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Faptele consemnate de reporterii noștri, prezenți în trei impor
tante unități industriale, care au Ia ora actuală rămîneri în urntă față 
de plan la amintiți indicatori, exprimă dinamismul acestei perioade 
a sfîrșitului de an, cînd FIECARE ZI, FIECARE ORA ESTE DEOSE
BIT DE PREȚIOASĂ ȘI TREBUIE FRUCTIFICATĂ DIN PLIN

PENTRU RECUPERAREA INTEGRALA A RESTANȚELOR, PENTRU 
ÎNCHEIEREA CU SUCCES A BILANȚULUI ECONOMIC PE ANUL 
1969 ȘI PREGĂTIREA CONDIȚIILOR PENTRU UN DEMARAJ OP
TIM AL PRODUCȚIEI ANULUI 1970.

CI
NU „ZILE RECORD", 
FIECARE ZI UN RECORD

Anul 1969 a constituit un exa
men greu pentru siderurgiștii gălă- 
țeni. Greu nu numai pentru că ei 
trebuiau să realizeze cu 80 Ia sută 
mai multă fontă, cu 72 la sută mai 
mult oțel și cu 26 la sută mai multă 
tablă groasă față de anul 1938, ci 
și datorită faptului că avariile 
apărute la fabrica de oxigen, în 
lunile februarie și iulie, cărora li 
s-au adăugat defecțiunile în apro
vizionarea tehnico-materială și pro
priile neajunsuri în organizarea 
producției, se soldaseră, la un mo
ment dat. cu serioase rămîneri în 
urmă Ia îndeplinirea sarcinilor de 
plan : 62 000 tone oțel, 3 500 tone

de fontă, 14 000 tone sleburi și 
5 200 tone tablă groasă.

Sub îndrumarea comitetului ju
dețean de partid, comitetul de par
tid și comitetul de direcție ale 
Combinatului siderurgic Galați au 
analizat, în fiecare sector, mă
surile ce se impuneau a fi luate 
pentru recuperarea tuturor ’ res
tanțelor la fontă, oțel și laminate 
și, împreună cu organizațiile de 
partid și cu conducerile secțiilor, 
au stabilit un program minuțios, 
pe zile, de recuperare a tuturor 
restanțelor.

Această mobilizare generală a 
întregului colectiv s-a soldat cu 
rezultate pozitive. Situația realiză
rii planului de producție pe anul 
1969 se prezenta astfel pe data de 
18 decembrie a.c. : la fontă se ob
ținuseră în plus față de plan, pînă 
la această dată, 31182 tone, la sle
buri — 12 812 tone, la tablă groasă

și la tablă mijlocie — 2 165 tone. La 
oțel, pînă la aceeași dată, din cele 
62 000 tone restanță se recuperase
ră mai mult de două treimi. De 
altfel, ritmul recuperării restanței 
la oțel a crescut în luna decembrie 
De pildă, față de sarcina de plan 
pe decembrie care prevedea rea
lizarea a 3 540 tone de oțel pe zi, 
siderurgiștii gălățeni au realizat, 
în 9 din cele 18 zile ale lunii de
cembrie, producții care depășesc 
această sarcină cu 100 și 700 tone 
oțel pe zi.

Trebuie spus, însă, că din consul
tarea unei diagrame cu evidența 
producției zilnice de oțel realizate, 
rezultă că, cu toate eforturile de
puse, ritmurile înalte atinse nu sînt 
constante, existînd încă diferențe 
apreciabile de la o zi la alta.

Cercetînd cauzele care le gene
rează, rezultă că, în prezent, punc
tul nodal al întregii producții a

Combinatului siderurgic de la Ga
lați îl constituie fabrica de aglome
rare a minereului. Dacă nu se asi
gură cantitatea de minereu aglo
merat stabilită zilnic, nu se poate 
realiza producția de fontă lichidă 
la nivelul prevăzut. Neasigurîndu- 
se fonta, oțelăria nu-și poale reali
za ritmul zilnic de producție. Si 
trebuie spus că, în luna decembrie, 
la fabrica de aglomerare a mine
reului s-au produs multe defec
țiuni a căror remediere a costat 
timp, deci stagnare, deci aglomerat 
pentru furnale mai puțin. Este drept 
că, în prezent, principalele forțe

Stelian SAVIN
Alex. MUREȘAN
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii

(Continuare în pag. a IH-a)
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Stimați tovarăși,
împlinirea unui veac și jumătate de la inaugurarea 

primului teatru în limba română în capitala țării 
noastre, îmi oferă prilejul de a adresa, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al meu personal, un călduros 
salut și sincere felicitări dramaturgilor, artiștilor și 
tuturor celor ce slujesc cu talent și dăruire arta sce
nică în București și în întreaga țară.

Etapă memorabilă în istoria 
anul- 1819 semnifică încununarea 
cărate năzuințe ale intelectualilor 
și, totodată, un rodnic început pe 
teatru care să slujească activ la trezirea conștiințelor, 
la educarea poporului în spiritul luptei pentru elibe- 
rareEr'națională și socială. O trăsătură esențială a 
istoriei teatrului românesc este împletirea sa organică 
și profundă cu însăși istoria țării, cu strădania pasio
nată a cărturarilor iubitori de neam pentru cauza 
luminării maselor. Personalități de seamă ale- seco
lului trecut, Gh. Asachi, V. Alecsandri, Kogălniceanu 
în Moldova, Gh. Lazăr, Iancu Văcărescu, Ion Heliade 
Rădulescu în Muntenia, Timotei Cipariu, Gheorghe 

. Barițiu, Iosif Vulcan în Transilvania, au ctitorit teatru 
în limba română, încredințîndu-i misiunea nobilă de 
a da „ascuțire minții", de a îndrepta „năravuri", de a 
îmbogăți limba românească — cum spunea, la 1819, 
poetul Iancu Văcărescu.

Generații de dramaturgi s-au străduit, alături de 
artiștii care au dat viață scenică operelor lor, să facă 
din teatrul nostru o tribună de gînduri și sentimente 
înălțătoare.

în pagina a IV-a
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DE TEATRU

ROMANESC

teatrului românesc, 
unor vechi și înflă- 
și patrioților români 
drumul creării unui

Condițiile cele mai propice pentru dezvoltarea unei 
arte teatrale de cea, mai înaltă măiestrie, care să 
aparțină cu adevărat întregului popor, au fost create 
în țara noastră după eliberarea de sub jugul fascist, 
în epoca edificării societății socialiste. Teatrele răspîn- 
dite astăzi pe întreg teritoriul țării sînt angajate în 
vasta operă de construcție a culturii socialiste, de 
transformare a conștiințelor, de educare a cetățenilor 
în spiritul unor idei înaintate, al nobilei ideologii 
marxist-leniniste. In procesul amplu de făurire a noii 
societăți, artiștii teatrelor noastre, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, iși aduc valoroasa 
contribuție, muncind neobosit pentru desăvîrșirea mă
iestriei artistice, pentru îmbogățirea patrimoniului nos
tru cultural cu noi opere memorabile.

îmi exprim convingerea că dramaturgii, artiștii, toți 
slujitorii scenei din țara noastră iși vor intensifica 
eforturile pentru a ridica și mai mult nivelul artei 
teatrale românești, vor milita neobosit pentru răspân
direa în masele largi a valorilor artei naționale și 
universale, pentru lărgirea orizontului de cultură al 
întregului popor.

La aniversarea celor 150 de ani de teatru românesc 
în capitala țării noastre, urez tuturor celor ce iși 
dedică talentul și energia artei teatrale spor la muncă, 
noi și însemnate biruințe pe calea propășirii artei și 
culturii socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat

Spectacol de gală
cu opera „Decebal

PARLAMENTUL
SARCINA DE PRIM ORDIN A CERCETĂRII GEOLOGICE

a conferit putere 
de lege programului 
nostru pentru
anul vi itor

Bogățiile subsolului
identificate mai grabnic,
explorate mai eficient!

Pe scena Operei Române a avut 
loc. sîmbătă seara, un spectacol de 
gală cu opera „Decebal", creație a 
compozitorului Gheorghe Dumi
trescu

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, cu 
soția, Ilie Verdeț. cu soția, Petre 
Lupu, cu soția, Manea Mănescu, cu 
soția, Dumitru Popescu, cu soția, 
Leonte Răutu, cu soția, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, cu 
soția, Petre Blajovici. cu soția, Mi
hai Gere, cu soția, ion Iliescu. Vă- 
stle ’'Patiltneț, cu 1 sofia, -lan âtănes- 
cu, membri ai C.C.-al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului. în 
sală erau prezenți conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, ziariști, un numeros pu
blic.

La sosirea in lojile oficiale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
fost salutați de întreaga asistență cu 
îndelungi și puternice aplauze.

Epopeea t.eatral-muzicală „Dece
bai", ca și celelalte lucrări ale au
torului — oratoriul „Tudor Vladi- 
mirescu", operele „loan Vodă cel 
Cumplit", „Răscoala" și „Fata cu ga
roafe" — este inspirată din momente 
cruciale ale istoriei noastre.

Evocînd figura luminoasă a rege
lui dac, lupta dramatică a strămoși
lor noștri pentru neatîrnare, auto-

rul reliefează sentimentul înălțător 
și permanent al dragostei de țară, 

eroic al jertfei de sine, a- 
e pusă în slujba libertății

caracterul 
tunci cînd 
patriei.

Muzica, 
popular, se bazează pe armonii sim
ple și sugestive. Tablourile : „Săge- 

„Minia lui Za- 
„Cornul ' de 

„Trădarea",

inspirată din melosul

tătarii de 
molxis", 
aur a,I lui 
„Zorile" și 
sei", sint pagini expresive care îm
bină modalități tradiționale cu for
me moderne.

în rolul principal, basul Nicolae 
Flotei ă dat d~vie și niiantata inter
pretare figurii lui Decebai, prin a- 
tributele vocii sale calde și bine 
timbrate. Iulia Buciueeanu, interpre
ta rolului Drigisa, soția lui Decebal, 
Eugenia Moldoveanu, în rolul fiicei 
regelui dac, Dionisie Konya, în per
sonajul Vezina, Cornel Rusu în ro
lul lui Bicilis, Viorel Ban, în cel al 
lui Bato. Gheorghe Iliescu, interpre
tul fratelui lui Decebal, Vasile Mol
doveanu, în rolul prințului trac, s-au 
remarcat prin ținuta lor scenică și 
vocală. Punerea în scenă a operei 
„Dece.bal“ aparține regizorului Jean 
Rînzescu, iar scenografia lui Ion Ip- 
ser. 'Orchestra Operei a fost dirijată' 
de Paul Popescu, ansamblul coral de 
Stelian Olariu. Coregrafia este 
nată de Vasile Marcu.

Publicul a primit cu căldură 
tacolul. La sfîrșit, interpreților 
fost oferite flori din partea condu
cerii de partid și de stat.

(Agerpres)

nori",
„Nunta",

Decebal", „risucuva , 
„Flăcările Sarmizegetu-

sein-

spec- 
le-au

Dacă ar fi să încercăm a 
sintetiza în cîteva cuvinte re
centa sesiune a Marii Adunări 
Naționale — care iși va relua 
lucrările la 29 decembrie — 
dacă am căuta .elementele care 
unifică ordinea de zi bogată, 
diversă, atunci ar fi potrivit să 
afirmăm că, în fapt, în sfatul 
suprem al țării s-a discutat 
despre CERTITUDINI, condiția 
esențială a existenței noastre 
fiind conștiința certitudinii, sen
timentul că ne hotărîm cu rea
lism și adîncă obiectivitate so
cială programul devenirii, legile 
pe care, acloptîndu-le, le vom 
respecta neabătut în folosul în
tregii noastre societăți și al fie
căruia în parte.

Se descifrează în legile adop
tate, în numele poporului de că
tre cei aleși de popor, pecetea 
responsabilității comuniste, per
manenta confruntare între ce
rințe și posibilități, pentru că 
numai într-o armonioasă corela
re a acestora iși pot afla exis
tență viabilă dinamismul, spi
ritul înnoitor — aceste calități 
fundamentale ale epocii noastre. 
Ele exprimă concis și ferm în
săși condiția democratismului 
vieții noastre sociale, fiindcă 
nu întîmplarea, decizia conjun- 
cturală, dictată de meandrele 
subiectivismului pot asigura a- 
firmarea personalității creatoa
re, ci numai hotărîri lucid gîn- 
dite, numai măsuri a căror ori-

gină poate fi cu ușurință desco
perită în realitățile și cerințele 
actuale și de perspectivă ale pa
triei socialiste.

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale se înscrie, astfel, pe a- 
genda politică a acestui an ca o 
ilustrare elocventă a aplicării în 
viață a spiritului creator pro
movat în viața statului • nostru 
de Partidul Comunist Român.

Cu cîteva zile în urmă, în în
cheierea lucrărilor plenarei 
C.C. al P.C.R., intr-o amplă cu- 
vîntare, de deosebită însemnăta
te principială și practică, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, fă- 
cînd o multilaterală prezentare 
a obiectivelor economice, a di
recțiilor în care trebuie acțio
nat, a neajunsurilor existente 
sublinia necesitatea schimbării 
în mod radical a răspunderii în 
muncă, afirma că „Și activitatea 
de conducere este o știință — 
poate mai importantă decît alte 
domenii ale științei — deoare
ce pînă la urmă are repercusi
uni largi asupra întregii socie
tăți. Un cercetător dacă a gre
șit o experiență — spunea se
cretarul genera] al partidului — 
poate începe alta. In viața so
cială, în conducerea politică, 
orice experiență se răsfrînge

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare in pag. a V-a)

Telegramă
EXCELENȚEI SALE

DOMNULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am fost plăcut impresionat de mesajul pe care mi l-ați adresat cu 

prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Mauritania. Expri- 
mîndu-vă cele mai sincere mulțumiri, sînt fericit să vă pot adresa 
dv., precum și poporului român, urările mele cele mai sincere de 
fericire și prosperitate.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
eonsiderațiuni.

După cum se știe, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. au fost adu; 
se unele critici serioase activității 
de cercetare științifică, printre care 
și celei din domeniul geologiei. In 
cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat: „Trebuie să 
menționez faptul că analiza planu
lui pe acest an a pus în evidență 
că activitatea geologică se desfășoa
ră încă intr-un ritm nesatisfăcător, 
că cercetarea in zonele noi se face 
anevoios. Cu acest prilej s-a ajuns 
la concluzia că intr-un timp cit mai 
scurt trebuie să reorganizăm întrea
ga activitate geologică, legind-o mai 
strîns de unitățile de producție in 
zonele cunoscute, creînd totodată or
ganisme geologice pentru studierea 
tonelor noi, unde, fără îndoială, vor 
putea fi descoperite resurse supli
mentare de minereuri".

Activității geologice și Industriilor 
minieră și petrolieră le-au fost adre
sate și alte critici, sarcini și reco
mandări de maximă însemnătate, în 
rezolvarea cărora cercetarea științi
fică de specialitate are un rol im
portant. In legătură cu aceste pro
bleme, am avut următoarea convor
bire.

— Vă rugăm, tovarășe vicepreșe
dinte, să precizați unele aspecte in 
legătură cu problemele referitoare 
la acest sector, semnalate in cadrul 
plenarei C.C. al partidului. In a- 
celași sens — cum apreciați rolul 
cercetării științifice cu specific geo
logic in momentul de fată 1
— Vreau să remarc mai întîi că 

în cadrul sarcinilor trasate de plena
ra C.C. privind reorganizarea cît ma’ 
grabnică a întregii activități geolo
gice din țara noastră — in sensul 
legării ei mai strînse de unită
țile de producție in zonele cu
noscute și al creării unor organisme 
geologice axate pe studiul zonelor 
noi. pentru descoperirea unor resurse ’ 
suplimentare de minereuri — este 
organic inclusă și activitatea știin
țifică de specialitate. Căci unele de
ficiențe — cum sînt ritmul prea lent 
de desfășurare a cercetării geologice, 
mai ales în zonele noi, 
tarea la un nivel scăzut 
de minerale utile — se 
aportului insuficient 
științifice, modului lent î: 
desfășoară uneori aceasta,

Convorbire cu prof. dr. docent 
Virgil IANOVICI 

vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Geologiei

rile respective au durat, de aseme
nea, prea mult. De conducerea și 
coordonarea primei lucrări amintite 
mai sus s-a ocupat 
tru, iar de cea de-a 
Ierul Minelor

Pe de altă parte, 
dintre colectivele de 
cele beneficiare — 
și exploatare, prelucrare — nu au 
fost totdeauna suficient de strînse

comitetul nos- 
doua — Minis-

nici relațiile 
cercetători și 

de prospecțiuni

MOKTAR OULD DADDAII
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

'g>ce, 
sau exploa- , 

a unor surse 
datorează și 
al cercetării 
în care 

desfășoară uneori aceasta. în geologi 
geofizică. geochimie, geotehnic 
Pentru ilustrare, voi aminti că studii
le geologice și; implicit, cercetările 
științifice aferente, legate de zăcămin
tele de minereuri neferoase din Banat 
(zona Moldova Nouă), s-au întins pe 
mai bine de zece ani. O situație ase
mănătoare s-a creat și cu ză
cămintele din Carpații Orientali 
(zona Leșul Ursului) unde cercetă-

se

geotehnicâ

©

și cu Caracter de durată, astfel în- 
cît să permită o cunoaștere 
reciprocă adîncită, o detectare ope
rativă a nevoilor complexe ale 
producției și o finalizare promptă 
de către aceasta a soluțiilor oferite 
de către cercetare. Astfel, de mai 
multă vreme, cercetările științifice și 
explorarea geologică au dus la pune
rea în evidență a unor zăcăminte de 
minereuri sărace, care — așa după 
cum s-a subliniat și la plenară — 
reprezintă totuși o importantă sur
să de substanțe minerale utile pen
tru noi, prezentînd o certă impor-

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACI)

(Continuare în pag. a III-a)

EXPRESIA
UMANA

A
LOTRULUI

Reportaj de Traian COȘOVEI

UN MUNTE PORNEȘTE LA DRUM 
IMENSA OGLINDĂ A CĂPRIOARELOR 
TENACITATE Șl TEHNICITATE ® ÎN 

PERSPECTIVA PERFECȚIUNII

ÎN ZIARUL DE AZI
® DIALOG CETĂȚENESC • RĂSPUNZÎND INDICAȚII
LOR PLENAREI C.C. AL P.C.R., NE PROPUNEM 0 AC
ȚIUNE ENERGICĂ PENTRU AMELIORAREA FONDULUI 
FUNCIAR • CUM SE ACORDĂ CREDITELE PRIN C.E.C.

PENTRU LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ

■ ' e h b @
Uriașa vale a 

este gata. Largă, ... __
de cotituri, de intrînduri, 
fiorduri, 
seamnă 
mulare, 
lioane 
lungirile lui ducînd pînă 
in fabuloasa zonă a legen
delor, a cuibului regesc da
cic — valea aceasta este 
gata. Pădurile au fost defri
șate, transportate. Au mai 
rămas crengi, desișuri : to
tul va fi adunat, greblat, 
ars — valea va rămîne cu
rată. Pe un versant și pe 
celălalt munții iși arată 
coastele albe, apoi brazii în 
picioare, linia de unde în
cepe pădurea arată aproxi
mativ pină unde se va ri
dica apa. Lacul — imens și 
adine — va trezi alte emo
ții decît această imensă 
vale amețitoare care te tra
ge in adincul ei. Numai cit 
o privești și simți mereu 
nevoia să-1 stringi de braț 
pe șofer. Pe această serpen
tină atîrnînd din cer (cind 
lacul va fi plin va fi o 
splendidă autostradă pe 
malul unui lac, dar acum 
e o șosea in lucru pe mar
ginea unei prăpăstii) — pe 
această serpentină va fi 
drumul — șoseaua națio
nală și drumul Europa 15 
— una dintre cele mai fru
moase, mai aventuroase șo
sele întovărășită de toate 
splendorile naturii. Pe o 
serpentină — și ea extraor
dinară — ajungem, după

care, 
lacul 
lacul cu 

metri

Lotrului 
cu zeci

toate, în
de acu- 

340 mi- 
cubi, pre-

ctțiva kilometri, la muntele 
predestinat să-și mute lo
cul, să treacă, adică, cu 
cițiva kilometri mai jos, în 
albia spre care privește a- 
cum cu semeție, și să se 
transforme in baraj, intr-un 
altfel de munte, păstrîn- 
du-și numai duritatea. E 
un munte ca toți ceilalți 
din jur, poate mai înalt, 
poate mai falnic.

Este muntele care por
nește la drum, muntele pe 
care oamenii îl vor lua, ,fă- 
rimă cu fărîmă, stîncă cu 
stîncă, piatră cu piatră, ca 
să-1 reclădească din nou, 
să facă din el piept de u- 
riaș împotriva Lotrului și 
a tuturor fraților lui adu
nați din zeci de văi. Unde
va, chiar în coasta Iui, sau 
pe aproape,’sînt depozitate 
zeci de mii de kilograme 
de explozibil — dinamită și 
azotat de amoniu. Șoseaua 
— serpentină de trei kilo
metri. largă, bine pietruită 
și avînd în față adîncimea 
lacului, dă o senzație uria
șă. Pe această serpentină 
șoferii pe „Belaz-urile" de 
27 tone transportă muntele 
în vale. Barajul, lung de 
388 m, va avea la bază lă
țimea de 465 metri și va fi 
înalt de 122 m. Vor intra in 
el 3,8 milioane m.c. umplu
turi din care aproape 470 
mii mc argilă. Sub bara
jul de anrocamente se in
jectează beton, deci se 
creează un baraj cu ancore

în adine, pentru ca apele să 
se oprească aici pe vecie.

...Străbat drumul de con
tur al lacului, drum care 
va fi viitoarea șosea Bre- 
zoi-Petroșani de 110 kilo
metri lungime. De la a- 
ceastă înălțime de 1 300 m 
cuprind întreaga panoramă 
a șantierului, cu numeroa
sele lui loturi și fronturi de 
lucru. Jos, în adîncimile a- 
mețitoare — patul baraju
lui : mașinile uriașe par 
niște jucării colorate — 
oamenii se văd ca niște 
puncte mișcătoare. Undeva 
se zărește golirea de fund, 
debușarea nord, casa vane
lor, priza-tunel de aducțiu- 
ne. stația de sortare 
Mioara, iar deasupra noas
tră, muntele — cariera 
de anrocamente. E ca și 
cum am privi intr-un fan
tastic crater de pe Lună pe 
fundul căruia se bănuiesc 
niște vietăți ciudate. De 
aici, de sus, Lotrul abia se 
zărește licărind în soare — 
e ca un copil jucîndu-se 
singur cu pietricele, pierdut 
în imensitatea văii.

încerc să refac mintal 
drumul nou al Lotrului : se 
va stringe cu toți ortacii lui 
în acest lac. De aici — tu
nelul de aducțiune, pe sub 
munți, 14 km. Va alerga 
străbătînd prin subteran doi 
munți, va traversa două văi 
— închis însă bine in blin-

(Continuare în pag. a IH-a)
/
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Cercetările continuă!

gadiru, ne 
acolo.

platnici 
intreți- 
creează

pantof nr. 34,
Cele

întrebăm și noi ce caută 
Cercetările continuă !

rondure 
generale 
loeativă 
Are loc

cu ograda !ui“

discutat 
•nerțului 
plant de 
poartă 
zonă a

Dar să lăsăm faptele să vorbească. 
La sediul Consiliului popular al ora
șului Herculane stăm de vorbă cu 
reprezentanții instituțiilor din stați
une. Ii rugăm să ne explice de ce

paradoxal, în locul co
mitetului. treburile aso
ciațiilor au ajuns să fie 
conduse de administra
țiile create pentru a le 
deservi !

Unele dintre aceste 
neajunsuri au mai fost 
semnalate de presă. Dar. 
din păcate, acest sec
tor se bucură încă de 
un slab interes din par
tea C.S.E.A.L. Este clar 
că sînt necesare regle
mentări urgente privind 
organizarea corectă a 
asociațiilor, eliminîn- 
du-se excrescențele dău
nătoare și redîndu-se a- 
sociațiilor și comitetelor 
lor posibilitatea de a-și 
îndeplini cu promptitu
dine îndatoririle.

Aceasta cu atît mai 
mult cu cît statutul-tip 
a lăsat nesoluționate 
probleme importante.

Băile Herculane 
prost gospodărite în acest 
terlocutorii noștri, Meilă 
vicepreședinte a!
Iar, dr. George

măr mijlociu, in altă zonă, și așa 
mai departe. Asta ca să le vină 
dumnealor mai ușor. Să vedem ce 
măsuri vor lua !

■Ne aflam la 
rea Direcției 
de gospodărie 
din Capitală, 
o scurtă convorbire : 

activi 
de lo

începutul teri
torii sosite toc- 

Zalău 
pus pe 
Citez : 
a fost

destul de 
sezon. In- 

Domilescu, 
consiliului popu- 

Nicolaevici, direc-

Suceava și alte orașe la 
formațiuni gigantice 
(mai mari chiar decît 
vechile administrații de 
clădiri, combătute la 
timpul lor), numărînd 
multe mii de locatari 
din zeci de blocuri, răs- 
pîndite pe aria unor 
cartiere întregi.

Ce impediment pre
zintă asemenea forma
țiuni ? In multe cazuri, 
sub denumirea de aso
ciație s-au creat, de 
fapt, mari unități de 
deservire, care mînuiesc 
anual fonduri impor
tante, de ordinul multor 
milioane de lei. Și, la 
adăpostul formalităților 
mult simplificate ae 
evidență și gestiune 
pentru asociații — lu
cru absolut firesc și 
necesar atunci cînd ele 
sînt conduse efectiv de

mai din 
m-a cam 
gînduri. 
...„natura

aprigă cu 
femeile 

acest oraș, 
avem toate

dri ? „Orașul nostru ar putea să 
dea șahiști de frunte cum a mai 
dat, dar...". Să intrerupem aici scri
soarea tov. Porcescu și s-o citim 
pe cea trimisă de Constantin Du
mitrescu, muncitor zincograf la fa
brica de mașini rotative, uzina „Elec- 

’.roputere" din Craiova : „La ora ac
tuală avem jucători de șah de ca
tegoriile a Ill-a și a Il-a care do
resc să se antreneze, să ajungă la 
performante mai mari. Unde să se 
antreneze 1 Singura posibilitate ar 
fi să mergem la clubul uzinei „7 
Noiembrie' 
că sintem 
La clubul 
tem cadre 
vînătorilor

al alteia
că, în momentul de față, 
stațiunilor balneo-clima- 
binecunoscutele. întreprin- 

serviciile

comitete și verificate de 
comisiile de cenzori — 
în aceste superasocia- 
ții s-au deschis portițe 
pentru tot felul de afa
ceri și alte nereguli 
Principala cauză’: un 
control eficient a mii 
de acte lunar, cu cen- 
tori care efectuează a- 
ceastă muncă în timpul 
liber și ca activitate ob
ștească, a devenit prac
tic imposibil. în vara 
aceasta au fost denun
țate abuzurile comise 
(n gestiunea superaso- 
ciației din cartierul 
Oradea-vest. Recent, am 
putut constata din nou 
că verificarea celor 
12—14 000 de acte con
tabile, care se adună 
trimestrial aici, nu s-a 
făcut, că diferitele lu
crări necesare imobile
lor le angajează împu
ternicitul fără știrea și, 
uneori, chiar împotriva 
voinței comitetelor de 
aloc. Și în Capitală. în 
cartierul Drumul Ta
berei s-au descoperit a- 
buzuri în gestiune, un 
împuternicit fiind în 
cercetarea miliției. Nu 
este vorba deci de prac
tici răzlețe, ci de unele 
cu caracter mai gene
ral, care dovedesc cu' 
prisosință că modul de 
funcționare a acestor 
formațiuni gigantice a 
dus la diluarea răspun
derii comitetelor de 
bloc, la transformarea 
acestora în simple pa
ravane pentru existența 
unor noi și mari admi
nistrații nedorite, sub- 
minînd, de fapt, însăși 
existența asociațiilor. 
Și, oricît ar părea de

au căldură și apă cal
dă ; prin plafoanele 
unor apartamente de la 
etajul patru al blocu
rilor I.C.M. din Turnu 
Măgurele pătrunde apa. 
Cu toate aceste ches
tiuni, locatarii se adre
sează, în mod firesc, 
comitetelor de bloc, aso
ciațiilor și, în măsura 
în care ele nu se rezol
vă, asociațiile întîmpină 
greutăți mari la încă- ' 
sarea costuri'or comu
ne, ceea ce provoacă, în 
ultimă instanță, neca
zuri și mai mari.

Existența unor ase
menea situații aduce 
mereu și mereu pe pri
mul plan necesitatea 
creării unor forme de 
deservire corespunză
toare — operative, mo
bile — capabile să in
tervină cu promptitu
dine nu numai in cazul 
unor avarii urgente, ci 
să și acționeze în mod 
constant pentru preve
nirea oricăror deterio
rări.

Cum se procedează ? 
Unele asociații au în
ceput să angajeze, pen
tru reparații și întreți
nere, personal calificat. 
Dar este evident că 
nici o asociație nu va 
putea disppne de un 
aparat tehnic pe măsu
ra rezolvării tuturor 
problemelor. în același 
timp, nici întreprinde
rile de administrație lo- 
cativă din Capitală, nici 
unitățile omoloage din 
țară (ca, de altfel, nici 
rețeaua meșteșugăreas
că) nu sînt profilate 
pentru a face față ce
rințelor unor intervenții 
urgente, unei activități 
organizate de prevenire. 
Dincolo . de înființarea 
unui atelier mobil în 
Capitală nu s-a ajuns. 
Totuși, în fiecare în
treprindere de admi
nistrație loeativă există 
meseriași care, organi
zați și dotați în mod co
respunzător cu scule și 
materiale, ar putea al
cătui o rețea operativă 
de deservire a clădiri
lor, lucrînd, eventual, 
pe bază de abonament, 
într-un mod analog cu 
întreprinderea „Ascen
sorul". Propuneri în a- 
cest sens — între care 
și o reglementare prin 
statut a relații.or cu 
furnizorii — mai există. 
Ar fi deci, în sfîrșit, 
necesar ca forurile cen
trale și locale de resort 
să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru 
ca litera obligațiilor sta
bilite prin lege să fie în 
concordanță și cu posi
bilitățile efective de a 
le respecta.

O ultimă chestiune, 
ridicată — pentru a cita 
oară ? — de personalul 
angajat al asociațiilor 
de locatari privește so
luționarea . întocmirii, 
completării și evidenței 
cărților de muncă. Hotă - 
rîrea Consiliului de Mi
niștri privind aprobarea 
statutului-tip (din luna 
august) stabilește Minis
terului Muncii un ter-”t 
men de 60 de zile pen
tru elaborarea instruc
țiunilor respective. Au 
trecut de atunci 120 de 
zile și instrucțiunile tot 
n-au apărut. Ciudat că 
o indicație stabilită prin 
lege nu este respectată 
tocmai de către un or
gan chemat să elabo
reze acte normative pri
vind drepturile oameni
lor muncii 1

Aproape toate proble
mele sesizate în rîndu- 
rile de mai sus privesc, 
în principal, Comitetul 
de Stat pentru Econo
mia și Administrația Lo
cală și comitetele exe
cutive ale consiliilo! 
populare. Le ridicăm 
din nou, cu toată serio
zitatea, în fața acestor 
foruri, în speranța că 
asociațiile de locatari — 
cărora le revine o mare 
răspundere pentru în
treținerea și conserva
rea acestei mari avuții 
naționale pe care o re
prezintă fondul locativ— 
se vor bucura in cele 
din urmă de considera
ția și sprijinul indis
pensabile unei activități 
fructuoase.

zentînd averi 
lăsată să se 
voare, cum ar fi vechiul izvor „Cloș
ca" și altele, lăsate neprotejate așa 
cum ni le-a dăruit natura... Repara
țiile capitale la vestitele băi „Nep- 
tun" și „Apollo", care costă bani grei, 
s-au făcut demîntuială: marile uși de 
stejar, prea greoaie pentru cabinele 
băilor, s-au încovoiat și suflă vîntuJ 
prin ele, îneît nimeni nu se încumetă 
să facă baie ; la unele pavilioane re
parațiile trenează de mai bine de 
doi. ani. Podul de lemn de peste 
Cerna' e atît de șubrezit, îneît se 
clatină sub pașii oamenilor. Și apro
vizionarea de iarnă lasă de dorit. 
Conducătorii autobuzelor care deser
vesc stațiunea, deși au un orar bine 
precizat. își au programul lor perso
nal și toată lumea... e mulțumită !

In fața acestor constatări la (n- 
demîna oricui, răspunsurile ce
lor prezenți au răsunat sec, ad
ministrativ : „Problema asta nu ne 
privește pe noi I De podul de peste 
Cerna, de viața comercială a orașu
lui se ocupă consiliul popular, de au
tobuze și aprovizionare — întreprin
derea balneară, de băi — Serviciul 
medical-balnear .. De o asemenea op
tică ne-am mai Izbit, în urmă cu o 
jumătate de an. și la Băile Felix, la 
1 Mai, la Amara. Deși problema nu 
este nouă, după cum se vede, ea nu 
și-a găsit încă rezolvarea.

La scurt interval, am poposit și pe 
Valea Oltului. Am Intrat Incognito 
tn vile, in cantine, la Sanatoriul bal
near. In cele din urmă, ne-am adu
nat din nou în jurul mesei rotunde 
— la Călimănești — Boris Hirni, di
rectorul comercial al întreprinderii 
economice a stațiunilor Călimănești- 
Căciulata. dr. Nicolae Vasiliu din oar- 
tea Serviciului medical-balnear, Du
mitru Filip, șeful sectorului econo- 
mie-gospodărie din același S.M.B.. dr. 
fon Dumitru, medic igienist la Ins
pectoratul sanitar de stat al județu
lui Vîlcea. Și de astă dată am pre
zentat factorilor responsabili fapte 
evidente, care cu greu ar putea 
(lustra vreo colaborare. Un exemplu : 
tn apropierea Sanatoriului balnear 
din Călimănești se ridică falnic coșul 
unei noi centrale termice. Oameni 
trebăluiau pe acolo. Ne-am închipuit

mai peste 
piața orașu- 

unitățile co
merciale sînt o o- 
glindă a delăsării 
Cele două-trei 
chioșcuri din loca
litate' sînt goale 
sau desfac, în ex
clusivitate, bere 
.și... gumă de mes
tecat. Baza mate
rială a stațiunii 
compusă din pavi
lioane, vile, insta
lații de băi, repre- 

considerabile — este 
degradeze. Sînt și iz-

podărire, igienă, cu 
de „tratamentul ce 

stațiunilor. Un 
la Băile

seși 
pas 
nești-Căciulata și Govora ne-a dez
văluit în bună parte natura acestor 
cauze, care pun într-o lumină defa
vorabilă bunul renume al unei sta
țiuni sau

Se știe 
„stăpînii* 
tice sînt 
deri economice balneare, 
medicale-balneare ale Ministerului 
Sănătății și consiliile populare locale 
— instituții chemate să „regizeze" 
viața stațiunilor, să-și dea mîna la 
ridicarea lor economică și socială.

torul serviciului medical-balnear, 
George Dumitru, contabil-șef la 
I.B.H., M. Olaru, inspector comer
cial — au ținut să ne atragă atenția 
că lucrurile merg bine, că între fo

rurile locale nu 
există, chipurile, 
divergențe, că, dim- 
potrivă, sînt mul- 

1 te puncte de ve-
j dere comune, . ba

/ a chiar o armonioa-
/ jz I să și perfectă co- 
/ g - 1 laborare.

Să fie într-ade- 
JjkJ văr atît de tran-V—, dafiriu tabloul ?

Iată fapte înre- 
|V/\X gistrate de repor-

ft/X. \ ter și confirmateL y \ de oaspeții sta-•1 J L țiunii : lipsa de
/ ■ 4 -/f gospodărire se vă-

dește

1 lui.'

nătoare. Mai e o posibilitate pen
tru a ne antrena : casa de cultură. 
De ce nu ne antrenăm acolo ? Ne 
cere doi lei pe oră !... De aia vrem 
să vă întrebăm pe dumneavoastră : 
unde se poate juca șah ? Unde se 
pot antrena viitoarele speranțe ale 
șahului craiovean

Părerea noastră e că tot la Cra
iova. De ce să vă deplasați zilnic 
in alte orașe ? Dar pentru asta...

A început sezonul de iarnă. Sta
țiunile noastre balneo-climaterice cu 
caracter permanent continuă să găz
duiască în condiții de confort mii de 
oameni ai muncii veniți la tratament, 
la odihnă. Deși sîntem în decem
brie, dacă ai prilejul să poposești la 
Sinaia, Vatra Dornei, Sovata, pe Va
lea Oltului etc., constați aceeași for
fotă ca în miez de vară. Sînt însă și 
stațiuni care în sezonul rece găz
duiesc un număr mal redus de oas
peți, unele fiind chiar ocolite cu bu
nă știință de către solicitatori, deși 
izvoarele lor tămăduitoare sînt ne
secate. Ce factori provoacă această 
bruscă scădere a interesului unor ca
tegorii de oameni ai muncii față de o 
serie de stațiuni bine cunoscute pen
tru virtuțile lor terapeutice ? Rigorile 
sezonului rece ar putea explica un oa
recare reflux al solicitărilor (în unele 
stațiuni). Cauzele sînt legate strîns 
de noțiunile de confort, bună gos- 

alte cuvinte 
se aplică în- 

recent po- 
Herculane, Călimă-

, Corespondentul
a nostru Petre

muna Grăniceri-

lații slnteți dum-
Moș Gerilă ?■ Vă 
întrebăm asta
operativa noas

tră de consum din comună ne lip
sește sarea de masă de multă vre
me. Margarmă n-a mai sosit de 
vreo 5 luni, scobitori, scorțișoară, 
enibahar, de 7 luni. Iar napolitane 
și conserve de aproape un an. Dacă 
sinteți in relații bune cu Moș Ge
rilă, trimiteți-l pe la noi...".

Dragă tovarășe corespondent. 
Moș Gerilă o să treacă oricum, și 
pe la dumneavoastră. Pentru asta 
nu e nevoie de „pile". Esențialul 
este altul. Și știu că dumneata cam 
intr-acolo bați. Să intervenim noi 
pe lingă el, adică pe lingă Moș Ge
rilă, nu să vă aducă ci să vă ia de 
pe cap pe cineva. Și am și ghicit pe 
cine. Pe cel care nu s-a ocupat de 
buna aprovizionare a cooperativei 
din comuna dumneavoastră... Noi 
sintem de acord, dar trebuie și con
simțământul județului... Sărbători 
fericite !

nu vi 
eu an 
al co- 
trans-

— Cum priviți 
tatea asociațiilor 
catari ? ț
,— Deocamdată 
vom amesteca, 
lăsăm să-și manifeste 
inițiativa. Locatarii sînt 
cei mai interesați ca 
totul să meargă bine

— Fondul locativ nu 
va avea de suferit ?

— Vom veghea t și 
în fond, are și proprie
tarul obligațiile lui...

Acestea se întîmplau 
cu un an și mai bine 
în urmă. S-au descurcat 
sau nu s-au descurcat 
asociațiile ? Ce greu
tăți au ? O investigație 
pe această temă ni s-a 
părut oportună și ac
tuală.

...Un timp, activitatea 
asociațiilor de locatari 
a fost îngreunată de ab
sența reglementărilor 
care să le stabilească 
modul și cadrul legal de 
funcționare. In sfîrșit, 
după trecerea unui an 
au apărut și statutul 
tip, și unele instrucțiuni 
care reglementează o- 
bligațiile proprietarilor 
și ale chiriașilor. Dar 
ele nu au rezolvat, în 
ansamblu, problemele 
complexe care se ri
dică, și asociațiile con
tinuă să aștepte. Ce a- 
nume ? a) Un sprijin 
mai substanțial din par
tea forurilor locale, pen
tru realizarea sarcinii 
principale care a stat, 
de fapt, la baza înfiin
țării lor — buna gospo
dărire a clădirilor ; b) 
rezolvarea unor situații 
nelămurite, lăsate în 
suspensie ; c) unele 
instrucțiuni restante, de 
mult anunțate și pro
mise.

Ce sprijin este nece
sar asociațiilor ? In pri
mul rînd, ar fi vorba de 
înlesnirea înțelegerii di
feritelor dispoziții le
gale, spre a le putea a- 
plica corect. Această 
problemă este pe calc 
de a căpăta o rezolvare 
eficientă : pe lîngă cele 
patru întreprinderi de 
administrație loeativă 
din Capitală au fost în
ființate birouri de în
drumare a asociațiilor 
de locatari i în același 
timp, pe lîngă comite
tele executive ale con
siliilor populare oră
șenești (în cadrul servi
ciilor administrației de 
stat) au fost înființate 
nuclee cu același scop, 
încadrate cu personal 
tehnic și economic-con- 
tabil calificat, ele au 
început să acorde — la 
cerere — sprijin asocia
țiilor, eliminînd, de la 
caz la caz. cauzele unor 
neînțelegeri între loca
tari și asociații, între 
asociații și întreprin
deri prestatatoare, in
tervin pentru efectua
rea unor reparații.

Utilitatea unor astfe 
de birouri este evidentă 
Dar asociațiile au oare 
nevoie de sprijin puma1 
la cerere ? Unele situa
ții — și nu puține - 
ivite în perioada de 
cînd ființează arată că 
este nevoie de o legă
tură mult mai striusă 
intre comitetele execu
tive ale consiliilor 
populare și asociații, de 
o îndrumare activă și 
neîntreruptă a acestora. 
Avem în vedere, înainte 
de toate, soluționarea 
unei probleme esențiale, 
de la care trebuie por
nit : aceea a structurii 
insăși a asociațiilor de 
locatari. Căci ce s-a 
tntîmplat ? Ca urmare 
a unor nevoi dictate de 
ampiasamentul centra
lelor și punctelor ter
mice, al stațiilor de h>- 
drofoare, la București, 
ca și in alte orașe, li
nele asociații s-au unit 
Intre ele în vederea a- 
coperirii îa comun a 
cheltuielilor pentru căl
dură, apă caldă, com
bustibil. creîndu-și, in 
acest scop, administra
ții comune. Depășin- 
du-se însă cu mult ca
drul acestor necesități, 
s-a ajuns, tn București. 
Oradea, Ploiești, Bacău,

„Am fericirea 
>să mă mândresc 

de faptul că im 
ridicat zeci și 
zeci de șahiști 
(mai ales din 
rîndul copiilor)1 
— ne scrie tov 

■, Adrian Porces-
cu din Craiova

' '■* Dar, continuind 
lectura scrisorii, 

ne-am întrebat : de ce ? De a- 
cum încolo nu se va mai. min-

că cele două instituții — întreprinde
rea economică balneară și Serviciul 
medical-balnear — s-au întrunit pe 
un teren comun, pentru ca nou] obi
ectiv să fie cît mai curînd dat în folo
sință Dar..... Nouă nu ni s-a procurat
cazanul de care aveam nevoie In noua 
centrală termică — ne spune, cu pă
rere de râu, reprezentantul întreprin
derii balneare. Consecința : uzina nu 
poate intra în funcțiune". După a- 
prinse dispute între cei doi benefi
ciari, cazanul a fost în cele din ur
mă instalat Insă, surpriză : acum 
lipsesc vanele celor de la Serviciu] 
medical-balnear, și centrala nu poate 
furniza mult-așteptata apă caldă.

— Bine, dar adineauri ne-ați vor
bit despre o perfectă colaborare ?

Cei de față au zîmbit. Am înțeles că 
și la Călimănești adagiul „fiecare cu 
ograda lui" ridică bariere nevăzute 
între gospodarii stațiunii. S-a găsit 
și un țap ispășitor, și anume Trustul 
județean de construcții-montaj Vîlcea 
care — după spusele interlocutorilor 
noștri — ar fi tergiversat prea mult 
terminarea construcției. Dar exem
plul „șicanelor cu centrala termi
că" (după expresia unuia dintre in
terlocutori) nu este unic. Și în cazul 
conductei de apă caldă, aceleași ne
cazuri : întreprinderea balneară, în 
efortul de a dota majoritatea vilelor 
cu încălzire centrală, a ocolit, cu 
bună știință... policlinica stațiunii 
Călimănești, deoarece aceasta apar
ține Serviciului medical-balnear. și 
nu respectivei unități : „Noi am adus 
conducta pînă în apropierea policli
nicii. Și așa am făcut destul. De rest 
trebuiau să se ocupe ceilalți !“. Și 
toate acestea, sub privirile consiliu
lui popular.

Vizităm și Govora. Ne izbim de 
multe din problemele consemnate 
în stațiunile vizitate anterior. Și Go
vora este deficitară sub raportul a- 
provizionării pentru iarnă, starea 
unor pavilioane lasă de dorit, viața 
comercială a orașului este și aici un 
deziderat.. Ni se repetă aceleași cu
vinte desore colaborare. Totuși, mul
te din pavilioanele Govorei arată de 
parcă n-ar avea stăpîn, deși cele două 
instituții au pe schemă un mare nu
măr de salariați . 362 la întreprinde
rea economică balneară și 323 la Ser
viciul medical-balnear : în total. 685 
de salariați la numai 1 429 de locuri, 
(la Călimănești-Căciulata raportul de 
forțe e cam același).

In finalul raidului nostru am stat 
de vorbă și cu cîțiva reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală : tov. Stan 
Arsene, consilier, ne-a declarat că 
„între tratament, masă, cazare, agre
ment. ambianță culturală, comercială 
etc., există o unică relație, că aces
te probleme nu pot fi concepute uni
lateral și. ca atare, tratate in mod I- 
rolat, fără participarea directă a tu
turor factorilor care se ocupă de des
tinul stațiunilor noastre balneo-cli- 
matice Utilizarea judicioasă a tutu
ror posibilităților este condiționată 
de raporturile existente între Institu
țiile locale".

Acolo unde aceste organisme și-au 
dat mîna. au activat, tn interesul ge
neral — cum este cazul unor stați
uni ca Sovata. Sinaia etc. — și rezul
tatele sînt altele Cert este că gospo
dărirea stațiunilor nu poate fi conce
pută birocratic, administrativ. De gos
podărirea lor se ocupă instituții cu 
rosturi bine precizate, care dispun de 
un numeros personal, tn această si
tuație, te întrebi: cum este posibil să 
domnească tn unele locuri neglijen
ța. nepăsarea. dezinteresul pentru 
bunul mers al stațiunii ? Un lucru este 
tigur : faima unei stațiuni poate fi 
oerpetuată in orice sezon, cu condi
ția să existe o rodnică și permanen
tă colaborare între toți factorii din 
acest sector.

‘ Nu ne lasă să intrăm 
de la altă întreprindere 
invățămintului ? Nu sin- 
didactice. Pentru clubul 
ne trebuie permis de vi-

Propun un transplant de 
populație

Un grup de salariați de la l.A.S. 
Bragadiru, printr-o scrisoare car
tată la 13. XII. 1969, ne întreabă : 
„Tovarășul Boris Popa e încadrat la 
noi și vă rugăm să ne spuneți ce 
legătură are merceologia (legu
melor și zarzavaturilor), cu un in
giner constructor de mașini ? între
băm asta pentru că statul a in
vestit un capital în perfecționarea 
domniei sale ca inginer. Ei, ce ne 
răspundeți

Dragul meu grup de salariați, ce
reți prea mult de la noi. De unde 
să știm noi cum a 
ner constructor de 
priceapă la legume 
putea presupune că 
ca specialist ce se 
scoate prazul din pămint cu cheia 
franceză. Dar cum pe piață nu am 
prea văzut praz de la l.A.S. Bra-

ăjuns un ingi- 
mașini să se 
și fructe î Am 
o fi descoperit.
află, cum se

cam 
noi, 
din 
Nu 
picioarele la fel. 
Unele purtăm la 

altele 35, 36, mă 
rog... Cele care poartă pinâ 
la nr. 36 sint fericite, iar cele care 
iu fost blestemate să încalțe în
călțări de la 36 in sus e vai de ele. 
Mai ales acum iarna". In continua
re ne informează că pentru a 
procura o pereche de cizmulițe de 
la 37 in sus trebuie să se depla- 
«eze in alte orașe megieșe ori mat 
puțin megieșe.

Intr-adevăr, e o calamitate, dar 
au a naturii, ci a sistemului de a- 
provizionare. Susținem asta pentru 
că din alte orașe am primit scri
sori, dar invers proporționale. A- 
colo se găsesc cizmulițe numai de 
la 37 in sus.

Scrisoarea dumneavoastră 
'ămine nesoluționată. Chiar 

cu un reprezentant 
și i-am propus un 
populație. Persoanele care 

număr mic să stea intr-o 
țării, cele care poartă nu-

De exemplu, a des
ființat penalizarea lo
catarilor rău 
la costurile de 
nere, ceea ce 
mari greutăți în unele, 
blocuri cu multe apar
tamente, fără a o,înlo
cui cu vreo altă măsură 
și fără a preciza că a- 
dunarea' generală a aso
ciației ar putea lua ho- 
tărîri corespunzătoare 
în acest sens (așa sună 
propunerile unor ju
riști); după cum lipsesc 
și unele precizări pri
vind ținerea adunărilor 
generale. Iată deci că 
însuși statutul este pa
sibil <le unele îmbunătă
țiri, impuse de viață, a 
căror aplicare n-ar tre
bui să întîrzie.

De vreme ce printre 
principalele îndatoriri 
tie asociațiilor se înscrie 
buna întreținere, cum, 
prin ce mijloace pot ele 
tsigura întreținerea cu
rentă, reparațiile și pre
venirea deteriorărilor 
sau avariilor la dotă
rile tehnice ale clădiri
lor ? Asociația de loca
tari a blocurilor „2—3" 
din cartierul Panteli- 
mon-Cosmos nr. 16—18 
din București are neca
zuri cu proasta funcțio
nare a instalațiilor elec
trice și sanitare ; în 
blocul Mărășești 42 și în 
altele de pe Magistrală 
luminatoarele n-au e- 
tanșeitate, semnalîn- 
du-se totodată, ca și în u- 
nele blocuri din cartie
rul Giurgiului, deterio 
rări la coloanele de 
scurgere, la conducte. 
La Iași, în Aleea De- 
cebal, cîteva blocuri nu

Originalitate, DA, 
dar NU pe banii 

statului
Am citit cu interes, 

articolul „Ați construi 
o bodegă care să a- 
ducă venit peste... un 
secol ?“ din nr. 8260 
al ziarului dv. și 
sînt de acord cu ati
tudinea luată față 
de cei care nu se 
sfiesc să cheltuiască 
banii statului în in
vestiții fără nici o 
bază economică reală.

Ca turist pasionat, 
cutreier țara, făcin- 
du-mi aceeași plăcere 
frumusețile naturale 
ale patriei, cît și în
făptuirile oamenilor 
noștri. Astfel că spre 
sfîrșitul verii acestui 
an m-am găsit pe te
rasa restaurantului 
„Bucium" de lîngă 
Iași, cu niște cunos- 
cuți ieșeni. De pe te
rasa restaurantului, 
priveliștea era într-a- 
devăr frumoasă : clă
dirile monumentale, 
mînăstirile fortifica
te, blocurile noi, zona 
industrială, colinele 
din jurul lașului etc, 
— totul demonstra că 
locul motelului „Bu
cium" a fost bine ales 
de edilii ieșeni. Dar 
privind întreg ansam
blul cu realism, am 
constatat că pe terasa 
restaurantului mai 
sînt locuri libere, că 
în restaurant nu este 
nimeni, că sînt garate 
numai 3 mașini cu 
număr străin de Iași, 
cu toate că era dumi
nică, ora 12, și o zi su
perbă de început de 
septembrie. Am des
chis discuția — mai 
prozaică, dar mai rea
listă — asupra renta
bilității localului a- 
vînd în vedere perso
nalul numeros, mili
oanele cheltuite care 
trebuie redate circui
tului economic, cît și 
slaba activitate co
mercială. Am consta
tat atunci că proble
ma rentabilității aces
tui motel nu pre
ocupă pe nimeni ; toți 
erau de părere că 
localul este de utilita
te publică, pentru „do
sarul lașului", pentru 
toți cei ce vor să ad
mire frumoasa pano
ramă a acestui oraș. 
Au mai fost enume
rate și alte conside

rente de ordin... po
etic. Cei care vedeau 
lucrurile astfel erau 
factori cu tangență în 
problemele economi
ce ale țării. Ba, cine
va era de părere că 
nici fondurile in
vestite în restaurarea 
tiparniței mitropolitu
lui Dosoftei din Iași 
nu se vor recupera 
niciodată... (compara
ție nefericită 1)

Țin să amintesc și 
de altă investiție, me
nită să satisfacă unele 
idei sau capricii lo
cale de „originalita
te", fără nici o pre
ocupare pentru cirț 
cumstanțele în care se 
face investiția. Este 
vorba de restaurantul 
„Ciuperca", construit 
în mijlocul lacului de 
acumulare de lîngă 
Piatra Neamț. Pentru 
a-ți da seama că o 
asemenea construcție 
este nelalocul ei, nu 
trebuie să fii specia
list în amplasarea de 
restaurante. Omul 
simplu de pe stradă a 
sesizat mai repede de- 
cît cei ce au inițiat 
lucrarea că banii au 
fost aruncați de la 
început — și la pro
priu, și la figurat — 
pe apa Bistriței. încă 
din perioada construc
ției. toți își puneau 
întrebarea : cine va 
veni la această terasă, 
cînd este știut că sea
ra se statornicește un 
curent rece dinspre 
munte, iar de la fa
brica de celuloză din 
apropiere se lasă un 
miros greu de supor
tat chiar de către cei 
în trecere grăbită ? 
Inițiatorii s-au gîndit. 
probabil, că restau
rantul lor va fi vizi
tat de cetățeni îm- 
brăcați în hanorac și 
cu mască pe nas, de 
dragul ideilor „origi
nale" ! După o exis
tență efemeră ca re
staurant, construcția 
(în momentul de față, 
platforma e complet 
acoperită de apă — 
n.n.), așteaptă să în
ghită încă multe 
zeci de mii de lei pen
tru demolare. Deoare
ce nici măcar nu poa
te fi reprofilată, ca 

alte restaurante ne
rentabile despre care 
se vorbește în articol.

Am relatat cele de 
mai sus pentru a ară-; 
ta unele aspecte și 
mentalitatea unora 
privind utilizarea ba
nului obștesc. Fără a 
fi adeptul unor forme 
Birocratice, anchilo- 
zante, privind pune
rea în valoare a mor 
Idei care se pot tra
duce în investiții 
rentabile, nu pot fi de 
acord ca fantezia' sau 
nepriceperea unora 
prin care ei păgubesc 
avutul statului și incă 
ocolit de rigorile legii. 
Deoarece se pare că în 
nici unul din cazurile 
semnalate de presă 
cei în culpă nu au 
simțit rigorile legii. 
Sînt cu totul de acord 
cu ziarul dv. privind 
ușurința cu care orga
nele competente ac
ceptă uneori calcule 
economice formale. 
După ce se naște i- 
deea investiției, după 
ce se nominalizează 
în planul de investi
ții și după ce se în
tocmește proiectul de 
execuție, urmează să 
se întocmească acea 
formalitate conside
rată minoră : calculul 
economic — deoarece 
banca finanțatoare 
este interesată in res
tituirea în termene cît 
mai strînse a banilor 
Investiți. Totul de
pinde de competența 
și seriozitatea întoc
mirii calculului eco
nomic de rentabili
tate, cît și de antre
narea în răspundere a 
celor ce semnează do
cumentația economică.

Ne bucură faptul că 
Ministerul Comerțului 
Interior a inițiat re
cent măsuri de na
tură să stăvilească 
repetarea unor astfel 
de situații și cred că 
aceste măsuri vor fi 
luate de toate minis
terele titulare de in
vestiții. Cred, de ase
menea, că măsurile 
nu vor fi numai teo
retice, ci vor avea și 
efect practic.
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RĂSPUNZÎND INDICAȚIILOR PLENAREI C.C. AL P.C.R.

Ne propunem
o acțiune energic
pentru ameliorarea
fondului funciar

După cum este cunoscut, spori
rea continuă a producției agrico
le, sarcină de mare însemnăta
te, prevăzută de cel de-al X-lea Con
gres al partidului, necesită folosirea 
cu grijă a pămintului, principalul 
mijloc de producție în agricultură. 
In acest sens și potrivit cu sarci
nile ce revin agriculturii în 1970 
și în anii următori, în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. s-a 
subliniat că se impun măsuri hotă
râte de utilizare rațională a terenu
rilor agricole — îndeosebi a celor a- 
rabile —. de lichidare a manifestări
lor de risipă și scoatere nejustifi
cata a unor suprafețe de teren din 
folosința agricolă.

Qe se face pentru îndeplinirea indi
cațiilor plenarei ? Pe această temă 
.n avut o convorbire la Departamen

tul îmbunătățirilor funciare din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

sistemelor de construcții, s-au re- 
strîns suprafețele necesare de teren. 
In industria alimentară, de exemplu, 
aceleași obiective care se realizau 
înainte pe 10 hectare, acum ocupă 
numai 6 hectare. în ce privește re
ducerea suprafeței de teren dintre 
construcții — la cele agrozootehni
ce s-a urmărit îndesirea obiectivelor 
în cadrul incintelor construite, iar 
acolo unde acest lucru nu a fost po
sibil s-au luat măsuri ca terenurile 
respective să fie cultivate. în jude
țul Dolj, peste 200 ha au fost culti
vate in acest fel.

Trebuie să arăt însă că și după a- 
pariția Legii fondului funciar au fost 
cazuri de încălcări : scoaterea de te
ren din circuitul agricol fără forme 
legale, degradări de teren etc. Ele

coline. Problema ar putea fi evitată 
printr-o zonare și așezare mai judi
cioasă a culturilor. ~ '
producției agricole, 
conducerea partidului a atras 
multă vreme atenția, se impune 
numai din punct de vedere al ob
ținerii unor producții eficiente, ci și 
pentru folosirea rațională a fondului 
funciar.

Deci zonarea 
asupra căreia 

de 
nu

— In legătură cu buna folo
sire a fondului funciar s-a tra
sat ca sarcină Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii să in
troducă cadastrul funciar. Se 
pare că această problemă nu a 
fost soluționată. Care sînt cau
zele ?

— Cu aproape doi ani în urmă 
s adoptată legea cu privire 
la apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole. Cum 
apreciați aplicarea prevederilor 
ei in lumina indicațiilor recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. ?

Convorbire cu ing. 
Nicolae POPESCU, 

director general în Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii

CONTRIBUȚIA ECONOMICA A ACESTOR ZILE 
ESTE PREȚIOASĂ PENTRU 

Împlinirea bilanțului pe 19697
(Urmare din pag. I)

— Faptul că problema folosirii ra
ționale a fondului funciar se pune cu 
deosebită stringență este determina
tă de necesitatea sporirii continue a 
producției agricole. în ultimii ani 
s-a desfășurat un amplu program de 
îmbunătățiri funciare, de ridicare a 
fertilității solului. Sînt cunoscute re
zultatele obținute în ce privește lu
crările de îndiguiri și desecări de 
mari proporții efectuate în Lunca 
Dunării, în luncile apelor interioare 
pe baza cărora au fost redate agri
culturii sau ferite de inundații 300 000 
ha teren. Continuă, de asemenea, des
fășurarea amplului program elaborat 
de partid în vederea extinderii iri
gațiilor, program care urmărește ca, 
in 1975, să avem amenajate circa 
2.5 milioane hectare. Dar paralel cu 
aceste acțiuni de mari proporții tre
buie urmărit ca fiecare hectar de te
ren să fie folosit rațional. De aceea, 
imediat după apariția legii privind 
apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole, departamentul 
nostru a elaborat instrucțiuni cu pri
vire la aplicarea prevederilor ei. 
Despre ce este vorba ?

Prin ordinul nr. 403 al ministru
lui agriculturii și silviculturii s-a 
stabilit metodologia de întocmire a 
documentațiilor în vederea obținerii 
aprobării de schimbare a categoriei 
de folosință a terenurilor. Se poate 
aprecia că, spre deosebire de situa
ția dinaintea apariției legii fondu
lui funciar, activitatea în acest do
meniu s-a îmbunătățit. Schimbarea 
categoriei de folosință a terenului 
se face pe baza unor analize preala
bile. Unde se constată că cererile fă
cute de unități nu sînt întemeiate 
— nu se aprobă. Unele cooperative 
agricole, de exemplu, care nu aveau 
capacitatea de a înființa plantații de 
pomi, nu au primit aprobările respec
tive. De asemenea, nu s-a admis să 
se planteze terenurile care nu cores
pundeau acestui scop. Din acest 
punct de vedere, sînt puține uni
tățile care își permit să facă schim
bări în folosința terenului agricol, 
fără aprobări' prealabile. O altă mă
sură se referă la stabilirea unui în
dreptar necesar scoaterii din circui
tul agricol a terenurilor necesare o- 
biectivelor industriale și social-econo- 
mice. Și în această 
te aprecia că, prin 
tentă a proceselor

au fost depistate și sancționate. S-au 
dat sute și sute de amenzi, des
tul de usturătoare, care sînt plătite 
nu de Întreprinderi, ci de persoa
nele care s-au făcut vinovate. Mai 
des se intîmplă ca mijloacele de 
transport și mai ales camioanele în
treprinderilor de construcții să taie 
drumuri peste cîmp, provocînd pa
gube însemnate. Dar dintre aceștia 
au fost sancționați foarte puțini.

— După apariția legii s-au elabo
rat modelele de cadastru, iar în a- 
cest an s-a făcut reorganizarea ofi
ciilor județene care au ca sarcină și 
introducerea cadastrului funciar. în 
.acest an au fost concretizate prime
le lucrări cu caracter model. La 
sfîrșitul acestui an vom avea lucrări 
de cadastru pe aproximativ 600 000 
hectare. S-au dat indicații direcțiilor 
agricole ce să întreprindă în vederea 
înfăptuirii sarcinii trasate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului, astfel ca 
pînă in 1973 să se termine introdu
cerea cadastrului în toate întreprin
derile agricole de stat și cooperati
vele agricole. Ne trebuie însă o bază 
materială și oamenii necesari. La ora 
actuală sînt 400 de oameni, ceea ce 
este foarte puțin. De asemenea, 
mătate dintre ei n-au pus mîna 
un aparat topografic.

ju
pe

se 
di-

privință se poa- 
studierea mai a- 
tehnologice și a

(Urmare din pag. I)

daje metalice și de beton. 
Apoi castelul de echilibru, 
apoi galeria forțată, 1 280 
metri de blindaj metalic 
prins în beton — și bucu
ria lui, acea cădere de 808 
m — apoi cele trei turbi
ne de cite 170 MW, munca 
lui, vitejia lui pusă la trea
bă — iar din turbine — 
energia electrică este „pom
pată" în linia de înaltă ten
siune — energie de vîrf, 
lumină de vîrf — și el, tot 
Lotru, pe galeria de fugă, 
șase kilometri și jumătate 
pînă la Malaia, 
du-se acolo din nou cu el. 
după o uriașă aventură...

— Au mai venit căprioa
rele ? — se interesează in
ginerul Kamenitzer printre 
muncitori.

— în dimineața asta nu 
s-au văzut, n-au mai venit. 
Dar au să vină ele...

Au să vină, sigur au să 
vină. După ce barajul va fi 
gata, după ce zgomotul 
șantierului va înceta, după 
ce lacul va crește limpede 
pînă sus, aproape de brazii 
care marchează rama oglin
zii lui viitoare — căprioa
rele, cerbii vor veni în 
marginea acestui Iac, se vor 
oglindi în el, vor bea din 
el și vor privi luminile de 
pe celălalt țărm, luminile 
strălucitoare, multicolore, 
firmele colorate, vitrinele și 
terasele uneia dintre cele 
mai mari stațiuni turistice 
— stațiunea Vidra, din care 
au și apărut acum primele 
blocuri. Puține locuri vor 
rivaliza cu această stațiune 
turistică pe malul unui lac 
imens, între piscurile mun
ților, către păduri, la o mie 
trei «ute de metri, cu o șo-

întîlnin-

— Pe lingă aspectele propriu- 
zise de gospodărire a fondului 
funciar se ridică și problema 
bunei folosiri a pământului. In 
lege s-au prevăzut sancțiuni îm
potriva organizațiilor socialiste și 
a persoanelor fizice care se, abat 
de la normele folosirii fondului 
funciar. De asemenea, condu
cerea partidului a trasat ca sar
cină Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii să elaboreze mă
suri pentru legiferarea obligații
lor legate de lucrarea pământu
lui, adică să se stabilească obli
gații ferme privind executarea 
lucrărilor agricole. Ce s-a între
prins in această direcție ?

— Ce se preconizează să 
întreprindă in anul viitor in 
recția folosirii rationale a fon
dului funciar ?

— In această privință s-a făcut 
prea puțin. Personal, nu cunosc ca o 
cooperativă agricolă să fi fost sanc
ționată pentru că nu a executat lu
crările agricole pe toate suprafețele. 
Cei mai mulți invocă motivul nelu
crării pămintului prin condiții obiec
tive : în perioada cînd au fost ploi 
nu s-a putut lucra, iar cînd au stat 
ploile, au lipsit brațele de muncă. 
La recenta plenară s-a criticat si
tuația din acest an cînd starea timpu
lui impunea sporirea atenției față 
de executarea lucrărilor.

Dar pe lingă faptul că unele tere
nuri nu sînt lucrate corespunzător, 
ceea ce diminuează nivelul recolte
lor, în unele județe sînt suprafețe 
de teren înțelenite. Se motivează că 
nu le mai cultivă deoarece terenul 
respectiv este situat pe pante mari, 
nemecanizabile,. n-au atelaje. în de
cursul anilor aceste terenuri s-au 
degradat, producția este ineficientă, 
în județul Gorj, în acest an, terenul 
"■'ibil scade prin înțeleniri cu 1 809 

■ cu 3 000 
situație sînt toa- 

de dealuri și

arabil scade prin înțeleniri 
ha, iar în județul Vîlcea — 
ha.
te

— în ce privește folosirea propriu- 
zisă a pămînturilor vor fi întreprinse 
măsuri pentru extinderea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, ridicarea 

■ fertilității soiului, executarea tuturor 
lucrărilor agricole. '. Trebuie. re
zolvate și unele probleme menite 
să preîntîmpine diminuarea suprafe
ței arabile. în ce privește normati
vele pentru construcții există o marc 
deficiență. In cuvîntarea la recenta 
plenară, tovarășul Ceaușescu subli
nia că Consiliul de Miniștri va tre
bui să reexamineze normativele pri
vitoare la scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol. Pînă acum s-au re
văzut numai normativele de pază 
contra incendiilor și cel sanitar. Pe 
baza lor, fiecare minister își defini
tivează normativele proprii. Or, pînă 
la data actuală, deși termenul pre
văzut în lege — sfîrșitul anului 1968 
— a expirat, ministerele nu s-au gră
bit să-și revadă normativele proprii 
privind construcțiile. Dar nici Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii nu și-a revizuit normativul pri
vind construcțiile agrozootehnice. 
Iată de ce este deosebit de utilă sar
cina trasată la plenară de a se re
examina normativele de scoatere a 
terenurilor din circuitul agricol pen
tru a se asigura păstrarea și buna 
gospodărire a fondului funciar.

Ținînd seama de sarcinile mari 
care revin agriculturii în ce privește 
creșterea producției, vom urmări fo
losirea rațională a fondului funciar 
astfel ca suprafața arabilă să crească 
continuu, iar recoltele ce se vor ob
ține la hectar să reflecte cu adevărat 
posibilitățile de care dispune agricul
tura noastră.

în această 
județele din zona

Convorbire realizată de
Ion HERȚEG

sea 
trarea în zona 
Paring 
pentru schiuri, cu vapora
șe. înainte să pornească pe 
tunelul de aducțiune, Lo
trul se va îmbăta de stră
lucirea acestei stațiuni, de 
luminile și de cîntecele ei.

Dar, pentru a ajunge la 
această clipă, suprem crea-

internațională, cu in- 
dacică, în 

cu imense pante
rii, în subteran — puțuri și 
castele de apă, din încleș
tarea cu muntele s-au ivit 
galerii de acces, prize, uria
șa centrală subterană. Apoi 
barajele — 86 de baraje, 

x cele trei stații de pompare ;
cei 200 km de drumuri 
tăiate în stînca muntelui, 
apoi acel munte din piatra 
căruia va ti umplut bara-

din conducerea combinatului sînt 
concentrate la fabrica de aglome
rare a minereului. S-au luat mă
suri de aprovizionare a fiecărui loc 
de muncă din acest sector cu toate 
cele necesare înlăturării operative 
a defecțiunilor ce se ivesc. Impor
tant este însă de a se lua aseme
nea măsuri, care să asigure nu 
doar remedierea, ci și prevenirea 
acestor defecțiuni, cel puțin pen
tru zilele care au mai rămas din 
acest an, pentru că numai în acest 
fel furnalele și oțelăria vor putea 
lucra din plin.

Ministerul Industriei Metalurgice, 
la rîndul său, trebuie să-și onore
ze mai prompt obligațiile ce-i re
vin. în luna decembrie de pildă, 
pînă în ziua de 19, nu a asigurat 
nici un kg de minereu-bulgăre, cu 
conținut ridicat de fier, din canti
tatea însemnată pe care trebuia 
s-o primească combinatul. Abia de 
cîteva zile a sosit acest minereu 
în portul Constanța ; urgentarea ex
pedierii lui la Galați constituie o 
problemă vitală, pentru ca efortu
rile ce le fac siderurgiștii să fie 
încununate de succes.

RESURSELE S-AU GĂSIT 
ÎN FABRICĂ

La începutul lunii iulie a acestui 
an, la întreprinderea „Electromeca
nica" Turda au intrat în funcțiune 
noile capacități de producție pentru 
fabricarea izolatorilor ceramici. 
Noile obiective, cu o capacitate de 
9 000 tone/an, de 3.3 ori mai mare 
decît a celor vechi, sînt înzestrate 
cu utilaje și aparatură modernă 
avînd un înalt grad de mecanizare 
și automatizare. Firesc ar fi fost

ca. în aceste condiții, să se reali
zeze o producție mai mare. în- 
tr-adevăr, s-a obținut mai mult, 
dar nu la nivelul sarcinilor de 
plan. Colectivul acestei întreprin
deri se află în prezent în situația 
de a avea rămîneri în urmă la 
principalii indicatori de plan pe 
acest an.

Ce se face pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă ?

„Printr-un efort extraordinar, în 
ultimele zile colectivul nostru a 
reușit să redreseze situația și aproa
pe să atingă indicatorii proiectați. 
Față de o restanță valorică de 3,6 
milioane lei la începutul lunii oc
tombrie, s-au recuperat 1,7 milioane 
lei. Cu toate eforturile, uneori 
supraomenești, mai avem încă 
o restanță, față de planul de 
producție anual, de circa 1,9 mili
oane lei", conchide directorul între
prinderii, tovarășul Ion Moraru.

Am vizitat întreprinderea și am 
rămas impresionați de efortul gene
ral al colectivului de aici pentru a 
produce cit mai mult, o dată cu în
sușirea, tot mai perfectă, a tehno
logiei de fabricație. Fiecare munci
tor, tehnician, maistru și inginer la 
locul lui de muncă se află „la cea 
mai înaltă tensiune", cum se zice 
aici. „Pentru experimentarea unor 
rețete în condițiile noilor insta
lații moderne — ne spune ingi
nerul șef Gheorghe David — 
specialiștii noștri stau uneori 
zi și noapte în fabrică. Așa s-a 
urmărit deunăzi, timp de 36 de ore 
fără întrerupere, procesul tehnolo
gic de realizare a unor sortimente".

Și Ia noile utilaje, chiar dintre 
cele mai perfecționate, colectivul de 
aici a găsit suficiente căi de a Ie 
mări productivitatea. Așa a fost re- 
dimensionată structura vagoneților 
la cuptoarele de 112 metri, în ra
port cu gabaritele produselor, obți- 
nlndu-se o creștere de 15 la sută a

indicelui de încărcare pe vagoneți 
S-a organizat un sector spe
cial de automatizări și metrologie, 
pentru asigurarea bunei întrețineri 
a aparatajelo.r, s-au realizat noi ti
puri de izolatori de suspensie. Sînt 
numai cîteva din rezultatele căută
rilor insistente ale colectivului, în 
aceste zile de sfîrșit de an, cîteva 
din premisele afirmării viguroase a 
acestui harnic colectiv în anul 
1970.

MATERIA PRIMĂ 
RÂMÎNE PROBLEMA 

NODALĂ
Uzina de prelucrare a maselor 

plastice din Iași, începînd cu tri
mestrul III a.c., nu și-a putut în
deplini sarcinile lunare de plan, 
astfel că acum. cu puține zile 
înainte de sfîrșit de an, se preli
mina o restanță la producția glo
bală de 57 milioane lei. Acest 
lucru s-a datorat faptului că 
uzina n-a fost aprovizionată cu ma
terii prime conform repartițiilor și 
contractelor încheiate cu fabricile 
furnizoare : polietilenă de la Com
binatul petrochimic din Pitești și 
P.V.C. de la Combinatul chimic din 
Rm. Vîlcea, ambele neintrate în 
funcțiune la termen.

Care este situația în prezent? In
ginerul șef Ion Sechi ne precizea
ză că, în raport de sosirea materiei 
prime, de la Combinatul petrochi
mic din Ploiești și Combinatul chi
mic din Borzești, în contul con
tractelor celor două combinate ne
intrate în funcțiune la termen, co
lectivul fabricii ieșene se achită de 
sarcinile de producție. Atenția este 
îndreptată îndeosebi spre realiza
rea granulelor electrotehnice din 
P.V.C care au fost insistent soli
citate de M.I.C.M., dar nu s-au re

cuperat, pînă la 18 decembrie, de
cît 400 tone din cele 931 tone res
tanță.

— Am putea recupera mai mult 
dacă acum, în ultima decadă, am
mai primi ceva materie primă —
ne-a spus inginerul șef. La
polietilenă însă, lipsa de ma
terii prime se menține și în aceste 
zile Deși intrăm în ultima decadă 
a lunii, din necesarul de 1 380 tone 
abia am primit 880 tone. Și nu avem 
garanția că Combinatul petrochi
mic din Ploiești va putea să asi
gure, peste planul său inițial, toată 
cantitatea preluată din sarcina Com
binatului petrochimic Pitești. Altfel, 
preliminarea unei restanțe de 57 mi
lioane lei nu va putea fi evitată.

— Pentru 1970 se prevede vreo 
îmbunătățire ?

— Situația scriptică pare a fi mai 
bună, în sensul că deși sarcinile 
noastre de plan cresc cu 30 la sută 
față de 1969, prin repartiții avem 
asigurată toată cantitatea de mate
rii prime. Insistăm însă ca Ministe
rul Industriei Chimice să transfere, 
în trimestrul I 1970, repartițiile de 
2 250 tone polietilenă, de la Combi
natul petrochimic din Pitești, tot la 
Combinatul petrochimic din Plo
iești, iar 1 000 tone P.V.C. de la 
Combinatul chimic din Rm. Vîlcea 
tot la Combinatul chimic din Bor
zești.

Ing. Dan Sorin, secretarul comite
tului de partid a ținut să precizeze 
și el că în fabrică s-au luat toate 
măsurile pentru a se putea lucra cn 
o productivitate înaltă chiar din 
primele zile ale noului an. S-a a- 
juns de pe acum la o scurtare sim
țitoare a timpului de staționare a 
mașinilor și utilajelor. Apoi, îm
preună cu constructorul s-a inițiat 
o acțiune comună de construire și 
montare a noi capacități de 2 050 
tone, pentru prelucrarea produselor 
din P.V.C.

Bogăți SUCCESE ÎN
(Urmare din pag, I)

tanță economică. Totuși, tehnologiile 
de valorificare a acestora, la reali
zarea cărora trebuie să contribuie, 
în primul rînd, Institutul de cerce
tări miniere, nu au fost definitivate 
nici pînă în prezent. Or, este clar că 
termenele de finalizare prea largi 
nu ne favorizează, în comparație cu 
ritmul deosebit de rapid de evolu 
ție și modernizare al activității geo
logice și miniere contemporane. A- 
ceasta situație cred câ se datorează 
și faptului că cercetarea științifică 
a fost condusă prin finanțare de la 
buget, unitățile angrenate în reali 
zarea ei, atît cele științifice, cît si 
cele beneficiare, neacordînd, în ge
nere, o prea mare atenție aspecte
lor legate de eficiență și rentabili
tate, t’_ __ ’ . ’ „ .
gate problema operativității 
finalizării cercetării.

Se resimt, de asemenea, și 
pările insuficiente din sfera 
rii sau creării unor metode de in
vestigație noi, moderne. în practica 
geologică, dar adesea chiar în cer
cetare, se mai folosesc procedee 
depășite pe plan mondial, cu toate 
neajunsurile pe care acestea le 
implică : studierea unilaterală a 
unor probleme, ritm lent etc. Insufi
cient sînt folosite metodele combi
nate (geofizice, geochimice), care re
prezintă astăzi o importantă pîrghio 
de accelerare a ritmului cercetări
lor și investigațiilor geologice și de 
sporire a gradului de certitudine 
a prognozelor. Aș vrea să remarc

îgate de eficiența și rentabib- 
de care sînt, desigur, strîns le- 

ca și a

pus la punct o tehnologie 
complexă a utilajului pneu
matic și de aici îl dirijează 
în întregul șantier care 
consumă aproximativ cinci 
mii de burghie pe lună.

— Sîntem obligați — îmi 
spunea maistrul Niță Mir
cea — să fim universali, 
pentru că pe șantier exis
tă o diversitate foarte ma-

preocu- 
asimilă-

curcat prin uriașele păduri, 
scăpînd ca prin urechile 
.acului printre zidurile mun
ților și prăpăstiile în a- 
dîncul cărora aleargă spu- 
megînd torenții. rîurile. 
Șoferi ca Reculciuc Con
stantin, care lucrează cu o 
mașină „Tatra" în galerii 
(în galerii se merge cu spa
tele înainte), sau Barbu Ion.

Expresia umană a Lotrului
toare, Lotrul acumulează 
mii și mii de mesaje 
umane. înmagazinează, ca 
un uriaș înțelept, mii 
și mii de ginduri, de 
energii, de sentimente 
pe care le va preface în 
fulger de lumină, în mesaj 
al oamenilor adresat oame
nilor. El iși adună efortu
rile viitoare din eforturile 
de azi ale oamenilor, din 
forța, din inteligența, din 
îndrăzneala lor. devenind 
tezaur de experiență și vo
ință creatoare, de nobilă 
pasiune și înaltă dăruire. 
Ca un nou Prometeu. el 
smulge focul nu din mîna 
zeilor, ci din mîna oame
nilor.

Mai mult de jumătate 
din cei cinci mii de con
structori ai șantierului de 
pe Lotru lucrează în sub
teran. în subteran sînt acei 
150 km de tunele și gale-

jul. In fața munților — 
uriași prin dimensiunile 
lor, uriași prin duritatea 
lor — se cerea o uriașă te
nacitate și îndrăzneală.

O înaltă tenacitate și — 
fără a face un joc de cu
vinte ! — o înaltă tehnici
tate. Gîndită, proiectată la 
cei mai înalt nivel științi
fic al hidroenergeticii mo
derne — hidrocentrala este 
slujită de oameni cu un 
înalt nivel profesional. Șe
ful atelierelor centrale, 
Nicolae Domnescu. a lucrat 
în tinerețe la uzina de pom
pe de injecție Sinaia și a- 
poi de la Bicaz, a fost tri
mis pentru specializare în 
străinătate, maistrul Niță 
Mircea s-a specializat în 
utilaj greu, inginerul Ion 
Pleacă este un adevărat as 
in tratamente și uzinaj. 
inginerul șef mecanic Ion 
Panaite, avînd experiența 
Bicazului și Argeșului, a

re de tipuri de mașini, de 
utilaje.

— între orele 7—9 seara. 
Îmi relata inginerul Ion 
Fleacă, toate șantierele 
dau telefoane, comunică si
tuația utilajelor ; au nevoie 
de piese, dacă un utilaj 
greu s-a defectat, cer un 
specialist de aici. Și, tîrziu, 
noaptea, abia ajuns acasă, 
te ajunge telefonul din 
urmă : s-a ivit undeva o 
problemă și trebuie să o 
rezolvi. întregul grup de 
șantiere Lotru are regim de 
lucru industrial — in trei 
schimburi, iar aici centru] 
mecanic și centrul auto 
trebuie să susțină printr-o 
asistență perfectă această 
uriașă viață a șantierului.

Despre șoferii de aici se 
poate vorbi foarte mult și 
numai lucruri bune — după 
ce, mai ales, ai văzut, ai 
umblat pe drumurile lor, 
adevărat fir al Ariadnei in-

in centrala subterană, sau 
ea Liviu Popescu, la Ba
raj, Eroș Nicolae, cel mai 
vîrstnic sînt toți ca acest 
Dinu Marin care m-a adus 
cu „Tatra" lui plină cu zece 
tone de ciment de la Bre- 
zoi la Barajul Vidra. în 
gesturile, in concentrarea, 
în măiestria lui am recu
noscut conducătorul auto 
alergînd de cincisprezece 
ani, de pe un șantier pe 
altul, exemplu de abnega
ție și de curaj al tuturor 
marilor șantiere.

într-adevăr, marile șan
tiere generează întotdeau
na ample mesaje adresate 
lumii.

— La noi se naște setea 
de nou, setea de creație, 
un romantism foarte lucid, 
chiar aspru, îmi spunea 
inginerul Alexandru Simio- 
nescu. După ce trăiești pe 
șantier nu te mai poți îm
păca cu comoditatea, cu

însă că, în majoritatea cazurilor, me- PȘatru început, aceloj Substanțe
todele superioare sînt legate și de o..... .soli'cjtate , imperios' de economie,' îri
aparatură perfecționată. De aceea, ne scopul reducerii și eliminării,impor-
preocupă, pe lingă perfecționarea 
unor aparaturi superioare aduse din 
import, și intensificarea eforturilor 
proprii legate de crearea prototipu
rilor unor mijloace tehnice cu <> 
mare rapiditate și forță de rezoluție.

— Cum vă pregătiți să acționați 
pentru a îndrepta actuala situație ? 
Pe ce căi credeți că se poate ri
dica rapid nivelul acestor cercetări 
și, implicit, spori contribuția lor la 
îndeplinirea sarcinilor actuale ale 
geologiei noastre ?
— Merită menționat, în primul rînd, 

cadrul organizatoric nou, superior — 
de natură să stimuleze cercetarea le
gată nemijlocit de cerințele vitale ale 
economiei naționale — ce se va crea 
și în acest domeniu, prin trecerea, în
cepînd de la 1 ianuarie 1970, la o ac
tivitate bazată pe contracte, pe ges
tiune economică proprie, în condițiile 
existenței unei Legi privind organiza
rea activității de cercetare științifică 

în țara noastră. Sînt elemente care fa
vorizează concentrarea cercetării ști
ințifice geologice pe obiectivele de 
prim interes ale dezvoltării bazei d" 
materii prime a țării, ceea ce nu ne 
scutește, totuși, pe noi, specialiștii, de 
eforturi intensive în direcția mai bu
nei orientări și grăbirii ritmului cer
cetărilor.

De aceea, vom urmări preferențial 
o tematică 
țirea bazei 
tipurile de 
de, ce se 
sau altele

menită să asigure îmbogă- 
dc materii prime, la toate 
minerale, solide sau flui- 

valorifică în prezent, 
noi. Se va acorda priori-

inerția. Probabil că ușor 
s-ar recruta dintre noi oa
meni care să plece în Cos
mos — nu atît din spirit de 
aventură, cît din setea de 
nou, din atracția pioniera
tului. Și apoi, sentimentul 
că peste tot unde te duci 
transformi lumea, un colț 
de lume, de

Sînt oameni 
cuți, formați, 
desăvîrșea.scă 
cestor șantiere, 
sînt opera lor • 
la rîndul lor, 
vie, nobilă a < 
tiere. Aici stă 1 
tei solidarități 
adunată, construcție 
construcție, șantier cu șan
tier, dă, la un loc. uriașa 
solidaritate a poporului în
treg în jurul partidului și 
in jurul uriașului edificiu 
strălucitor al țării proiec
tat de gîndirea lucidă a co
muniștilor.

Există un gen de energie 
pe care aceste șantiere hi
droenergetice o generează 
Ia o înaltă tensiune. Pen
tru că aici cresc, se adună 
— precum riurile Lotrului 
în lacul imens — uriașe e- 
nergii spirituale, morale 
care, ca și energia electri
că. vor porni pe fire nevă
zute sau in uriașe unde 
concentrice și vor impînzi 
întreaga țară și vor spori 
intensitatea luminii în mii 
și mii de conștiințe.

De aceea, Lotrul poate fi 
ridicat la înălțimi de sim
bol, simbolul acelei forțe 
imense a comuniștilor care 
adună în albia sa largă toa
te energiile și inteligența 
poporului transformîndu-le 
intr-un puternic mesaj 
uman, mesaj al construcției, 
al socialismului.

țară. 
născuți, cres- 
ajutați să se 
de forța a- 

Șantierele 
— dar și ei, 
sînt opera 
acestor șan- 
esența aces- 
umane, care 

cu

tului și chiar al creării de disponi
bilități pentru export. în acest scop, 
studiile din planul pe anul 1970 ale 
diferitelor unități geologice vor fi o- 
rientate masiv spre obținerea date
lor necesare fundamentării zonelor 
de perspectivă in privința descope
ririi de noi zăcăminte. Vom urgenta, 
de asemenea, cercetările menite să 
asigure prelucrarea datelor existente, 
cu privire la subsolul patriei, cu 
ajutorul calculatoarelor electronice, 
în scopul reinterpretării lor și al ob
ținerii unei „imagini" mai realiste 
asupra surselor existente și posibile.

Pentru scurtarea termenelor de 
cercetare, avem în vedere utiliza
rea susținută a unor metode com
plexe de studiu (geofizice ți geochi- 
mice), care vor permite să se cir
cumscrie mai rapid și cu un plus de 
certitudine zonele pasibile de a face 
obiectul trecerii la faze de prospec
tare și explorare. Rezultatele utile 
obținute în această direcție de cer
cetătorii de la Institutul geologic 
din Capitală, care au conturat în a- 
cest an o primă Hartă metalogeneti- 
eă a mineralelor utile din Româ
nia, fructificate și dezvoltate, vor fi 
axate pe zonele de primă urgență i 
zonele vechi, cunoscute ca metalo- 
genetice, din Munții Apuseni, 
nea minieră Baia Mare, zona 
lină și vulcanică din Carpații 
tali etc.

Concomitent, cercetarea din 
niul 
multă 
unor metode noi, mai ales în inter
pretarea la un nivel superior a date
lor obținute cu ajutorul aparaturilor 
existente. Grăbirea ritmului de obți
nere a rezultatelor prin aceste căi 
va ridica însă în fața cercetării 
tot mai frecvent problema fo
losirii extinse a mașinilor electroni
ce de calcul, cu perspectiva efectu
ării de lucrări pe mai multe vari
ante, din care să se poată alege cea 
optimă.

— Ce alte foruri ar 
acorde concurs — dat 
terul atît de complex 
lor din acest domeniu 
direcții anume ?
— Prin apropierea 

măsură a cercetării 
profil geologic de 
prospecțiuni și explorare 
centralele 
petroliere 
vorabile unor 
permanente, cu producția, 
mai mult, cu 
dustriale sînt primele interesate 
în a-și asigura baze de materii pri
me bogate și variate. Sfera de cola
borare nu se va limita însă la atît. 
în ceea ce privește prelucrarea da
telor geofizice cu ajutorul calcula
toarelor, vom apela, din ce în ce 
mai frecvent, la unități profilate în 
acest sens, cum sînt Centru] de 
calcul al Direcției Centrale de Sta
tistică, Centrul de calcul al Univer
sității București etc. Ne este indis
pensabil și aportul unor unități din 
domeniul electronicii și automaticii, 
care să ne sprijine în perfecționarea 
aparaturilor de studiu și înregistrare 
existente în domeniul geofizicii. 
precum și în crearea unor noi uti
laje. Și pentru că, în asemenea insta
lații, izotopii radioactivi au un rol 
important, sînt în curs de perfectare 
pentru 1970, cîteva contracte de co
laborare cu Institutul de fizică ato
mici

Sînt cîteva dintre măsurile și ac
țiunile cu ajutorul cărora cercetă
torii din domeniul geologiei, alături 
de ceilalți specialiști angrenați în 
progresul geologiei și mineritului ro
mânesc modern, vor traduce in 
fapte. în viață sarcinile trasate de 
plenara C.C. al P.C.R.

PLANULUI

regiu- 
crista- 
Orien-
dome- 

geofizicii va urmări cu mai 
perseverență introducerea

trebui să vă 
fiind carac
al cercetări- 
— și in ce

in mai mare 
științifice 
unitățile 

Și 
miniere

cu
de 
de

Ș> 
fa-

geologic
Și 

industriale 
se creează condiții 

colaborări directe. 
Cu atît 

cîi centralele in- 
primele

UNITĂȚILE JUDEȚULUI 
SATU-MARE

Din datele furnizate de Di
recția locală de statistică Satu 
Mare rezultă că unitățile indus
triale din județ și-au realizat 
planul anual de producție la 
toți indicatorii, cu 11 zile înain
te de termen. Producția indus
trială a înregistrat un ritm de 
creștere de 12,5 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

Se prelimină ca pînă la sfîrși
tul anului, sporul producției in
dustriale să fie de circa 105 
milioane lei, realizîndu-se peste 
prevederile planului 1 500 ma
șini de gătit cu gaze, 75 tone 
transportoare, 175 garnituri mo
bilă. peste 500 000 tricotaje, 
215 000 confecții, 50 000 perechi 
încălțăminte, 50 tone preparate 
de carne, 160 tone brînzeturi, 45 
tone ulei comestibil și altele.

CENTRALA INDUSTRIA
LĂ A GEAMURILOR Șl 
MATERIALELOR IZOLA

TOARE
Unitățile aparținînd centralei 

industriale a geamurilor și ma
terialelor izolatoare, cu sediul 
în Ploiești, și-a realizat sarcini
le de plan pe anul în curs cu 15 
zile înainte de termen. După 
cum apreciază directorul cen
tralei. ing. Vasile Dragoș, pînă 
la 31 decembrie se vor realiza 
sporuri de circa 40 milioane 
lei Ia producția globală, iar 
la export, sporuri de 10 milioa
ne lei. De remarcat, că în acest 
an, ca urmare a aplicării unor 
măsuri tehnice și organizatorice 
eficiente, costurile la 1 000 lei 
producție marfă au coborît la 
nivelul planificat pentru 1970, 
obținîndu-se beneficii suplimen
tare de peste 20 milioane lei.

UZINA CONSTRUCTOARE 
DE AUT0CAMI0ANE- 

BRAȘOV
Sîmbătâ dimineața, Uzina 

constructoare de autocamioane 
din Brașov și-a îndeplinit pla
nul anual de producție. în cursul 
acestui an, uzina a produs 30 550 
autocamioane, cu 50 mai mult 
față de prevederi. Trebuie su
bliniat, de asemenea, că în 1969, 
întreprinderea brașoveană a a- 
similat în fabricație un nou tip 
de camion avînd o sarcină por
tantă de 7—8 tone.

Pînă acum au anunțat înde
plinirea planului de producție 
pe anul 1969 un număr de 25 
întreprinderi din județul Bra
șov
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Omagiu adus

de teatru românesc

RĂSFOIND CARTEA MUTICA Șl ECONOMICA

Exemplul educativ
al unor figuri ilustre

S-a împlinit un secol și jumătate 
de atunci, din acea seară de iarnă 
a anului 1819, de la acea seară în 
care au răsunat pentru întîia oară 
pe o scenă a Bucureștiului, în gra
iul românesc, pateticele replici a.le 
„Hecubei". De la acea seară în care, 
geniul marelui Euripide, inimă 
fierbinte a conflictului tragic, a 
vibrat în mijlocul spectatorilor tea
trului din Piața „Cișmeaua Roșie" 
de pe podul Mogoșoaiei. De la acea 
seară în care, prin osîrdia unor ti
neri intelectuali, patrioți luminați, 
elevii școlii de la Sfîntu Sava. în 
frunte cu Heliade Rădulescu, inter
pret în travesti, sufleur și regizor, 
se împlinea o aspirație mai veche.

S-a împlinit un secol și jumătate 
de Ia acea vreme în care Iancu Vă
cărescu a rostit celebrul său Prolog, 
testament lăsat posterității artistice 
românești, articol-program de ne
dezmințită permanență, de surprin
zătoare actualitate. Zeci de generații 
de slujitori ai scenei românești i-au 
ascultat îndemnurile și au transfor
mat idealul patriotic și artistic al 
înaintașilor în realitate.

1819—1969... Ieri, în sala Teatrului 
Național „I.L. Caragiale", sub sem
nul celor două cifre, încadrate de 
simbolice însemne ale teatrului, a 
avut loc o solemnă adunare festivă.

Oamenii de teatru — dramaturgi, 
actori, regizori, scenografi, ei înșiși 
reprezentanți ai mai multor genera
ții de artiști — au participat cu e- 
moție la un moment de evocare a în
ceputului, de bilanț și de omagiere 
a rodnicei activități prin care tea
trul românesc a contribuit la dez
voltarea spiritualității poporului 
român, la formarea și educarea 
conștiinței naționale, la cristaliza
rea conștiinței noi a omului socie
tății socialiste.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Ion Brad, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Tovarășul Dumitru Popa, mem-

Există o familie de oameni care 
găsește in comuniunea directă . cu 
ceilalfi rațiunea ei de a fi. Singu
rătatea o stingherește, Izolarea o 
anulează. Unica lumină in care se 
simte ea însăși și în care înflorește 
este cea 
milie de 
tînăr, cu entuziasmul mereu intact, 
care face din legătura cu semenii axa 
existenței ei. se stringe astăzi in ju
rul unei amintiri scumpe : întiia re
prezentație in limba română pe sce
na din Piața „Cișmelii Roșii".

Sînt multe ființe și evenimente 
care vin, pleacă și se pierd intr-o 
viață de artist, dar niciodată nu se 
poate uita că într-o seară a anu
lui 1819. un grup de actori se a- 
dresa publicului în graiul nostru, 
punînd astfel temelia unei mișcări 
artistice de mare însemnătate pen
tru setea de adevăr, de dreptate, 
de frumos a țării.

Uneori, imi place să-mi imaginez 
acea reprezentație naivă cu „Hecu
ba" lui Euripide — reprezentație

a comuniunii. Această fa- 
oameni, cu elanul mereu

Agenda
„Festivalului

național
de teatru 1969“

Pe afișul de sîmbătă al fes
tivalului au figurat spectacolele 
a două teatre bucureștene, am
bele realizate pe ■ baza unor 
creații ale dramaturgiei origi
nale contemporane.

Teatrul „Lucia Stu-rdza Bu- 
landra" a prezentat „Contra- 
puncte" de Paul Evetrac. Sceno
grafia acestei montări, a cărei 
regie o semnează dramaturgul 
însuși, aparține lui Ion Alexe. 
Scenele de luptă au beneficiat 
de îndrumarea lui A. Pelegrini. 
Ilustrația muzicală : 
Fratița. Distribuția ; <
Coman, George Oancea, 
Chiriță, Dumitru Onofrei, Emil 
Reisenauer, Maria Ciortea, Doi
na Mavrodin, Jean Reder, Mir
cea Corb.u, Gheorghe Petreanu, 
Mihai Vasile Boghiță, Dumitru 
Dumitru, Mihai Badiu — în 
„Urme pe zăpadă" ; Victoria 
Dinu și Dinu Dumitrescu în 
„Ana".

Celălalt spectacol a fost „Al 
patrulea anotimp" de Horia Lo- 
vinescu în montarea Teatrului 
Național „I. L. Caragiale". Re
gia : Mihai Berechet. Decoruri : 
Mihai Tofan. Costume : Gabriela 
Nazarie. Distribuția : Carmen 
Stănescu, Emanoil Petruț. Na- 
tașa Alexandra. Damian Crîș- 
maru. Ilinca Tomoroveanu. Tra
ian Stănescu, Aimâe lacobeșcu. 
Emil Liptac, Mitzura Arghezi. 
Gh. Calboreanu jr.

Șerban 
Corneliu 

, Misail

bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, a dat 
citire mesajului adresat de tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului ~ 
mân, președintele Consiliului 
Stat, dramaturgilor, artiștilor

secretar 
Comunist Ro

de 
. . ... „ . Și

tuturor celor ce slujesc cu talent

a mui

Mite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Oamenii de teatru din București — dramaturgi, actori, regizori, sce
nografi și întreg personalul din instituțiile teatrale, adunați astăzi 
pentru a sărbători un veac și jumătate de la deschiderea primului 
teatru în limba română în capitala țării, au ascultat cu adîncă emoție 
și bucurie mesajul pe care ni l-ați adresat.

Această sărbătoare a teatrului românesc ne oferă prilejul de
țumi partidului și guvernului nostru, dumneavoastră personal, pentru 
grija permanentă, pentru sprijinul și prețuirea de care arta și străda
niile slujitorilor ei se bucură din partea conducerii statului nostru.

Mulți dintre , noi au cunoscut și au trăit anii zbuciumați ai istoriei 
teatrului românesc, au ucenicit și au învățat profesiunea noastră no
bilă de la maeștri ai scenei, care la rîndul lor au urmat exemplul 
unor înaintași glorioși, ctitori ai culturii românești. Mulți dintre noi 
sînt foarte tineri și își desăvîrșesc zilnic meșteșugul alături și după 
exemplul celor vîrstnici. Păstrăm în amintirea noastră imaginea ce
lor ce au luptat pentru un teatru al poporului, un teatru care să lu
mineze mintea și inima celor mulți. Muncim cu convingerea că astăzi 
arta noastră își îndeplinește cu adevărat misiunea în țara noastră so
cialistă, călăuzită de Partidul Comunist Român.

Ne angajăm ca, urmînd îndemnurile pe care ni le-ați adresat, să 
nu precupețim nici un efort pentru a aduce pe scenă creații de va
loare în care să vibreze idealurile umanismului socialist.

Mulțumindu-vă pentru înalta prețuire pe care o acordați teatrului, 
vă asigurăm că sîntem pătrunși de răspunderile ce ne revin ca ar- 
tiști-cetățeni.

Adunați în sala Teatrului Național din București, noi, dramaturgii, 
slujitori ai scenei, tineri și vîrstnici, pătrunși de același entuziasm și 
de același devotament, ne angajăm în fața Partidului Comunist Ro
mân și a dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ducem mai departe succesele obținute în acești 150 de ani de teatru 
românesc in capitala țării. Prin muncă fără preget, ne vom strădui 
și noi să dăm „podoabe limbii noastre", „in românești cuvinte", ex- 
primînd prin arta noastră profunda spiritualitate a poporului român, 
în drumul său spre fericire și progres: preluînd tot ce a fost mai va
loros in opera înaintașilor, legați de popor, ne angajăm să aucem mai 
departe făclia artei, ridicînd pe trepte tot mai înalte teatrul Româ
niei socialiste.

de Radu BELIGAN
artist al poporului,

directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale*

despre care se știe atît de puțin, 
dar care trebuie să fi însemnat, 
fără îndoială, un moment unic de 
bucurie. In asemenea clipe văd fe
țele aprinse de revelație, aud frea
mătul înfrigurat al sălii și-mi par
vine neatinsă, pură, unda emoției 
de atunci. Totul trebuie să fi fost 
extraordinar, căci era un ceas cînd 
se deschidea un drum.

Drumul avea să fie anevoios, dar 
strălucit. Generații după generații 
și-au zidit talentul, dragostea, ti
nerețea, viața la construcția teatru
lui românesc, cele mai multe fără 
satisfacții imediate, damnate la tot 
felul de privațiuni și lovite de tot 
felul de interdicții și umilințe. Din 
sacrificiul, din dăruirea, din entu
ziasmul lor necondiționat s-a nu
trit forța care a transformat inspi
rația în faptă, ridicind foarte sus 
nivelul artistic al scenei noastre.

Teatrul de la Cișmeaua Roșie este 
nucleul de unde a luat ființă Școa
la Filarmonică, apoi Teatrul cel 
Mare, apoi Teatrul Național de pe 
scena căruia salutăm emoționați 
umbrele iluștrilor înaintași. -

Evocind această continuitate și a- 
ceastă dinamică, sîntem datori față 
de adevăr, față de noi înșine să 
subliniem in mod deosebit, specta-

urcata
decenii,

culoasa verticală pe care 
teatrul nostru in ultimele 
in anii socialismului, excepționale
le condiții morale 
figurate artiștilor.

Pregătind aceste 
citit Prologul lui 
la deschiderea 
dată in București. Mi-am dat sea
ma incă o dată că dacă știm să 
trecem dincolo de ceea ce e naiv 
și imperfect in versurile sale, in- 
tilnim citeva din clauzele funda
mentale ale artei noastre și ale căi
lor pe care ea trebuie să le ur
meze. Mă seduce, de pildă, aceas
tă definiție a timpului, definiția 
care e și a teatrului : .„Eu vin la 
voi cu cite dau" ; și unul și celă
lalt sînt întrupări ale concretului, 
ale realului, unde totul se mate
rializează in act și unde totul în
seamnă prezență vie.

Mă incintă, bunăoară, acest elogiu 
al scenei, văzută ca un mijloc de 
purificare, ca un instrument de 
revitalizare a energiilor sufletești : 
„Eu răul fac de trece".

Mă surprinde, mă uimește clari
tatea și pregnanța cu care se a- 
firmă funcția educativă a teatru
lui ; „în el năravuri îndreptați / 
Dați ascuțiri la minte".

Memoria caselor
memoriale

cu 
de

Mărturii ale trecutului, 
păstrate de timp și tre- 
cind prin timp, casele me
moriale au o istorie a lor, 
înregistrată in memoria 
lucrurilor. Atmosfera de 
reconstituire prezentă pre
tutindeni, în casele în care 
odinioară au locuit Emi- 
nescu, Creangă, lorga, 
Coșbuc face posibilă fami
liarizarea vizitatorului 
universul biografic și
creație, atît de bogat in 
semnificații și amintiri, al 
marilor creatori de viață și 
frumos. Asemenea gînduri 
mă urmăreau nu de mult 
vizitind vestita Casă a 
Mureșenilor, deschisă în 
Piața 23 August din Bra
șov, în care erau ' expuse 
dovezi grăitoare ale acti
vității duse mai bine de un 
secol de membrii familiei 
Mureșianu, documente rare 
cum sînt prima ediție de 
poezii apărută în anul 1862 
a lui Andrei Mureșianu. 
scrisoarea lui Kogălniceanu 
adresată gazetarului și pe
dagogului Aurel Mureșianu 
cu ocazia împlinirii a 50 
de ani de gazetărie româ
nească. primele numere ale 
revistelor „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură" 
și „Gazeta de Transilva-

și materiale a-

rlnduri, am re- 
lancu Văcărescu 

teatrului întîiași

și dăruire arta scenică, în Bucu
rești și în întreaga țară. Mesajul a 
fost primit cu vii și puternice a- 
plauze.

în cuvîntările pe care le-au rostit, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, artistul poporului Radu 
Beligan, directorul TeatruluiBeligan, directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale", și prof, 
univ. Virgil Brădățeanu, președin
tele Comitetului de Cultură și Artă 
al municipiului, au evocat cu căl
dură drumul de un veac și jumă
tate al slujitorilor Thaliei. Prin 
succinte și semnificative incursi
uni în istoria teatrului românesc, ei 
au relevat marile sale izbînzi, au 
evidențiat înflorirea mișcării tea
trale românești în anii socialismu
lui, contribuția ei la progresul so
cial, la făurirea conștiinței politice, 
ideologice, etice și estetice a omu
lui contemporan.

Cu emoție a fost ascultat cuvîn- 
tul vibrant al unuia dintre decanii 
de vîrstă ai dramaturgiei româ
nești, academicianul Victor Efti- 
miu, a cărui viață și activitate a 
fost și este legată nemijlocit, de a- 
proape șase decenii, de teatrul ro
mânesc. Evocînd tradiția noastră 
teatrală, din care s-a hrănit pro- 
pria-i operă, scriitorul Victor Efti- 
miu a adus un nobil, înflăcărat și 
generos omagiu, în versuri, lui Va
sile Alecsandri — unul din marii 
ctitori ai dramaturgiei românești.

în încheiere, în aplauzele entu
ziaste, puternice ale participanților 
la adunare, artistul poporului Cos- 
tache Antoniu, președintele Asocia
ției oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale, a dat ci
tire textului unei 
adresate tovarășului 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele Consiliu
lui de Stat.

în colecția „Evocări", apărută In 
Editura politică, sub egida Institutu
lui de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., s-au 
publicat pînă acum trei volume. Prea 
devreme pentru a ne putea pronunța 
asupra valorii intrinsece a colecției 
Suficient totuși pentru a-i înțelege 
rosturile și pentru a cuteza citeva 
prime impresii de lector.

Editorul nu s-a supus tradi
ționalelor uzanțe, ca, la început de 
drum, să-și explice intențiile și să 
motiveze necesitatea lansării unei noi 
colecții. Ne-a oferit în schimb o titu
latură fericită : „Evocări" și ne-a lă
sat să deducem, din juxtapunerea ei 
cu titlurile volumelor, ideea generoa
să care a stat la baza genezei colec
ției însăși ; rememorarea unor figuri 
din trecutul mișcării noastre munci
torești, revoluționare și democratice. 
După Ștefan Gheorghiu, Gh. M. Va- 
silescu și 1 C. Frimu vor urma (poate 
nu în această succesiune) Alecu Con- 
stantinescu, Panait Mușoiu, N. Co- 
dreanu, St. Stîncă. C. Olcescu, Eugen 
Rozvan, Elena Filipovîci. Alexandru 
lonescu, Dumitru Grofu. Al. Dobro- 
geanu-Gherea. Nume diferite... De
stine diferite... Epoci diferite... Ge
nerații diferite... Și totuși, de la 
nume la nume, de la destin la destin, 
de la epocă la epocă și de la gene
rație la generație găsim acel liant 
imponderabil care a supraviețuit vie
ților trecătoare și curgerii timpului, 
sudînd vremea noastră cu vremea lor. 
Am putea să numim acest liant dă
ruirea pentru mai binele și fericirea 
celor ce muncesc, a clasei munci
toare și întregului popor. Sau cre
dința într-o lume ce avea să vină, 
de libertate, egalitate și drepta
te socială.

Iată-ne, așadar. In prezenta unei 
colecții cu o tematică variată, dar 
unitară, cu individualitatea sa pro
prie. A afirma că o asemenea colec
ție își are rațiunea de a fi în peisa
jul literaturii istorice din țara noas
tră
un
punde unei cerințe imperioase a edu
cării patriotice și partinice, îndeo-

este insuficient : ea constituie nu 
deziderat, ci o necesitate, răs-

»■ î

a tineretului, care, din lectura 
astfel de cărți, poate lua cu-

sebl 
unor ...
noștință de viața și activitatea unor 
iluștri militanți revoluționari, pilde 
de devotament și putere de sacrifi
ciu în lupta pentru triumful idealu
rilor socialismului. Sîntem da
tori să nu îngăduim ca colbul uci
gător al uitării să se aștearnă peste 
memoria înaintașilor noștri, care 
ne-au lăsat moștenire o parte din 
ceea ce avem și din ceea ce sîntem. 
Sîntem datori, mai ales, să-i cu
noaștem și să-i înțelegem, pentru a 
ne cunoaște și a ne înțelege mai 
bine pe noi înșine.

Cititorii au întîmpinat cu legitim 
interes apariția colecției „Evocări". 
Le-au îndreptățit primele volume aș
teptările ? Să încercăm o primă și 
sumară selectare a impresiilor, fără 
pretenții de analiză exhaustivă.

Volumele apărute impresionează 
plăcut prin rigurozitatea științifică și 
prin ținuta lor elevată. Autorii — un 
cunoscut militant revoluționar: M. Gh. 
Bujor ; doi istorici aparținînd mai ti
nerei generații : M.C. Stănescu, N. 
Petreanu și un ziarist : D. Baran — 
au reconstituit, cu migală și constan
tă grijă pentru respectarea adevăru
lui, nu numai portretele lui I. C. Fri
mu, Ștefan Gheorghiu și Gh. Vasiles- 
cu, ci și fresca epocii în care ei au 
trăit. De la destine individuale sîn
tem purtați, pe nesimțite, la destine
le unor clase. Și este meritul auto
rilor că au reușit, îndeobște, să păs
treze măsura, evitînd pe cît le-a stat 
în putință retorismele desuete și 
moralizările plate. Volumele la care 
ne referim se înscriu astfel printre 
contribuțiile originale la dezvoltarea 
Istoriografiei marxiste din țara noas
tră.

Și totuși lectura primelor volume 
naște un vag sentiment de insatis
facție. Pentru că numai cartea lui 
M. Gh. Bujor reține proaspăt intere
sul cititorilor de la prima pînă la 
ultima filă ; celelalte devin pe 
curs oarecum obositoare, lectura 
nează pe alocuri, curiozitatea 
bește.

A înțelege în ce constă plusul 
ții lui M. Gh. Bujor înseamnă a de-

par- 
tre- 
slă-

că r-

pista, prin contrast, ce lipsește co
lecției în ansamblul ei. O explicație 
plauzibilă, la îndemînă, facilă și tot
odată comodă, ar fi că M. Gh. Bujor 
a abordat un gen mult gustat de pu
blicul larg : memorialistica. Răspun
sul rezidă 
în aceasta. __ , ,
tul că l-a cunoscut personal pe 
eroul său '
epoca acestuia a constituit un element 
important, dar nu singurul, al re
marcabilei arte portretistice și al ex
cepționalei forțe evocatoare proprii 
regretatului Bujor. El a știut să re
învie trecutul, să reanime actorii, să 
ne transforme în spectatori și parti- 
cipanți aievea la piesa jucată. Ne a- 
flăm undeva, peste timp. în mulțimea 
care-l ascultă cu. respirația întretăia
tă pe marele tribun proletar care a 

' fost Ștefan Gheorghiu, sau care-l 
urmează, tăcută, pe ultima cale.

Portretizarea și imaginația creatoa
re, capacitatea de a evoca aparțin 
deopotrivă științei istorice și artei 
(deosebirile nu interesează aici) Ne
glijarea lor de către istorici im
plică, inevitabil, riscul rigidității și 
schematismului. Nu cunoaștem, oare, 
lucrări de istorie meritorii, care se 
cufundă în anonimatul indiferen
ței generale, numai pentru că, în 
loc să redea o istorie vie, cu per
sonaje vii, în mișcare, cîntă cu voce 
egală banale requemuri la căpătîiul 
unui trecut mort și, ca atare, lipsit 
de interes pentru contemporani ? 
Categoric — nu este cazul colecției 
„Evocări", dar se cuvine totuși, 
în și mai mare măsură, grijă pentru 
a nu se aluneca pe o asemenea pan
tă sau spre zugrăvirea unor tipuri- 
stas, trase la indigo.

In ansamblu, primele volume a- 
părutș în colecția „Evocări", cu une
le scăderi inerente începutului, sînt 
o realizare valoroasă și o promisiu
ne Funcția socială îndeplinită de a- 
ceastă colecție răsplătește toate e- 
forturile care s-au făcut și se vor 
mai face pentru a-i spori prestigiul 
și atractivitatea, pentru a-i îmbogăți 
conținutul de idei și a-i perfecționa 
forma artistică.

însă numai în parte 
Căci în realitate, fap-
și a trăit nemijlocit

Al. Gh. SAVU

telegrame,
NICOLAE

n. stancu

farmecă încrederea in teatru, 
ca și vremea : „Nimica nu

la' aceste versuri :

Mă 
etern 
mă-ntrece“.

$i vibrez 
„V-am dat teatru, vi-1 păziți / Ca 
un lăcaș de muze / Cu el curînd 
veți fi vestiți / Prin vești departe 
duse" — versuri ce se dovedesc nu 
numai pline de adevăr dar și pre
monitorii, căci piesele românești 
sînt azi jucate pe scenele străine, 
tar talentul actorilor și regizorilor 
noștri este pretutindeni apreciat.

Un veac și jumătate de teatru 
românesc înseamnă .nu numai o 
sărbătoare a unei. culturi, bucu
roasă să celebreze o artă dintre cele 
mai reprezentative pentru puterea 
ei de creație, dar și o sărbătoare a 
întregii națiuni, căci teatrul este li
nul din factorii prin care, s-a în
chegat și menținut conștiința uni
tății și solidarității noastre.

Că intr-un timp atît de scurt din 
punctul de vedere al istoriei a pu
tut lua naștere, s-a dezvoltat și a- 
firmat un teatru ce a dăruit ope
re și creatori de recunoscută va
loare universală, iată un irtdiciu 
Indiscutabil cu privire la uriașele 
posibilități ale poporului nostru. 
Iar o împrejurare cum e aniver
sarea a 150 de ani de teatru româ
nesc constituie, în cele din urmă, 
un prilej de a elogia teatrul și de 
a ne manifesta încrederea nestră
mutată in perenitatea artei noas
tre. Teatrul va trăi veșnic.

Sînt convins că dacă n-ar mai 
rămine decit trei oameni pe pă
mânt, unul din ei ar da un spec
tacol, iar ceilalți doi l-ar privi I

Teoria și practica în lupta
pentru productivitate

.Conceptul de economie multilateral 
dezvoltată, caracteristic etapei ac
tuale a construcției /socialismului din 
țara noastră, include, printre trăsă
turile sale definitorii, prezența și a- 
firmarea tot mai largă a aspectelor 
calitative, a factorilor intensivi, a- 
sociați procesului de creștere a efi
cienței întregii producții materiale.

In acest context, productivității 
muncii din industrie îi este rezervat 
un statut cu totul particular, justifi
cat atît prin rolul hotărîtor al indus
triei în progresul și dinamizarea în
tregii economii naționale și în rezol
varea unor sarcini politico-economice 
fundamentale, cît și prin semnifica
ția deosebită a creșterii productivi
tății muncii în economisirea muncii 
sociale. în accelerarea ritmurilor de 
dezvoltare a țării noastre. Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân a stăruit îndelung asupra pro
blemelor sporirii productivității mun
cii, a examinat modalitățile ce tre
buie folosite în acest scop.

Studierea aprofundată, multilate
rală a productivității muncii, a facto
rilor care favorizează creșterea ei, 
este una din sarcinile majore ale ști
inței economice. Formularea de con
cluzii șl propuneri care să poată fi 
aplicate în practică reprezintă un 
adevărat test al eficienței unor ase
menea studii și cercetări. In acest 
sens, cu justificat interes se citește 
volumul „Productivitatea muncii în 
industrie", apărută în Editura A- 
cademiei, lucrare colectivă realizată 
de cadre de conducere a industriei, 
In colaborare cu cadre didactice din 
tnvățămîntul superior sub redacția 
prof. univ. dr. Vasile Rausser, secre
tar științific al lucrării fiind Stere 
Gioga.

Atenția cititorului este atrasă, In 
primul rînd, de judicioasa economie

a lucrării In care analiza detaliată a 
problematicii productivității muncii 

.In ramurile principale ale industriei 
este precedată de considerații teore
tice pertinente privind premisele și 
factorii creșterii productivității, pre
cum și implicațiile și consecințele a- 
cestui proces în economia națională.

In condițiile actualei revoluții ști
ințifice și tehnice, aria, ca și eficien
ța influenței științei în producția 
materială, au crescut considerabil. 
De aceea,, analiza în cadrul lucrării 
a rolului progresului științifico- 
tehnic ca factor al creșterii economi
ce este utilă și învederează necesita
tea introducerii ferme a cuceririlor 
științei în producție.

Produce o legitimă satisfacție ex
punerea largă a problemelor orga
nizării științifice a producției și a 
muncii, ca premisă a creșterii pro
ductivității muncii. Ampla acțiune 
inițiată și condusă de partid, care s-a 
desfășurat și se desfășoară în conti
nuare în întreprinderile noastre 
industriale, demonstrează marile re
zerve pe care le oferă organizarea 
superioară a producției și a muncii 
pentru ridicarea necontenită a efici
enței economice. Factori cum sînt: 
concentrarea, specializarea, coopera
rea și combinarea, perfecționarea 
continuă a organizării muncii, folo
sirea judicioasă a forței de muncă, 
utilizarea completă și productivă a 
timpului de lucru, introducerea de 
metode științifice, elaborate de ergo
nomie, sociologia muncii șl alte dis
cipline moderne, au ca rezultat final 
o creștere substanțială a productivi
tății muncii.

Revelatoare pentru marile posibili
tăți de creștere a productivității 
muncii sînt considerațiile expuse în 
legătură cu capacitățile de producție.

începînd cu cele extensive — utilaj 
neinstalat, timpul de funcționare — 
și terminînd cu factorii intensivi.

Lucrarea examinează pe larg core
lația fundamentală între creșterea 
productivității muncii și a salariului 
mediu, subordonîndu-i problemele 
organizării salarizării și normării , 
științifice a muncii. Este — după 
cum prea bine se știe — problema 
cheie a raportului dintre interesele 
sociale și cele individuale, căreia so- l 
cialismul îi asigură premisele unei 
rezolvări optime.

O vastă frescă a 
ductivității muncii în 
muri — industria energiei, construc
țiile de mașini, chimia, a petrolului, 
industria minieră, siderurgia. in
dustria lemnului, industria materiale
lor de construcții, industria ușoară, 
industria alimentară — este realizată 
în cea de-a doua parte a lucrării.

Just orientată teoretic, lucrarea be
neficiază de un impresionant suport 
statistic și faptic care subliniază și 
ilustrează fie principalele corelații în 
dinamica productivității muncii, fie 
efectele ei asupra altor aspecte eco
nomice, fie posibilitățile și rezervele 
de care dispun ramurile industriale 
pentru necontenita creștere a efi
cienței muncii. Analiza economică * 
folosește o serie de tehnici moderne, 
sînt scoase în evidență aspectele 
principale ale evoluției productivi
tății muncii din industria țării noas
tre.

„Productivitatea muncii în indus
trie" este o carte folositoare tuturor 
celor ce lucrează în industrie. în cele 
mai variate compartimente. Ea gene
ralizează o vastă experiență acumu
lată de industria socialistă. înlesnește 
însușirea unor cunoștințe utile și ne
cesare în activitatea economică.

Conf. univ. Vladimir TREBICI

tematicii pro- 
principale ra-

u- 
cu

a
in

nia“, compozițiile lui Iacob 
Mureșianu, reprezentind 
doar citeva din mărturiile 
emoționante din istoria 
nei familii, contopită 
istoria însăși.

Făcînd o statistică 
grupurilor de vizitatori
registrați în ultima perioa
dă nu poți să nu constați, 
cu regret, numărul totuși 
mic al celor care vizitează 
casa memorială. înmulțirea 
unor astfel de vizite ar re
prezenta nu numai un act 
de cultură, dar și de con
știință. Mai ales interesul 
elevilor pentru astfel de 
lăcașuri culturale ar -putea 
fi stimulat cu succes. Pen
tru aceasta am sugera or
ganizarea de audiții muzi
cale din opera lui Iâcob 
Mureșianu, obiectiv prevă
zut, dar încă nerealizat, e- 
ditarea unor pliante, orga
nizarea in colaborare cu 
unele școli de seri „Mure
șianu". chiar în incinta ca
sei memoriale.

Am observa și 
unele deficiențe 
chiar in stilul de
organizare a caselor memo
riale. Unii vizitatori 
vendică realizarea unei 
nealogii a familiei. Nu 
fost valorificată pînă

prezent, corespondența Mu
reșenilor cu Barițiu, Băr- 
nuțiu, Cipariu și Kogălni- 
ceanu, care ar aduce preți
oase elemente lămuritoa
re asupra legăturilor de 
Idei și aspirații, a relații
lor existente în acea pe
rioadă între personalitățile 
amintite.

înființarea pînă in pre
zent, la Brașov, a Casei 
Mureșenilor și a Casei me
moriale „Gheorghe Dirna" 
ar putea fi 
Inițiative 
mai ales că 
proeminente

urmată și de 
asemănătoare, 

personalități 
ca Lucian

Blaga. St. O. losif. Gheor
ghe Barițiu, Tiberiu Bredi- 
ceanu și-au desfășurat o 
mare parte a activității lor 
aici. După cum organiza
torii vor trebui să aibă per
manent în atenție faptul că 
nu este suficient să înfiin
țezi o casă memorială, ci 
trebuie să creezi totodată 
și condițiile necesare unei 
bune funcționări. Casa 
„Gheorghe Dima", de e- 
xemplu. (închisă in prezent 
pentru reorganizare) dove
dește din plin acest lucru.

Prof. Iordan POPESCU

Tablouri (anonime) 
intr-o expoziție

faptul că 
persistă 

muncă și

re- 
ge- 

a 
în

La Suceava, in noua Casă 
de cultură a sindicatelor 
a fost organizată—cum s-a 
mai anunțat — o expoziție 
interjudețeană, 
chiind lucrări 
tiștilor plastici din Ba
cău, Botoșani și "

înmănun-
ale ar-
din loca

litate Cînd am vizitat-o, de 
pe o mare parte a tablou-

rilor lipseau etichetele cu 
numele autorilor. Fuse
seră dezlipite sau răzuite 
parțial de către un om cer
tat cu civilizația Fapt, de
sigur. cu. totul blamabil 
Am regretat că n-am putut 
identifica toți autorii, mai 
ales că erau expuse cîteva 
lucrări cu girul unor ta

lente promițătoare și care 
învederează preocupări 
artistice interesante de bun 
augur Această „deperso
nalizare" nedorită a 
nulat, într-un fel, 
nița dintre diferitele in
dividualități, impunînd 
tenției — dincolo de valoa
rea evidentă a cîtorva din
tre lucrări — întregul, ex
poziția în ansamblu] ei. 
atmosfera pe care o degajă 
Or, în ambianța modernă, 
luminoasă a Casei de cultu
ră, atmosfera expoziției su
cevene mi s-a părut apă
sătoare. chiar dacă privirea 
mi-a fost reținută de unele 
peisaje pictate în tonuri mai 
vii. Este o impresie deter
minată. poate, de modul 
cum sini prezentați oame
nii în această expoziție • în
țepeniți. fără viață - că 
într-una din 
cu 
de i 
ca 
meie. 
simplificată sau abia 
gerată — ca în alte lucrări: 
chiar 
mă a 
tratată 
te psihologică 
Optimismul. vibrația 
untrică nu-i ’caracteri-

a- 
gra-

a-

compozițiile 
țărani cu o expresie 
o 
în

răceală stranie — 
portretul de fe- 

cu o fizionomie 
su-

și generoasa 
maternității 
Intr-o

te- 
este 

tona lit a- 
sumbră

lă-

zează — îndeobște — 
pe eroii lucrărilor din ex
poziția interjudețeană ; sînt 
și lucrări în care pot fi 
identificate diferite 
fluențe neasimilate, 
tația unui joc al 
melor nu întotdeauna a- 
coperit de o idee și uneori 
chiar flagrant exterior. Fapt 
este că panourile expoziției 
comunică puțin, și că, pri
vite în ansamblul lor,

u-

in- 
ten- 
for-

vite în ansamblul 
distonează ca peisaj 
man și ca atmosferă cu rea
litățile din care par să se 
inspire artiștii respectivi.

Fiind la Suceava, am au
zit că este în proiect în
ființarea unui cenaclu, sau 
a unei filia e a U.A.P. Ca
drul organizatoric al unei 
vieți artistice colective, sti
mulator al dezbaterilor pe 
teme de creație mi se pare

oportun și necesar. Există 
cum spuneam, talente 
promițătoare, dar se sim
te și nevoia unor clari
ficări, a unor confruntări 
edificatoare. Popularizarea 
expoziției era aproape ine
xistentă, și la Casa de 
cultură nu se organizase 
nimic pentru ca această 
confruntare să fie efectivă 
și rodnică; o discuție între 
artiști și destinatarii crea
ției s-ar fi înscris pozitiv în 
bilanțul acestei instituții, a 
cărei funcție — în cazul de 
față — nu se reduce la găz
duirea unei 
orice galerie de artă, 
trebuie să fie activă, cu un 
rol bine determinat în dez
voltarea vieții spirituale.

expoziții, ca 
ci

D. COSTIN

Prezența poetului
L-am pierdut de mult pe 

Mihu Dragomir. Intr-o di
mineață, acum 
ne-a intrat în casă vestea 
definitivei sale plecări. Și 
toți cei care l-am cunoscut 
pe poetul, pe omul de rară 
sensibilitate, născut pentru' 
prietenie, am încercat senti
mentul unei de neiertat ne
dreptăți.

Ni-I amintim prezent la 
șezătorile literare în sate 
îndepărtate, înconjurat de 
tineri poeți, mulți dintre ei

cinci ani,
liceeni ; îl auzim parcă și 
azi vorbindu-ne cu generos 
entuziasm despre un tînăr 
de curînd lansat la rubrica 
„Steaua fără nume", ono
rată de semnătura și harul 
descoperirii talentelor pe 
care îl avea.

Dar aceste rînduri se da- 
toresc altui fapt încărcat de 
alte semnificații. Răsfoind 
numărul 10 al revistei „Via
ța românească", am întîlnit, 
în corpul ei. între o proză 
și o retrospectivă critică.

un ciclu de poezii inedite 
sub semnătura poetului. 
Deși dispărut dintre noi de 
mai bine de cinci ani, pe 
Mihu Dragomir l-am întîl
nit totuși frecvent în coloa
nele presei literare. Versuri 
inedite (ceea ce într-un ter
men exact, pe care am 
să-1 putem refuza, se 
mese .postume"), vin 
completeze imaginea 
tului atit de prezent 
scrisul său, încărcat de pa
tos civic și, cel mai ade
sea, de o elevată ținută in
telectuală. Mihu Dragomir, 
din a cărui creație postumă 
a apărut o culegere masivă 
— „Dor" — continuă încă 
dialogul cu noi prin perma
nențele poeziei sale. Gînd 
răsfoim revistele. întîlnin- 
du-i numele în dreptul unui 
ciclu de versuri, tresărim 
cu adîncă emoție. Există 
un echilibru clasic în me
taforele lui, o încredere 
nesimulată în viață, o sete 
de puritate și adevăr, un 
protest împotriva nedrep
tăților și tristeților anilor 
războiului, care i-au Inspi
rat poezii fnemorabile (cele 
6 poezii ale ciclului men
ționat aparțin anilor 1941— 
1943). o autentică 
față de pămîntul 
țării, care fac din 
sale o prezență 
deamnă Ia meditație și în
dreptățește permanența o- 
rnagiului nostru.

dori
nu- 

să 
poe- 

cu

dragoste 
sacru al 
ineditele 
ce în-

D. NICOLAE

\
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MINISTRUL FORJELOR ARMATE 
A PLECAT LA MOSCOVA

Sîmbătă seara a plecat la Mosco
va general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, însoțit de gene
ral-colonel Marin Nicolescu și ge- 
neral-locotenent Vasile Ionel, ad-

juneți ai ministrului forțelor arma
te, pentru a participa la ședința Co
mitetului miniștrilor apărării din ță
rile participante ■ la Tratatul de la 
Varșovia.

(Agerpres)

Adunare consacrată celei
de-a 9-a aniversări a creării••

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

Vizitei® delegației municipale
a orașului Ankara

Cronica zilei
Întoarcerea 

DE LA MOSCOVA 
A DELEGAȚIEI MINISTERU
LUI COMERȚULUI INTERIOR 

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația Ministerului Co
merțului Interior, condusă de minis
trul Nicolae Bozdog, care, la invitația 
ministrului comerțului din U.R.S.S., 
A. I. Struiev, a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică. La sosire, în 
Gara de Nord, delegația a fost în- 
tîmpinată de adjuncți ai ministrului, 
de funcționari superiori din minis
ter. Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, șl 
membri ai ambasadei.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Sîmbătă, Marin Mihai, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Rang Iăng 
Săp, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene în Repu
blica Socialistă România,

La invitația Uniunii Scriitorilor a 
sosit în țara noastră scriitorul sovie
tic Vitali Ozerov, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., redactor șef 
al revistei „Voprosî Filozofii", împreu
nă cu soția, scriitoarea Maria Ozero
va, redactor la revista „Junosti"

★

La invitația Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții, o dele
gație de specialiști polonezi, condusă 
de Adam Glazur, adjunct al ministru
lui construcțiilor și industriei mate
rialelor de construcții din R. P. Po
lonă, a făcut o vizită de 10 zile în 
țara noastră. Sîmbătă, delegația a pă
răsit Capitala.

★

Sîmbătă seara a plecat spre Sofia 
o delegație a Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor din 
România, formată de dr. ing. Nicolae 
Șarpe, vicepreședinte, și ing. Con
stantin Negoiță, secretar al C.N.I.T., 
care, la invitația Uniunilor tehnico- 
științifice bulgare, va face o vizită 
pentru un schimb de experiență în 
această țară.

Numeroși tineri din fabrici și' uzi
ne, studenți și elevi au participat la 
adunarea care a avut loc sîmbătă la 
Casa tineretului și studenților din 
Iași, consacrată celei de-a 9-a ani
versări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
Au 'fost prezenți, de asemenea, tineri 
vietnamezi care studiază in institu
tele de învățămînt superior din cen
trul universitar Iași.

Manifestarea a fost deschisă de Ni
colae Niculescu, președintele Consi
liului Uniunii asociațiilor studen; 
țești din Iași. A luat cuvîntul Gheor
ghe Rusu. secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Iași, care a spus, 
printre , altele : Aniversăm 9 ani de 
la constituirea F.N.E. — rod al lup
tei îndelungate, pline de jertfe, îm
potriva nedreptăților sociale, împo
triva imixtiunii politice și militare a 
statelor imperialiste în Vietnam. Este 
cunoscut faptul că, în ciuda înfrîn- 
gerilor serioase, Statele Unite ale 
Americii se mențin .pe vechea lor 
poziție, continuînd politica de răz
boi în Vietnam. Sîntem alături de ■ 
acest popor prieten și viteaz, care

Centenarul Fabricii
(Agerpres)

Bi necunoscuta fabrică de bere 
„Grivița" a împlinit 100 de ani de 
existență. Sîmbătă după-amiază, la 
sediul său, s-a organizat cu acest 
prilej c adunare jubiliară la care au 
participat numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri, salariați cu o ve
chime rîeîntreruptă de zeci de ani in 
această întreprindere, invitați din fa
bricile similare bucureștene și din 
alte localități.

Despre istoricul fabricii, dezvolta
rea sa in anii construcției socialiste 
și sarcinile de viitor ale colectivului 
de aici a vorbit Gheorghe Pascale, 
directorul întreprinderii.

Aniversarea
(Urmare din pag. I)

asupra vieții întregului popor — 
și de aceea în acest domeniu nu 
se pot admite improvizații, 
buie o pregătire temeinică".

Urmărind lucrările recentei se
siuni a Marii Adunări Naționale, 
luînd cunoștință 
iectelor de legi 
deputaților, legi 
și prosperității țării, de cuvîntul 
vorbitorilor pronunțat cu autorita
tea cunoașterii în adîncime a pro
blemelor, cu competența conferită 
de înțelegerea cuprinzătoare a per
spectivelor deschise patriei, oame
nii muncii au putut consemna cu 
satisfacție deplină că cei investiți 
cu misiunea de a delibera asupra 
programului de viitor al țării 
acționează în spiritul politicii ști
ințifice, marxist-leninist.e a parti
dului comunist, răspunzînd astfel 
voinței unanime a poporului.

Legea pentru adoptarea Planului 
de stat al economiei naționale pe 
anul 1970 și cea pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe 1970 — deschi- 
zînd un vast cîmp de afirmare 
capacității și inițiativei oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul țării 
în înfăptuirea sarcinilor mobiliza
toare ale ultimului an al cincinalu
lui Legea privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
— înscriindu-se în preocupările 
stăruitoare ale partidului pentru 
perfecționarea continuă a statului 
nostru —, Legea privind organiza
rea activității de cercetare științi
fică, menită să creeze condiții pen
tru o valorificare superioară a pro
cesului de cercetare științifică, 
prezentarea în fața deputaților a 
raportului comisiei speciale a Ma
rii Adunări Naționale. împuterni
cită să verifice dotarea cu apara
tură medicală de cercetare și în
vățămînt din unitățile clinice și 
învățămînt preclinic, precum și 
folosirea șl repartizarea cadrelor 
medicale pe teritoriul țării — iată 
o agendă bogată, care situează pe 
deplin sesiunea actuală în contex
tul general, în preocupările majore 
ale țării, care mărturisește caracte
rul de lucru, spiritul larg democra
tic prezent în activitatea organis
melor noastre statale. De ample 
semnificații este însăși procedura 
de desfășurare a lucrărilor se
siunii : discutarea prealabilă' a 
documentelor prezentate în comi
siile de specialitate ale Marii A- 
dunări Naționale, susținerea aces-

tre-

de conținutul pro- 
supuse dezbaterii 
consacrate binelui

tor documente de personalități 
proeminente ale vieții sociale și 
științifice, prin expuneri amănun
țite asupra rațiunilor care au 
guvernat măsurile anticipate și a 
perspectivelor pe care le implică 
adoptarea lor. în sesiune, afirmîn- 
du-și acordul cu documentele pre
zentate, numeroși deputați, pre
cum și participanți din partea 
unor instituții de interes național, 
au adus contribuții concrete me
nite să ducă la o organică trans
mutare a conținutului legilor adop
tate în viața practică, au prezentat, 
în lumina documentelor Congresu
lui al X-lea al partidului, a indica
țiilor cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plena
ra C.C. al P.C.R., preocupările 
actuale, precum și neajunsurile 
existente încă în diverse sectoare 
de muncă, făcînd numeroase pro
puneri utile pentru înlăturarea de
ficiențelor. în spiritul democrației 
— devenită o permanență a vieții 
noastre obștești — deputății au 
cerut explicații privitoare la docu
mentele supuse dezbaterii și apro
bării, au adus amendamente și su
gestii de îmbunătățire.

Sesiunea Marii Adunări Naționa
le ilustrează — așa cum au apre- 
ciait numeroși participanți la dez
baterile ei, așa cum apreciază oa
menii muncii care i-au urmărit lu
crările cu interes și satisfacție — 
Încă o dată capacitatea partidului 
de a soluționa problemele complexe 
ale construcției socialiste, de a pune 
în valoare puterea creatoare a po
porului, de a lua cele mai chibzui
te, cele mai constructive măsuri 
pentru evitarea din practica vieții 
economice șl sociale a unor neT 
reușite.

O lecție de Istorie, o autentică 
lecție de istorie contemporană 
poate fi azi oricare din ședințele 
forului suprem al țării. Spunind a- 
ceasta, înțelegem să afirmăm, tot
odată, în numele celui mai pur a- 
devăr, că spiritul nou care se află 
la temelia tuturor actelor sociale 
majore se datorește marelui arhi
tect al construcției socialiste — 
Partidul Comunist Român, în jurul 
căruia gravitează conștiința națiu
nii întregi, a poporului întreg, so
lidar angajat în opera de înfăp
tuire a politicii partidului, de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Despre toate acestea, despre mul
te altele au vorbit și au deliberat, 
pentru prezent și pentru viitorime, 
aleșii noștri în forul suprem al 
țării.

Sîmbătă au avut loc la Baia Mare 
manifestările prilejuite de semicen
tenarul Liceului nr. 1 din localitate. 
Cu acest prilej, la adunarea care 
s-a ținut la cinematograful „Mine
rul" 
foști 
tice, 
cale 
artă

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune: Participanții la 
semicentenarul liceului, cadrele di
dactice și elevii săi își manifestă și 
cu acest prilej angajamentul ferm 
de a munci neobosiți pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sarcini 
trasate de cel de- al X-lea Congres 
al P.C.R.

Considerăm că acest angajament 
înseamnă un omagiu fierbinte pen
tru tot ce este școala în prezent, o 
hotărîre unanimă de a munci fără 
preget pentru a instrui și educa ti
neretul nostru școlar pe măsura vii
torului luminos al patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă România.

★

Liceul de cultură generală din co
muna Adamclisi, județul Constanța, 
a sărbătorit sîmbătă împlinirea 
unei jumătăți de veac de la înfiin
țare.

La adunarea festivă organizată' cu 
acest prilej, la căminul cultural, au

au participat numeroși elevi și 
elevi ai liceului, cadre didac- 
reprezentanți ai organelor lo

de partid și de stat, oameni de 
și cultură.

9
Sîmbătă a avut loc în aula Uni

versității București un concert festiv 
organizat cu prilejul 
două decenii de la crearea corului 
Universității București. Alături de 
actuala formație corală, care a 
susținut prima parte a programului, 
au fost prezenți și veterani ai coru
lui, foști studenți veniți din toate 
colțurile țării, unde sînt profesori, 
biologi etc., pentru a sărbători acest 
eveniment. Concertul, condus de Ni- 
colae Ciobanu, aflat in fruntea aces
tei formații de. la orearea ei, și de 
Voicu Enăchescu, a constituit o ex
presie a transmiterii din generație în 
generație a acestei arte a corului a- 
tît de apropiate studențimii.

(Agerpres)

aniversării a

își va dobîndi, cu sprijinul forțelor 
progresiste din lumea întreagă, pacea 
și independența națională.

Ca studentă a Universității ieșene, 
a spus Cornelia Cojocaru, clin anul 
III al Facultății de istorie, exprim 
de la această tribună profunda 
noastră solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, convingerea 
fermă în dreptatea cauzei sale, în 
victoria luptei sale.

în încheierea mitingului a luat 
cuvîntul Tran Kien, prim-secretar al 
Ambasadei din București a Guver
nului revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, care 
a făcut un istoric al luptei dîrze a 
poporului vietnamez împotriva agre
sorilor americani și a reliefat solida
ritatea pe care oamenii muncii de 
pretutindeni o manifestă față de 
țelurile nobile ale acestui popor. 
Vorbitorul a subliniat că aju
torul multilateral acordat de Româ
nia Frontului Național de Eliberare, 
guvernului revoluționar provizoriu și 
populației șud-vietnameze constituie 
un prețios sprijin 
vietnamez.

în lupta poporului 
(Agerpres)

entuziastă,înitr-o atmosferă 
prezenți au adoptat în unanimitate 
o telegramă ’ ~
Central al 
nist Român, 
CEAUȘESCU, 
jează să nu precupețească nici

adresată Comitetului 
Partidului Comu- 

tovarășului NICOLAE 
prin care se anga- 

, __ I _/_i un
efort pentru ca sarcinile planului să 
fie îndeplinite în mod exemplar, să 
se realizeze produse de calitate su
perioară cu cheltuieli materiale cît 
mai reduse, printr-o organizare știin
țifică a producției și a muncii, spo
rind astfel prestigiul mărcii fabricii 
„Grivița".

(Agerpres)

unor licee
luat parte cadre didactice și elevi 
ai liceului, activiști de partid și de 
stat, invitați din localitățile vecine.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanți la adunare au 
adresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă prin care cadrele didactice, 
elevii se angajează să depună toate 
eforturile pentru a contribui la ri
dicarea necontenită a gradului de 
cultură al tinerei generații, la înăl
țarea României socialiste pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației.

(Agerpres)
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Festivalul național de teatru 1969.

« Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (la sala Studio) : Travesti — 
10; (la sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 20.
p Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la sediul teatrului) : Trans
plantarea inimii necunoscute — 15.

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert de muzică populară ro
mânească dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru" — 20. Dirijori: I. Bu- 
dișteanu șl Florian Economu.
0 Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11; Tosca — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Năpasta — 
19,30.
0 Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 10,30; Croitorii cel 
mari din Valahia — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 10; 
Livada cu vișini — 15; Meteorul
— 20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 10; Transplantarea 
inimii necunoscute — 15. Purlcele 
în ureche
0 Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 10; La ciorba de potroace — 
15,30; O casă onorabilă — 19,30; (la 
Sala Palatului) : Don Quijote — 10 ; 
(sala Studio) ■ Enigmatica doam
nă „M“ — 10,30; Matineu literar 
Adela — 16; Anonimul — 20.
e Teatrul Mic : Cinci schițe ; Cîn- 
tăreața cheală — 10,30; Ofițerul 
recrutor — 15,30; Maria 1714 — 20. 
e Teatrul Giulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 10; 15: Absența
— 19,30; (la Sala Palatului) : Omul 
care a văzut moartea — 19,30.

0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus 1 — 10; Drumul e li
ber ! — 16; Nota zero la purtare I 
— 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov 1 — 20.
6 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Elefănțelul cu
rios — 11; Cele trei neveste ale 
lui Don Cristobal — 20,30; (sala 
din str. Academiei) : Căluțul co
coșat — 11.
e Teatrul satiric-muzical „C Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Nlcuță 
la Tănase — 11; 19,30.
0 Teatrul de revistă și 
„Ion Vasilescu" : De la
Tom Jones — 10; Acul < 
Gurton — 19,30.
0 Ansamblul artistic al 
Generale a Sindicatelor : 
viața, muzica și noi — 20.
0 Circul de stat : Rapsodia sue
deză 10; 16; 19.30.

comedie 
Bach la 
cumetre!

Uniunii 
Esop,

cinema

20.

• Valea păpușilor ; PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
8.30 , 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15,
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,30.
0 Băieții în haine de piele : RE
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15.
0 Winnetou In Valea Morții : LU
CEAFĂRUL - 9 ; 11 ; 13 ; 15 , 17 ; 
19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 17 , 19 ; 21, MELODIA 
— 9 ; 11,15 . 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,

_ 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
20,30.

CAPITOL —

— 9 ; 11,lf
MODERN
16 ; 18,15 ;
a My fair lady :
9.15 ; 12,30 ; 16.
• Liniște și strigăt : CAPITOL
19.15 ; 21.

O Baladă pentru Mărluca : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 20,45.
e Zorba grecul : LUMINA — 
9,30—17 în continuare ; 20,15.
O Tinerețe fără bătrînețe : DOI
NA - ‘ " *
a să
— 18,15;
a Mondo
— 9,15—15 
gram de l
15.15— 21 în 
O Războiul 
TRAL — 9;
FEROVIAR
18.30. ; 21, GLORIA — 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Vă place Brahms ? : EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FLOREASCA — 9,30; 12; 14,30; 
17,30; 20, AURORA — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
a Femeia îndărătnică : GRIVIȚA
— 9—13,30 în continuare ; 15,45;
18,15; 20,30.
a Angelica șl sultanul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45, 20.
O Mina cu briliante : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
a Noaptea generalilor : DACIA —
8.15— 20 în continuare.
n în împărăția leului de argint : 
BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS - 9—15,45 tn conti
nuare ; 18; 20,15.
0 Baltagul : UNIREA — 15,30; 18;
20.15
a La Nord prin Nord-Vest : LIRA
— 15.30; 19.
a Cînd se aud clopotele : DRU
MUL SĂRII - 15; 17,30; 20.
o Noile aventuri ale răzbunători
lor : CIULEȘTI -----
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
« Păpușa : COTROCENI - 15.30; 
19.
a Testamentul doctorului Mabu
se : CRINGAȘI - 15,30: 18; 20.30. 
© Beru și comisarul San Anto
nio : VOLGA - 9.30—16 în conti
nuare . 18,15; 20,30.
a Frații Karamazov : POPULAR
— 15.15; 19.

9—16 în continuare, 
trăim pînă luni : DOINA 

20,30.
Cane : TIMPURI NOI 

în continuare ; Pro- 
filme documentare — 

continuare, 
domnițelor : CEN- 

; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
- 8,30; 11; 13,30; 16;

15,30: 18; 20,30,

FAPTUL' i
membrii delegației au fost primiți 
de Constantin Șuțu, primarul mu
nicipiului Brașov, și de alte oficia
lități locale. Seara, la restaurantul 
„Carpați", primarul Brașovului a 
oferit o masă în onoarea oaspeților 
La dineu a participat ~ 
Cîrțînă, președintele 
popular al județului Brașov.

(Agerpres)

Constantin 
Consiliului

ce- 
face

adaptării dispozi- 
comandă la dis-

„Venus" este tot 
de televiziune

VERS

Farsa

a

L. VASS 
vicepreședinte al Consiliului 

de conducere al Casei 
de Economii și Consemnațiuni

,,Măiastră" ® Parodie de 
Sorescu © ,,Dacia" — un

Delegația municipală a orașului 
Ankara, condusă de Ekrem C. Bar- 
las, primarul capitalei Turciei, care 
ne vizitează țara, a plecat sîmbătă 
dimineața într-o călătorie pe Valea 
Prahovei, spre Brașov. în drum, 
oaspeții au vizitat Combinatul pe
trochimic Brazi, Fabrica „Doroban
țul" și Muzeul Peleș. Brașov,

TELEVIZOARELE
MIRAJ-2" ȘI „VENUS

- A'

La datorie
Intr-una din serile trecute, la 

secția reactoare a fabricii de 
polietilenă din cadrul Combina
tului petrochimic Pitești, ca ur
mare a unei defecțiuni tehnice, 
s-a declanșat un incendiu. Creș
terea temperaturii crea perico
lul unei explozii iminente. Dar 
pompierii serviciului de preve
nire a incendiilor din cadrul 
combinatului au acționat cu 
promptitudine și curaj, reușind 
in scurt timp să răcească in
stalația și să înlăture pericolul 
de explozie. Pentru conștiincio
zitatea cu care și-au făcut da
toria, curajoșii pompieri au .fost 
felicitați călduros de conducerea 
întreprinderii și de tovarășii lor 
de muncă. Oameni la datorie.

Mușche
tarii" 
din Vrani

I
I 
i
I
i
i

i
i
i
I 
i
i

Micile ecrane ale noilor tele
vizoare „Miraj-2“ și „Venus" 
oferă imagini perfecte, sunete ’ 
clare. Pe aceste mici ecrane 
veți putea urmări și progra
mul din noaptea de Revelion.

„Miraj" este un receptor de 
televiziune multicanal, de tip 
superheterodină, echipat cu 
un tub cinescop autoprotejat, 
cu diagonala de 59 cm și un
ghiul de reflexie de 110°, di
fuzor permanent dinamic de 
3W/75 Ohmi, 14 tuburi electro
nice + 2 tranzistori, 7 diode 
semiconductoare. Acest televi
zor menține acordul fin de 
tip „cu memorie" la trecerea 
'de la un canal la altul și oferă 
posibilitatea 
tivului de i 
tanță.

Aparatul , 
un receptor 
multicanal de tip superhete-

rodină, echipat cu tub cine
scop autoprotejat, cu diago
nala ecranului de 47 cm și 
unghi de reflexie de 110°. La 
construcția televizorului au 
fost adoptate cablaje impri
mate și un șasiu rabatabil, 
care asigură posibilitatea unei 
întrețineri și depanări ușoare. 
Schema electrică : 15 tuburi 
electronice (inclusiv tubul ci
nescop), 1 tranzistor și 8 diode 
semiconductoare. „Venus" o- 
feră posibilitatea montării ul
terioare a unui selector de 
canale pentru recepțicinarea 
programelor de televiziune 
transmise în benzile IV și V 
U.I.F. și înlesnește adaptarea 
unui dispozitiv de comandă 
la distanță.

Televizoarele „Miraj-2' 
„Venus" se vînd și cu 
în 12—18 rate lunare, 
un aconto de 650—687 
respectiv 510—680 lei.

Mai există, din păcate, și 
tățeni care, neputindu-se 
înțeleși cu vorba, încearcă să-și 
facă dreptate cu pumnul. Fap
tul — penalizat de lege — este 
și mai grav cind în această 
postură se află reprezentanți ai 
unor autorități locale. Este și 
cazul petrecut în comuna Vrani 
(Caraș-Severin). In culpă, în
suși primarul comunei, Patru 
Neamțu. Avînd unele divergen
țe cu un sătean (Niță Atnagea), 
n-a reușit să le clarifice prin- 
tr-o discuție „de Ia om Ia om". 
Nepuțindu-se înțelege, cei doi 
au rticurs la argumente conton
dente, în urma cărora nu s-au 
ales decît cu leziuni și... repu
tația știrbită. Nevrînd să se 
lase mai prejos (forța „exem
plului" !), Ioan Bădescu, casie
rul cooperativei, a recurs la a- 
celeași mijloace în diferendul a- 
vut cu bătrînul Ion Mițan. A- 
cum sînt chemați cu toții în 
fața comisiei de judecată. Deci 
„en garde" ! Sau mai pe româ
nește... păzea !

!“ șl 
plata 
după 

lei și
Erată la

Cum se acordă

LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALA
Zilele trecute a fost publicată 

tărîrea Consiliului de Miniștri 
baza căreia, începînd de la 1 ianua
rie 1970. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni este autorizată să acor
de populației credite pentru locuințe 
proprietate personală

De menționat este faptul că o dată 
cu preluarea de către C.E.C. a opera
țiunilor de creditare a populației 
pentru locuințe se lărgește și sfera 
acestor credite. Astfel, de unde, pînă 
acum puteau obține credite pentru 
construirea de locuințe proprietate 
personală numai cei care depuneau în 
prealabil un avans din prețul de de
viz al locuinței, începînd de la 1 ia
nuarie 1970 se vor acorda credite șl 
pentru constituirea avansurilor, 
precum și pentru completarea su
melor necesare acoperirii costului 
Integral al locuințelor proprie
tate personală, în vederea con
tractării cu prioritate a > acestora. 
Se vine astfel In tntîmpinarea 
dorințelor unui număr Important de 
cetățeni, inlesnindu-li-se posibilita
tea de a rezolva mai repede pro
blema procurării unei locuințe pro
prii, chiar dacă nu dispun de suma 
necesară constituirii avansului mi
nim. Creditele pentru constituirea a- 
vansului minim se acordă pe ter
men de cel mult 5 ani, iar ce'e

Ho- 
în

0 Vlrldlana : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
o Blow-up : MIORIȚA — 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Lupii albi : MUNCA — 16; 
18; 20.
o Căldura : FLACĂRA : — 15,30; 
18; 20,30.
S Sezon mort : ARTA — 10—16 în 
continuare ; 19,30.
• Morții rămîn tineri : RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,15.
e Corabia nebunilor : PROGRE
SUL - 15,30; 19.
a A trăi pentru a trăi : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
a Război și pace : (seriile III și 
IV) PACEA — 15,30; 19.
o Omul care valora miliarde : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

Programul I. 8.45 
emisiunii © Matineu 
pentru copii și tineretul 
a „Fantezie în 
cință și dansează.

Deschiderea 
duminical 

școlar 
alb" • Copiii 
Program de 

cîntece și dansuri © Șah, marelui 
maestru ! Partidă de șah prin 
televiziune susținută de Florin 
Gheorghiu © Filmul serial ,,Fiul 
mării" 10.15 Ora satului 11.15 Con
cert simfonic. In program : Sim
fonia concertantă de Szimannov- 
ski. Solist : Tadeusz Zmudinski 
(pian). Interpretează Orchestra 
simfonică a Filarmonicii Naționale 
din Varșovia. Dirijor : Vitold Ro- 
wicki 11.55 De strajă patriei. 12.30 
Pauză. 12.35 Emisiune în limba 
maghiară 13.35 închiderea emi
siunii de dimineață. 15.00 Deschi
derea emisiunii de după amiază. 
Turneul internațional de pa
tinaj artistic — figuri libere 
femei și demonstrații. Transmi
siune directă de la Moscova 16.30 
Realitatea ilustrată. Invitații emi-

pentru completarea sumei necesare 
acoperirii costului integral al locuin
țelor, pe termen maxim de 10 ani. 
La ambele aceste forme de credit 
dobînda va fi de 8 la sută pe an.

Tot prin C.E.C. se vor acorda în 
viitor și creditele care se acordau 
pînă acum prin Banca de Investiții 
pentru acoperirea diferenței dintre 
prețul de deviz și avansul depus de ■ 
beneficiar pentru construirea de lo
cuințe, precum și creditele pentru 
construirea de case de odihnă și tu
rism' proprietate personală și pentru 
amenajarea de spații locative desti
nate cazării turiștilor.

Casa de Economii și Consemnațiuni 
inaugurează în felul acesta o nouă 
ramură de operațiuni — creditarea 
populației — lărgindu-și sfera de ac
tivitate și adîncind legăturile cu 
populația. Se accentuează astfel ca
racterul de bancă a poporului care

slunlt : inventatorul Dan Teodo- 
rescu din Timișoara, ing. Ovidiu 
Manole, autor al operei „Măias
tră", arhitecta Teodora Dinules- 
cu și poetul Romulus Vulpescu. 
Din sumarul emisiunii o Interviu 
cu Franco Zafirelli și fragment 
din recentul său succes ; filmul 
„Romeo și Julieta" 0 Sculptori 
de totemuri 0 Vechi și nou în 
modă o Vă invităm să pilotați 
un avion cu geometrie variabilă 
0 Cu cîlnii la pescuit © Somnul 
florilor în ecuație matematică 0 
Porturi ale viitorului 0 F. Villon, 
dramatizat 0 Baladă, parodie 
Inedită după Villon de St. Cazi- 
mir 0 Baladă de Radu Stanca 0 
Shirley Temple 0 Fragment din 
opera ~~- —
Marin _
punct de vedere 0 Caraglale — 
„Moșii" 0 Suplimentul muzical al 
emisiunii — Duke Elinghton (II) 
19.00 Telejurnalul de seară 19.20 
Noutăți cinematografice 19.40 So
liști al artei populare. Ansam
blul „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava 20.05 Filmul artistic „Un 
blazon solicitat" — comedie pro
dusă de studiourile britanice 22.00 
Cărți de vizită semnate de so
liștii de muzică ușoară — Marina 
Voica, Aurelian Andreescu, Florin 
Bogardo 22.35 Telejurnalul de 
noapte 22.50 Telesport 23.10 Invi
tata noastră : Nana Mouskourl 
23.25 închiderea emisiunii pro
gramului I.

Programul II : 20.05 Deschiderea 
emisiunii • Filme documentare : 
„In oraș la București" și „Măies
trie in piatră" — producții ale 
studioului „Alex. Sahia". 20.25 Ca
podopere ale muzicii universale 
Simfonia I de Brahms. Interpre
tează orchestra Filarmonicii 
„George Enescu" dirijată de Io
nel Perlea 21.15 Viorile toamnei 
(partea a Il-a) Selectiuni înregis
trate din recitalul de poezie, 
muzică și euritmie al Radiodifu
ziunii 21.45 Roman foileton „Bîl- 
ciul deșertăciunilor". Reluarea 
episodului I 22.30 închiderea emi
siunii programului II.

constituie trăsătura esențială e func
ției Casei de Economii si Consemna- 
țiuni.

Creșterea continuă a veniturilor 
bănești ale populației constituie baza 
mereu mai largă a sporirii economi
ilor depuse la C.E.C. Este semnifica
tiv din acest punct de vedere faptul 
că soldul general al depunerilor popu
lației la C.E.C. este, la sfirșitul aces
tui an, cu peste 16 la sută mai mare 
decît la sfirșitul anului trecut și de 
2,3 ori mai mare decît la începutul 
cincinalului în curs. în prezent există 
aproximativ 6 milioane de librete de 
economii, iar mulți depunători își 
păstrează economiile pe obligațiuni 
și altQ instrumente de economisire.

Fondurile acumulate la Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni nu rămîn 
inactive. în perioada cînd depunăto
rii Ie păstrează la C.E.C., ele partici
pă la procesul reproducției socialis
te lărgite, la dezvoltarea economiei 
naționale și la ridicarea standardului 
de viață al populației. în baza recen
tei Hotărîri a Consiliului de Miniștri, 
economiile depuse la C.E.C. vor con
stitui o bază temeinică și pentru lăr
girea operațiunilor de creditare a 
populației.

Este de prevăzut că. la rlndul lor, 
creditele acordate de C.E.C. pentru 
locuințe proprietate personală vor 
contribui la o nouă dezvoltare a pro- 

. cesului de economisire, că ele vor în
deplini un rol important în educa
rea populației în spiritul economiei. 
Familia care obține un credit este 
îndemnată să introducă o disciplină 
financiară în gospodărirea venituri
lor proprii, să păstreze evidența 
cheltuielilor, spre a putea rambursa 
cu regularitate creditul obținut. Este 
evident că aceia care capătă obișnu
ința de a rezerva o parte din buge
tul lor lunar pentru rambursarea 
creditului sînt mai bine pregătiți 
pentru a economisi. De altfel, pose
siunea unei locuințe proprii creează 
noi necesități legate de înzestrarea 
locuinței cu mobilier și alte bunuri 
valoroase, de. folosință îndelungată, 
iar satisfacerea acestor necesități im
plică educarea și dezvoltarea spiri
tului de economie, în vederea procu
rării bu'nurilor respective.

Noile atribuții acordate Casei de 
Economii și Consemnațiuni pe linia 
creditării populației pentru locuin
țe, precum și recentele măsuri luate 
în legătură cu introducerea unui 
nou instrument de economisire — 
libretul de economii pentru turism 
— și pentru punerea la dispoziția de
punătorilor a unor carnete de cecuri 
care pot fi utilizate pentru plata 
mărfurilor cumpărate de la unitățile 
socialiste sau a serviciilor prestate 
de unitățile socialiste sînt menite să 
ofere populației noi avantaje si să 
dezvolte in continuare, pe planuri 
multiple, relațiile instituției cu ma
sele largi.

Casa de Economii și Consemnațiuni 
va trebui să desfășoare o intensă ac
tivitate pentru a răspunde cu succes 
noilor sarcini ce îi revin. Este nece
sar ca salariații unităților C.E.C. să-și 
îmbunătățească activitatea în servi
ciul populației. Informarea compe
tentă a populației asupra noi'or ope
rațiuni de creditare, ca și asupra o- 
perațiunilor tradiționale de economii, 
rezolvarea corectă și operativă a lu
crărilor. comportarea ireproșabilă 
față de depunători sau față de so
licitatorii de credite constituie obli
gații primordiale ale tuturor lucră
torilor C.E.C. Casa de Economii și 
Consemnațiuni va veghea la respec
tarea riguroasă a acestor obligații.

De curind a apărut „Manua
lul preparator de limba româ
nă, pentru candidații la con
cursul de admitere in invăță- 
mîntul superior". (Editura di
dactică și pedagogică). O lu
crare utilă — dar a fost tipări
tă cu foarte multe greșeli. Cul
mea, chiar și in erata publica
tă la sfirșitul cărții ! Astfel, so
luția exercițiului 5, de la pa
gina 124, a fost lăsată la o par
te ; soluția exercițiului 5 (de Ic 
pagina -140) corespunde de fapt 
exercițiului 6, soluția 6 cores
punde exercițiului 7 ș.a.m.d. 
pină la... 22. Am putea conti
nua șirul greșelilor, dar din 
motive de spațiu (ar însemna să 
publicăm un nou volum) ne o- 
prim aici. Sperăm să meargă 
mai departe editura.

Este de neînțeles cum oa
meni serioși aruncă pur și sim
plu bani pe fereastră, lăsin- 
du-se înșeLați de indivizi du
bioși, care le propun diferite 
tranzacții. Iată un exemplu. 
Gheorghe Iancu (comuna Titu- 
lești, județul Olt) făcea mare 
chef la- restaurantul „Sportul" 
din Poiana Brașov. Bani avea 
berechet. Tocmai găsisâ un naiv 
în persoana medicului... X din 
Slatina, de la care primise 
90 000 de lei pentru a-i vinde, 
chipurile, un autoturism ce-1 a- 
vea în Capitală. Escrocul a luat 
banii și... dus a fost ! Urmărit de 
organele de miliție (sesizate de 
păgubaș), a fost găsit la Po
iana Brașov. Cheltuise vreo 
7 000 de lei. Acum îi va da de 
cheltuială Instanța.

Pe spezele 
lor!

Lucrătorii Sectorului 7 de mi
liție din Capitală au efectuat 
recent un control la centrele de 
colectare a valorilor monetare. 
Cu această ocazie s-a constatat 
că foarte mulți gestionari și 
responsabili de unități obișnu
iesc să transporte importante 
sume de bani fără a fi în
soțiți. Marea majoritate a ce
lor găsiți in culpă își desfășoa
ră activitatea la centrele de des
facere a produselor de panifi
cație. Ce poate fi adăugat la a- 
ceastă constatare 7 Pur și sim
plu se joacă cu plinea lor I

Si totuși 
autentică

Deși vînătoarea de iepuri 
fost sistată — dat fiind efecti
vul redus (urmare a condițiilor 
neprielnice din iarna trecută) 
totuși vînătorii sportivi dispun 
în continuare de multiple mij
loace pentru a-și potoli... 
pasiunea. Dovadă ? Vînătoarea 
organizată duminica trecută, in 
scopul combaterii dăunătorilor 
vînatului — în bună parte „răs
punzători" de lipsa... urecheați- 
lor Expediția, la care și-au dat 
concursul vînători din 22 aso
ciații de vinătoare, s-a soldat 
cu următoarele trofee : 300 de 
vulpi, 5 lupi (deci au ieșit !), 13 
dihori, un ris, 9 viezuri, pre
cum și numeroase, pisici sălba
tice. cîini și pisici hoinare. 
După cum se vede, distrindu-se. 
vinătorii pregătesc baza viitoa
relor vinători. Cum s-ar spune... 
țintesc departe.

Rubricâ redoctatâ de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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WASHINGTON

Divergențe în jurul
proiectelor

„Europei verziI 66

Vizita delegației P. C R. MOSCOVA
—T————

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Tra
tativele de la Bruxelles privind re
glementarea definitivă a finanțării 
agriculturii Pieței comune au conti
nuat sîmbătă fără să se contureze 
perspectiva realizării unui compro
mis. în ciuda dorinței afirmate a 
participanților de a realiza o înțele
gere, ei nu au reușit să găsească o 
bază comună pentru apropierea punc
telor lor de vedere. Discuțiile s-au 
purtat în jurul a două probleme i 
stabilirea termenului de intrare în 
vigoare a sistemului definitiv de fi
nanțare a agriculturii din fondul co
mun, special constituit în acest scop, 
și alegerea unui colectiv însărcinat 
cu stabilirea contribuțiilor financiare 
ale fiecărei țări membre, pînă la in
trarea în vigoare a acestui sistem.

Reuniune la Casa Albă
consacrată politicii 

interne și externe a 
actualei administrații 

4»

WASHINGTON 20 (Agerpres) — 
La Casa Albă a avut loc vineri seara 
o reuniune lărgită a guvernului ame
rican cu prilejul căreia s-a făcut 
bilanțul primului an al administra
ției președintelui Nixon. La reuniune 
au fost prezenți membrii guvernului, 
principalii consilieri ai președintelui, 
înalți funcționari din ierarhia admi
nistrației.

După o scurtă alocuțiune a preșe
dintelui Nixon, al cărei conținut nu 
a fost difuzat presei, a luat cuvîn- 
tul vicepreședintele S.U.A., Spiro 
Agnew, care a declarat că „bilanțul 
primului an de administrație repu
blicană a fost pozitiv în toate dome
niile" de activitate. „în Vietnam, a 
spus el, escalada militară a fost în
locuită printr-un program care 'pre
vede retragerea eșalonată a trupe
lor". în celelalte regiuni ale lumii, 
a subliniat vicepreședintele, S.U.A. 
au promovat cooperarea, preferîntl-o 
paternalismului. în ce privește po
litica internă, Agnew s-a referit la 
diversele reforme propuse de admi
nistrație și aflate în curs de aplicare, 
vizînd, îndeosebi, combaterea crimi
nalității, încorporările după sistemul 
„tragerii la sorți", precum și măsu- 
rile' antiinflaționiste.

★

Postul de televiziune „C.B.S. 
anunțat vineri că a aflat din înalte 
surse ale Casei Albe că „ambasado
rul S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bun
ker, a cerut să fie eliberat din pos
tul său în Vietnam și că președin
tele Nixon a fost de acord cu înlo
cuirea sa".

Referindu-se la informațiile postu
lui de televiziune „C.B.S.", purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe a decla
rat că ignoră orice intenție atribuită 
lui Bunker de a se lipsi de funcțiile 
sale. EI a negat că președintele 
Nixon ar intenționa să-1 numească 
pe Bunker în fruntea delegației ame
ricane la convorbirile de la Paris.

• •

j'

Pînă acum, „fondul agricol" al Pie
ței comune provenea din diferențele 
dintre prețurile percepute de cei șase 
la produsele importate față de ni
velul prețurilor comunitare, precum 
și din contribuțiile naționale — so
luție considerată provizorie. în etapa 
definitivă, formarea fondului comun 
ar urma să se facă din sumele pro
venite din taxe vamale, impozite și 
prelevări încasate direct de către or
ganismele Pieței comune.

Avind în vedere că la 1 ianuarie 
1970 urmează să ia sfîrșit perioada 
tranzitorie a Pieței comune, Franța 
insistă pentru adoptarea unui regu
lament financiar definitiv. R. F. a 
Germaniei, Italia și Olanda, care 
importă din afara comunității o mare 
parte din produsele agricole necesa
re, se opun cererii franceze. Cele trei 
țări au cerut amînarea pînă în 1980 
a aplicării integrale a mecanismului 
financiar, care ar urma să caracte
rizeze „solidaritatea agricolă a celor 
șase".

într-o declarație făcută presei la 
sfîrșitul ședinței de vineri seara, mi
nistrul francez de externe, Maurice 
Schumann, a avertizat că orice în- 
tîrziere în ce privește desăvîrșirea 
Pieței comune (adică finanțarea Pie
ței comune agrare) se va repercuta 
asupra datei începerii tratativelor cu 
țările candidate la C.E.E., în special 
cu Marea Britanie.

Reprezentanții Olandei au depus 
sîmbătă dimineața pe masa tratati
velor un proiect de compromis, care, 
în esență, prevede trecerea treptată, 
pînă în 1975, la reglementarea defi
nitivă a finanțării agriculturii Pie
ței comune. In acest răstimp, fondul 
agriculturii C.E.E. ar urma să fie 
format atît din contribuțiile națio
nale, cît și din „venituri comunita
re". Propunerea olandeză nu a mul
țumit însă pe nici unul dintre cei
lalți cinci parteneri.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că filialelor străine ale firme
lor americane li se va permite să 
vîndă produse „nestrategice“ în R. P. 
Chineză și că actualele restricții pri
vind participarea oamenilor de afa
ceri americani Ia comerțul cu' produse 
chinezești pe piețele unor terțe țări 
vor fi ridicate. A fost ridicată, de a- 
semenea, interdicția impusă cetățeni
lor americani în luna iulie anul aces
ta, de a cumpăra și aduce în țară 
mărfuri care provin din R. P. Chi
neză în valoare de peste 100 dolari. 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
declarat că nu poate aprecia imediat 
efectele pe care le vor avea aceste 
măsuri asupra schimburilor comer
ciale,. Ele nu vizează comerțul direct 
dintre S.U.A. și R. P. Chineză, asu
pra căruia se menține un embargo 
total.

ROMA 20. — Corespondentul 
gerpres, N. Puicea, transmite : 
cadrul vizitei pe care o face 
Italia la invitația Partidului So
cialist Italian, la 20 decembrie de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
întîlnit cu conducerea secției sin
dicale a P.S.I. Cu acest prilej a

avut loc o convorbire la care au 
participat Angelo Alfonse, șef ad
junct al secției, Ruggero Ravennă, 
secretarul general al Uniunii ita
liene a muncii (U.I.L.), Piero Mon- 
tagnari, secretar al Confederației 
generale italiene a muncii 
(C.G.I.L.), și alți membri ai con
ducerii secției. A fost prezent, de 
asemenea, Luciano de Pascalis, 
membru al direcțiunii P.S.I.
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personalități militare sovietice

1

intre U Thant

A- 
A-

amînată pentru azi
RABAT — Trimisul special 

gerpres, C. Benga, transmite : 
nunțată pentru sîmbătă după-a-
miază, deschiderea lucrărilor celei 
de-a cincea conferințe arabe la ni
vel înalt, la care urmează să par
ticipe și reprezentanți ai Organiza
ției pentru eliberarea Palestinei, 
a fost amînată pentru duminică, 
din motive încă neprecizate.

Mesaj adresat
de G. Heinemann hi W. Ulbricht

BERLIN 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., la 20 
decembrie, Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, l-a primit pe Dietrich 
Spangenberg, secretar de stat la Pre
ședinția R. F. a Germaniei, la ce
rerea acestuia.

Spangenberg a remis cu această 
ocazie, din

lui R.F.G., Gustav Heinemann, o scri
soare către Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.

însărcinarea președinte-

★

După cum se știe, zilele trecute Wal
ter Ulbricht, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a adresat 
un mesaj președintelui R. F. a Ger
maniei.

și primul adjunct 
a! ministrului

afacerilor externe 
al României

NEW YORK 20. Coresponden
tul Agerpres, C.

transmite: George
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut o între
vedere cu secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, la sediul secretariatu
lui O.N.U. din New York. Cu a- 
cest prilej au fost abordate o se
rie de probleme ale organizației, 
precum și probleme privind secu
ritatea europeană.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Gh. Diaconescu, amba
sador, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U..

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duțâ, trans
mite : La ambasada din Moscova a 
Republicii Socialiste România a avut 
loc sîmbătă festivitatea înmînării de 
ordine și medalii românești, confe
rite unor personalități militare so
vietice, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist și a celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România.

A fost înmînat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", 
clasa I mareșalului Uniunii Sovie
tice I. I. Iakubovski, prim-locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S., 
comandantul suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Cu 'Or
dinul „Tudor Vladimirescu" clasa l 
au fost distinși generalii de armată 
S. M. Ștemenko. I. A. Pliev și gene- 
ralul-co Ionel G. S. Sidorovici ; cu 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa 
a Il-a generalul-colonel de aviație 
G. S. Sciotcikov, generalul-locote- 
nent G. V. Sredin j cu Ordinul „Tu
dor Vladimirescu" clasa a IlI-a 
neralul-colonel în retragere N. 
Fomin, generalul-Iocotenent M. 
Sergheicik.

ge- 
S.
A.

Alexandroaie, 
Macovescu, SESIUNEA 

SEIMULUI 
R.P. POLONE

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : La 
Varșovia s-a deschis sîmbătă sesiunea 
a doua a celei de-a cincea legislaturi 
a Seimului R. P. Polone. Pe ordinea 
de zi a lucrărilor, care vor dura pi 
la 22 decembrie, se află raportul 
privire la proiectul planului de dez
voltare a economiei naționale și pro
iectul bugetului de stat pe anul 1970.

Cosmonautului G. T. Beregovoi, ge- 
neral-maior de aviație, erou al 
Uniunii Sovietice, i s-au înmînat 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasn 
a V-a și medalia jubiliară ..A 25-a 
aniversare a eliberării patriei".

Ordine și medalii au fost înmîna- 
te și altor generali și ofițeri superiori 
sovietici.

După înmînarea distincțiilor, am
basadorul român. Teodor Marinescu, 
i-a felicitat călduros pe cei decorați 
in numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și, per
sonal, a' președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în numele celor decorați, mareșa
lul I. 1 Iakubovski a exprimat, in 
cuvinte calde, recunoștința față de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
guvernul român, pentru înaltele dis
tincții acordate. Ostașii țărilor noas
tre frățești, a spus el, sint legați 
printr-o prietenie cimentată de sîn- 
gele vărsat în comun în lupta îm
potriva Germaniei hitleriste. Vom 
întări în continuare această priete
nie dintre armatele și popoarele 
noastre.

La festivitate, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au asistat reprezentanți ai ministe
relor afacerilor externe și apărării 
ale U.R.S.S

Au fost prezenți colonelul Cornel 
Berar, atașatul militar, aero și na
val al României la Moscova, membri 
ai ambasadei.

lină
cu

agențiile

de presă

ss

Demonstrație în orașul canadian

columbian. El urmează să 
spre semnare șefului sta-

de Senatul 
fie înaintat 
tul ui.

transmit:

Toronto împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam.

fără a fi fost judecați, a fost cerută 
guvernului mexican, într-un apel pu
blicat de ziarul „El Dia“, de 40 de 
reprezentanți ai opiniei publice din 
Mexic.

Partea coreeană din Co
misia militară de armistițiu, 
relatează agenția A.C.T.C., a trimis 
Comisiei țărilor neutre de suprave
ghere a armistițiului din Coreea o. 
scrisoare în care protestează împotri
va introducerii de către partea ame
ricană de noi tipuri de avioane mi
litare în Coreea de sud.

PREȘEDINTELUI
UGANOfl

Comuniștii — ne-a decla
rat, în esență, GASTON 
I’LISSONNIER, secretar a) 
P.C.F. și membru al Birou
lui Politic — doresc o re
grupare a tuturor forțelor 
muncitorești și democrati
ce. Ei acordă, de aceea, o 
importanță particulară uni-

Problema realizării uni
tății de acțiune a stîngii 
rămîne una din proble
mele dominante ale vieții 
politice din Franța. Ea 
figurează atît în progra
mul permanent al P.C. 
Francez (fiind menționată 
pe larg și în proiectul de . . .
teze al apropiatului său. tații de acțiune cu socia- 
congres, din februarie 1970) 
cît și în programul parti
dului socialist. Această pro
blemă a căpătat o nouă 
actualitate în urma contac
telor preliminare dintre 
cele două partide și a pu
blicării declarației comune, 
în care, după ce se subli
niază că realizarea unității 
forțelor de stînga este sin
gura cale menită să ofere 
perspectiva unui guvern 
care să corespundă năzuin
țelor fundamentale ale ma
selor largi, se anunță apro
piata angajare a unui dia
log de fond între cele două 
partide. Urmează să fie 
dezbătute „condițiile fun
damentale ale unui acord 
politic care să aibă drept 
scop înlocuirea actualului 
sistem printr-un regim nou 
de democrație economică și 
politică și care să deschidă 
calea spre socialism".

Convorbirile asupra pro
blemelor de fond ale uni
tății îmbracă o semnifica
ție politică deosebită, dată 
fiind importanța celor două 
partide, principalele orga
nizații politice ale stîngii 
în Franța. P.C.F. se bucură 
de largă influență și presti
giu în rîndul maselor 
oameni ai muncii ; el nu
mără, după cum se 
peste 300 000 membri și dis
pune de o largă și puterni
că bază electorală (circa 
patru milioane și jumătate 
de alegători). La rîndul 
său, partidul socialist (fost 
S.F.I.O.), de anvergură mm 
redusă, constituie cea mai 
însemnată organizație poli
tică a stîngii necomuniste : 
el grupează peste 80 000 de 
membri și au adeziunea a 
circa două milioane și ju
mătate de alegători.

In legătură cu apropia
tele convorbiri dintre cele 
două formațiuni politice, 
am solicitat 
conducători 
partide.

liștii, care influențează largi

căruia să fie duse acțiuni 
coordonate de către cele 
două partide — și un acord 
asupra unui program de 
guvernare în vederea unor 
transformări profunde în 
viața politică franceză. Con
siderăm că în felul acesta 
este posibilă regruparea u- 
nor largi pături sociale 
spre a da Franței O per-

„UNITATEA
STÎNGII"

problemă cheie
a vieții politice franceze

DUPĂ DECLARAȚIA COMUNĂ A 
PARTIDELOR COMUNIST Șl SOCIALIST 

DIN FRANȚA

de
știe.

părerile unor 
din ambele

CORESPONDENTĂ DIN PARIS, 
DE LA AL. GHEORGHIU

torte ce pot participa la o 
acțiune comună. Partidul 
socialist, cel mai reprezen
tativ pentru curentul social
democrat din Franța, este 
un curent real, ce nu poate 
fi 
sint 
șurarea unui 
punînd spre dezbatere două 
puncte, și anume : realiza
rea frontului unic în jurul 
a diverse probleme de ac- 
tualitite ce interesează ma
sele din Franța, pe plan in
tern și extern — un fel 
de program comun pe baza

neglijat. Comuniștii 
gata pentru desfă- 

.... —,j dialog pro-
dezbatere dc ’

spectivă de stînga, demo
cratică. P.C.F e dispus să 
discute, dacă partenerii vor 
voi, și căile de trecere la 
socialism in Franța. Comu
niștii sînt însă de părere 
că primele două chestiuni 
prezintă un caracter Ime
diat.

„Noi credem că realiza
rea unității stîngii este po
sibilă. Evident, trebuie ți
nut seama și de elementele 
noi care au intervenit din 
mai 1968 încoace. Contăm 
mult pe curentul unitar din 
mase in susținerea efortului

nostru pentru unitatea tu
turor forțelor de stingă. In 
dezbaterile cu socialiștii, 
vom depune toate eforturi
le pentru reușita dialogu
lui" — a încheiat interlo
cutorul.

La rîndul său, ALAIN 
SA VARY, secretarul gene
ral al partidului socialist, a 
ținut să sublinieze, în cadrul 
unei convorbiri, semnifica
ția politică a dialogului cu 
comuniștii. El a arătat că, 
în ce 
stîngii, 
înțelege să aplice .. tezo- 
luțiile adoptate la congresul 
său de la Issy-les-Mouli- 
neaux. Partidul socialist 
vede această unitate sub 
două forme ; unitatea pro- 
priu-zisă a socialiștilor, a- 
dică regruparea tuturor 
formațiunilor politice so
cialiste într-o singură or
ganizație socialistă, apoi 
unirea stîngii, care se refe
ră,! în primul rînd, la ra
porturile socialiștilor cu 
P.C.F. Dialogul cu comu
niștii, a continuat el, va tre
bui sa ne permită să apre
ciem dacă o viziune comună 
în legătură cu unele chesti
uni fundamentale, cum ar 
fi căile de trecere la socia
lism și modalitățile de luptă 
ale maselor de oameni ai 
muncii, va putea crea pre
misele unei alianțe, dat fi
ind că o schimbare a situa
ției actuale, pentru ansam
blul stîngii, e greu de con
ceput fără o asemenea a- 
lianță.

„Noi întreprindem acest 
dialog, a relevat el, eu con
știința că este un act impor
tant și cu convingerea că 
este posibil ca să reu
șească".

Presa franceză de sîm- 
bâtă acordă spații ample a- 
cestei probleme, conside- 
rînd-o ca principala știre a 
zilei. Analizînd. din diferite 
unghiuri de vedere, șansele 
unui acord între cele două 
partide. emițînd diferite 
ipoteze asupra perspective
lor desfășurării dialogului, 
ziarele sînt 
a aprecia 
intervenită, 
convorbiri, r 
pas pozitiv, 
sat pentru 
forțelor de s

privește unitatea 
partidul socialist

t unanime in 
că înțelegerea 

de a începe 
reprezintă un 
un punct cîști- 
cauza unității 
stînga

Prezența la Izmir a unei 
escadre de cinci nave de 
război ale flotei a Vl-a ame- 
ricane continuă să provoace nemulțu
mirea opiniei publice din Turcia. La 
Izmir și Istanbul au avut loc noi de
monstrații de protest ale populației. 
Importante forțe polițienești au fost 
dislocate în jurul clădirilor americane 
din Izmir. Potrivit agențiilor de presă, 
în urma demonstrației de vineri din 
acest oraș au fost arestate 41 de per
soane.

Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., l-a primit sîmbătă 
pe Pak Sen Cer, membru al Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Coreene, 
care se află într-o vizită în Ungaria, 
transmite agenția M.T.I.

fînwar El Sudat a fost nu
mit vicepreședinte al R.fî.U. 
— anunță un decret oficial dat publi
cității la Cairo. în aceeași zi, el a 
depus jurămîntul în fața președintelui 
țării, Gamal Abdel Nasser. Anwar El 
Sadat, membru al Comitetului Executiv 
Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, a 
fost președinte al Adunării Naționale 
și unul dintre cei patru vicepreședinți 
pe care R.A.U. i-a avut pînă în iunie 
1967.

Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, a făcut 
sîmbătă o scurtă vizită la Moscova, în 
drum spre Teheran. Cu acest prilej, 
între primul ministru iranian și Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut loc o con
vorbire.

Spania va participa ia 
conferința general-europea- 
J2Q pentru securitate, a anunțat mi
nistrul de externe spaniol. Gregorio 
Lopez Bravo.

Un proiect de lege care 
stipulează naționalizarea 
tuturor minelor 3 fost aProbal

Nouă militari saigonezi 
au fost eliberați, Printr o holă- 
lire a Comandamentului Forțelor ar
mate populare de eliberare din Viet
namul de sud — anunță agenția Eli
berarea. Hotărîrea, se precizează, a 
fost luată în conformitate cu politica . 
umanitară față de prizonierii de război 
urmată de Frontul Național de Eli
berare.

Un plan de colaborare 
științifică între R. D. Viet
nam și R. S. Cehoslovacă 
a fost semnat la Hanoi. Planul pre
vede schimburi de cadre științifice și 
asistență reciprocă în pregătirea ca
drelor, precum și schimburi de docu
mente și literatură științifică între cele 
două părți, precizează agenția V.N.A.

Eliberarea deținuților po
litici _ studenți, profesori, ziariști, 
scriitori — care se află în închisori

O Iarnă grea s-a 
Instalat în regiunile 
apusene ale R. P. Un
gare. Sîmbătă diminea
ța, temperatura a scă
zut pînă la minus zece 
grade, iar viteza vin- 
tului a atins 80—10C 
kilometri pe oră. Pe 
alocuri, troiene de ză
padă înalte de 4—5 
metri au paralizat

Simpozionul sovieto- 
Ircmcez în problemele coo
perării ’n domeniul meteorologiei 
cosmice s-a încheiat la Moscova. Pro
gramul de colaborare prevede, printre 
altele, perfecționarea metodelor de 
detectare a perturbațiilor atmosferice 
cu ajutorul imaginilor televizate și al 
fotografiilor cu raze infraroșii ale în
velișului de nori, studierea structurii 
norilor în funcție de caracteristicile 
termodinamice ale atmosferei și altele.

în orașul Debrețin a 
avut Ioc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 25 de ani de 
la constituirea Adunării Naționale pro
vizorii și a guvernului provizoriu al 
Ungariei eliberate. Cu acest prilej, la 
Debrețin au sosit conducători de 
partid și de stat ai R. P. Ungare, 
deputați, miniștri, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Budapesta. La 
adunarea festivă a rostit o cuvîntare 
Pal Losonczi, președintele Consiliului 
prezidențial al Republicii Populare 
Ungare.

Parlamentul Islandei 3 3 
doptat un proiect guvernamental pri
vind aderarea, începînd cu data de 1 
martie 1970, la Asociația europeană 
a liberului schimb (A.E.L.S.).

transporturile pe calea 
ferată și pe șosele. 
Peste 60 de localități 
din masivul muntos 
Bakony, din regiunea 
Balatonului, sînt com
plet izolate Unități ale 
armatei au fost anga
jate în acțiunile de 
deszăpezire.

Gerurile puternice și 
ninsorile abundente au

provocat mari pertur- 
bații în circulația fero
viară și 
slovacă, 
deosebit 
creat în
dice și răsăritene, un
de vîntul puternic, cu 
o viteză de 100 km pe 
oră. a format troiene 
de zăpadă amestecată 
cu nisip

in R.S. Ceho- 
O situație 

de grea s-a 
regiunile su-

Politia italiană
continuă investigațiile...

ÎNCĂ CINCI PERSOANE AU FOST ARESTATE
ROMA 20 (Agerpres). Vineri 

seara au fost arestate la Roma, 
sub acuzația de a fi participat la 
atentatele cu bombe de la 12 de
cembrie la Milano și Roma, alte 
cinci persoane.

Toți cei 
gruparea 
„Mișcarea 
prefecturii 
rat presei 
lei de 
cestei 
niune 
van ti.

arestați fac parte din 
teroristă intitulată 
22 martie". Șeful 

din Roma a decla- 
că. in după-amiaza zi- 
decembrie, la sediul a-12

mișcări a avut loc o reu- 
prezidată de Antonio Ser- 
unul din fondatorii acestei

extremiste. In cursulmișcări
nopții de 12 spre 13 decembrie, 
poliția
mulț.i membri ai acestui grup a- 
narhist cunoscut pentru partici
parea sa la atentatele din 1969 
asupra Ministerului Instrucțiunii 
Publice și Senatului.

In cursul interogatoriilor care 
au avut loc pînă acum a reieșit 
că Pietro Valpreda. principalul 
inculpat, participa foarte des la 
reuniunile „Mișcării 22 martie”' și 
ca în ajunul atentatului acesta s-a 
aflat la Milano.

italiană a arestat mai

In momentul cinci părăsea sta
dionul din Kampala, unde se 
desfășurase un mare miting con
sacrat încheierii lucrărilor unei 
conferințe a partidului de gu
vernământ, Congresul poporului 
ugandez, președintele republicii. 
Milton Obote, a fost ținta unui 
atentat — anunță agenția France 
Presse. Un individ a tras împo
triva sa trei focuri de revolver, 
rănindu-l ușor la față. Preșe
dintele este acum in ăfarfi^ de 
orice pericol. (S,

La citeva ore de la atentat, 
autoritățile ugandeze au deda- ■ 
rat starea de urgență pe întreg 
teritoriul țării. Toate partidele 
și organizațiile politice au fost 
interzise.

Uganda, supranumită țara pa
pirusului, situată in regiunea 
marilor lacuri africane, a cu
noscut pină in prezent o serie 
de frămintări politice, generate 
de încercarea unui mănunchi de 
feudali de a păstra in țară ve
chile orinduieli. Pină in aprilie 
1966, Uganda era împărțită in 
patru regate, dintre care cel al 
Bugandei. deținea w loc in-

semnat, avind tendința, de a 
monopoliza puterea politică. Da
torită unui complot pus la cale ' 
de partizanii monarhului din a- 
ceastă regiune, care urmăreau 
înlăturarea guvernului central 
condus de Obote, monarhia a 
fost abolită, iar regele Bugan
dei Mutesa II. s-a refugiat la 
Londra, unde a decedat de cti- 
rind. Țara a fost proclamată re
publică, iar Milion Obote ales 
președinte Tulburările datorate 
regaliștilor nu s-au terminat 
insă, ceea ce o determinat pro
clamarea stării de urgență în 
Uganda in repetate rinduri. în 
pofida 
regimul 
dat.

Recent, la Kampala a fost da
tă publicității o „Cartă a pro
letarului", care preconizează a- 
tragerea populației in cadrul u- 
nor asociații cooperatiste, pre
cum șt folosirea. în mai mare 
măsură, a elementelor autohto
ne în întreprinderile naționali
zate. Carta constată că, fără o 
modificare a actualelor structuri, 
s-ar adinei pe zi ce trece pră
pastia dintre o minoritate boga
tă și masele populare. Această 
Cartă a fost adoptată vineri de 
către conferința partidului de 
guvernămint După cum apre
ciază observatorii politici, a- 
tentatul împotriva președintelui 
urmărea tocmai oprirea cursu
lui înnoitor proclamat dc către 
actualul regim

uneltirilor regaliștilor, 
republican s-a consoli-
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