în grevă și p școlile elementare ș intrat într-o grevă lucrătorii de la o s< deri ale industriei i
ȘEDINȚA D

P. C. I
ROMA 11 - C 

gerpres N. Puicea 
Roma a avut loc o ședr. 
țiunii Partidului Comun, 
care a discutat situația 1 
țară, pe baza unui capo 
de Piptro Ingrao. S-a i 
marile mișcări sindicale 
lingă faptul că au obții 
te succese, au pus totoc 
sebită forță o serie dl 
plan politic și parlami 
pun liotăriri urgente, 
tea se află statutul i 
cii, o nouă politică ’ 
cuințelor, a servicii! 
tecția solului, o nou 
gricultură, reforma : 
și a sistemului fisc 
giunllor cu statut

Documentul mer 
menea, că împotri 
măsuri pozitive î" 
ționate au loc ,,n 
conservatoare și 
întrerupe acest proces iu 
fășurare". Cerința actuală
Direcțiunea P.C.l. — este aceea de a 
se lua măsuri urgente de reformă, 
așteptate de masele muncitoare,,,pen
tru a se înfăptui o hotărîtă deplasa
re spre stingă a intregil axe poli
tice a țării".

R. F. a Germaniei trebuie

din 1938economiei a afirmat intențio-

ii (Agerpres). — „R. F. a

Convenție comercială sovieto-vest-germiP.A.P. relatează că întreprinderile Mannesmann din Diisseldoi parafarea unei înțelegeri intervenite între aceste întreprinderi și sovietice de comerț extern, potrivit căreia Uniunea Sovietică va R. F. a Germaniei 1200 000 tone țevi de mare diametru, necesar unor conducte de gaze naturale. înțelegerea va intra în vigoare dup unui acord de credite în valoare de 1,5 miliarde mărci, pe care Banc, de comerț exterior îl negociază cu un grup de bănci vest-germane. .căitul urmează să fie acoperit prin livrări sovietice de gaze, pe baza unui acord deja încheiat. Referindu-se la această tranzacție, agenția France Presse apreciază că ea este cea mai importantă de acest fel realizată de industria R. F. a Germaniei și că ea pune capăt embargoului stabilit de Bundestag în anul 1963 asupri livrărilor de țevi către țările socialiste.și că livrăr:CHILE :Președintele chilian E- duardo Frel și-a întrerupt ultimul week-end petrecut la Vina del Mar și s-a întors în grabă în capitală cu elicopterul pentru o neașteptată reuniune cu comandanții celor trei arme și cu o parte a cabinetului ministerial. Evenimentul a reanimat zvonurile despre amenințarea u- nei lovituri de stat, Insistent colportate după recenta rebeliune a unor vîrfuri militare și mai ales după instituirea stării excepționale în provincia Santiago, la 19 noiembrie.Ultimele știri relevă că situația din Chile a înregistrat noi indicii de a- gravare marcate de întărirea controlului militar în capitală și de convocarea de urgență a unei reuniuni secrete a Senatului, întărirea pazei militare și polițienești în capitală a fost hotărîtă după ce autoritățile au fost informate despre o serie de reuniuni clandestine ale I șefilor militari, în spatele cărora se crede că s-ar afla același general Roberto Viaux, care a condus recenta rebeliune militară și care, acum, așteaptă să fie judecat. Purtătorii de cuvînt ai guvernului nu au confirmat, dar nici nu au dez-- mințit știrile potrivit cărora mai mulți ofițeri s-ar afla în prezent arestați.De data aceasta este vorba de scandalul provocat 
In urma acuzațiilor privind amestecul C.I.A. (organizația centrală de spionaj din S.U.A.) în politica chiliană și, direct legat ds

Reacții împotriva 
uni încercări

de amestec
in treburile interne

CORESPONDENȚA DIN RIO 
DE JANEIRO DE LA V. OROS

aceasta, de rolul jucat de „Corpul păcii". Aparențele inofensive și altruiste ale acestei organizații guvernamentale nord-amerl- cane constituie din nou o- biectul unor grave incriminări. O comisie parlamentară de investigații, alcătuită din deputați din partea partidelor național, democrat-creștin și comunist, a fost însărcinată să cerceteze antecedentele „Corpului păcii", acuzat de amestec nepermis in politica chiliană. Anumite documente date publicității de deputatul comunist Figueroa atestă tocmai preocupări de acest

gen : oferte de recompense bănești contra informații despre „întreprinderi industriale importante, rezultate ale cercetărilor geologice, nume de persoane dispuse să coopereze, grupuri și partide de stingă, cetățeni ce se remarcă în mod deosebit prin atitudinea anti- americană etc.„Corpul păcii* datează din 1961, scopul mărturisit pe care și-1 propune fiind de a ajuta țările slab dezvoltate cu „personal specializat". „Sînt băieți idea- ' liști care doresc progresul.Ei reprezintă un răspuns la activitățile de guerilă.

Desigur e vorba și de a ciștiga simpatii pentru S.U.A., dar într-o manieră bună, lucrînd și aju- tind" — afirma unul din conducătorii „Corpului".Această imagine a unor tineri altruiști constituie leit-motivul propagandei oficiale care li se face. Dar, după cum relevă presa chiliana în aceste zile, corpul în cauză este purtător al unui viciu congenital: comisia specială însărcinată să pună bazele unei asemenea organizații s-a bazat la vremea respectivă pe raportul secret elaborat de Max Millikan, ex-director adjunct C.I.A. și apoi director unui centru de „studii ternaționale”, finanțat de C.I.A. Din 1961 și pînă azi, în cel puțin 14 țări din America Latină, Africa și Asia, unde a activat „Corpul păcii”, au fost înregistrate dovezi palpabile că membrii săi se află în strînsă legătură cu C.I.A. Chile nu e deci decît cazul cel mai recent.Semnalul de alarmă a fost tras cu ocazia recentelor evenimente din a- ceastă țară, cînd un grup de ofițeri superiori a pus la cale un „pronuncia- mento". Nu se poate trece cu vederea — se atrage a- tenția la Santiago de Chile — că lovitura de stat plănuită fusese „prevăzută" încă în urmă cu trei luni de către un reprezentant al C.I.A., fostul conducător al „Corpului păcii" din Chile, ceea ce denotă că sfera 'activității acestui organism este considerabil mai largă decît se proclamă în mod oficiat

Astâzi ie împlinesc 6 ani de lo proclamarea independentei Kenyei. 
în fotografie : aspect din Nairobi, capitala tării

să stabilească relații 
bună vecinătate cu Estul"
DECLARAT PREȘEDINTELE GUSTAV HEINEMANNde la Bonn se pronunță pentru intrarea Angliei tn C.E.E.

★
BONN 11 (Agerpres). — lntr-un in

terviu acordat postului de radio 
„Deutsche Welle", ministrul de ex
terne al R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel, a declarat că „guvernul vest- 
german este gata stî examineze cu 
guvernul cehoslovac măsurile ce ar 
putea fi luate pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări".

Abordind, pe de altă parte, proble
ma tratativelor polono—vest-germa
ne cu privire la încheierea unui a- 
cord comercial, Scheel a declarat că 
se află in discuție și posibilitatea de a oferi Poloniei un credit pe termen 
lung. El și-a exprimat convingerea că 
aceste tratative vor putea să se ter
mine rapid și eu rezultate pozitive.

BONN , „ , ..Germaniei trebuie să stabilească relații de bună vecinătate cu Estul, așa cum a făcut-o cu Vestul", a declarat miercuri seara președintele Gustav Heinemann, în cadrul unei întîl- niri cu ziariștii străini. „Este o necesitate vitală pentru țara mea să trăiască tn pace cu toate statele", a adăugat el. Heinemann a declarat totodată că acordul de la Miinchen este evident caduc.Subliniind dezvoltarea vest-germane, președintele că R. F. a Germaniei nu nează să abuzeze de pe urma unei a- semenea evoluții și nici nu aspiră la o poziție dominantă în Piața comună, în continuare, el a arătat că guvernul
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „ScînteU". Tel. 17 80 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Sctnteli
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R. P. D. CoreeneUn intervin al tovarășului Kim Ir SenPHENIAN II (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului libanez „Al Anwar", președintele Cabinetului de Miniștri ai R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, s-a referit la sarcinile de viitor in domeniul politic, economic, social și cultural. In acest sens el a subliniat că sarcina principală este realizarea victoriei depline a socialismului în partea de nord a țării, precum și lupta pentru obținerea retragerii trupelor americane din Coreea de sud și înfăptuirea eliberării naționale și unificării țării. Obiectivele care trebuie atinse în construcția economică a țării sînt crearea unei baze solide pentru o economie națională independentă, continuarea introducerii cuceririlor, științei în toate ramurile economiei.Aderînd cu fermitate la principiul independenței în activitatea noastră, ne străduim să ne unim, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, cu cei care luptă pentru obiectivul comun și să învățăm din experiența lor ceea ce este demn de învățat, ceea ce corespunde principiilor marxism- leninismului și concordă cu realitatea din țara noastră. In continuare, se subliniază că în cursul luptei comune împotriva imperialismului, popoarele țărilor socialiste vor reuși să înlăture divergențele de vederi și vor lupta umăr la umăr pentru victoria cauzei conșune — construirea socialismului și comunismului.

internaționalismului proletar, care luptă pentru obiectivul
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