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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Mareo Adunare Națională 
o Republicii Socialiste Româ
nia și-a continuat lucrările vi
neri dimineața.

In sala de ședințe se aflau 
deputății Marii Adunări Na
ționale, precum și numeroși 
in\ ilați — conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, activiști de par
tid și de stat, personalități ale 
vieții științilicc și culturale, 
ziariști.

Erau prezenți șeii ai misiu
nilor diplomatice, corespon
denți ai presei străine.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu îndelungate aplau
ze, la intrarea în sala de șe
dințe pe tovarășii NICOLAE 
CFAUȘESCU, ION GHEORGHE 
MAURER. EMIL BODNARAȘ. 
PAUL NICULESCU-MIZIL. 
GHEORGHE RADULESCU. V/R. 
GIL TROPIN. IL1E VERDE?, 
MAXIM BERGHIANU, FLO
RIAN DANALACHE, CONS
TANTIN DRÂGAN, EMIL DRA- 
G.4NESCU, JANOS FAZEKAS, 
PETRE LUPU. MANEA MĂ- 
VESCU. DUMITRU POPA, DU
MITRU POPESCU. 1EONTE 
RAUTU. GHEORGHE STOI
CA. VASILE VlLCU.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul STEFAN VOIT EC, 
președintele Marii Adunâri 
Naționale.

Președintele Consiliului Na
tional al Cercetării Științifice. 
GHEORGHE BUZDUGAN. a 
prezentat expunerea la Pro
iectul de lege privind orga

nizarea activității de cercetare 
științifică în Republica Socia
listă România. Raportul comi
siilor permanente, care au exa
minat șl avizat proiectul de 
lege, a fost expus de deputa
tul CONSTANTIN DINCULES- 
CU, președintele Comisiei pen
tru înx'ățămînl, știință și cul
tură.

Trecîndu-se Ia dezbaterea 
generală a acestui proiect de 
lege au luat cuvin tu] deputății 
ION URSU, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului pentru e- 
nergie nucleară, director al 
Institutului de iizică atomică 
din București, VASILE BELIZNA 
director general al Centralei 
industriale de iibre chimice — 
Săvincști. IO AN ANTON, pro
fesor universitar la Institutul 
politehnic din Timișoara, ION 
ROMAN, director al Institu
tului de cercetări tehnologice 
pentru conslrucfia de mașini, 
și MIRCEA IOV OPREAN. rec
torul Universității din Craiova.

In cadrul dezbaterilor pe ar
ticole a proiectului de lege au 
cerut cuvînlul deputății IL1E 
MURGULESCU și ION COS- 
MA, care au propus unele a- 
mendamenle. Președintele Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice. GHEORGHE BUZ
DUGAN. raportorul proiectului 
de lege, a făcut unele preci
zări și a susținut amendamen
tele propuse. Proiectul de le
ge, cu amendamentele propu
se și aprobate, a lost supus 
apoi in întregime votului se-

erei cu bile. Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea 
privind organizarea activității 
de cercetare științifică în Re
publica Socialista România.

în continuarea lucrărilor s-a 
trecut la discutarea Raportu
lui Comisiei speciale a Marii 
Adunări Naționale împuterni
cită să verifice dotarea cu a- 
paraturâ medicală, de cerceta
re și învățămînt în unitățile 
clinice și învățămîntul precli- 
nic, precum șl folosirea și re
partizarea cadrelor medicale 
pe teritoriul tării — raport 
care a fost înmînat depulafi- 
lor. Deputatul ȘTEFAN MIL- 
CU, președintele Comisiei spe
ciale, a prezentat în ședință 
o sinteză a raportului.

La discuția generală au luai 
cuvînlul depulafii MELANIA 
CREȚU, medic la Spitalul nr. 
1 din Timișoara, ION COSMA, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal Bucu
rești, și ministrul sănătății, 
DAN ENACHESCU, care a 
propus totodată unele amen
damente la Raportul prezentai 
de Comisia specială a Marii 
Adunări Naționale.

In baza raportului comisiei 
speciale, a discuțiilor și amen
damentelor propuse. Marea A- 
dunare Națională â adoptat o 
holărîre.

Trecîndu-se la un alt punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 
CONSTANTIN STĂTESCU. se
cretarul Consiliului de Slat, a 
prezentat expunerea la proiec

tele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere dc lege 
emise de Consiliul de Stal în
tre 15 martie șl 16 noiembrie 
1969. Raportul Comisiei juridi
ce la aceste proiecte de legi 
a iost expus de deputatul 
GHEORGHE TUDOR, vicepre
ședinte al comisiei.

La discuția generală asupra 
acestor proiecte de legi au 
luat cuvînlul deputății AU
REL DUCA, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secrelar 
al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular judefean, BU
JOR ALMĂȘAN, ministrul mi
nelor. și ALEXANDRU HEIN
RICH, directorul general al 
Grupului de uzine pentru apa- 
rataj și mașini electrice — 
Craiova.

Marea Adunare Națională 
a aprobat prin vot secret, cu 
buletine, toate decretele cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat între 15 martie 
și 16 noiembrie 1969.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi — alegerea ți
nui vicepreședinte al Consi
liului de Stal, a luat cuvînlul 
tovarășul EMIL BODNAR AȘ, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Arălind 
că, potrivit prevederilor Cons
tituției, Consiliul de Stat tre
buie să aibă patru vicepreșe
dinți, iar în prezent are trei,

șl ca urmare a consultărilor 
care au avut loc in Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, în Birou) Marii Adu
nări Naționale și cu un im
portant număr de deputați al 
Marii Adunări Naționale, vor
bitorul a subliniat că este 
împuternicit să propună ale
gerea ca vicepreședinte al Con
siliului de Stat a tovarășului 
VASILE VlLCU, deputat de 
Constanța. Propunerea a fost 
primită cu vii aplauze.

Marca Adunare Națională a 
votat în unanimitate, prin vot 
secret, cu buletine, alegerea 
tovarășului VASILE VlLCU ca 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stal.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat apoi că 
ordinea de zi a actualei se
siuni cuprinde șl Proiectul de. 
lege privind regimul produse
lor și al substanțelor stupe
fiante. Tovarășul STEFAN VOI- 
TEC a arătat că Biroul Marii 
Adunări Naționale a mai pri
mit din partea Consiliului de 
Miniștri, Proiectul de lege pri
vind contractele economice și 
Proiectul de lege cu privire 
la organizarea, planificarea și 
execufia investițiilor.

Pentru a da posibilitate co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale să exami
neze aceste proiecte de legi, 
ședința plenară s-a încheiat, 
lucrările urmln.d a fi reluate 
în plen în ziua de 29 DECFM- 
BRIE, ORA 10. (Agerpres)

LEGEA H OT AR î R E

pentru adoptarea bugetului
de sta! pe

ART. 1. — Se adoptă bugetul 
de stat pe anul 1970 la venituri 
in sumă de 147 194,4 milioane 
lei și la cheltuieli in sumă de 
146 194,4 milioane lei, cu o de-

anul 1970
pășire a veniturilor lată de 
cheltuieli de 1 000 milioane lei.

ART. 2. — Se stabilește ur
mătoarea repartizare a venitu
rilor și cheltuielilor bugetului 
de stat pe anul 1970:

— în milioane lei —

Venituri Cheltuieli

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 

HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă concluziile și propunerile cuprin

se în Raportul Comisiei speciale a Marii Adu
nări Naționale împuternicită să verifice dotarea 
cu aparatură medicală, de cercetare și învăță- 
mint, din unitățile clinice și învăță
mînt preclinic, precum și folosirea și repartiza
rea cadrelor medicale pe teritoriul țării, cu

amendamentele propuse in cadrul dezbaterilor 
care au avut loc in ședința Marii Adunări Națio
nale din ziua de 19 decembrie 1969.

2. Se însărcinează Consiliul de Miniștri să ini
țieze măsuri corespunzătoare, să asigure elimina
rea deficiențelor semnalate și îndeplinirea pro
punerilor cuprinse în raportul Comisiei speciale.

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

MINA LUPENI
Un telefon primit 

ieri la redacție de la 
corespondentul volun
tar al ziarului nostru, 
Eugen Popa, ne-a adus 
știrea că în ziua de 18 
decembrie a. c. minerii 
din Lupeni au extras 
ultimele tone de căr- 
bune din planul avut 
pe acest an. Colectivul 
destoinic al minei Lu
peni a dovedit și cu 
acest prilej că deține 
pe merit titlul de 
fruntaș pe ramură, ex- 
(răgind peste plan de 
la începutul anului și 
pină la 18 decembrie
64 005 tone cărbune, 
întrecînd propriul an
gajament majorat cu 
peste 29 000 tone. El 
scontează să majoreze 
depășirea de plan la
65 000 tone pînă la 31 
decembrie.

Sporul substanțial de 
producție s-a obținut 
pe seama productivi
tății înalte realizate în 
marile abataje frontale

________________

ale minei dotate cu 
combine și alte utilaje 
moderne și echipate cu 
susținere hidraulică. 
66,8 la sută din pro
ducția minei realizată 
in acest an s-a obținut 
din abataje frontale. 
De remarcat că din a- 
batajele cu tăiere me
canică au fost extrase 
369 418 tone de cărbu
ne. In asemenea con
diții tehnice favorabi
le, productivitatea mun
cii realizată pe ex
ploatare a crescut în 
medie la 1,717 tone pe 
post fiind cu 100 kg 
cărbune pe post supe
rioară nivelului plani
ficat. In același timp, 
prin introducerea pe 
scară largă a susține
rii metalice, consumul 
specific de lemn de 
mină a scăzut cu Ml 
mc pe fiecare 1000 
tone de cărbune ex
tras.

Rezultatele remarca- 
bile dobindite in creș

terea producției, a pro
ductivității muncii și 
reducerea cheltuielilor 
materiale au permis 
colectivului minei Lu
peni să raporteze tot
odată obținerea unei 
economii la prețul de 
cost pe 11 luni de 
2 015 000 lei.

Colectivele zonei a 
II I-a și zonei I-a, care 
și-au realizat cu mult 
inainle de vreme sarci
nile de plan, precum 
și cel al zonei a 11-a 
au contribuția cea mai 
marc la succesele ex
ploatării. Din zona a 
IlI-a merite deosebite 
au frontaliștii brigăzi
lor conduse de Mihai 
Blaga, Iosif Lenghel și 
Cristian Pompei, iar de 
la zona I-a Vasile Bă
lan și Antonie Grumă- 
zescu.

L B.

I.6.L. Petroșani
Colectivul de munci- 

tori, ingineri și tehni
cieni din întreprinde

rea de gospodărie lo- 
cativă Petroșani rapor
tează că la data de 15 
decembrie și-a îndepli
nit sarcinile anuale de 
plan la producția glo
bală. Acest indicator 
a fost realizat in pro
porție de 101,8 la sută 
pe intreprindere, iar 
pe activități in urmă
toarele procente :

0 101,8 la sută — 
gospodărie comunală și 
locali vă, din care 
100,6 la sută ia înca
sări de chirii:

0 102,8 la sută — 
prestări in construcții, 
din care 100,3 la sută 
la întreținere și repa
rare fond locativ, iar 
108,1 la sută la pres
tări în construcții că
tre populație;

0 100,0 la sută con- 
strucțli-montaj.

Totalul sumelor chel
tuite în acest P^- 
tru întreținerea fondu-

Continuare 
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Cronică
municipală

Plata primelor de

— Bugetul republican
— Bugetele locale

ART. 3. — Veniturile buge
tului de stal pe anul 1970 de 
la întreprinderile și organiza
țiile economice de stat și coope
ratiste se stabilesc în sumă de 
135 890,5 milioane lei.

ART. 4. — Veniturile buge
tului de stat pe anul 1970 din 
impozite și taxe de la popu
lație se- stabilesc în sumă de 
Ii 303,9 milioane lei.

ART. 5. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1970 pen
tru finanțarea economiei națio
nale se stabilesc in sumă de 
94 991,0 milioane lei, din care 
28 415.0 milioane lei pentru fi
nanțarea investițiilor» centraliza
te.

ART. 6. — Cheltuielile- buge
tului de stat pe anul 1970 pen
tru finanțarea acțiunilor social- 
culturale se stabilesc în sumă 
de 36 877,5 milioane lei din 
care :

a) pentru învățămînt 9 352,6 
milioane Iei;

b) pentru cultură și artă 9.38,0 
milioane lei;

c) pentru știință 2 219,2 mi
lioane lei ;

d) pentru sănătate 6 99),?. mi
lioane lei;

e) pentru educație fizică și
sport 188,2 milioane lei;

f) pentru ajutorul de stat pen
tru copii 4 405,0 milioane lei ;

g) pentru asigurările sociale

125 573,2 124 573,2
21 721,2 21 721,2

de stat 11 490,0 milioane lei ;
h) pentru pensii și ajutoare 

I.O.V.R., militare și alte cate- 
gorii, precum și pentru asisten
ța socială 1 293,2 milioane lei;

ART. 7. — Cheltuielile bu
getului de stat pe anul 1970 
pentru organele puterii și ale 
administrației de stat, precum 
și pentru organele judecătorești 
și cele ale procuraturii se sta
bilesc în sumă de 2 469,8 mi
lioane lei,, din care 20 milioane 
lei pentru Marea Adunare Na
țională.

ART. 8. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1970 pen
tru apărarea statului se stabi
lesc în sumă de 7 052 milioane 
lei.

ART. 9. — Fondul de rezer
vă bugetară pe anul 1970 se 
stabilește in sumă de 1 700 mi
lioane lei, din care 1 400 mi
lioane lei în bugetul republican 
Ia dispoziția Consiliului de Mi
niștri și 200 milioane lei în bu
getele județelor și al munici
piului București la dispoziția 
comitetelor executive ale con
siliilor populare respective, po
trivit repartizării prevăzute în 
buqetul de stat.

ART. 10. — Volumul buge
telor județelor și municipiului 
București și al soldurilor tran
zitorii pe anul 1970 s stabileș
te astfel:

Expunerea la proiectul de lege privind 
organizarea activității de cercetare științifică 

prezentată de tovarășul Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 

al Cercetării Științifice

vechime pentru mineri
La exploatările miniere din 

bazin a început plata primelor 
de vechime la mineri și ca
drele tehnico-inginerești — semn 
al prețuirii și recompensă bi
nemeritată pentru vechime în
delungată în subteran și muncă 
ireproșabilă depusă în interesul 
realizării sarcinilor de plan la 
extracția cărbunelui. Și-n acest 
an, un mare număr de mineri 
care au la activ zeci de ani 
munciți neîntrerupt in subte
ran și o conduită exemplară în 
cîmpul muncii, beneficiază de 
sume substanțiale de bani. La 
mina fruntașă Lupeni, bunăoa
ră, minerul Constantin Tămaș 
cu o vechime de 24 de ani în 
muncă, primește 3 237 lei pri
mă de vechime, Francisc Rozek 
cu 23 do ani — 3 200 lei. Nico- 
lae Rău cu 22 de ani vpr’-inw 
— 3 210 lei, Ioan Toth cu 20 de 
ani vechime — 3 146 lei, iar de 
la mina Ariinoasa sumele cele 
mai mari au revenit minerilor 
Mibai Marinca — 3 264 lei Ia o 
vechime de 24 de ani, Vaier 
Liciu — 3 264 lei la 20 de ani 
vechime. Alexandru Balin' — 
3 242 Iei la 24 de ani vechime 
și Ion Cristea — 3 212 Iei la o 
vechime de 20 de ani. Cu cite 
3 242 lei fiecare au fost recom
pensați, pentru munca neîntre
ruptă de 21 și, respectiv, 22 ani. 
minerii Petro# Bcjan și Nicolae 
Vasilev ici de la Petrila, precum 
și Carol Szabo cu 3 263 lei 
pentru 24 ani, de la aceeași 
mină.

Suma totală a primelor de 
vechime ce se plătesc în acest 
an minerilor din Valea Jiului 
este de peste 24 milioafle lei.

ITINERAR 
la sfirșit de săptâmină

Cultural
0 Mare bucurie, mare, pentru elevi. De azi începe 

mult așteptata vacanță de iarnă. Cu acest prilej, pentru c- 
levii Liceului Petroșani s-a organizat „Carnavalul vacanței". 
Programul va avea Ioc la Casa de cultură înccpind cu ora 
16. Va fi și muzică în interpretarea formației „Color".

0 Tinerii din Lupeni se întîlnesc azi, Ia ora 19, la săr
bătoarea majoratului ce are loc la clubul sindicatelor din 
localitate.

0 Pentru tinerii fruntași in producție de la E. M. Vul
can și uzina electrică se organizează o serată la club, înce- 
pînd cu ora 20. Va fi, bineînțeles, muzică și dans.

Sportiv
0 E vacanță... fotbalistică. Stadionul Jiul e și el în... 

vacanță. Centrul de greutate al întrecerilor sportive s-a mu
tat în săli. Sus, în sala de sport a I M.P. are loc mîine, ora 
9,30 meciul de baschet de divizia B dintre Știința Petroșani 
— „U“ Craiova. De reținut că în astfel de întreceri cîștigă 
cei ce aruncă mai bine și mai mult la... coș.

O Voleiul este prezent în meci vedetă. Spectatorii ar 
dori să poată aplauda Un joc frumos atit din partea studen
ților cit și a echipei Viitorul Săvinești. Și mai doresc să 
aplaude victoria echipei favorite. Știința. Că li se vor înde
plini aceste dorințe rămîne de văzut.

0 Competiția municipală de popice dotată cu „Cuna 30 
Decembrie" a ajuns in faza finală. Au mai rămas în între
cere doar echipele Utilajul și lial Petrila. Azi, la ora 16, și 
mîine, la ora 8.30, pe arena Jiu! Petroșani se va decide care 
dintre cei doi combatanți va intra în posesia trofeului.

0 Tot pentru cucerirea „Cupei 30 Decembrie" se în
trec și echipele de tenis de masa din Valea Jiului. Duminică, 
la ora 9, la Lupeni se va desfășura etapa municipală.

0 Sportul minții e și el prezent duminică, la ora 9. la 
Casa de cultură din Petroșani. La etapa municipală parti
cipă echipele Jiul Petrila, Parîngul și Utilajul, ambele din 
Petroșani, Minerul Lupeni și Minerul Vulcan.

0 Iubitorii schiului urcă spre Paring și Straja, iar pa
tinatorii așteaptă înghețarea apelor.
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CULTURĂ-ARTĂ

— în mii lei —

1 VENITURI

"5; Judelui din care ; 5 — o 2 o .2

Z
1

Total venituri 
proprii -c O •x ±3 <5 S O

1. Alba 411 151 247 594 411 151 2 000
2. Arad 508 539 464 589 508 539 2 000
3. Argeș 706 616 394 325 706 616 3 090
4. Bacău 576 322 543 43) 576 322 3 000
5. Bihor 691 946 545 858 691 946 3 000
6. Bistrița Năsăud 337 412 128 035 337 412 2 000
7. Botoșani 410 548 181 124 410 548 2 000
8. Brașov 612 973 612 973 506 803 3 000
9. Brăila 352 16) 329 917 352 161 2 000

'10 Buzău 442 272 236 364 442 272 2 000
11. Caraș-Severin 403 562 309 548 403 562 2 000
12. Cluj 801 686 801 686 786 572 3 000
13. Constanta 679 819 465 788 679 819 3 000
14. Covasna 258 231 184 840 258 231 2 000
15. Dîmbovița 423 333 306 868 423 333 2 000
16. Dolj 630 724 484 151 630 724 3 000
17. Galați 578 523 426 340 578 523 3 000
'18. Gorj 358 014 159 395 358 014 2 000
19. Harghita 384 463 257 915 384 463 2 000
20. Hunedoara 583 105 444 773 583 105 3 000

♦ Continuare in pag. a 3-a j

Generația noastră asistă la o 
dezvoltare impetuoasă a știin
ței și tehnicii în toate dome
niile. Nivelul general al știin
ței și tehnologiei, avansul știin
ței față de tehnologia, capaci
tatea de a introduce, rapid și 
eficient, in practica economică 
și socială cuceririle științei 
și tehnicii, condiționează tot 
mai mult dezvoltarea economi
că și gradul de competitivitate' 
al unei țări.

în Republica Socialistă Ro
mânia, preocuparea pentru in
tensificarea și ridicarea nive
lului cercetării științifice, pen
tru creșterea eficienței' științei 
și sporirea contribuției ei la 
realizarea obiectivelor economi

ce și social-culturale ale țării 
se reflectă, mai ales în ultimii 
ani, în cele mai importante do
cumente de partid și de stat.

Datorită atenției deosebite a- 
cordate de conducerea partidu
lui și statului, cercetarea știin
țifică beneficiază în actualul 
cincinal de cca. 8 miliarde lei, 
cu 52 la sută mai mult decîl 
în cincinalul precedent. Dispu
nem de o importantă bază ex
perimentală, valoarea utilaje
lor, instalațiilor și aparaturii de 
cercetare însumînd aproximativ 
2,4 miliarde lei. Rețeaua de 
cercetare cuprinde un număr 
însemnat de unități grupate la 
ministerele economice, Acade
mia Republicii Socialiste Româ

nia, Academia de Științe Agri
cole și Silvice, Academia de 
Științe Medicale și în învăță
mîntul superior. în unitățile de 
cercetare lucrează cca 44 000 de 
salariați, din care aproximativ 
10 000 de cercetători, cărora li 
se adaugă peste 12 000 de cadre 
didactice din învățămîntul su
perior.

în scopul perfecționării acti
vității de îndrumare, coordonare 
și organizare a cercetării știin
țifice, în anul 1965 a fost în
ființat Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, iar recent 
au luat ființă Academia de 
Științe Agricole și Silvice și

Expuneri
Sub auspiciile Comitetului mu

nicipal pentru cultură și artă, 
mîine 21 decembrie, ora 10, pro
fesorii Octavian Chiru și Ion 
Ancuța vor conferenția la Ex
ploatarea minieră Dilja și, res
pectiv, la Dealul Babii despre 
însemnătatea zilei de 30 De
cembrie, ziua proclamării Repu
blicii.

Expunerile vor fi urmate de 
proiecții.

I închis pentru... cumpărători
i 
i 
i

<S> Continuare în pag. a 3-a

LEGEA
privind organizarea activității de cercetare 
științifică in Republica Socialistă România

ART. 1. — înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multi
laterală a societății noastre so

cialiste determină creșterea 
continuă a rolului științei, fac
tor hotăritor al progresului e- 
conomic și social. în toate ra
murile științei, cercetarea fun
damentală și aplicativă trebuie 
să se dezvolte în direcția unui 
scop bine definit — satisface
rea nevoilor generale ale so
cietății. Activitatea de cerce
tare științifică, atit cea funda
mentală, cil și cea aplicativă, 
trebuie să se încheie cu o înal
tă eficiență socială, să contri
buie la dezvoltarea bazei mate
riale a socialismului, la ridica
rea nivelului spiritual al po
porului.

ART. 2. — în Republica So
cialistă România, activitatea de 
cercetare științifică se desfășoa
ră pe baza directivelor Partidu

lui Comunist Român, sub con
ducerea nemijlocită a organe
lor de stat.

Cercetarea științifică se or
ganizează in raport cu cerin
țele dezvoltării economice șl 
sociale, în unități ale ministe
relor, centralelor economice, 
combinatelor, întreprinderilor, 
ale Academiei Republicii So
cialiste România, ale academii
lor de științe, în unități ale în- 
vățămîntului superior, precum 
și ale altor instituții de stat.

ART. 3. — Rețeaua unităților 
de cercetare științifică se com
pune din : institute și centre 
de cercetare, laboratoare uzina
le cu activitate de cercetare, 
stațiuni experimentale, precum 
și compartimente de cercetaro 
clin unități cu altă activitate de 
bază. în învățămîntul superior, 
activitatea de cercetare se des
fășoară de catedre, centre și

stațiuni de cercetare.
Unitățile din rețeaua de cer

cetare științifică se înființează 
prin hotăriri ale Consiliului de 
Miniștri, la propunerea organe
lor centrale interesate.

ART, 4. — Unitățile de cer
cetare au rolul de a organiza și. 
efectua activitatea științifică, 
corespunzător necesităților ac
tuale și de perspectivă ale e- 
cononiiei naționale și dezvoltă
rii social-culturale a țării.

Institutele și centrele de cer
cetare din sectorul producției 
bunurilor materiale efectuează 
lucrări de cefcetare legate de 
dezvoltarea si modernizarea 
producției în ramurile pentru 
care își desfășoară activitatea. 
'Aceste unități do cercetare exe
cută experimentări și acordă a- 
sistențli științifică și tehnică

Continuare in pag. a 3-a

Intre metronom și- 
protecția muncii

La preparația Coroești, a avut 
lot un „concurs pe teme de 
N.T.S. intitulat: „Intre metro
nom și... protecția muncii". Par
ticipant : Constantin Iovănescu, 
spălător, Stelian Corobea, spă
lător, Virgil Grecu, sudor. între
bările puse au primit răspun
suri prompte, competente, do
vadă a pregătirii lor temeinice. 
Concursul, organizat de- comite
tul sindicatului și comitetul 
U.T.C. pe întreprindere, a avut 
drept scop popularizarea norme
lor de tehnica securității — la
tură importantă a progresului 
muncii. Premiul I, în valoare de 
300 lei, a revenit lui Virgil 
Grecu. iar premiul II — 200 lei 
— lui Stelian Corobea.

Asemenea concursuri sint deo
sebit de utile și ele ar trebui 
organizate și în alte întreprin
deri din municipiu.

Cursuri de calificare

Un anunț, afișat la intrarea în 
incinta E. M. Petrila, invită pe 
salariații minei să se înscrie 
la cursurile de calificare cu du
rata de un an. Urmind aceste 
cursuri, care încep la data de 
5 ianuarie 1970, cei înscriși vor 
obține calificarea de mineri, a- 
jutori mineri, mecanici și e- 
lectrlcieni de mină.

i
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Magazinul nr. 4 al 
O.C.L. produse indus
triale Petroșani și-a în
chis ușile pentru cum
părători de Cîteva săp- 
tămîni, cu toate că ne 
aflăm în plin sezon de 
desfacere a articolelor 
pentru copii, în plină... 
lună a cadourilor, că ne 
despart tot mai puține 
zile dc 31 decembrie, 
dată care marchează și 
pentru colectivul acestei 
întreprinderi sfîrșjtul a- 
nului, pentru încheierea 
căruia cu un bilanț cil 
mai rodnic trebuie să 
se depună ultimele e- 
forturi.

Se impune o preciza
re : ușile sint închise 
doar în fața cumpără
torilor. Accesul in ma
gazin este liber revizo
rilor de gestiuni, condu
cerii întreprinderii,, care 
pot intra să vadă și să

constate ceea ce n-au 
văzut și constatat un an 
de zile. (Deh ! Magazi
nul, aflat in aceeași 
clădire cu sediul între
prinderii, s-a aflat prea 
departe de... preocupări
le revizorilor). Lipsa în 
gestiune produsă de un 
iresponsabil a impus a- 
cum. in ceasul al doi
sprezecelea, măsuri de 
predare a gestiunii. Nu 
ne aflăm la primul caz * 
cînd magazine speciali
zate in desfacerea unor 
articole, singurele dc a- 
cest gen dintr-o locali
tate, ajung să fie în
chise pentru inventar 
(a se cili pentru neaten
ție, pentru nesuprave- 
ghere. pentru lipsa unui

I. M. |

Continuare 
in pagina a 3-a

— Oare, cînd deschide că ave o lună de cînd e tot închis”...
— Precis, după Anul nou !...



Steacfu/ roșu

de frumuseți

/■

eliberat de 
criticii de

HERBERT NACHBAR, Ca
sa în ploaie, E.L.U. Un ro
man despre dragoste și da
torie al unui prozator din 
R.D. Germană care aparți
ne literaturii germane celei 
mai recente, în care se fac 
simțite atît tendințe cît și 
procedeee literare noi.
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ARISTIZZA
— 115 ani <le la nașterea actriței —
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CLUBUL
DIN CULISELE TEATRULUI

Prof. Marin VERZAN

OPINIIne-a relatat amănunte intere-

se transmiteau el'emen-

încăpătoare mobilată 
mese, scaune și șe- 

pitorcasca 
șevaletelor

vor întilni cu 
Solness", de 

marele drama-

1IJM și

• • < V

vizita

Pe 
regizorul tehnic Gen

viitorii creatori

O sală 
sumar cu 
vaiete, toate intr-o 
dezordine. In fața
riiiva tineri privesc cu atenție 
modelele de ipsos, infățisind re
produceri miniaturale ale unor 
celebre statui grecești apoi, cu 

-âturi sigure de pensulă, sur
pe pinză. detaliu cu de- 
infățisarea Venerai 
ori a Discobolului. Sub 
lor pinza se însuflețește, 
un subtil joc de umbro

trâ* 
prind 
laliu, 

Mii lo 
mina 
printr 
și lumini, printr-o atentă șer- 
puire a liniei care conturează 
subiectul. rodind moliciunea si 
frăgezimea cărnii, ori virtuțile 
biccpsilor atletului. Ochiul e- 
xersat al profesorului surprinde 
orice inexactitate, restabilind 
proporțiile exacte, corect ind și 
reînvigorind tușcurilc.

Ne aflăm în clasa de pictură 
s 5enlii populare de artă din 
Petroșani. Profesorul Victor 
Sylvester, reputat artist plastic, 
conducătorul filialei locale a 
l niunii Artiștilor Plastici, se 
•rupă de multi ani de această 
clasă, reușind să formeze multi 
plastici eni amatori, dintre care 
vnii s-au remarcat cu lucrări — 
favorabil primite de specialiști 
— în cadrul unor expoziții in
dividuale sau de grup. Profi
lăm de un moment de răgaz 
pentru a ansaja cu profesorul 
S*!t ester o discuție despre cla
sa pe care o conduce, despre 
realizările și perspectivele tine
rilor săi învățăcei.

— Am 32 elevi, în cei trei 
ani dc studii, și mă intîlnesc 
cu ci cite patru orc. dc cinci 
ori pc săptâmină. Elevii de
prind treptat noțiunile (le bază 
ele desenului. Ia început cxcr- 
smdu-se prin reproducerea u- 
ndr modele și apoi prin com
poziții la liberă alegere. Se in
ii lege că ei își însușesc si cu
noștințe teoretice din domeniul 
istoriei artelor plastice lărgin- 
du-sî orizontul cunoașterii. Din 
păcate nu beneficiem dc un a- 
parat dc proiecție cu ajutorul 
căruia să privim și să anali
zăm in condiții mai bune capo
doperele artei universale. Dar 
nc descurcăm deocamdată și 
fără acest aparat. Trebuie să 
vă mărturisesc faptul că orele 
de curs îmi dau mari satisfac
ții pedagogice. Cc poate fi mai 
frumos decit să transmiți din 
cunoștințele si experiența acu
mulată in decursul anilor ce
lor tineri care, ambițioși, plini 
de vise, dar de multe ori sur
prinzător dc scriosi în ceea ce 
fac. se caută pe ei și pe seme
nii lor prin intermediul artei ? ’

— Aveți și tineri talentați în 
care vă puneți speranțe ?

— Fără îndoială. Pot să amin
tesc in această ordine de idei pe 
elevele Liceului Petroșani, Ma
ria Man. Gheorghina Remenyi 
și Ana Maria Olah care au rea
lizat foarte frumoase ilustrații, 
v ignete. coperte, pentru revis
ta liceului lor. aflată sub tipar. 
Apoi trebuie să remarc aici pe

electricianul X iovei Săcăluș dc 
Ia Aninoasa, un foarte bun por
tretist în ulei, pe mecanicul 
Gheorghe Hunyndi. din Coroești. 
a cărui lucrare. „Montorii“, a 
fost bine cotată la bienala de 
amatori deschisă anii' acesta Ia 
Deva, și multi alții. Mi-am pro
pus să realizez cu elevii mei 
citeva acțiuni do amploare spre 
a le oferi posibilitatea confrun
tării cu publicul amator de ar
tă. Astfel, sintem la un pas de 
realizarea unui cuprinzător al
bum de linogravuri. create de 
multi dintre absolvenții și ele
vii de astăzi ai școlii noastre. 
Priviți, aici am o parte din a- 
cestc linogravuri. Ele sînt inspi
rate din realitățile semnificati
ve ale Văii Jiului. Figuri do 
mineri, peisaje industriale, fru
museți naturale, obiceiuri fol
clorice își vor da întîlnire în 
paginile acestui album. Multe 
din linogravuri se detașează, 
după cum remarcați, prin puri
tatea liniei, prin migala exe
cuției, prin metaforizarea su
biectelor. Mai doresc să reali
zăm o expoziție de grup. în pri
măvară. Ta Casa de cultură. în 
care elevii ori foștii elevi ai 
școlii să participe cu exponate 
variate, lucrate în diverse teh
nici și maniere. Cred că iubi
torii de artă vor aprecia la 
Justa valoare eforturile lor.

Am întrerupt aici discuția cu 
profesorul Sylvester. redîndu-I 
elevilor săi care îl așteptau ne
răbdători. Mi-am propus să re
vin însă în această sală unde 
un om se străduiește să creeze 
și să mlădieze talente care, fă
ră îndoială, vor rodi pe tărî- 
mul minunat al artei.

STUDENȚILOR5

Casa veche, coșcovită, cu acareturi inestetice, de pe 
strada Institutului s-a metamorfozat (e drept, a durat cam 
mult această metamorfoză) sub miinile inspirate ale con
structorilor intr-o clădire arătoasă, de pe fața căreia au fost 
înlăturate pentru totdeauna ridurile bătrîneții. Aici este se
diul noului club al studenților a cărui recepție a avut loc 
zilele acestea. O vizită în interiorul clădirii e edificatoare
— deși încă nu sint toate instalațiile și dotările la locul lor
— pentru condițiile deosebite de cultură și distracție oferite 
studenților Institutului de mine din Petroșani de acum îna
inte. Pentru a cunoaște felul în care va funcționa clubul, 
activitățile permanente .și ocazionale cape se vor desfășura 
aici, am stat de vorbă cu tovarășul Emil Marica, președin
tele C.U.A5. din Institut, care 
sânte in această privință.

— Lucrările pentru renova
rea vechii clădiri care ne-a 
fost pusă Ia dispoziție au 
costat aproximativ 500 000 lei 
și astăzi sintem in posesia u- 
nui club modern care poate 
satisface și cele mai exigen
țe cerințe. încăperile clubu
lui vor servi pentru activi
tăți foarte variate, îndrăgite 
de studenți. Astfel, aici vor 
avea sediul cercurile de ra
dio. foto, speologie, teatru și 
cineamatori. In cadrul cercu
lui de radio studenții își vor 
lărgi cunoștințele din dome
niul electronicii, a or construi 
aparate de radio și vor efec
tua cercetări radiotehnice. Fo- 
toamatorii au la 
un laborator 
in care 
tngraffî 
cursuri, 
cămine 
expune 
ziții, in 
acestor manifestări.
cercului de speologie se vor 
ocupa de cercetarea zonelor 
carstice din județ de întoc
mirea UDor monografii ale 
peșterilor din raza municipiu
lui etc. Cercul de teatru, cu 
o bună activitate și pînă in 
prezent, xa repeta piese de 
teatru clasice ori moderne pe 
care le va prezenta în aulă 
in fața studenților. In ce pri
vește cineclubul. el se află la 
primii pași. Am primit recent 
un aparat de proiecție pentru 
film de 16 mm și un aparat 
de filmat care constituie .ba
za tehnică' a acestui cerc. 
Tot la club își va desfășura 
activitatea mai vechiul „A- 
teneu studențesc" în cadrul 
căruia se vor realiza simpo
zioane pe diverse teme de ac
tualitate și interes unanim, 
precum și întilniri cu per
sonalități marcante ale cul
turii și științei românești. De 
altfel, pe lingă cercurile a- 
mîntite. în cadrul clubului 
vor funcționa formații de 
dansuri populare, orchestră 
de muzică ușoară, taraf, bri
gadă artistică de agitati" etc. 
Un punct de atraclie pentru 
stndmti îl va constitui, fără 
îndoială, si barul de zi că
ruia i s-au afectat mai multe 
încăperi în clădirea clubului.

________________

drspoziție 
modern utilat 

vor puf ea realiza fo- 
din activitatea de la 

cercuri științifice. 
ete„ pe care le vor 
în cadrul unor expo- 
sala special dedicată 

Membrii

Harul va fi aprovizionat cu 
preparate de cofetărie și- 
băuturi răcoritoare. La bar se 
\a intra numai cu legitima
ția de student. Aici se vor or
ganiza periodic și audiții mu
zicale. discuții libere pe di
verse teme, jocuri de socie
tate etc. Nu va lipsi, firește, 
orchestra studenților care va 
contribui la crearea unei at
mosfere plăcute, intime, re
creative. Mai avem în ca
drul clubului săli pentru jo
curi de sah. rummy, tenis de 
masă, bibliotecă, audiții mu
zicale. vestiare etc. Există de 
asemenea (am fi putut să ui
tăm acest lucru ?) o sală de 
dans unde vom organiza *n 
fiecare sîmbătă (cu excepția 
presesiunilor și sesiunilor) 
reuniuni pentru studenți, iar 
duminica reuniuni mixte, ale 
studenților cu elevii de liceu 
ori cu tinerii muncitori și in- 
tr’cctuali din oraș.

Pentru realizarea tuturor 
acestor activități avem la dis
poziție. în afară de cele men
ționate mai sus. un aparat 
de radio stereofonic, două pi- 
capuri stereofonice, un tele
vizor. echipament sportiv etc.

— Cînd se va deschide clu
bul ?

— Dorim să terminăm ul
timele retușuri încă in pe
rioada vacanței pentru ca 
imediat după aceasta. în 6 
ianuarie, să facem deschide
rea oficială a clubului. Pen
tru acest eveniment pregătim 
două expoziții : prima cunrin- 
zind circa 200 de fotografii 
ale membrilor cercului de 
foto, iar a doua, peste 40 de 
lucrări de artă plastică, sem
nate de trei studenți. pictori- 
amatori. Vom da astfel im
portanța cuvenită acestui în
ceput de drum al clubului 
studenților minieri. Consiliul 
l . ' S. din institut. se va 
strădui permanent să contro
leze si să îndrume actîvif"’- 
fîk- clubului pentru ca ele să 
fie frecventate de cît mai 
multi studenti care să-si pe
treacă aici în mod plăcut șt 
instructiv limuul liber pe 
re it au la dispoziție.

Convorbire consemnată 
Constantin PASCU

ca-

C. VĂLEANU

SIMON WIESENTHAL, A- 
sosiniî printre noî, E. P. —, 
o carte a neliniștii și a sim
țului justițiar, a nepotolitei 
lupte pentru demascarea a- 
trocităților fasciste și a au
torilor ei care se mai as
cund prin datate țări.

ROTH VEGH ISTVAN, Is
toria culturală a prostiei o- 
menești. Editura științifică. 
Autorul face pare din fa
milia spirituală a lui Eras
mus din Rotterdam. Sub 
masca însăilării se promo
vează spiritul 
prejudecăți al 
idei.

ION ASZODY, Interpolul 
intră în acțiune, E. P. — O 
imagine exhaustivă a expe
rienței Organizației Interna
ționale a poliției criminale 
și lupta dusă împotriva fe
nomenului infracțional.

0 GLORIE A TEATRULUI 
ROMÂNESC

ROMANESCU

H. DE BALZAC, Istoria ce
lor „13", E.LU.

J. GALSWORTHY, 
syte Saga, 3 voi. E.L.U.

VIRGIL STĂNONI, A.B.C. 
auto. 40 de planșe colora
te, însoțite de text expli
cativ, despre construcția și 
funcționarea organelor prin
cipale ale automobilului. 
Cartea este destinată tutu
ror conducătorilor auto, a- 
tit profesioniști cît și ama-

Expoziția de fotografii

HUNEDOARA IN IMAGINI
In dorința de a confrunta 

creațiile lor cu allele de acest 
gen provenite din alte locali
tăți. de a crea posibilitatea pu
blicului local, amator de fru
mos, să cunoască realizările fo- 
toamalorilor de. pe alte melea
guri, cercul de foto din Lupe ni, 
pe parcursul anilor a găzduit 
nenumărate expoziții ale cer
curilor de acest fel din țară și 
expoziții personale cu lucrările 
unor fotografi cu activitate ar
tistică prodigioasă.

Tradiția organizării unor a- 
semenea acțiuni continuă prin 
recenta expoziție cuprinzînd lu
crări ale colectivului cercului 
de foto din cadrul clubului „Si- 
derurgistul" din Hunedoara. De. 
fapt este vorba de un schimb 
de expoziții, deoarece paralel 
cu expoziția din Lupeni, la Hu
nedoara are loc una la fel. cu 
lucrările cercului din Lupeni.

Nu este pentru prima dată 
cind publicul din Lupeni are 
posibililatea să admire creațiile 
colectivului din Hunedoara, ca
re, cu ani in urmă. a deschis 
seria expozițiilor de acest gen. 
la scurt timp după ii f iințarea 
cercului de foto din Lupeni. Cu 
vechi „state de serviciu" in ac
tivitatea fotoamatoristică din țara 
noastru, mînu'torii obiectivului 
fotografic din Hunedoara au de
venit, pe parcursul activității 
desfășurate în cadrul cercului, 
cronicari autentici o tot ceea 
ce s-a înfăptuit la Hunedoara

in anii noștri, sub aspect eco
nomic și social-cultural. Cu pa
tos, gingășie și un deosebit simț 
al observării frumosului, rezul
tat din poezia muncii, fotoama- 
torii hunedorenj au imortalizat 
in imagini edificatoare munca 
siderurgiștilor, simbolizată prin 
incandescența oțelului fluid ală-% 
turi de alte imagini capabile să 
stabilească cronologic geneza o- 
rașului nou in care talenîații 
creatori de fotografii artistice 
muncesc, trăiesc și descoperă 
frumosul cotidian.

Lucrările dirt expoziție consti
tuie o adevărată frescă din pa
norama Hunedoarei contempo
rane. Cei trei autori care ex
pun 37 de lucrări, se prezintă 
publicului vizitator in postura 
de sensibili investigatori ai lu
mii din jur cu scopul surprin
derii ineditului din această lu
me. Dotați cu suficiente cu
noștințe tehnice și avînd o în
delungată practică de labora
tor, fotoamatorii N. Taugner, 
A. h'ușfeleanu și /. Kiss ex
pun un număr mare de f ‘ >- 
grafii de certă valoare, dintre 
care am reținut „Două vorlm", 
„Toamna", de la primul autor. 
Sudor". „Cocsul" și „Turnare" 

de la cel de-al doilea. ..Hune
doara". „Construim" și „Sime
trie" din lucrările celui de-al 
treilea autor din colectivul cer
cului hunedorean care a realizat 
această reușită expoziție.

T. KARPAT1AN

In aceste zile, Teatrul de stat 
din Petroșani cunoaște o mare 
agitație. In sălile de repetiții, 
pe scenă sau în cabinele ac
torilor se simte acea tensiune 
caracteristică zilelor ce preced 
o premieră. De data aceasta 
spectatorii se 
„Constructorul 
Henrik Ibsen, 
lurg norvegian, analist profund 
al sufletului și spiritului ome
nesc. In regia artistică a lui 
Marcel Șoma, piesa se află in 
stadiu) ultimelor retu.șări. ~ 
scenă. 
Bucur pune la punct ultimele

detalii. Zilele acestea are lac 
momentul de sinteză ce se re
petă la fiecare spectacol nou : 
vizionarea finală, urmînd ca la 
sfîrșitul sâptăminii viitoare să 
aibă loc premiera, la Deva.

Un alt colectiv de actori pre
gătește un spectacol Vasile A- 
Iecsandri destinat în primul rînd 
elevilor care vor cunoaște mai 
adine opera scriitorului nostru 
clasic. Spectacolul va fi com
pus dintr-un vodevil, „Piatra 
din casă", și cinci monologuri 
satirice („Clevetici ullradcmago- 
gul“. „Coana Chirița in vo- 
iagiu**, „Haimanaua" șt altele).

e nume plin de farmec și de vrajă (-te acesta al A- 
ristizzei Romancscu, purtALmrra nu numai a unui mare și 
mlădios talent in arta drama! ud, dar și reprezentanta de 
frunte a unei epoci in < ar»» drumul ascensiunii adevărate
lor valori ah» teatrului nostru er i o cărare îngustă pe care 
nu puteai înainta decit câțărrndu-tc -i consimțind la mari 
jcrir. .

Se naște la Craiova in ziua »!< 24 dc»einhi ie 
descinde rlintr-o mare familie dc acloi i.

Părinții ei — Coslachc și Paulina Dimitriad — au jucat 
un mare rol in dezvoltarea teatrului din capitala Olteniei. 
Sâ mai amintim că era nepoata lui 'l'codor Tlieodoririi, di
rectorul aproape perpetuu al teatrului craiovean și lin mare 
animator al tcattUlUÎ.

Căsătorită scurtă 
Aristizza a păstrat nuniel 
Sacrală.

Deși unchiul său — Teodor Thbodorini — ii zugrăvește 
in culori sumbre activitatea închinată scenei, Arislizza se 
dedica carierei acloiiecști încă din anul 1870, imprt -ionind 
dc pe . > uni prin inteligența și sensibilitatea sa.

D' butcază cu adevărat in anul 1872 la teatrul din Cra
ke.; in trupa lui I. D. foncscu. A continuat apoi să apară 
in rolurile de ingenuă la București și Iași în care o indică 
calitățile ei din tinerețe’.

Cine încearcă să refacă etapele formației actoricești a 
acestei somități a scenei românești, va trebui să constate 
câ-n condițiile economico-socialc în care a trăit și a luptat 
marea artistă, numai o muncă dîrzâ și perseverentă, numai 
o mare ambiție constituie prețul unei cariere atît de stră
lucite ca aceea pe care a avut-o Aristizza Romancscu.

Cu ajutorul pe care i l-a oferit, cu atita înțelegere, di
rectorul general al teatrelor — I. Chica — Aristizza osie tri
misă, cu bursă la Paris împreună < \ viitorul oi partener, 
Grigore Manolescu.

In capitala Franței își uimește profesia ii — renumiții 
Got, Delannay și Regnier — prin inteligența sa, prin daru
rile sale in arta actoricească dar mai ales prin tenacitatea 
sa și prin pasiunea cu care se dăruia activității dramatice. 
Tînâra și perseverenta actriță își însușește de la maeștrii 
scenei franceze arta nuanțării în interpretare și atenția 
pentru studiul aprofundat al rolului, urmărind creațiile ma
rilor tragedieni Monnet — Sully și Sarah Bernhardt.

Contactul cu atmosfera teatrală de Ia Paris, departe de 
a o duce la imitație, a avut darul de a contribui la îmbo
gățirea experienței ei dramatice, la dezvoltarea și potențarea 
propriilor resurse artistice, pregătind căile unei experiențe 
înnoitoare și a unei creații originale.

Repudiind tendințele cosmopolite și imitațiile servile ale 
teatrului occidental, Aristizza Romancscu manifestă o ho- 
tărn-e fermă pentru ridicarea nivelului artistic al teatrului 
romanesc și pentru îmbogățirea producției dramatice ori
ginale.

Din acest protest al mărci actrițe împotriva subordonării - 
valorilor artistice, pseudogustului străin și a lipsei de gust 
a snobilor burghezi, sc vede încadrarea Aristizzei în rea
litățile specifice românești și aderența ci la idealurile artei 
și culturii originale.

Pentru a întregi profilul moral al celei mai mari actrițe 
cale a răsărit din mijlocul poporului nostru, nu este de 
prisos a adăuga exemplara conduită și puternicul atașament 
cate a rămas constant, de-a lungul întregii sale cariere de 
30 de ani, față de teatrul românesc pe care l-a dorit să 
atingă culmile \ isate de cele mai alese spirite ale poporu
lui nostru. Cît de mult s-a cheltuit această inimoasă și en
tuziastă actriță pentru cauza teatrului românesc, o atestă 
și refuzul, cu o rară conștiință patriotică, pe care l-a afișat 
față dc perspectivele ce s-au ivit de a juca pc scene străine.

Abnegația și marele rezervoriu al talentului ci actori
cesc, puse în slujba teatrului național, înfruntînd atîtea ad
versități din partea oficialității vremii sale, constituie o pu
ternică trăsătură de caracter a ilustrei artiste a scenei ro
mânești.

Cine rostește numele Aristizzei Romanescu își repre
zintă pe frumoasa Ofelie, pe duioasa Desdemona, pe îneîn- 
tătoarea Julietă incarnate de Aristizza Romanescu — acea 
artistă al cărei glas vrăjea și care a izbutit să ridice fraza 
vorbită Ia înălțimea unei sublime îneîntări.

Care a fost răsplata pentru aceste multiple merite ale 
Aristizzei Romanescu ?

Lipsuri materiale și tot felul de tribulațiuni fără să 
mai vorbim de loviturile morale de care a avut parte cea 
care a fost o stea a Teatrului Românesc.

Pentru o mai caldă receptivitate 
față de folclorul din Valea Jiului (II)

Creațiile populare se dis
ting prin prospețimea șj spon
taneitatea exprimării, prin sin
ceritatea deplină a stărilor su
fletești. Privind dansul morpîr- 
lănesc ni sc revelează întrea
ga structură sufletească a 
străvechilor locuitori de pe 
cele două Jiurî. Dansatorii, 
strînși unul lingă altul, ca un 
tot indestructibil, fac mișcări 
calme, liniștite pînă Ia mono
tonie, totul fiind reținut și in
teriorizat. Acesta este dansul 
originar și specific de pe a- 
ceste locuri, el exprimă cu o 
mare sugestivitate și plastici
tate omul care trăiește in mă
reția liniștită și copleșitoare 
a munților $i pădurilor. Ori
ginea lui este obscură și, poa
te în mod inconșlient, dansa
torii execută mișcările unui 
rit pierdut iremediabil...

Expresia întipărită pe figu
rile dansatorilor este de ne
pătruns, din cind în' cînd se 
aude cile o sirigătură ce con
trastează cu calmul, absenteis
mul și chfetismul lor.

Oamenii se adunau odinioa-

ră la nedei obicei existent 
și în Oltenia și în Hațeg —, 
sărbători cu caracter c jsfre- 
ligios, de cele mai multe ori 
pretexte pentru ca oamenii 
să se cunoască și să schimbe 
obiecte tradiționale. Nedeile 
sînt elocvente pentru modul 
cum 
tele folclorice dintr-un loc în 
altul. Pe defileul Jiului, la 
Lainici, are loc anual o ast
fel de nedeie la care se string 
oameni din Gorj, Hațeg și 
Valea Jiului. Bineînțeles că 
cei de aici, precum si obi
ceiurile lor însoțite de mani
festările lor artistice, se sin
gularizează prin chiar tempe
ramentul calm și reținut, pe 
cînd tot ceea ce provine din 
Gorj este exuberant, frenetic 
(prin culoare, muzică și ritm).

Un alt obicei complex este 
cel consacrat nunții. Trans
pusă pe scenă, intr-un unitar 
spectacol muzical-coregrafic, 
„Nunta din Valea Jiului", a 
ajuns pînă la faza pe țară a 
concursului formațiilor artisti
ce dc amatori. Spectacolul s-a

bucurat de aprecieri călduroa
se, și s-a remarcat prin au
tenticitate și valoarea artistică 
intrinsecă. Faptul acesta me
rită atenție din două puncte 
de vedere: demonstrează că 
în Valea Jiului supraviețuiesc 
prețioase valori artistice care 
nu sînt cunoscute; este nece
sar ca cineva să se ocupe in 
mod organizat de acest lucru. 
Dar, trăgîndu-se perdeaua 
grea a tăcerii peste astfel de 
inițiative — care ar trebui să 
fie extinse, să aibă o valoare 
stenică, și nu una liniștitoare 
— nu se poale face nici un 
pas înainte în direcția cule
gerii creației populare. „Nunta 
din Valea Jiului" ar trebui să 
aibe o funcție mobilizatoare; 
cel care a cules obiceiul, a fă
cut această muncă din pasiu
ne, din dragoste pentru fru
mos, însă, ținîndu-se seama 
de rezultatele remarcabile, tre
buie găsite ?i mijloace, proce
dee stimulatoare.

La începui aminteam de 
dansul momîrlănesc. Prin in
vestigarea vîrslnicilor se pot

alia amănunte coregrafice s' 
despre acest dans, și despre 
alh Ie, se put al a o mulțime 
de infor^nații utile. In muni
cipiu avem o ș oală pupularâ 
de artă și o Școala de muzica 
ce ar putea, cu sprijinul Co
mitetului municipal pentru 
cultură și artă și al Casei de 
cultură, să formeze un prim 
nucleu in care să se depis
teze frumosul popular. Multe 
eșantioane ale tradiției loca
le pot trece, cu puține stili
zări, în repertoriul muzical și 
coregrafic deoarece amintita 
nuntă nu este o singularitate, 
o apariție unică, fără cores
pondență in celelalte planuri 
artistice. Important este ea o- 
rienlarea torului cultural mu
nicipal. a Casei de cultură și 
a cluburilor, artiștilor (profe
sioniști și amatori) să se de
plaseze de Ia imitații muzicale 
(mai ales în așa numita muzi
că ușoară) și coregrafice, spre 
autentic, local, spre adevărata 
artă ce trebuie căutată și va
lorificată.

T. SPATARU

Dans momrrlănesc
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Judelui

21. Iftlomila 372 831 200 474 372831 2 000
22 lași 688 247 .174 496 688 247 3 000
23. Ilfov 613 004 452 I l.l 613 004 3 000
24. Maramureș 541 09. 303 734 541 093 3 000
25. Mehedinți 442 098 135 169 442 098 2 000
16 Mureș 990 000 990 000 659 855 3 000

P7. Neamț 426468 337 493 426 468 2 000
8» Oil 451 190 25.1 995 451 190 2 000
BS Prahova 854 89.3 854 393 653 957 3 000
30. Satu Mară 426 379 320 086 426 379 2 000
31. Sălaj 312 971 134 368 .312 971 2 000
32. Sibiu 497 169 474 582 497 169 2 000
3.3. Suceava 524 489 393 461 524 489 3 000
34. Teleorman 454 272 253 927 454 272 2 000
35 Timiș 794 445 794 445 733 393 3 000
36. Tulcca 292 609 120 376 292 609 2 000
37. Vaslui 494 858 190 394 494 858 2 000
38. Vîlcea 455 348 219495 455 348 2 000
39. Vrancea 380 077 177 895 380 077 2 000
40 Municipiul 

București 3 014 847 .3 014 847 2 270 794 6 000
ART. 11. — Cotele defalcate aanizatii obștești de interes re-

fim i 
prin 
tlilc

impozitul pe salarii realizai 
întreprinderile, organiza- 

economice $i instituțiile de
publican, ce se acordă
1970 bugetelor locale,

în anul 
se sta-

stal, cooperatiste și celelalte or- bilesc după cum urmează :

Expunerea prezentată
de tovarășul

Gheorghe Buzdugan
+ (Urmare din pag. I)

tehnicii contemporane,

ÎNCHIS PENTRU...

CUMPĂRĂTORI
*9 Urmare din pag. I.

Cuantumul 
cotelor defalcate

Procentul 
de defalcare

1. Alba 100 93 400 mii lei
2. Arad 25 34 625 mii lei
3. Xrqeș 100 177 900 mii lei
4. Bacău 15 24 795 mii lei
5. Bihor 85 143 225 mii lei
6. Bislrița-Năsăud 100 25 500 mii lei
7. Botoșani 100 31 900 mii lei
8 Brăila 15 17 970 mii lei
9 Buzău 100 65 900 mii lei

10 Caraș-Scx erin 55 86 955 mii lei
ti Constanța 100 195 300 mii lei
1 Covasna 100 31 700 mii lei
13 Dîmbovița 100 77 600 mii lei
14. Dolj 65 137 020 mii lei
15. Galati 80 144 960 mii lei
16 Gorj 100 66 100 mii lei
17. Harqhita 100 69 600 mii lei
18. Hunedoara 45 135 360 mii lei
19. Ialomița 00 70 500 mii lei
E0 iași 100 182 200 mii lei
El Ilfov 75 149 625 mii lei
C2- Maramureș 100 129 300 mii lei
B3 Mehedinți 100 82 200 mii lei
E4. Neamț 90 84 060 mii lei
25 Olt too 4.3 300 mii lei
E6 Satu Mare 100 64 800 mii lei
27 Sălaj 100 13 300 mii lei
28 Sibiu 10 18 380 mii lei
29 Suceava 100 113 700 mii lei
30. Teleorman 100 51 900 mii lei
31 Tulcca 100 43 300 mii lei
32. Vaslui 100 39 700 mii lei
33. Vîlcea 100 75 900 mii lei
34. Vrancea 100 48 200 mii lei
ART. 12. — Dolaliile dc echi- stabilesc la suma de 2 886 720

librare ce se vor acorda în a- mii lei, repartizate pe judele
nul 1970 bugetelor locale se astfel:

rețeaua

deficien- 
trebui să

cipal document în aerisi sens, 
prezentăm azi proiectul de lege 

activității 
în Re-

Adunări

judelui Alba 70 157 mii lei
_ județul Arad 9 325 mii lei
— județul Argeș 134 391 mii lei
,— judelui Bacău 8 096 mii lei
_ judelui Bihor 2 863 mii lei
— județul Bistrita-Năsăud 183 877 mii lei
— judelui Botoșani 197 524 mii lei
— județul Brăila 4 274 mii lei
— județul Buzău 140 008 mii lei
— județul Caraș-Severin 7 059 mii lei
__ judelui Constanta 18 731 mii lei
— județul Covasna 41 691 mii Ici
— judelui Dîmbovița 38 865 mii lei
— judelui Dolj 9 553 mii lei
— judelui Galati 7 223 mii lei
— judelui Gorj 132 519 mii lei
— județul Harghita 56 912 mii lei

județul Hunedoara 2 972 mii lei
— judelui Ialomița 101 857 mii lei
— judelui lași 131 551 mii lei
— județul Ilfov 11 266 mii lei
__ județul Maramureș 108 059 mii lei
— județul Mehedinți 224 729 mii lei
— județul Neamț 4 915 mii lei
— judelui Olt 153 895 mii lei

judelui Satu Mare 41 493 mii lei
județul Sălaj 165 303 mii lei

— județul Sibiu 4 207 mii lei
județul Suceava 17 328 mii lei
judelui Teleorman 148 445 mii lei
județul Tulcea 128 933 mii lei

_ județul .Vaslui 264 764 mii Ici
judelui Vîlcea 159 953 mii lei

— județul Vrancea 153 982 mii Ici

Ai ademia de Științe Medii ale.
Din examinarea procesului de 

desfășurare a cercetării științi
fice și do valorificare a rezul
tatelor sale, s-au desprins o 
seric de deficiențe generate de 
legătura insuficientă dintre cer
cetare și producție, de recepti
vitatea scăzută a întreprinderi
lor și • altor organizații econo
mice față de cercetarea și con
cepția proprie, precum și de 
slaba preocupare a unor cerce
tători si proiectanți pentru apli
carea rezultatelor obținute. Te
matica de cercetare nu a fost 
orientată cu hotărîre spre solu
ționarea problemelor majore ale 
economiei și culturii naționale, 
spre dezvoltarea domeniilor mo
derne ale științelor tehnice. 
Drept consecință, apelăm încă 
în măsură însemnată la impor
tul de licențe. Durata ciclului 
de cercetare-valorificare este 
prea lungă, iar sub aspect or
ganizatoric, s-a ajuns la uni
tăți cu structură internă neomo
genă, la funcționarea unui nu
măr maro de compartimente ad
ministrative și ponderi nesatis- 
făcăloare între diferitele cate
gorii de salariali din 
de cercetare.

Pentru înlăturarea 
țelor semnalate, va
ducem o muncă susținută pen
tru mobilizarea și sincronizarea 
activității celor doi factori — 
cercetarea și producția — la 
înfăptuirea progresului general 
al societății. In acest sens sub
liniez că în cuvin lă iile tovară
șului Nicolae Ceauș-seu în care 
se tratează probleme econo
mice, preocuparea pentru cer
cetarea științifica este mereu 
prezentă. Am întîlnit aceeași 
preocupare în expunerea de ieri 
a tovarășului Berghianu, ca și 
în luările de cuvînt ale tova
rășilor miniștri. Am reținui cu
vintele calde prin care tova
rășul Miron Nicol eseu. preșe
dintele Academiei și tovarășul 
George Bărănescu, rectorul Po
litehnicii, au arătat dragostea 
pentru cercetarea utilă a celor 
care lucrează în Academie și în 
învătămîntul superior. Subliniez 
în special cuvintele tovarășului 
Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, din ședința de ieri, prin 
care arăta că cercetarea știin
țifică nu este o problemă care 
interesează numai pe cercetă
torul profesionist, ci pe fiecare 
om care lucrează în producția 
bunurilor materiale sau în ce
lelalte sectoare economice și 
culturale. Cercetarea științifică 
va fi la locul cuvenit în pro
cesul de producție, va deveni 
■cu adevărat factor de producție 
atunci cînd toii cei care lu
crează în producție se vor in
teresa de ea cel puțin în mă
sura în care se interesează as
tăzi de aprovizionarea tehnico- 
malerială, de asigurarea for|ei 
de muncă, de realizarea indica
torilor planului de producție.

Este necesar, pe de altă par
te, să elaborăm acte normative 
caro să creeze condiții optime 
pentru intensificarea în valori
ficarea superioară a procesului 
de cercetare științifică. Ca prin-

privind organizarea 
de cercetare științifică 
publica Socialislă România, 
pus dezbaterii Marii 
Naționale.

Pornind de la principiu) 
întreaga activitate științifică 
desfășoară în conformitate 
politica partidului nostru in do
meniul științei și corespunzător 
orientării date do Congresul ai 
X-lca, proiectul de lege stipu
lează că toate cercetările — 
ă'lîl cele fundamentale cît șl 
cele aplicative — trebuie să se 
soldeze cu o înaltă eficiență 
socială, să se dezvolte în di
recția unui scop bine definit 
— satisfacerea nevoilor genera
le alo socitățil socialiste.

Pentru aceasta, se precizează 
că cercetarea științifică va fi 
axată, cu precădere, spre ra
murile care au un rol holurilor 
în dezvoltarea economiei și cul
turii. rapt caro va duce la dez
voltarea domeniilor moderne alo 
științelor tehnice, cum sînt auto
matica, cibernetica, teoria in
formației, micro-eleclronica, c- 
nergia nucleară, mecanica fină 
și optica. Se stabilesc normele 
generale de planificare și de 
organizare a activității științi
fice, care permit orientarea po
tențialului științific spre solu
tionarea problemelor legate ne
mijlocit de producția materială, 
de dezvoltarea industriei, a a- 
griculturii și a celorlalte sectoa
re ale economiei.

Pentru a se asigura creșterea 
eficientei 
institutele 
cercetare 
gini economic, f 
nizate după caz, 
piui gestiunii economice proprii 
sau al gestiunii economice in
terne. Această prevedere se a- 
plică majorității institutelor șl 
contrelor de cercetare științifi
că. Unele unități din domeniile 
științelor matematice, social- 
umaniste, medicale, biologice și 
geografice — stabilite prin ho- 
tărîri ale Consiliului de Miniș
tri — vor putea funcționa 
continuare în regim bugetar.

Importante reglementări 
referă la desfășurarea activită
ții științifice pe bază de con
tract. Proiectul de lege creează 
condiții de legare mai slrînsă 
a tematicii de cercetare de ne
voile economiei și culturii, de 
aplicare mai rapidă în practi
că a rezultatelor obținute. Be
neficiul încasat de unitățile de 
cercetare din realizarea con
tractelor va servi la dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a 
unităților de cercetare și la co
interesarea materială a cerce
tătorilor.

Pentru reglementarea modului 
de aplicare a acestor prevederi, 
legea va fi urmată de o hotărî
re a Consiliului de Miniștri, 
care va stabili sistemul de con
tracte, utilizarea fondurilor, co
tele de beneficii și repartizarea 
lor, cuantumul J _2_. 
gralificaliilor și premiilor, pre
cum și penalizările pentru ne- 
îndeplinirea sarcinilor de cer
cetare și de valorificare a re
zultatelor obținute.

activității științifice, 
și centrele de 

funcționează în re
fund orga- 

, pe prind-

în

se

și acordarea

în 
bu- 

.____ ____ , r_ j . mu
nicipiul București depășesc chel
tuielile acestora, diferențele

ART. 13. — In situațiile 
care veniturile proprii ale 
getelor locale, pe județe și

respective se vor vărsa la buge
tul republican, în condițiile și la —_ 
termenele 
Ministerul 
urmează:

ce se vor stabili de 
Finanțelor, după cum

Brașov 
Cluj 
Mureș 
Prahova 
Timiș

— judelui
— județul
— județul
— judelui
— judelui

—municipiul București
ART. 14. — Volumul buge

telor municipiilor pe anul 1970 
se stabilește în sumă de 
4 312773 mii lei, potrivit repar
tizării prevăzute în bugetul de 
stat.

în cazuri justificate, comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene, în acord cu 
comitetele executive ale con- 
siTîîlor populare municipale, pot 
să modifice volumul și structu
ra bugetelor municipale, cu res
pectarea indicatorilor financiari 
aprobați pentru fiecare județ.

ART. 15. - Consiliul de Mi
niștri este autorizat:

a) , să stabilească măsuri pen
tru realizarea integrală și la 
timp a veniturilor planificate, 
precum si pentru folosirea 
economicitate și eficiență 
fondurilor bugetare-,

b) , să introducă modificări 
volumul șj structura bugetului 
do stat adoptat prin prezenta

cu 
a

in

106 170 mii lei
15 114 mii lei

330 145 mii lei
200 936 mii lei

61 052 mii lei
744 053 mii lei
e în care în

+ (Urmare din pag. 1)

lege, în 
cursul anului s-au adus modi
ficări indicatorilor planului de 
stat sau modificările rezultă 
din aplicarea măsurilor privind 
perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale;

c). -să folosească în cursul 
anului plusurile de venituri șl 
economiile de cheltuieli obți
nute faț/i de cifrele stabilite 
prin buget pentru acoperirea 
unor acțiuni și sarcini noi pri
vind dezvoltarea economiei na
ționale.

ART. 16. — Se adoptă con
tul general de încheiere a exer
cițiului bugetar pe anul 1968, 
la venituri în sumă de 
138 757 013 826 lei, și la chel
tuieli în sumă de 131 920 728 882 

lei, cu un excedent în sumă de 
6 836 284 944 
5 744 358 961 lei la bugetul re
publican și 1091925 983 lei la 
bugetele locale.

unitătilor productive, pentru a- 
plicarca în practică a rezultate
lor obținute prin cercetare.

Laboratoarele uzinale, precum 
și stațiunile experimentale e- 
fectuează, în principal, lucrări 
de aplicare a rezultatelor cer
cetărilor și de îmbunătățire a 
proceselor de producție în ca
drul unităților economice.

Institutele și centrele din sec
torul social-cultural, catedrele 
și unitățile de -cercetare din în
vătămîntul superior efectuează 
lucrări de cercetare științifică 
menite să contribuie la dezvol
tarea ramurilor productive ale 
economiei naționale, la progre
sul științei și culturii.

ART. 5. — Unitățile 
cetare își desfășoară 
•tea pe baza sarcinilor
de ministerele, centralele eco
nomice, combinatele, întreprin
derile și instituțiile de care a- 
parțin, in conformitate cu pro
gramele de dezvoltare a sec
toarelor respective, aprobate de 
organele superioare de partid

de cer- 
aclivila- 
slabili te

lei, din care

și de stat.
ART. 6. — Activitatea de 

cercetare științifică se desfășoa
ră pe bază de plan.

Planul fiecărei unități de cer
cetare se elaborează și se dez
bate de Consiliul științific și 
se aprobă de forul tutelar res
pectiv. La stabilirea temelor de 
cercetare, consiliile științifice 
vor porni de la prevederile pla
nurilor anuale și de perspecti
vă privind dezvoltarea ramurii 
respective. In acest scop, ele 
vor aborda — cu prioritate — 
teme și lucrări legate direct 
de rezolvarea problemelor ma
jore, ale producției, de elabo
rarea de noi produse și tehno
logii, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, spo
rirea eficienței generale a acti
vității desfășurate în domeniile 
din care fac parte.

în orientarea activității de 
cercetare științifică se va asi
gura o dezvoltare mai accen
tuată cercetărilor legate de a- 
cele ramuri și domenii pentru 
care economia noastră dispune 
de resurse naturale, precum șl 
cercetărilor care, potrivit len-

flintelor
dost hid perspectiva punerii In 
valoare de noi substanțe mi
nerale utile și de noi materii 
primo existente în tara noastră., 

Sarcinile de cercetare știin
țifică și do valorificare a re
zultatelor cercetării se înscriu 
în. planul de stat. Din totalita
tea acestor sarcini, se vor no
minaliza temele caro prezintă 
importantă deosebită pentru ac
tivitatea economică, socială, 
‘ ulliirală și științifică a țării. 
In planul anual do activitate 
ai unităților care lac parte din 
rețeaua de cercetare se pol in
troduce și lucrări destinate sa
tisfacerii unor nevoi științifice 
proprii. Acestor lucrări li se 
va afecta pînă la 10 la sută' 
din fondul anual de timp.

ART. 7. - Problemele de im
portanță deosebită pentru dez
voltarea economică și socială, 
precum și cele a căror solu
ționare necesită concentrarea 

de forte din dilcrite ramuri și 
domenii ale științei și tehnicii, 
se înscriu îir programe priori
tare de cercetare, caro se în
tocmesc do Consiliul National 
al Cercetării Științifice, do mi
nistere și alte organe centrale 
și se aprobă de Consiliul de 
Miniștri. Sarcinile de cercetare 
cuprinse în programele priori
tare se nominalizează în pla
nul de stal.

ART. 3. — Unitățile de cer
cetare științifică funcționează 
în regim economic.

Institutele și centrele de cer- 
, cetare științifică se organizează 

— după făz — pe principiul 
gestiunii economice proprii sau 
al gestiunii economico interne.

Sarcinile cuprinse în planu
rile de activitate ale unităților 
de cercetare se realizează prin 

! încheierea de contracte cu or
ganizații de stal și cooperatiste, 
consilii populare, ministere și 
alte organe centrale ăe stat.

Cercetarea se consideră în
cheiată numai după aplicarea, 
ei în producție si obținerea re
zultatelor scontate.

ART. 9. — Pentru unele Ins
titute si centre de cercetare din 
ramurile științelor matematice, 
fizice și chimice, social-uma- 
nistej medicale, biologice, geo
grafice, stabilite prin hotărlrl 
ale Consiliului de Miniștri, care 
pot funcționa în continuare în 
regim bugetar, organele centra
le tutelare vor lua măsuri ca 
o parte din activitatea de cer
cetare să se desfășoare pe bază 
de contracte.

Do asemenea, în învătămîntul 
superior se va intensifica des
fășurarea activității de cerce
tare științifică pe bază de con
tracte.

ART. 10. — Organizațiile be
neficiare încheie contracte cu 
unitățile de cercetare în limita 
fondurilor prevăzute de regle
mentările în vigoare. Organiza
țiile beneficiare pol încheia și 
contracte de cercetare care ur- 

-mează să fie finanțate din în
seși economiile ce se vor obți
ne din aplicarea rezultatelor a- 
ceslor cercetări.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și consiliile populare 
pot încheia contracte, în ca
litate de beneficiari, pentru 
executarea de cercetări com
plexe cu caracter general și 
pentru cercetări care fac par
te din programele prioritare, în 
limita fondurilor puse la dis
poziție prin planul și bugetul 
de stat.

ART. 11. — Contravaloarea 
lucrărilor de cercetare științifi
că prevăzute în contract se de
termină pe bază de deviz, în 
care se include și o cotă de 
beneficiu.

Beneficiul realizat de unită
țile de cercetare științifică 
se repartizează pentru văr- 
săminte la bugetul statului, dez
voltarea bazei tehnico-materia- 
le proprii, acordarea de grali- 
ficalii și pentru alte destinații 
stabilite prin dispoziții legale.

ART. 12. — în contracte se 
vor prevedea toate obligațiile 
părților, privind efectuarea cer
cetărilor și- valorificarea rezul
tatelor obținute. în acest scop, 
unitățile de cercetare vor asi
gura direct sau prin cooperare i

a) proiectarea și executarea 
instalațiilor pilot, a prototipuri
lor și modelelor experimenta
le ;

b) întocmirea documentației 
necesare valorificării la nivel 
industrial (norme, date și de
sene tehnologice, retete de fa
bricație, instrucțiuni pentru pro
iectarea industrială a proceselor 
tehnologice );

c) lucrări pentru proiectarea, 
execuția și punerea in funcțiu
ne a investițiilor ;

d) asistentă științifică și teh
nică pentru introducerea în pro
ducție a rezultatelor cercetării ;

e) alte lucrări specifice do
meniului de cercetare respec
tiv.

ART. 13. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, consiliile 
populare, centralele economice, 
precum și unitățile subordonate 
lor, beneficiare ale rezultatelor

ut ti vitalii de ccrcelatc șliințili- 
(ă, au obligația de a crea con
dițiile necesare I 
rări a procesului 
In acest scop v

a) punerea la 
taților de ’cercetare a 
documentare, 
mijloacelor 
pentru 
conform 
prin contracte;

b) conlucrarea slrînsă intre 
personalul de proiectare și exe
cuție al organizațiilor benefi
ciare și cel al unităților de cer
cetare ;

c) crearea, in unitățile econo-
piice, a ......
re 
miinduslrlal 
cercetării.

Ministerele, 
centrale, consiliile . .
centralele economice și unități
le subordonate lor poartă răs
punderea valorificării cil mal
rapide a cercetării și introduce
rii în practică a rezultatelor ob
ținute, imediat după omologare.

Ministerelor și celorlalte, or
gane centrale le revine sarcina 
generalizării în întreaga tară a 
aplicării cercetărilor încheiate 
cu rezultate pozitive. Aceslt 
qane răspund, de ademenea 
valorificarea în străinătat 
rezultatelor cercetărilor • 
fire românești.

ART. 14. — IJnilălile de cer
cetare științifică din Republica 
Socialistă România pot încheia 
contracte pentru efectuarea de 
lucrări de cercetare în cadrul 
acțiunilor de cooperare știin
țifică și tehnică cu unități de- 
cercetare sau organizații simi
lare din țările socialiste sau din 
alte țări. De asemenea, unită
țile de .cercetare românești pot 
presta lucrări de cercetare, de. 
asistentă tehnică și științifică, 
precum și orice alte lucrări spe
cifice domeniului lor de activi
tate, pentru parteneri din alte 
țări, respectînd dispozițiile le
gale în vigoare.

ART. 15. — în funcție de re
zultatele oblinule, personalul 
din activitatea do cercetare es
te stimulat material prin grali- 
ficații anuale și premii. Totoda
tă, personalul din activitatea de 
cercetare răspunde material 
pentru felul în care își înde
plinește obligațiile ce-i revin 
în desfășurarea procesului de 
cercetare și de valorificare a 
rezultatelor obținute.

ART. 16. — Sistemul de con
tracte, modul de finanțare și de 
folosire a fondurilor, cotele de 
beneficii și repartizarea lor, 
cuantumul și modul de acordare 
a gratificatiilor și premiilor, pre
cum și cuantumul penalizărilor 
pentru nerealizarea sarcinilor 
de cercetare și valorificare a 
rezultatelor obținute se stabi
lesc prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri.

ART. 17. — Selectionarea, 
perfecționarea și promovarea 
cadrelor de cercetare se fac po
trivit prevederilor statutului per
sonalului științific.

ART. 18. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, centralele 
economice, combinatele și uni
tățile subordonate răspund de 
folosirea integrală a bazei ma
teriale a unităților de cerceta
re, precum și de utilizarea e- 
ficienlă a cadrelor științifice.

în acest scop vor asigura 
concentrarea forțelor de cerce
tare spre problemele de impor
tanță deosebită pentru activita
tea productivă și socială, gru
parea corespunzătoare a institu
telor și centrelor, unificarea 
lor în funcție de profil, perfec
ționarea continuă a structurii 
acestora, potrivit nevoilor dez
voltării economiei și culturii. 
Toate unitățile de cercetare 
vor lua măsuri pentru buna 
gospodărire a investițiilor, pre
cum și a fondurilor realizate ca 
urmare a îndeplinirii obligații
lor- contractuale, acordînd aten
ție deosebită lărgirii bazei ma
teriale pe calea autodolării.

ART. 19. — în aplicarea 
prevederilor prezentei legi, Con
siliul National al Cercetării 
Științifice va urmări :

a) orientarea potențialului 
științific spre solutionarea pro
blemelor de importanță deose
bită pentru activitatea econo
mică și socială ,•

b) utilizarea rațională a ba
zei materiale, folosirea cît mal 
eficientă a potențialului științi
fic, perfecționarea rețelei unită
ților de cercetare ;

c) valorificarea cît mai rapi
dă în producție a rezultatelor 
obținute și Generalizarea intro
ducerii lor în economie; scur
tarea ciclului cercetare —■ pro
iectare — valorificare în pro
ducție ;

dl modul de înfăptuire a pre
vederilor prezentei legi și a 
celorlalte dispoziții normative 
elaborate în temeiul acesteia.

ART. 20. — Prezenta lege in
tră în vigoare la data de 1 
martie 1970.

Pe aceeași dală se abrogă 
țoale dispozițiile contrare pre
vederilor acestei legi.

bunel deslășu- 
I de cercetare. 
[Or asigura : 

dispoziția uni- 
d a tel or 

a Informațiilor șl 
materiale necesare 

efectuarea cercetării, 
obligațiilor asumate

condițiilor de încerca
ta nivel do pilot sau se- 

o rezultatelor

celelalte organe 
populare,

SfMBĂTA 20 DECEMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Emisiune de limba ger
mană.
I’auză.
Hună scara fete, bună 
scara băieți ! emisiune 
pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Desene animate.. 
Reflector. 
Tclc-enciclopcdia. 
Microavanprcmicra.
O oră cu Alfred Hit
chcock.
„Spărgătorul de nuci' 
—balet de P. 1. Ceai- 
covski.
Telejurnalul de noapte. 
Telc-sport.
Cîntece de petrecere. 
Aspecte înregistrate de 
la Concursul internațio
nal de patinaj artistic 
de la Moscova.

util de puțin, dar necesar, simț 
al cunoașterii omului căruia ii 
încredințezi răspunderea mici 
gestiuni), tocmai atunci cînd 
sînt mai necesare.

Faptele sînt, cum s-ar spune, 
consumate. Dota nu s-au luat 
măsuri do prevedere din timp, 
astăzi tragem consecințele.. Ce
rințele consumatorilor nu sînt 
satisfăcute, planul de vînzare 
al magazinului nu se realizea
ză, astfel că întreprinderea în
registrează înrâ o pierdere, ca
ro-i va greva situația finan
ciară.

Și lotuși : de unde cumpă
răm pantalonași de lină, mâ
nuși. blănii,o. fulare, pulovere 
și atîtea alte articole pentru 
copii ? E posibil ca iresponsa
bilitatea unui singur salariat 
să paralizeze o întreprindere 
întreagă? Nu se pot lua mă
suri de înființare a unor ra
ioane eu articole de copii la 
alte magazine?

Petroșani

„C I N A‘

„MINE-

„STRAJA'

„PARIN-

invită publicul consumator 
să petreacă o seară de 
neuitat cu prilejul Revelio
nului 1970 care se organi
zează in următoarele uni
tăți : 
RESTAURANTUL

LUPENI 
RESTAURANTUL

RUL" LUPENI 
RESTAURANTUL

VULCAN 
RESTAURANTUL

GUI" PETROȘANI, telefon 
1189

RESTAURANTUL „MINERUL" 
PETROȘANI, telefon 1511 

RESTAURANTUL COTNA
RI" LONEA

RESTAURANTUL „COCOSUL 
DE AUR" COROESTI

Muzică, dans, antren, surprize
întrucit 

este invitat 
ferate.

locurile sînt limitate, publicul consumator 
a-$i procura din timp locurile la unitățile pre-

EXPL 0 ATÂREÂiț
PETRILA /

jjfii

«L

a

Concurs pentru
ocuparea

a

Condițiile de participare la concurs sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 1 061/1959.

Concursul se ține în data de 22 decembrie 
1969 orele 8 dimineața la sediul E. M. Petrila.

Informații suplimentare se pot Obține zilnic de la bi
roul personal.

(o planul anual îndeplinit
Urmare 
din pagina 1

lui locativ prin repa
rații curente afectate 
<Je LG.L. Petroșani este 
de peste 12 800 mii Iei. 
Pentru unitățile econo
mice și instituțiile din 
municipiu au fost exe

cutate lucrări îd va
loare de 3 700 mii lei. 
iar pentru populație de 
I 300 mii Iei.

In perioada scursă 
din acest an întreprin
derea a realizat 267 000 
iei beneficii peste plan 
și 110 000 lei economii 
la prețul de cost.

Sectorul prelucrare 
al preparației Petrila

In ziua de 17 decem
brie a. c., schimbul I. 
condus de maistrul 
Șerban Pîrvu. de la 
sectorul prelucrare al

preparației Petrila, a 
trăit bucuria îndepli
nirii planului ce-i re
venea pe 19G9. La fi
nele schimbului victo

rios, harnicul colectiv 
raporta un plus de 
143 de tone brichete 
față de cele 110 000 de 
tone cit a avut ca sar
cină pe acest an. Fap
tul care merită o subli
niere aparte se referă 
la respectarea indicilor 
de calitate, in primul 
rind a coeziunii briche
telor, realrzîndu-se 83,8 
la sută, în raport cu 
procentul impus, de 80.

La obținerea acestor 
rezultate frumoase și- 
au adus o contribuție 
deosebită, șeful de e- 
chipă Pavel Ninoiu, 
mecanicii de presă 
Costică Modreanu, Au

rel Todea și Dumitru 
Bohneret, mecanicul de 
la tambură Viorel Pro- 
șan, fochistul loan Ai- 
rinii și cantaragiul 
Gavrilă Coroian.

Schimbul lui Șerban 
Pîrvu a lucrat mină in 
mină cu cel de Ia us- 
călorie, condus de 
maistrul Ioan Oșan.

Pînă la încheierea 
ultimei luni a anului, 
colectivul preparatori
lor este hotărît să în
treacă substanțial an
gajamentul luat pe 
1969 de 500 de tone 
brichete de calitate su
perioară.

T. M.

Cu 13 zile mai
devreme...

DUMINICA 21 DECEMBRIE

Rafturile bibliotecilor se îm
bogățesc mereu eu noi și noi 
volume. Cetățeanului ii sini ofe
rite cărți care cuprind toate 
domeniile de activitate umană. 
Concomitent, crește interesul 
pentru informare, documentare 
sau lectură. „Termometrul" care 
înregistrează cu fidelitate tem
peratura existentă intre om- 
carte este librăria. Intr-o con
vorbire cu Francisc Roman, 
responsabilul librăriei „Ion 
Creangă" din Petroșani, am a- 
flat că planul de vinzări al 
librăriei pe acest an a fost în
deplinit cu 13 zile înainte de 
termen .și există suficiente ar
gumente cate susțin depășirea 
lui cu 6—7 Ja sută.

PROGRAMUL I : .

6,05 Concertul dimineții; 7.00 
Radiojurnal; 7,1,5 Ora satului; 
7,45 Cîntece și jocuri; 8,00 Su
marul presei; 8,10 Ilustrate mu
zicale; 9,00 Radiomagazinul fe
meilor; 9,42 Cavalcada ritmuri
lor; 11,05 Poșta radio; 11,15 In- 
lilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți: 13,00 Radio
jurnal. Sport: 13,15 Noutățile 
săptămînii — muzică ușoară; 
13,30 Unda veselă; 14,00 Estra
da duminicală; 14,25 Cine știe 
cîștigă; 15,00 Estrada dumini
cală (continuare); 17,05 Cara
vana fanteziei; 18,00 Concert 
de muzică populară; 18,30 Dez

bateri culturale; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Săptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta de sea
ră; 20,10 Din înregistrările lui 
Grigora.ș Djnicu; 20,20 Emines
ciana; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,15- Teatru scurt: „Va
ră și viscol", dramatizare radio
fonica de Ilie Păuncscu; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic
sportiv; 22,30 Album de roman
țe; 22,50 Moment poetic; 23,00 
Medalion Radu Șerban: 23,30 
Revista șlagărelor: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

programul ii .
6,00 Matineu duminical; 7,45 

Radio publicitate; 8.10 Teatru 
radiofonic pentru copii; 9,00 A- 
vanpremieră cotidiană; 9.12 
Caleidoscop muzical; 10,00 Cjn- 
tece pentru' copii; 10,15 Opera 
și cele cinci necunoscute; 10,40 
A 7-a artă; 11,00 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „Moldova" din 
Iași; 13,00 Mozaic muzical; 14,05

Albumul vocilor celebre; 14,30 
Melodii de dragoste; 15,15 Rap
sodii de compozitori români; 
15,43 Din creația compozitoru
lui Noru Demetriad; 16,00 Mu
zică populară: 16,30 Panoramic 
opera;. 17,00 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 18,00 Re
vista literară radio: 18,30 Ro
manțe; 18,50 Varietăți muzica
le; 20,00 Soliști cunoscuți, cîn

tece îndrăgite; 20,30 O istorie a 
muzicii în capodopere comen
tată de George Bălan; 22,30 
Studioul de poezie; 22,50 Pro
gram de potpuriuri; 23,05 Fes
tiva) „Sîmbctele muzicale din 
Chartres" — Franța 1969.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1 : 6.00; 11,00; 17,00;
20,00; 24,00; 2,00: 4,00. Progra
mul II : 7,30; 14,00; 23.00; 0,55.

FILME
DUMINICA 21 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Vă place Brahms?; Re
publica : Comisarul X și banda Trei cîini verzi; PETRILA : 
Testamentul dr. Mabuse; LONEA — Minerul: Un delict a- 
proapc perfect; AN1NOASA : Urletul lupilor; VULCAN : 
Soarele vagabonzilor; LUPENI — Muncitoresc : Veșnicul în- 
tirziat; Cultural : Scherlock Holmes; URTCANI ; Pantoful 
cenușărcsvj; PAROȘENI : Tarzan, omul junglei.
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K/4F/I INTERNAȚIONALA
Sesiunea Sovietului Suprem Amînarea

al il. R. S. S.
convorbirilor

de pace
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Dup3 trei zile de dezbateri, So
vietul Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat joi legile cu privire 
planul economiei naționale 
bugetul Uniunii Sovietice pe 
nul 1970.

In conformitate cu planul 
conomiei naționale, venitul na
tional al UR.S.S. va crește cu 
6 la sulă, Iar producția indus
trială cu 6,3 la sută. Producția 
bunurilor de larg consum ur
mează să Înregistreze un spor 
de 6.8 la sută, Iar cea a mij
loacelor de producție de 6,1 îa 
sută. Totodată, veniturile reale 
pe cap de locuitor vor fi cu 
5,2 la sulă mai mari fată de a- 
nul în curs.

la 
și 
a-

c-

Bugetul aprobat pentru anul 
1970, ultimul an al cincinalului, 
prevede la capitolul venituri 
suma de 14 926,030 000 ruble, 
iar la capitolul cheltuieli . 
144 656 421 000 ruble. Alocațiile 
destinate finanțării economiei 
naționale se ridică la suma do 
63,5 miliarde ruble. Cheltuielile 
pentru dezvoltarea rețelei de 
învătămînt, științol, culturii, o- 
crollrii sănătății și pentru pen
sii atinge suma xle 54,8 miliarde 
ruble. Alocațiile pentru apăra
rea țării se ridică în 1970 la 
ț7 854 000 000 ruble.

Vineri, lucrările Sovietului 
Suprem au luat sfirșit.

biafreze

ITALIA

NOI PAȘI PE CALEA COLABORĂRII
DE CENTRU-STINGA

19 (Agerpres). — Pro- 
făcută de primul mi-

ROMA 
punerea 
nistru italian, Mariano Rumor, 
cu prilejul întâlnirii sale cu se
cretarii celor patru partide ale 
fostei coaliții de centru-stînga, 
de a se relua „colaborarea or
ganică* a democrat-creștinilor 
cu socialiștii, socialiștii-unitari 
și republicanii, a fost aprobată 
in unanimitate de către mem
brii direcțiunii Partidului demo- 
crat-rreștin. Comunicatul, care 
anunță această hotărîre, publi
cat în cursul nopții de joi spre 
vineri, relevă că direcțiunea

----- ★------

Situația

Panama

Partidului democrat-creștin „dă 
mandat secretarului politic al 
partidului să aprofundeze cu ce
lelalte partide temele și conți
nutul programului politic în ve
derea unei astfel de colabo
rări'1. Documentul condamnă cu 
indignare atentatele monstruoa
se dc la Milano și Roma.

Propunerea primului ministru 
al Italiei a fost aprobată și de 
direcțiunea Partidului socialist 
unitar. Comunicatul dat publici
tăți subliniază că colaborarea 
dintre P.D.C., P.S.U., Partidul 
socialist și Partidul republican 
„este singura soluție de alter
nativa în momentul de față la 
actualul guvern monocolor — 
democrat-creșlin". Comunicatul 
precizează însă că noul guvern 
italian trebuie să fie constituit 
înainte de toate- „pe baza unei 
înțelegeri politice clare care să 
definească precis metodele și o- 
biectivele partidelor care ur
mează să colaboreze".

LAGOS 19 (Agerpres).
Generalul Yakubu Gowon, șeful 
guvernului federal nigerian, a 
declarat efi dacă blafrezll re
fuză să accepte desfășurarea u- 
nor convorbiri tie pace pe trarn 

' rezoluțiilor Organizației Unității 
Africane privind problema ni- 
geriană, nu există altă alter
nativă decît mobilizarea tutu
ror resurselor în vederea solu
ționării pe cale militară a se
cesiunii. El a acuzat partea bia- 
freză că adoptă o poziție „e- 
chlvocă" în problema negocie
rilor de pace. Guvernul militar 
nigerian — a adăugat Yakubu 
Gowon — va continua politica 
sa fermă pentru a pune capăt 
mișcării secesioniste și nu va 
admite nici un fel de acțiuni 
care să ducă la dezmembrarea 
teritoriului nigerian.

Această declarație — mențio
nează agențiile de presă — a 
fost făcută cu puțin timp îna
inte ca delegația biafreză să 
părăsească capitala Etiopiei, în 
urma amînării sine die a pro
iectatelor convorbiri de pace 
nigeriano-biafreze. Amînarea 
tratativelor a fost determinată 
de hotărîrea guvernului federal 
de a nu mai trimite o delegație 
oficială, care să participe la 
convorbiri. Un purtător de cu
vînt al delegației biafreze a fă
cut cunoscut că Biafra este gata 
să reia în orice moment un 
dialog „fără condiții prealabile" 
cu reprezentanții guvernului fe
deral nigerian pentru a se a- 
junge la o soluționare pe cale 
politică a actualului conflict.

nigeriano

de „Gaz

VIETNAMUL DE SUD Val de acțiuni
teroriste

în Guatemala

FRANȚA; Ca urmare a grevelor repetate și a manifestațiilor organizate de muncitorii 
și Cen- 
prevede 
privind

societății de „Gaz șt Electricitate" s-a ajuns la un acord intre conducerea societății 
tralele sindicale. Noua convenție, care va intra în vigoare de la I ianuarie 1970 
ca direcțiile generale să poată negocia direct cu sindicatele revendicările acestora 
salarizarea.

IN CLIȘEU ; Aspect de la una din demonstrațiile greviștilor de la societatea 
și Electricitate" de la Paris.

Apelul Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare

DIN PRESA STRĂINĂ

Ravagiile gripei I

Dometrio Lakas a fost 
numit președinte al jun

tei guvernamentale
CIUDAD DE PANAMA 19 

(Agerpres) — Dometrio Lakas. 
de profesie inginer, a fost nu
mit joi seara președinte al jun
tei guvernamentale provizorii 
din Panama. Numirea a fost 
anunțată de generalul Omar 
Torrijos, șeful statului. Se crede 
că în următoarele zile va fi nu
mit încă un civil in conducerea 
(juntei de guvernâmint probabil 
Arturo Sucre Pereira, al cărui 
nume este tot mai frecvent 
menționat în cercurile politice 
panameze.

S-a anunțat, pe de altă parte, 
că ceilalți doi membri militari 
ai fostei junte panameze, care 
a preluat puterea in urmă cu 
un an. împreună cu generalul 
Torrijos, aflați în prezent in 
detenție pentru a fi aprobat pu
ciul eșuat -vor fi pedepsiți ca 
trădători" Este vorba. după 
cum s-a mai anunțat, dc colo
neii Jose Maria Pinilla și Boli
var Urrutina. care au semnat, 
în lipsa generalului Torrijos, 
numirile în fruntea gărzii na
ționale. deținătoarea practic a 
puterii in Panama, a coloneilor 
Ramiro Silvera și Amado San- 
țjur. autorii recentei lovituri de 
stat

Șeful juntei panameze a re
afirmat cu prilejul măsurilor 
anunțate, că alegerile pentru 
desemnarea unei adunări consti
tuante vor avea loc în luna de
cembrie a anului viitor.
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SAN FRANCISCO 19 (A- 
gerpres). — Apari/ia omului 
și, in consecință, a vieții pe 
Pămlnt s-ar datora Lunii. 
Cel puțin așa susține geo- 
fizicianu] american, dr. Fred 
Singer, care a emis o nouă 
teorie, pentru a explica
ceste fenomene. El susține 
că Luna .și Pămlntul au fost 
cîndva două planele indepen
dente cu orbite solare apro
piate, care s-au apropiat a- 
cum patru miliarde de ani a- 
lit de mult, incit Pămlntul, 
cea mai mare dintre ele, q, 
„capturai" Luna, ------
d-o în satelitul 
„Regina nopții" 
însă pe Pămînl 
ces de evoluție, la capătul 
căruia se află omul.

„Capturarea" Lunii a cons
tituit un cataclism cosmia 
care a schimbat raportul de 
forțe gravitaționale din aceas
tă zonă a sistemului solar, șl, 
sub forța de atracție a Lunii, 
viteza de rotație a Pământu
lui a fost redusă. Pe atunci, 
Pămlntul se rotea în jurul 
axei sale în mai puțin de 5 
ore. Pentru a ajunge la ac-

transformîn- 
său natura/, 
a dezlănțuit 
lungul pro-

luala viteză de rotație, for
țele gravitaționale ale celor 
două planele s-au înfruntat. 
Luna a jucat un rol de frînă. 
Rezultatul acestui proces a 
fost degajarea unei imense 
cantități de energie, care a 
produs o temperatură sufi
cientă pentru topirea nucleu
lui terestru și a unei maii 
părți din masa planetei noas
tre. Gazele emanate din struc
turile geologice și activitatea 
vulcanică intensă au favori
zat apariția și, ulterior, for
marea atmosferei primate. 
După teoria lui Singer, a- 
cum 3,5 miliarde de ani s-au 
format și primele molecule 
de materie organică vie care 
au evoluat și au contribuit 
la îmbogățirea atmosfere) în 
oxigen. S-au creat astfel pre
mise pentru apariția unor for
me de viață din ce în ce mai 
complexe.

in sprijinul ipotezei sale, 
savantul menționează faptul 
că structura supraleței pla
netei noastre și existența vie
ții sint unice în sistemul so
lar.

s
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august 1967, după răz-La 29 _

boiul de șase zile israclo-arab, 
o conferință la nivel înalt a 
-statelor membre ale Ligii Ara
be a fost convocată de urgență 
la Khartum, capitala Sudanului. 
Scopul acesteia : coordonarea e- 
forturilor in vederea lichidării 
situației pe care conflictul mili
tar a creat-o in zona Orientului 
Mijlociu.

Doi ani mai tirziu, la 20 no
iembrie 1969, o altă conferință 
la nivel înalt a statelor mem- 

, bre ale Ligii Arabe a fost pro
gramată la Rabat, capitala Ma
rocului. Scopul acesteia: coor
donarea eforturilor in vederea 
lichidării situației pe care con
flictul militar a creat-o in zona 
Orientului Mijlociu.

O identitate de scopuri care 
vine să alimenteze ideea că„ de 
la războiul din iunie și pînă 
in prezent in Orientul Mijlociu 
situația, în datele ci esențiale, 
a rămas neschimbată : statele 
arabe refuză să recunoască Is
raelului calitatea sa de țară su
verană, Israelul refuză să ce
deze teritoriile cucerite în afa
ra unor negocieri directe arabo- 
israeliene. Soluția este cuprin
să, în germene, în rezoluția vo
tată in unanimitate de Con
siliul de Securitate al O.N.U. 
în 1967 rezoluție care înglobea
ză atit cererile îndreptățite ale 
lumii arabe (eliberarea terito
riilor ocupate, soluționarea pro
blemei refugiaților palestinieni), 
cit și cele israc-liene (tratat de 
pace, recunoaștere, frontiere 
sigure .și libertate de navigație 
prin Suez .și Akaba), dar care a 
omis să stabilească din punct de

ÎNTRE
• • • • e ®

DOUA

SAIGON 19 (Agerpres). - 
Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viel- 
-namul de sud a dat publicității 
un apel cu prilejul celei de-a 
noua aniversări a creării F.N.E. 
(20 decembrie). „Noi dorim șfîr- 
șitul războiului și încheierea^ ra
pidă a păcii, însă o pace veri
tabilă, care să asigure liberta
tea și independența poporului 
vietnamez", se spune în apel.

Apelul, difuzat de agenția 
V.N.A., reamintește lupta vic
torioasă dusă de populația sud- 
vietnameză împotriva agresori
lor, reafirmînd totodată hotărî- 
rea poporului vietnamez de a 
lupta pînă la victoria finală a- 
supra forțelor interventionist^ 
și a marionetelor lorz

Comitetul Central al F.N.E. 
se adresează totodată militari
lor saigonezi, cerîndu-Ie să se 
opună așa-zisei „vielnamizări" 
a războiului, al cărei singur

scop este prelungirea acțiunilor 
militare. In același timp, ape
lul se adresează militarilor a- 
mcricani, asigurîndu-i că, în 
spiritul politicii de clemență și 
umanitate, F.N.E. și Guvernul 
revoluționar provizoriu sînt ga
la „să creeze toate condițiile 
care să le permită o retragere 
rapidă și în cele mai bune con
diții de securitate de pe teri
toriul Vietnamului de sud".

în încheierea apelului său, 
Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud felicită forțele 
patriotice, sud-vietnameze pen
tru succesele înregistrate îm
potriva trupelor agresoare, sa
lută poporul american care a 
protestat, în acțiuni de masă, 
împotriva acestui război, și 
totodată exprimă mulțumirea sa 
pentru ajutorul primit din par
tea țărilor socialiste și _a. forțelor 
progresiste din întreaga lume.

CIUDAD DE GUATEMALA 
19 (Agerpres). — Președintele 
Guatemalei, Julio Cesar Mendez 
Moptcnegro, a suspendat joi 
o parte a garanțiilor constitu
ționale, ca urmare a unui val 
de acțiuni teroriste înregistrate 
in diverse regiuni ale țării. De
cretul prezidențial stipulează 
suspendarea dreptului de liberă 
deplasare a cetățenilor și acor
dă poliției puteri de a efectua 
percheziții și arestări fără man
dat.

Hotărârea prezidențială a fost 
luată după ce miercuri a fost 
asasinat dr. David Guerra 
man, unul din liderii partidului 
„Mișcarea pentru eliberare na
țională". Guzman ora candidat 
Ia postul de primar al capitalei 
Guatemalei.

Italienii o numesc „gripă „Intre 40 și 50 de vizite pe 
siderală", deoarece la el a a- . zi. Sint, zile care se terpiina 
părut iu momentul lansării 
spre Lună a lui „Apollo-12“. 
Francezii, mai conservatori, 
li păstrează numele dat și In 
trecut de gripă Hong Kong, 
unde a fost semnalată pen
tru prima oară această marc 
formă a bolii. Pentru spe- 
ciallșli este vorba de virusul 
A-Il, care nu vine nici din 
Lună, nici dinspre meleagu
rile asiatlpe, cl. din America 
de slid; via, de asii dală, cSpil- 
hla.'Deiuîmîreti el nu are frici 
o importanta. Tragedia cons
tă m extrnrrerea erviemtef,

In cincisprezece zile fără a 
lace distincție de- virstă și 
categorie socială, gripa a cul
cat Ta pat un sfert din popu
lația franceză, încetinind rit
mul economiei țării și contri
buind doar la sporirea veni
turilor laboratoarelor de pro
duse farmaceutice. Producția 
de medicamente a crescut de 
10 ori în comparație 
nile normale.

Epidemia a izbucnit 
vestul Franței. La 1 
brie, 150 000 de locuitori din 
Toulouse s-au culcai bolnavi. 
Școlile au fost închise. Poș
ta (un factor poștal din patru 
a cri/ui la pat) a fost serios 
pcr/nrb’qtă. Numai răufăcă
torii jubilează dacă nu sînt 
atinși de virus, deoarece po
liția din Bergerac, Riberac și 
alte localități din departamen
tul Dordogne, a „depus arme
le" în proporție de 50 la su
tă. Pînă și sportivii au fost 
„atacați". Duminică, 14 de
cembrie, echipa de fotbal din 
Albi n-a pulul să dispute o 
întîlnirc oficială din cadrul 
Cupei Naționale — nouă titu
lari erau sub plapumă. Dar 
gripa a mers mai departe, 
stelele rugbv-ului francez au 
începui să .pălească" 
cile una. Elie Cesler, 
Claude Dour the, printre 
alții, au fost scoși din 
pa națională.

cu Ier-

in sud- 
decem-

una 
apoi 

multi 
echi-

la 2 noaptea... n-am văzul ni
ciodată o asemenea epide
mie", a declarat epuizgt un 
medic din Tarn. El, ae/ pu
țin, a rămas în picioare. Dar, 
foarte mulți contrați de-âl săi 
și-au InChelăt vizitele medi
cale cont raci lnd boala de ia 
pacienți. fnlr-o singură zl, 8 
decembrie, directorul unul 

: spital a semnat 20 de con
cedii de boală. Nici giarea 
n-a fost ocolită. Numeroase • 
ambarcațiuni pescărești au 
rămas In porturi datoria lip
sei de echipaje. Numărul mi
cilor com4?cranf/~'dăre sl-au 
închis magazinele d;te des
tul de mare.

Statisticienii alhmă că pî- 
nâ la slîrșilul perioadei de e- 
pidemle, un francez, din zece 

ntracta gripa Dar .șl 
vecinii Franței nu au avui o 
soartă mal Ier ici tă: „Piața 
comună" a virusului s-a lan
sat fulgerător. Virusul s-a 
răspîndit mai repede decît 
rezoluțiile adoptate la llaga. 
15 milioane de italieni sînt 
nevoill să stea, la pal dato
rită virusului A-ll. Și pers
pectiva este îngrijorătoare.

Mai mull ca în oricare al
tă țară, în Franța gripa a de
venit toarte repede problema 
numărul 1. Farmaciile sînt 
luate ru asalt. Pe scară na
țională, situația este alarman
tă. Aeroportul Orly este per
turbat. Stațiile de metro sînt 
închise. Productivitatea a nu- 
merouse uzine a scăzut cu 
cel puțin 10 la sulă, telefoa- 
nele sînt „deranjate", servi
ciul căilor ferate a începui 
să „tușească", fn instituțiile 
administrative hîrliile se în
grămădesc în dosare, în limp 
ce funcționarii se „rarefiază".

Desigur, peste cîleva săp- 
tămîni se va tace și bilan
țul financiar al acestei „gre
ve" semigenerale și ameți
toare. Ciirele nu sp anunță 
mici.

Un puternic atac asupra Pe scurt ® Pe scurt
SAIGON 19 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
american a declarat că forțele 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
dc sud au efectuat în zorii zilei 
de vineri un puternic* atac asu
pra marelui aeroport militar al 
S.U.A. de la Tan Son Nhut, din 
apropierea Saigonului. El a pre
cizat că mai multe rachete au 
lovit instalațiile acestei baze. 
De asemenea, patrioții sud- 
vielnamezi au bombardat po
ziții întărite americane situate 
în imediata apropiere a cartie-

rului general al forțelor S.U.A. 
comandate de generalul Creigh
ton Abrams, a precizat purtăto
rul de cuvînt. în cursul zilei 
de joi au fost semnalate mai 
multe ciocniri intre patrioți și 
trupele americano-saigoneze în 
regiunile care înconjoară ca
pitala sud-vietnameză.

în același timp, avioane a- 
mericane de tip B-52 și-au con
tinuat raidurile de bombarda
ment în provincia Chan Doc, în 
Delta fluviului Mekong, și în 
provincia Long Khanh, la nord- 
est de Saigon.

CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a declarat ilegală • orice 
interdicție pentru populația dc 
culoare de a folosi locurile pu
blice de recreere din cartierele 
locuite in majoritate de albi.

pierderilor americano-saigoneze
SAIGON 19 (Agerpres).

Agenția Associated. Pressrtyviina -------S i O
transmis un bilanț al pierclc- 

saigoneze 
. ........ r........- - ianuarie 
i960 — 18 decembrie 1969 al
cătuit de comandamentul tru- 
pelor S.U.A. După cum reiese 
din acest bilanț. trUP2Le„ ,s.ai9°i 
neze au 
morti și 
unitățile 
morți și

rilor americane și 
pentru perioada 1

Observatorii de la 
sînt de părere însă 
•reale ale 
mai mari 
oficial.

pierderilor 
decît cele

Saigon 
că cifrele 
sînt mult 
prezentate

O CIOCNIRE INTRE UN 
AUTOBUZ ȘI UN AUTOTU
RISM, care s-au prăbușit apoi 
într-o prăpastie adîncă de peste 
300 de metri, a provocat moar
tea a 26 de persoane și rănirea 
altor 25. Accidentul a avut loc 
la 140 km distanță de Ciudad 
de Guatemala. Poliția a decla
rat că s-ar putea ca totalul vic
timelor să fie mai mare, în- 
trucît nu a putut fi încă sta
bilit numărul precis al persoa
nelor care au călătorit în cele 
două vehicule.

CEI 5 000 de mineri din bazi
nul Iruna, situat in nordul Su
ediei, au hotărît să continue 
greva in vederea satisfacerii re
vendicărilor lor privind creș
terea salariilor .și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Această 
grevă, care durează de peste o 
săptămînă, se desfășoară in po
fida opoziției centralei sindica
le de ramură.

Banca centrală a Braziliei a 
anunțat O NOUA DEVALORI
ZARE A MONEDEI NAȚIONA
LE — CRUZEIRO. Inccpind de 
la 18 decembrie, rata de schimb 
a fost stabilită la 4 325 cruzei
ros pentru un dolar, față de 
4 265 ca pînă acum.

Radioteleviziunca dir. Frank
furt pe Main a început să" pre
zinte zilnic un program de 
două ore, in culori, destinat 
elevilor din învățămîntul pro
fesional. Aproximativ 40 000 de 
elevi in 1 600 de clase, dotate 
cu aparate de televiziune in 
culori, urmăresc EMISIUNEA 
ÎN DIRECT A UNOR LECȚII 
PRACTICE, la baza cărora stă 
un bogat material instructiv.

Pentru o însușire cît mai te
meinică a conținutului emisiu
nilor; elevilor le-au fost distri
buite și manuale, al căror pro
gram este strins legat de tema
tica transmisiilor televizate.

înregistrat 97 541 de 
216128 de răniți., iar 
americane — 39 742

260 420 răniți.

O
SAIGON 19 (Agerpres). — 

Comandamentul forțelor S.U.A. 
de la Saigon a anunțat joi că 
pierderile suferite do forțele 
americane în săptămînă înche
iată la 14 decembrie se ridică 
la 85 militari uciși și 836 răniți.

ÎN BRAZILIA, JOI A FOST 
ZI DE DOLIU NAȚIONAL. 
Corpul neînsuflețit al fostului 
președinte brazilian Arturo 
Costa e Silva a fost înhumat 
la un cimitir din Rio de 
iro.

Jane-
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CONFERINȚE
care,

vedere al punerii acestora în 
practică o ordine a priorităților. 
Acest fapt a determinat ca fie
care parte să condiționeze exa
minarea propunerilor adverse 
dc satisfacere prealabilă a pro
priei sale doleanțe : „Mai întii 
retrageți-vă, spun arabii: mai 
întii pace, recunoaștere, spun 
israelienii" („La stampa").

In aceste condiții, toate ten
tativele de soluționare a crizei 
pe cale politică (de la misiunea 
Jarring pînă la convorbirile 
cvadripartite) nu au reușit, 
pină in momentul de față, să 
depășească stadiul unor propu
neri rămase pe hîrtie. E sem
nificativ și faptul că asemenea 
tentative au provocat reacții 
oarecum diferite în lumea ara
bă, relevind, dincolo de un 
punct de vedere identic în e- 
sență, deosebiri de poziții. O 
serie de țări arabe (R.A.U., Ior
dania) resping, de pildă, tra
tativele directe cu Israelul, dar, 
conform unor declarații ofici
ale, ele n-au exclus posibilita
tea soluționării conflictului fără 
folosirea forței (spre deosebire 
de Siria, Irak, Algeria, care ră- 
min intransigente in această 
privință).

In orice caz, activitatea diplo
matică intensă consacrată aces
tei probleme nu a emanat nici 
un clement concret și viabil de 
soluționare a ei) regiunea Ori-

cntului Apropiat continuă să 
rămînă „un colț fierbinte" al 
globului, punctat aproape coti
dian de incidente armate. Co
municatele militare difuzate de 
părțile în conflict, adesea se 
contrazic reciproc, dar esențial 
este nu cine anume a provocat 
incidentul sau cine a înregistrat 
pierderi mai mari, ci faptul că

In contextul prezentei inefi
ciente a activității diplomatice 
și datorită intensificării tensiu
nii in regiune, situația internă 

<4 dintr-o serie de state ale zonei 
t___... capătă o rezonanță aparte.- Li-

comerțul efectuat in zori;^ Ca- banul. <» adevărată Elveție ara-

atărilor petroliere din Sinai e- 
chivalcază cu pagube de 2,5 
miliarde dolari, plus o pierdere 
anuală de 307 milioane cU>larj 
(taxele de tranzit prin . Cafialul 
de Suez și venitul provenit cjin

naiului). Libanul ă fost liăgil-' 
bit cu aproximativ 100 m|3ioa
ne dolari în urma bombardării

Comentariul zilei
incidentul respectiv a avut 
intr-adevăr loc, că' au fost uciși 
oameni și bunuri materiale dis
truse.

In activitatea agențiilor 
presă, duelurile de 
arabo-israeliene au 
prin tradiție, un 
punct de sumar, s-a intensifi
cat activitatea unităților egip
tene dincolo de malul oriental 
al Suezului, ca și acțiunile re
presive ale Israelului (bombar
damente sau pătrunderi directe 
in zona arabă), deși, Jn ultimă 
instanță, această Escaladare 
prejudiciază tocmai țările care 
o promovează. Pentru R.A.U., 
relevă ziarul „Le monde", dis
trugerea rafinăriilor de la Suez 
și pierderea vremelnică a explo-

de 
artilerie 
devenit, 

obligatoriu

Premiul „Sainte Beuve", ce 
distinge in fiecare an un eseu 
și un roman, a fost deccrnab 
joi, la Paris, lui Pierre Schaef
fer pentru opera sa „Paznicul 
vulcanului" și lui Jean-Pierre 
Atțal, pentru „Imaginea meta
fizică" și alte eseuri.

Citind un raport al Direcției 
poliției din Tokio. ziarul 
„Yomiuri" anunță că în prime
le zece luni din 1969 au fost 
înregistrate ÎN JAPONIA 
1 042 019 INFRACȚIUNI cu 2,7 
la sută mai multe decît în ace
eași perioadă a anului prece
dent. In același timp, ziarul re
levă cu îngrijorare că a cres
cut numărul. acelor infracțiuni 
grave cum sînt asasinatul, til- 
hăria, violul, răpirea de copii. 
Majoritatea covîr.șitoare a aces
tor infracțiuni sînt săvîrșite de 
tineri între 19 .și 24 de ani.

PESTE 10 000 DE PROFE
SORI libanezi de la instituțiile 
particulare de învățămînt au 
declarat grevă, revendicînd ma
jorarea salariilor.

In sprijinul unor cereri simi
lare, profesorii de la școlile și 
universitățile de stat au organi
zat, de asemenea, în ultimele 
trei săptămini, o serie dc acți
uni greviste.

comando, pînă la Liban 
recunoscînd lupta palestiniană 
împotriva Israelului, cere res
pectarea suveranității și inie-. 
grității sale teritoriale.

Dincolo de diferendul israe- 
lo-arab, situația din regiunea 
Orientului Apropiat se compli
că prin apariția unor minicon- 
flicte între statele arabe înseși 
care rămin totuși entități sepa
rate și distincte, cu orientări, șj- 
poziții diverse. Intre Maroc .și 
Siria relațiile diplomatice sint 

' îiică întrerupte (ceea ce și'1 explică 
absența-declarată â Siriei.,.., l‘a 
Conferința • de la Rabat).; între 

' Liban și-Siria au intervenit-o 
scrie de disensiuni în momentul 
crizei libaneze și, deși. inciden
tul a fost rezolvat, animozitatea 
persistă, între Arabia Sauclită și 
Republica Populară a Yemenu
lui de sud o dispută frontalieră 
a provocat ciocniri armate care 
mai continuă încă.

In acest context. Conferința 
de la Rabat își propune pe 
ordinea de zi, .ca un punct pre
liminar, efortul de a aplana di
vergențele, considerîndu-le ca 
„un prejudiciu adus cauzei lu
mii arabe" ; în ansamblu, insă, 
așa cum s-a amintit inițial, ea 
va fi consacrată sursei esențiale 
dc tensiune din zonă — dife
rendul israelo-arab. Va aduce 
soluții în această privință? Ob
servatorii politici sc arată 
sceptici, atita timp cit actualele 
poziții rigide nu vor fi schim
bate în atitudini conciliante, fa
vorabile rezolvării conflicli'hii 
pe cale pașnică, prin înțelegere 
intre toate părțile implicate.

VENERA ANGHEL

NUMĂRUL șomerilor din 
MAREA BRITANIE a crescut 
la 573 229, reprezentînd la mij
locul lunii decembrie 2,5 la . 
sută din totalul forței de mun
că. Cifra citată nu include pe 
șomerii din Irlanda de nord, 
unde sînt înregistrate 37 000 de 
persoane fără lucru, reprezen
tând 7,1 la sută din totalul for
ței de muncă.

Reprezentanții permanenți la 
O.N.U., ai U.R.S.S.. S.U.A.. Marii 
Britanii și Franței s-au întîlnib 
(joi pentru a examina situația 
din Orientul Apropiat. Aceasta 
a fost CEA DE-A 20-A ȘEDIN- 
TA cvadripartitA consa
crata examinării- pro
blemelor ORIENTULUI A. 
PROPIAT, de la 3 aprilie a.c., 
data inițierii acestor convorbiri. 
Următoarea reuniune a fost fi
xată pentru săptămînă viitoare.

bă; țara unde ordinea și-.stabi- 
lițlitea primiseră rang dc prin
cipiu, 'a fost zguduit de una din 
cele măi puternice crize politi
ce din istoria sa. Nu este lip
sit de importanță faptul că - a- 
aceasta a survenit în urma unui 
incident intre poliția libaneză 
șj refugiații palestinieni (provo
cat, conform declarațiilor ofici
ale din Beirut, de aceștia din 
urmă). Criza a evoluat pină la 
proporțiile unor lupte deschise 
intre armata libaneză și forțele 

. , palestiniene de comando și n-a 
putut fi reglementată decît în 
urina unui acord intervenit la 
Cairo între părțile combatante, 
sub auspiciile președintelui 
Nasser. Criza libaneză a relevat, 
in primul rînd, creșterea pon- 
derei pe care o au în lumea 
arabă organizațiile palestiniene, 
punînd in mod acul problema 
raporturilor dintre acestea și 
diverse state arabo. Din acest 
punct dc vedere asistăm din 
nou la disociere gradată a pozi
țiilor adoptate de țările arabe, 
de la Siria, de pildă, cure se 
pronunță pentru o libertate to
tală dc mișcare a forțelor de
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de către Israel a aeroportului 
din Beirut. Lâ aceasta se adau- - 
gă influenta pe care înarmarea <.-> 
o are asupra evoluției economi-.
ce a țărilor respective. „Israe
lul cheltuiește, de două ori^ mâi 
mult decît cîștigă, iar . ritmul 
dezvoltării sale economice înre
gistrează o stagnare", 
„United States News and 
Report".

Pe de altă parte, in 
intensificării acțiunilor 
lilare în regiunea 
tului Mijlociu, crește 
portanța organizațiilor de gue
rilă palestiniene, j ‘ ~
upui „război total împotriva Is
raelului", ceea ce ca ii|tr-un 
cerc vicios, contribuie la Agra
varea încordării".
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Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că a 
fost efectuată pe poligonul din 
statul Nevada o nouă EXPLO
ZIE NUCLEARA SUBTERANA. 
Aceasta este a 27-a explozie nu
cleară subterană efectuată de 
S.U.A. in 1969.

LA BUDAPESTA s-au înche
iat lucrările sesiunii Comisiei 
mixte a R.P. Ungare și R.P.D. 
Coreene de colaborare tehnico- 
științifică. In documentul sem
nat lu încheierea lucrărilor se 
relevă că părțile vor face 
schimb de „experiență in diferi
ți sectoare industriale, precum 
și schimb de documentații teh
nice și științifice.

NEW YORK — Societatea 
americană „Lockhed Aircraft" 
a livrat primul avion uriaș de 
transport „C5-Galaxy", capa
bil să transporte o încărcătu
ră de 110 tone, pe distanța de 
5 500 km fără escală, cu o vi
teză de croazieră de 900 km j 
pe oră. El măsoară 80 m în 
lungime, iar anvergura — 70 
m. Pista pe care aterizează tre
buie să măsoare cel puțin 
1 200 de metri. Aparatul gi
gant este destinat exclusiv 
scopurilor militare. Varianta 
sa civilă, „Boeing 7-17", ur
mează să intre in dotarea li
niilor aeriene transatlantice 
în viitorul apropiat.
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