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Intr-o recenta plenară a co
mitetului jude|ean de' partid, 
consacrata adoptării unor mă
suri privind Intimplnaren Con
ferinței Naționale.a portir 
ți aniversării republicii,-

obișnuit încă un succes ca 
oricare altul.
' âr Ne îndeplinim’ sarcinile 
Si âsla-i tot, ne spune Ingi
nerul Mircea Papadopol, 
directorul -întreprinderii de- 
construcții pentru Irigații 
prin cooperare Sadova — 
Corabia,.- „generalul” cum 11 
numesc cu afecțiune col din 
șantier. „Asta-i tot" — și 
vorbește cu adia calm de 
parcă n-ar conduce realiza
rea unuia dintre cele maj 
mari proiecte de Irigație pe 
nlslpiiri din Iunie, el acolo, 
un șantier oarecare.- :

„Asta-1 tot“ Înseamnă : 
opt1 milioane mc -pămlnt ex
cavat — peste o data și Ju
mătate mai mult decil suma 
volumelor celor trei mari 
piramide din necropola de
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de hectare ale Sistemului de 
Irigații ‘Sadova — Corabltu 
Este firesc, ne împlinim 
rostul...

..Firesc” șl „ne Împlinim 
rostul” sini expresii pe care 
le-am auzit de mal multe 
cri din gura, celor cu care 
am discutat — timp de 'ci
te va zile — parcurgi nd In 
lung și-n lat suprafața vii
toarei ..uzine® din sudul Ju
dețelor Dolj și Olt. 'J?

De curind. ziarul nostru 
Informii că primele 20 500 de 
hectare clin vastul sistem 
de Irigații din aceste locuri 
au fost data In folosință. 
Știrea n-avea in ea nimfe 
senzațional. Anunța In mod

Ieri, Io Stadionul tinerelului, un adevărat spectacol handbalistic 
oferit de douâ echipe fruntașe: Universitatea București și Universita

tea Timișoara

la Glzeh ; GT>3 -îS3 m de 
conductă' P.V,Q. amplasata 
In teren ; 132 357 m lungi
mea totală i a canalelor ; 
peste un' milion de metri 
pătați suprafață dalata. 
Dalele sini parțiale, repre
zintă doar ceea cc s-a făcut 
In prima etapă, pentru iri
garea n 29’3® de hectare, 
întregul sistem, repetam, se 
va Întinde pe 80 Ow) de hec
tare I lin debit de apă egal 
cu al Oltului este de
viat gravitațional din Du
năre pentru a realiza 
„ploaia la discreție” .

Sute de locuitori al D5- 
bulenllor au devenit 
primăvara* lui "70 
mtaultorii de 
al miilor, de 
tare pe care ii 
„S-urilo" 1 3D0 șl 950. 
chlgan-urlle. auloscreperele, 
săpătoarele de șanț, excava
toarele, autocamioanele, au
tobasculantele. „descurdn- 
du-se“ cu dezinvoltură de 
parcă toată viața n-ar fl 
făcut altceva derit să stea 
la volanul unor astfel de 
mașini și utilaje. >

...Pe inginenil bucureîlean 
Ghcorghe Cloboadă, execu
tantul stației „L-l”’ l-am

găsit certîndu-sc ;,ln cuțite0 
cu unul dintre normatorU 
șanlferulu i. Motivul 7 N ii 
fusese informat unde au 
fost transportate ambalajele 
unuia dintre rotoare!e' celor 
opt "pompe verticale' ale 
stației.

— Ce otita tapaj pentru 
niște ocândurelo 7 ,

■’ — Nu sini gclndurelo. Sint 
bani. Bani încredințați'nouă 
să facem treabă cu oL„

— E adevărat, dar față 
de milioanele care le tțd- 
nulți ce valoare reprezintă 
bietele ambalaje, ?!

sr. A’.:1. rit reprezintă ! Am 
alei 1 500 de tone de utilaj. 
Pentru flecare tonă monta
tă proiectul Inii permite să 
cheltuiesc 350—500 lei. Noi 
am redus prețul in Jur de

e Eitsabeta Ghlnea, Filoftela 
ChlrițA, Florlca Volchlri — trei 
lucrătoare; trei' „campioane” 
ale Înaltei productivități a mun- 
clL Toata trei lucrează lâ fa
brici „Țcstătortile reunite*, din 
București. Toate trei lucrează, 
in același timp, la' cite șase 
războaie au‘.orna te și toate trei 
depășesc norma zilnică de pro
ducție, In medie, cu 10 la sută. 
Indemlnare ? Hămc'.e ? Dăru
ire Iri muncă? .Conștiinciozitate? 
Cure. din aceste atribute le 
caracterizează pe cele ■ trei lu
crătoare î Toate. Fiecare din 
ele este șl IndeminaUcă șl har
nică șl conștiincioasă, Iar pa
siunea cu care se dâruieje mun
cii le-a făcut de mult cu năs
cute In fabrică.

Operatorul chimist Mihai Sianciu do la „Policolor", unul diniro cei caro no-au declarat 
tâji gâ îndeplinim planul cincinal cu mult mai dovremo'

CHIMlW LAtolHA
,POLICOLOR"-BUCUREȘTI

lor constituind gurce pro
prii de venituri In bugete
le locale respective) dar, 
mal tiles, In rezolvarea mal 
©narativă a problemelor 
de Interes local. în subor- 
dineu comitetelor executi
ve ale consiliilor, populare 
a trecut gb activitatea In
stituțiilor culturale, a celor

— Un maistru de la secția de 
lacuri șl vopsele. Gheofghe Stan'clu, 
afirma că muncitorii fint pregătiți 
moral pentru un angajament si mal 
mare de trei luni. Ce părere aveți ?

— Nu-i nimic exagerat Din punct 
de variere moral slntem pregătiți cii 
toții. Rflmlne Insă de rezolvat latura 
practică: e vorba do pregătirea mate
rială, tehnică șl organizatorică. De 
aceea, continuăm Investigațiile, adta- 
clm analizele. Căutam alte și alte 
posibilități reale, alte rezerve de 
producție care să fundamenteze ho- 
'tarirea generală a colectivului nos
tru de a îndeplini planul cincinal nu 
numai cu un trimestru mai devreme, 
d chiar mâl înainte. Noi vedem In 
acest angajament un net patriotic, de 
înalta responsabilitate, care să fie 
b!ne fundamentat șl să se bucure de 
adeziunea tuturor oamenilor uzinei.

Totul este posibil. Act&t talentat 
colectiv, care an de an a «norit pro
ducția cu deosebire pe calea cforlu-

nrinse In rezoluția Confe
rinței pe tară a secretari
lor de partid comunali si a 
pre-sed Ini i lor 
populare ne-au 
®ă generalizam 
acumulata.

— Considerați efi măsu
rile pe care Ic-ail luat nînă 
acum au creat toate condi
țiile neutru perfeellonarca

Operatorii ctdmlșlj din schimbul de 
dimineață discuta aprins. Iar maiștrii, 
retrași pentru o vreme In birourile 
lor, triază propunerile muncitorilor 
făcute cu o.a mal înainte : tehno
logii revăd rețelele de fabricație și 
Inginerii, cu rigla de calcul In mină, 
socotesc șl verifică. Oamenii din la
boratoarele uzinei, cuprinși'șl ei de 
suflul proaspăt din marea lor fami
lie,’ stabilesc noi teme de cercetare 
cu valoare practică. ȘJ-n vremea 
aceasta, pe biroul directorului tehnic 
de la uzina „Pollcolor” din Capitală 
ea depun mereu no! propuneri 
de măsuri tehnice șl organizatorice 
„pompate” drț compartimentele acti
ve ale produc
ției, Aproaoe ,203 , 
dțî^’oro mineri 
un -/mare ’ in'lefefe! F 
Cile so făceau 
do regulă într-un 
an întreg.

Se pregătește o 
dezbatere de un 
sol deosebit In 
comitetul oamenilor muncii. In acest 
organ democratic de conducere co
lectivă. competent șl autorizat, ur
mează «ă .se decidă cu alte luni 
Înainte de .termen I va realiza co
lectivul uzinei sarcinile ce-i revin 
pe Întregul plan cincinal.

— Pirta Iri urină cu o sflptamlnă 
ajunsesem Ia convingerea că putem 
devansa termenul de realizare a pla
nului cincinal cu cel puțin dbuâriunl. 
Acum slntem de acord cu toții că II 
putem reduce cu trei luni.,Și. sincer, 
vorbind, nu știu dacă nu vom ajun
ge chiar la o alta concluzie — si mai 
aproape, da posibilitățile reale, plriă . 
la ședința comitetului oamenilor v 
muncii — no spune secretarul comi
tetului do partid, maistrul Costache 
Korea. ” ’

de Invătamlnt. a unităților 
comerciale. De asemenea. 
In subordine» Drimărillor 
comunale se află acum mo
rile cu realm . prestator, 
drumurile comunale., do- • 
durlle. curairlta ds ană de 
interes local. încă ceva. 
Din 1070. am hotarit ca in 
10 comuna din lud-at să se 
experimenteze subordona
rea activi tatii nan! tare, ea- 
nitar-velerinnro șl agricole 
consiliilor populare comu
nale respective. Organele 
centrale de resort sl-au dat 
avizul. Rezultatele, mal 
mull dorit Incurs la Ion re. 
din timpul experimentării, 
ea sl recomandările cu

tii. funcționează'unități or
ganizate ne principiul bu
getar. subordo.-taie lot con
siliilor populare respective. 
Acum, după do! ani de la 
aplicarea hotariril consi
liului popular ludetoan. 
putem saune că întreprin
derile de Industrie locală, 
de gospodărie comunală si 
locatlvă sini efectiv subor
donate consiliilor populare 
municipale șl orășenești. 
Aceasta a condus la creș
terea răspunderii si iniția
tivei lotsale, reflectata in 
trial buna organizare a 
muncii. In obținerea unei 
eficiente economico sporite 
(acumulările Inlrcprindcri-

oblective sporite In 
" I î anume :

' — depășire» valorii produc
ției marfă și a prestărilor -de 
servicii ai 235 milioane lcl 
(fața de angajamentul Inițial 
anual de 130 milioane lei), din 
eire ping la Conferința Națio
nală 173 milioane lcl ;

— suplimentarea angajamen
tului de livrări la fondul pieței 
do la 39 milioane Iei la£ CD ml- ț; 
Iloane lei,. dlhYcnre*' 50 - milioane ș 
pină la Conferința Națională i j.

’ri. — suplimentarea angajâmen- i 
tulul anual de beneficii de la 
23 milioane Iei Ia 50 milioane 
lei, din care cel puțin 10 mi
lioane se. vor realiza pină la 
Conferlnțt

— realizarea pină la Confe
rința Națională a cel puțin 70 
la sută din celelalte prevederi 
ale angajamentelor luate de

■ organizația Județeană de par
tid In tniric'rea socialistă pe 
acest an.

Ce ați spune dacă, aflin- 
du-vă pe plajă — ia Neplun 
sau In oricare altă lorallta- 
te de pe litoral — cineva 
v-ar propune să cultivați o 
anumită suprafață* de ,nisip?

„Originali", așa au șl foet 
numiți „eufemistic” cel care 
nu făcut, cu ani in urmă, 
propunerea de a se reda 
circul udul agricol cele 
500 &OT de hectare ■— apro
ximativ. 2 la sulă din teri- 

nislpurl sau 
i’KKu.e. Toi; „brigl- 
rost taxați șl eer- 
siațlunll .experi- 
de; la Bechet 

oameni’ care se 
să demonstreze 

irilo mobile sau 
fixate din «tlnga

200 de lei pe tpnă. Cum 7 
Cu „bietele" ambalaje, cu 
economii in electrozi, cu 
„nimicuri” dlntr-aslea. Abia 
dnd le aduni vezj că nu 
mai sint nimicuri.

„Lăsațl-1, e tare ta mate
matica ți ambițios. Nu de
geaba a‘ieșit el șef de pro
moție ia politehnica bucăi- 
resleană* — ne șoptește ,e- 
conomlstul Iile Marin. A 
lucrat lntll ca munci
tor la termocentrala „Gro
zăvești” In București. A- 
colo a fos: primit In partid. 
A făcut liceul șl facultatea 
La „seral”. După c® a ab
solvit a foat promovat In 
minister. Asta-l om de ac
țiune, suporta biroul ca pi
sica șoarecii. D-ala a șl ve
nii pe șantier. E la noi din 
iunie 1971 șl l-a contaminat 
pe toți. Ca șl Ghcorghe 
Șerban.»

— Clne-i Șerban ? :
— Un maistru. Toi aici, 

ta „L-l”. Ce a făcut ăsta 
la inaugurare...

— Ce ?
— Ca să demonstreze pre- 

cizta cu care au montat ei 
agregatele da pompare.

•uărerea-’. fteoe . —f 
bineînțeles aln- 
dlndu-mâ ta sec
ția noastră — aste 
că avansul do trei 
luni pe care vrem 
să-l cisligfim siu 

reflecta deplin posibilltaHle. De alt
fel, am și spus-o In ședința grupei 
sindicale. Șl ri-am fost rinsurul de 

’aceasta părere.
într-adovăr. după ce am trecut și 

prin alte secții, aveam aă constatăm 
că multi'dintre oamenii uzinei nu
tresc acjîastă convingere — operatori 
chîmlștl și maiștri, tehnicieni șl in
gineri. cu deosebire oomuhlțjli. oa
meni oare antrenează pe cei din lur 
La împlinirea înainte de termen a 
sarcinilor de producție.

Directorul tehnic al uzinei si al 
^-grupului Industrial, lng. Nlootae, Co- 

lioa. Jalona astfel direcțiile spre care 
.«mjțțg „analizele aprofundate ce 
continuă In toate’secțiile :

— Introducerea fluxului continuu 
sau a „tocului continuu”, cum 1 sa 

. mal spune ; generalizarea schimbu
lui n șl extinderea schimbului ni ; 
creșterea producției globale, mal alt® 
pe seama folosirii materiilor prime 
indigene, prin adoptarea unor teh
nologii corespunzătoare : Impulslo- 

'acilvltfițil de autodotare șl 
mal bună a spațiilor de 

lată cltcva dintre marile

Iul Agnita': din cele nouă 
întreprinderi de coMtodă- 
rle comunală, numai una 
mal este subordonată . di
rect județului. în unele o- 
rase ma! mid. In care da
torită acilvltalll de gospo
dărie comunală mal redu
să n-au putut fi create în
treprinderi eoonomlce de 
sine stătătoare do acest pro-

: „Do, :avom posibsli-
Foto : Gh. VlnțUS
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In prima JomĂtaie a acestui 
.an se va realiza’ 51.G ta sută 
din planul anual de investiții și 
se vor pune in funcțiune îna
inte de termen următoarele o- 
biccllve : linia a V-a de ciment 
de la Combinatul de materiale 
de construcții din Aleșd <cu 20 
de zile), dezvoltarea Fabricii 
de bere dlh Oradea (eu 75 de 
zile), dezvoltarea Rafinăriei de 
petrol Crișana (eu 15 zile). Plnă 
la 29 Iunie se va da In folosin
ță un bazin acoperit ta băile 
Felix, tar pînă ta 31 Iulie vor 
fl dale In folosință 70 ta sută 
din apartamentele prevăzute a 
fi construite In acest an.

narea
folosirea 
producție 
probleme tehnice și de organizare 
care no preocupă In cel mal înalt 
grad. Pentru că hotărirca noastră 
este să devansăm1; termenul de înde
plinire â ptanulul cincinal mi pe sea
ma'unor noi capacități de producție 
create prin .Investiții, d pe calea uil- 

, Uzării mal eficiente a ceea ce avem.
în cazul'că ne vom angaja sfi-l de
vansăm cu un trimestru, aceasta va

stabilesc 
zare și 
reci! Hor 
dalltațc. 
fixe neniru componenta, a- 
oaraiulul direcțiilor amin
tite șl , nu adibll transfera
rea acestuia ta orașe f sl 
municipii. Este un obstacol 
■clar In aplicarea leali. Mal 
cxlata si o altă greutate j: tn 
cazul activităților cu dublă 
subordonare -- comerț Să
nătate, Invătamlnt. cultură 
— re^ementărlle respecti
ve. ca si nomenclatoarele de 
funcțiuni și nlvelurileî de 
catarii, sini aprobate si de 
ministerele respective. jUn 
exemplu : daci subordo
nezi anul municipiu indus
tria locală, comerțul, sănă
tatea. gospodăria comuna
lă, este firesc să-l trans
feri — o dală cu creșterea 
volumului de'sarelnl. a cpm- 
plexltațil lor — o Darie din 
specialiști! direcțiilor res
pective ale ludețulul. Dar 
acest lucru nu ae poate 
realiza, fiindcă in organi
zarea municipiilor nu sint 
prevăzute servicii de indus
trie locală, de comerț șl să
nătate ele-, ci numai un 
aparat bugetar care nu tre
buie să crească. în acest 
caz. ce ouleni face ? Ținem 
specialiștii tot in direcțiile 

■ județene, dar ii folosim cu 
sarcini limitate. Intrudt 
cea mai mare parte din in- 
trenrinderi se află aciim 
In xubordlnea municipiilor 
si orașelor. Consider că. in 
aceasta situație, stat 'nece
sare reglementări care să 
atlucă .corectivele, ce «e Im- 
nun. Stat, convins că astfel 
de probleme se sl află In 
ntentta forurilor comoe- 
tante. dar ele trebuie solu
ționate mal renede. Aceas
ta cu nllt mal mult, cu c!t 
ne aflăm In preâlmd Con
ferinței Naționale a parti
dului. care vn analiza, duoă 
cum se sile, sl motl'.i! in 
cârc se înfăptuiesc măsu
rile atahlllle pentru oer- 
fertlonaroT organizării sl 
conducerii vielll sociale.

loriul țării 
’soluri 'nisl; 
nai!” au I 
;cetalorll 
mentale ?
(Dolj), 
hotariser?) 
că nlslpui 
cele slab 
Jiului pol fi fertilizate, o- 
ferind (In condiții dc iri
gare șl nivelare)' 
netatllnlțc nici c 
cernoziomuri, “

Oamenii s-nu

Sreu. Ș( nu alll localnici'. — 
e nevoie lucraseră el nisi
purile si înainte ; cu rezul

tate derizorii, e adevărat, 
clar le lucraseră- Pentru a 
convinge, fosili „agricultori 
pe nisipuri” veneau ta Bucu
rești cu cartofi In serviete 
(Încăpeau doar doi. nlJt o- 
rau do mnri). trar-sportlr.d 
nenumărate pungi cu nisip 
pentru „analize” și pentru 
„a fi văzut”..

Ulterior, dnd o-a auzit că 
plnă ta 5 iutile s-au obținut 
15 GOT kg do cartofi 1a nec
tar du;ta care, cultivîndu-se 
porumb, s-au obținut lnca 
0 GJO kg. In aa'tași nn, dnd 
ti-ou socotit recoltele obțl-‘ 
nule ta legume timpurii, la 
piersici, tninaurl. srlu și la 
celelalte, uitai.! t’ • '-••nut 
să vină alții ta Beehet I

— Azi pot afirma — ne 
spune surizlnd tovarășul 
Petre Baniță, directorul 
stațiunii Bechet — că am 
găsit, multă înțelegere ta 
organele ; de ■ partid. Șl. a- 
tunci am început .ta avem 
mal multă încredere In 
noL..

— înseamnă că nli erați 
convinși'pe deplin njcl'dv.7

—. N-am spus asta. Dar au 
existat ri. insucces© care 
ne-au pus pe gindurl. Ceea 
ce am realizat înseamnă a- 
gricultură Industrială. O 
dată ’ Intrat In horn osia 
trebuie să jod și încă fără 
să pierzi ..ritmul” Impus de 
tehnologii. Conveler — ca 
și In industrie. , Ceea ce 
ne-am propus am realizat : 
am devenit .„stația 
pentru „uzlna“_ celor

— Cind plouă șl nu șe 
poate lucra. Clhd bale vin- 
lul de-ți1 vlrfi nisipul in ochi 
chiar pe sub buretele oche1 
larlior de protecție. Iarna 
cind iți rămlno pielea pa 
fierul-belon.

„Oamenii sint ca peste 
tot: șl veseli șl triști. După 
caz. Cel’de pe șantiere stas 
poale ceva mal. rezistațițl 
ca alții șl le place să știe că 
șl-jsu Împlinit rostul 
btae ca alții". Auzisem

Colectivele de oameni ai 
muncii din județul Bihor, șl-aa 
sporit angajamentul inițial cu 
69 milioane IcL Pină ta finele 
anului, prodi.c:lvitale» muncii 
pe salariat va creste en, eel pu
țin 2 BOT lei pesta sarcina pla
nificată. Volumul beneficiilor 

. suplimentare va fl mal mare cu 
i 20 de milioane lei decil angaja- 
o mental luat la Inccpalul acestui

ț.mnslodonțll” fila de pesta 
10 OOT CP. fiecare, s-a apu
cat șl a așezat pe muchie o 
monedă de 23 de baai toc
mai dnd a Început să se in- 
virtc’ rotorul... - '

— Șl banul a rămafl cuta' 
l-a pus ? ' ,
, '4- Rărnaș !

— Ast.-i inaeamnă intr-a» 
dcvflr demonstrație. O 'p®? 
să cu un diametru de 4 ,uv 
și înaltă de circa 5 m șl ju-s 
măLale să nu vibreze' nici) 
cit să - rfistoorao o flsfi do\ 

, 23. așta-I calitate.- nu ? , r‘,
— Este ! Iar celor: care-1 ‘ 

priveau nu le-n suflat nici 
o vorbă cum că .jk: anirc-' 
nașe” pentru demonstrația 
aia vreo; două ceasuri...

..Stat veseli oamenii”™, 
l-am spus lui Petre Mă- 
14el, otn din partea locului 
șl cu „vechime.de 7 ani” pe 
șantiere.

— Veseli filndă-l timpul 
bun. Nu-s totdeauna așa.

— Și cind nu sint „ușa” ? 
Cind plouă șl nu

Iul propriu, ded fără' alte investiții 
(chiar și In prezent a descoperit po
sibilități .noi de folosire In scopul pro
ducției a unor ’ .-..nații construita).! 
va reuși, desigur, să descopere re
surse care s;i determine un angaja^ 
men', și mai mobilizator, ta concor
danță cu dinamismul care 11 carac
terizează. ■

L-am întrebat pc operatorul chi
mist Mlhal- Sianciu. ‘ — — -----
două reactoare de rășini pollesteriee 
nesaturale : ,\AU participat In doz- 
bnteriîe din grupa sindicală, privi
toare la comprimarea timpului de În
deplinire ta” planului cincinal. Ce ob
servații personale puteți face ?”.

mâl
___ ___ ______

prea multa ori „ne Împlinim 
rostul” ca să mai rezistăm 
■tentației de a-1 Întreba pe 

'fierarul-betonlst < Ghcorghe 
Șt. BJdan din Dfineț ce ta- 

, Beamnă pentru el vorbele 
astea. ;

— Ce-a însemnat șJ pen
tru tain, că de la el le șliti. 
Zicea: mă. om care și-a Îm
plinit rostul e ăla. cafe a 
terminal btae treT lucruri. 
Dacă a făcut un Mlat. dacă 
a pua cu mina iui un pom 
și dacă șl-a ridicat o castta.

— Și care a construit' un 
sistem de irigație. — adaugă 
dulgherul Ncacșu Gh. Du^ 
mitra din Dăbulenl. “

Frumoase sini gtadurile 
oamenilor din aceste locuri. 
Cele mal frumoase ni s-aii 
părut a fi Insă cele spus© 
de-cooperatorul Ion Gcam- 
palta din comuna lanca. ji!- 
doțul OIL El era de pli-erc 
că a-U Împlini rostul . In-, 
seamnă .să fad ce face 
partidul”. , ’

— Adică ?
— Face viața grădină. r’
Și poate ne-am fi încheiat 

aci relatarea dncă, înainte 
de plecare, un alt locuitor 
al comunei lonca. Vaslle 
Pirlea, nu ne-ar fi rugat-u

—. Să dați o rectificare lâ 
ziar. Atunci cind s-a dat 
drumul la apă. cineva n-a 
spus ..tăiem panglica inau
gurală*. așa cum a scris 
ziarul județului, ci a spus 
ața : ..tăiem cordeaua să
răciei de ce aceste n Ista uri” 
— și e și mai frumos sl mol 
exact cum s-a spus.

— De ce ? ■ ■
— Păi cine a mal vfizuț 

sărăcie cu panglică ?!

Mircea BUNEA 
N. VtlCEANU u

adlvliățli de conducere pe 
plan local ?

— In bună parte, da. în 
ce nrlvesle însă ontirniza- 
rea slrticturil de organi
zare. de dimensionare n a- 
paratului tehnlro-ndminls- 
trallvj |n concordantă cu 
n'rlbuțlile sporite ce re
vin comunelor, orașelor 
și, municipiilor, consider efi 
mal stal încă multe de 
făcut. O eerie de re
glementări ale unor or
gane centrale ne impledlcft 
să creăm unităților de bază 
condiții optime pentru ln- 
denitalren sarcinilor fllahi- 
L’tc de lege. Mă refer, de 
pildă, la Instrucțiuni care

Județul Sibiu se numără 
printre cele dlniil județe 
care s-nu arătat preocupate 
in mod deosebit de aplica
rea Legii 57. Intr-o convor
bire cu tovarășul Ing. LOAN 
UNGUR, prlm-viccprese- 
dlnic al comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
județean, am abordat ci- 
teva probleme legate de 
modul în care s-a aetlonat 
aici, de experiența acumu
lată In aplicarea IcgiL

Consiliile populaxe co
munale. orlsoncsti al mu
nicipale lai exercită din 
plin competentele co le re
vin prin lege, in condu
cerea industrial locale., a 
ugricul turti, comerțului. !n- 
vățămlnlulul. astetantai «a- 
nitare. proiectării si con
strucțiilor. Pentru materia
lizarea atribuțiilor acor
data, ne-am ocupat cu 

• perseverența și fermita
te de crearea condiții
lor necesare ea unllă- 
țille de bază ale adminis
trației do stat — comuna, 
©rasul municipiul — să 
poată îndeplini cu succes 
noile sarcini. Cu toate a- 
ce.'itaa au apărut unele ne
ajunsuri. în perioada elabo
rării si adoptării olanului 
economic și a bugetului pe 
anul.’ 1970 s-a conturat clar 
necesitatea organizări! unei 
dezbateri anwlo. Intr-o se- 
siune a consiliului 
Iar judel 
căre se 
Legii 57. 
a avut loc In luna 
1970. ~ ‘ 

.tuncLț-rij .R •
unul mare mimăr. de sna- 
dailslL cadre din apara
tul consiliilor Dpmilare. de
puted. activist! pe tărim 
obștesc — a constituit Prin
cipalul punct de plecare In 
crearea condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor le
gii. S-a trecut imediat la 
fapte. în prezent trei în
treprinderi de industrie lo
cală funcționează In subor- 
dlnea consiliilor populare, 
două; în: eubordinen murti- 
clnlilor (Sibiu sl Medias) sl 
una in subordine» orașu-

o Se spune că valoarea nu 
ține seama de numărul ariilor. 
O zicală , care fș! găseste o fe
ricită ilustrare ln cazul munci
toarei Viorica Zinogrndski, de 
la fabrica „Flamura roșie” din 
Capitală. Doar. 22 de ani are 
această talentată șl harnică țe
sătoare, dar ea lucrează de-a- 
cuin la patru războaie concomi
tent. Producția obținută de ea 
tn fiecare zl ? G9 meiri mătase. 
Cu alte cuvinte. Viorica Zlno- 
gradskl realizează ' 
an o „șosea" de 
km de mătase.

La „Flamura roșie”, lot la 
patru războaie, lucrează Mi
oara Bullnică șl alte țesătoare. 
Lor li ®e datorează, In primul 
rind, rezultatele economice po
zitive consemnate de această 
cunoscută întreprindere bucu-,

* ''■'‘rcștîliiliă, unde de lă îhcdjpiilUi 
? !} arcului și pină acum ȘiSSulpro2 
k îrdu&’Lsupitnientar tață,iddJ1prev®!1 

deri 80 009 mp mătase,'iar bea' 
nefidlle paste plan totalizează 
itproapa un milion lei.
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-ja c’i nici mo

deosebit* da viabil, caro,1 fără a alU' îl— . -«wr ■■ ..
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’ tarea avu Hei societății noastre. pe:i- 

Itru prosperitatea Întregi! țări.

sete pentru.' mobilă șl' peni.ru con- jIr

Lucian C1OBQTARU
| ' j ' n ’ ■ ' '

8. Cristian

CARNET l

Iulian O Iar iu

In premieră, 
filmul romanesc 

„AVENTURI LA MAREA 
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Au îndeplinit

pe cinci luni

, Colectivele întreprinderilor 
Industriale din județul Mehe
dinți, muncind cu însuflețire 
pentru a Intlmpina Conferința 

‘Națională a partidului cu reali
zări de prim rang, au înde
plinit sarcinile de plan pe pri
mele 5 luni ale acestui nn cu 

,4 zile mal devreme. Potrivit 
calculelor preliminare, plnă la 
sflrșltul junii mai planul pro- 

1 fi dep&șdt cu 
30 milioane lei, pianul produc
ției marfă ea 18 milioane lei, 

‘tar- sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 1 C®1 lei 
pe flecare salariat.

î Oamenii munci! din între
prinderile industriale -ale Ju
dețului Alba, sporlndu-șl efor

jările pentru depășirea sar
cinilor de producție și a anga
jamentelor asumate,, au înde
plinit cu 5 zile mal devreme 
planul de producție pe primele 
3 luni ale anului. Fină la 
sflrșltul aceste! perioade se va 
obține peste plan o producție 
globală de 59 milioane lei, iar 
planul producției marfă vln- 
dută și Încasată va fi realizat 
In proporție de IM la sută. .In
dustria județului va realiza, 
peste prevederi mașini și uti
laje pentru industria siderur
gică șl cea a materialelor de 
construcții în valoare de 8,8 
milioane lei, nouă mașlnl-u- 
nelte, 1CWM) mașini de cusut, 
1 409 mașini de «pălnt rufe, 470 
tone antSdăunălori pentru agri
cultură, 24 500 tone sare, 1 (JSO 
mc prefabricate din beton, 139 
tone cărămizi retractare, 3 300 
mc cherestea, 1630 tone plăci 
flbrolemnonse, 490 OTO perechi 
ciorapi șl alte produse.

MARAMUREȘ
• ,rr..- ; finji!-bztță scut..
' Electivele
dușlrla județului Maramureș aii ‘ 
raportat realizarea sarcinilor 
stabilite In planul producției 

' globale pe primejo 3 luni cu 4 
zile lucrătoare mai devreme. 
Fină la finele lunii mai In In
dustria județului «e vor produce 

'suplimentar mărfuri In valoare 
de perie 82 milioane lei.-Vor fi 
livrate altfel în piua economiei 

• naționale pesto 500 tone cupru 
electrolitic. 439 tone add sulfu
ric, 13 700 mc bușteni de rășlnoa
se șl foloase, mobilă tn valoare 

jde 1,7 milioane Ie! șl altele. Tn 
fruntea întrecerii soclâllste se 
situează colectivele de muncă de ț 
la Uzinele metalurgice de metale 
neferoase din Bala Mare, Ex
ploatarea minieră Herja, Uzina 
de preparare n minereurilor 
Să-sar, C.E.I.L Slghetul Marma- 
țieJ- '

— Priviți-vă vă rog In o- 
gllnda ! Acum mal ia stin
gă™ mai lu dreapta. Ața. 
Capul sus. mal arunca»,L-vă 
ochii o dată Iu oglindă. 
Gata.

Sfatem In atelierul de 
croitorie „pe comandă" al 
cooperativei do consum Ve
dea. însoțiți de Inspectorul 
general de stat G. Bogdan, 
am trecut pragul acestei u- 
nllăți șl am sollcital maș- 

. tcrului (Panlellmon Ursul 
a,1 ho facă cite un costum.

— Vă costă 833 de Ic!."'
— Cum ați ajuna ia a- 

ceastă cifră „rotundă" 7
— Dln-_ ochi. Dar dacă 

vreți să știți concret vă, 
spun : 3 m de stofă «■ 435 

a .lai ; manopera ■ MO lei ; 
furniturile — 100 lei. Iese 
cifra ?

Iese, nimic de zis. Dar 
In calculul său meșterul s-a 
dovedit necredincios prin
cipiului „măsoară de două 
ori și taie o singură dală". 
De ce 1 Pentru că In bonul 
„tatat" do el. tariful este 
umflat In mod nojustifleat 
cu peste IOD de le! I

Un raz Izolat 7 Să fie 
vorba doar do un singur 
croitor care apreciază după 
bunul plac cit trebuie sâ-1 
scoală din buzunar clien
tului 7 Pentru a înlătura 
orice dublu ne-nm lăsat 
măsurați de nlți cinci croi
tori din comunele : Bollntl- 
nul din Vale. Domnești (lu- 
dețul Ilfov). Mlhall Kogâl- 
nlccanu. 23 August st Nlco- 
lae Bălcescu (ludețul-Con
stanța). Concluzia : șase 
croitori ne-au „Îngrășat" sl 
ne-au lățit spatele, ne-au 
„Inăltat". stabilind fiecare o 
altă talie, o altă înălțime, 
un alt consum specific de 
stofă si. bineînțeles, un alt 
tarif.

Alții caută debusee sub 
o formă mal subtilă. Spe
cialiști al Inspectoratului 
General de Stai și a! Comi
tetului pentru prețuri au 
denislnt numeroase alte ca
zuri de Încălcări fiaumnie 
de tarife tn ludetele Doll sl 
Prahova. La unitatea de 
croitorie bărbăleascfi o roo- 
neratiei de costum din Va
lea Călugărească de pjîdfl 
pentru executarea unor

J

CARNET PLASTIC

jSsfcW?

CHIRILA BURIC

$TEFaU1&€u

GHEORGHE BĂRBOI

perdele s-a încasat tariful 
stabilii pentru cearșafuri de 
plapumă, iar pentru o husă 
de moto- suma prevăzuta 
pentru un —halat de casă 
cu guler 1

Șirul exemplelor cale 
mare. Investigațiile au pus 
în evidență faptul că aba
terile stnt înlesnite de ine
ficienta controlului făcut 
— atunci clrtd este făcut — 
de către organele coopera
ției de consum.1 '

— Noi am controlat me
reu. dar n-am găsit nimic

SCINTEIA - luni 29 mai 1972

ln Bărăgan, zilele nu în
ceput ,sd fia fierbinți. ‘Pretu
tindeni se lucrează intens Ia 
întreținerea culturilor. Dumi
nică, la 7 dimineața, poposim 
la'ferma nr. 1 Iezer a I.A.S. 
Mircea Vodă, amplasată chiar 
in inima „bălții' care se întin
dea cu ani în urmă pe aceste 
locuri. La capitul unei tarlale 
dc porumb U intilnim pe ingl- i 
nevul Traian Cucutean, șeful 
fermei. „E frumos porumbul 
— spune el cu mindric nedi- | 
simulată ln glas. In două sdp- . 
idmini ajunge p!nd la umdr. 
Noaptea trosnește crcscind". ;l

Intr-adevăr, porumbul e ci- 
guros, promite. Cei care l-au 
semănat, tractoriștii Gheorghe 
Stroe și ChiriM Buric, tocmai 
porniseră la prășit de-a lungul 
linei tarlale de 2,5 km, dimen
siune obișnuita în Bărăgan. 
La întoarcere, cel de-al ' doi
lea, care lucrează de 25 de ani 
tn „baltă', ne explicd: „La 
porumb avem plan 4 200 kg la . 
heclâr, dar așa cum aratd cul
turile putem și vom obține I 

“chiar 5 500. Bind acum ploaia | 
nu ne-a ocolit,' pămintul are 
apd din belșug. Trebuie numai ' 
sd facem totul ca s-o păstrăm | 

. in sol“. Coechipierul său, cu 
care lucrează impreund ceie ' 
ISO de hectare, de la pregăti- | 
rea terenului și pînă la recol- , 
tat, a adăugat: „Cum. am se- 
mdnat, așa lucrăm la intrețl- I 
nare și tot așa vom culege. , 
Așa e legea la noi. Răspun
dem pentru realizarea produc- I

i
La fel e clmpul și la ferma , 

nr. 3. Semănat ln rinduri 
drepte, trase parcă cu rigla, I 
pe distanțe de kilometri, cu o | 
densilafc de 44 000 plante re- 
coltoblle la hectar, porumbul I 
se dezvoltă bine. Aici exe- | 
cută prașila a doua me- . 
canlzatorii Ștefan Recu și ' 
Gheorgha Bărboi. Hotdriți și j 
ei sd treacă bariera „celor i 
5 000“ ta neirigat, ne-au decla
rat, cu proba pe loc, că ln la- ' 
nul tor nu vom gdsi buruieni I 
nici de leac. Și ne-au convins. |

Optimismul, < 
țpeganizofarilor își au. sorgin
tea, in primul rind, in călită- :

(Urmare din pag. I)

lumea fabuloasă a Deltei. Fru- 
. musețea < Ingenuă, uneori stranie, 

a „Grindului lupilor"‘sau a „Plauru
lui roșii", a „Nâvoadclor" sau a „Dru
mului spre Bablnn". a „Serii la Ta- 
șaul" sau a „Dimineții la Uzllna" a 

„ Lmpregnnt retina artistuluă și a ge
nerat tulburătoare ImaginL

soare

însemnă*, practic,' un spor de produc
ție in valoare do 300 milioane lei.

Deci flecare lună clștlgată valorea
ză la ..Pollcolor" o sulă de milioane,! 
Acum înțelegem ’mal bine de ce oa
meni tar uzinei nu ie este totuna dacă, 
vor ctșllga. in bătălia peniru reali
zarea dnclnalulul înainte de termen. 
In loc de trei hinl — patru sau clnd.

^PTlvlnd lucrurile ih perspectivă șl. 

nlc£ a obiectivelor actualului plan - 
cindnal, colectivul uzinei dovedește, 
totodată, șl un dezvoltat simț prac
ticul realităților zilei, ntundnd cu 
o, perseverență demnă de admirație 
pentru indeptlnlrea mai devreme a 
planului pe anul acentu și, a angaja- ! 
■hanțelor asumata in Întrecere. Din’ 
•ngajar-;-" ™
1972. o producție suplimentară 
valoare de 73 milioane lei’ — <

r
' năiufad spre Îndeplinirea măi arab-
1 Jilicfi a. oblfîCjllVSlOy ' •' plSQ

cincinal, colectivul urinei dovedește.
. totodată, $1 un dezvoltat simț prac

ticul realităților zilei, mundnd cu 
r.
pentru Îndeplinirea mai devreme a

montelor asumata In Întrecere Dim 
angajamentul propriu do a da. in 
1972. o producție suplimentară In 
valoare de 73 milioane lei — din 
care 54 milioane pir'.’i la Conferința 
Națională a partidului — s-au sl 
realizat. ln primele 4 luni. 31 milioa
ne lei. Iar dacă ținem seama că din' 
producția uzine! aproximativ 30 lu 
sulă se .exportă, avem o mal com
pletă Imagine a ceea ce reprezintă, 
pentru economia națională, această 
inițiativă de a realiza o producție cit r ’ ■-r-..........
scurt.
mal mare si intr-un timp cil mai

I Compartimentul de cercetare. Spe
cialiștii laboratoarelor uzinei de la 
etajele superioare ale pavilionului 
administrativ s-au alăturat 81 et. de
cis și unanim, tovarășilor din pro-1 
ducțle In năzuinței: de a oro<lu- 
ce mal ‘ mult, mal bine si mai iet-îî 

■ ■ ..........
soecinllstl de cercetare;

ducțle ln năzuința' de a produ-
[(. l__ : ...'.„2.22

tin. proprie comuniștilor. Unul din- 
tre acești 2.
Inginera chlmlstă .'Mitici Popescu, 
Safa serviciului de cercetare lacuri' șl: 
vopsele, avea să ne convingă, prin 
rezultatele colectivului pe rare-1 con
duce. de marea valoare practică a 
unei cercetări legate strips de pro-: 
ducțle. Secretară a organizație! de 
bază și cercetătoare deosebit de in-: 
zestrată. ea urmărește deopotrivă 
finalizarea, atlt In munca educativă, 
cit și In domeniul cercetării uzinale. 

entuziasmul J Iar dnd- cc'!a mai Urzlu. directorul 
y oeritru problemele de cercetare-dez- 

» . ... ' L ’ voltare, ~ lmț.cConsta.nlin Robu, asma-1
f jj teiÂfocTdrildr exceițfoMsdaîa-

riid. priceperii șl hărniciei lor, i de noi eortlmente de lacuri ti vop-

ffirucțta de mașini, sortimente mult 
solicitata Jn tară ti străinătate", am 
înțeles ti mal bine Însemnătatea a- 
portulul serviciului de cercetare. I .

Cum vedeți, cu asemenea oamerț! 
de ■ o valoare autentică.; modești și 
faimoși, succesele mari ale colecti
vului urinei ..Pollcolor" slnt și mai 
firesc motivate. Iar angajamentul 
care se coniurează In heoște zile, prta 
vlnd realizarea planului dndnal 
înainte de termen. Izvorăște din în
crederea nestrămutată ln politica 
partidului, ș! no apare tuturor ca o 
contribuție conștientă șl directă a 

> colectivului marii uzine bucu- 
retiane ta efortul general al clasd 
muncitoare pentru dezvoltarea . mal 
rapidă a economiei naționale al creș-

.....

garanție sigură a îndeplinirii ; 
angajamentului I.A.S. Mircsa ’ 
Vodd de a realiza 5 000 kg de ț 
porumb boabe la hectar de pe ț 
cele 6 000 ha cultivate. Pină t 
acum, prima prașild s-a jn- ? 
cheiat pe întreaga suprafață, V 
iar cea-de-a doua s-a arecu- \ 
lat pe 3 000 ha 'fi lucrările i 
continuă cu intansitata. Re- i 
colia depinde de oameni, iar J 
lucrdțorii de la I.A.S. Mircea ț 
Vodă stnt hotărițl ca ‘ea să fie |j 
cit mai marc. i

numai astfel eate posibilă Constanța. Eu, - de pildă. 
Includerea ln tarif a unor 
operațiuni neefectuntc. sta
bilirea valorii serviciilor 
la... libera apreciere.

Raidul nostru ln unități
le de servicii sătești a vizat 
și atelierele de reparat fe-ș 
levlzoare șl anarate de ra
dio. Nici, o deosebire față 
"de,croitorii."Din cinci unl- 
h1(l vizitate doar In una 
singură n-au fost depista
te abateri de la tarifele sta
bilite.. La unitatea din co
muna M. Kogălnlceanu- de

sint economist, mă pricep 
la prețuri. încolo...

Nici nu ne îndoim de a- 
cest lucru. Prefuriie, tari
fele sini unifdfi de mdsurd 
a valorii mărfurilor șl ser
viciilor prestate. Este nor
mal ca acela care Ie stabi
lește să fie un economlrt 
competent. Dar fot atlt de 
normal este -- sl un econo
mi st trebuia tă o fii a I — 
că preturile .tarifele ie noi 
modifica numai in carul In 
car® cerințe obiective im-

Graficianul Iulian Olariu oferă 
prilejul unei priviri retrospective a- 
supra unu! Important domeniu al 
atâlvilății <salo -” grafica mil!tanță. uclat imu-ura^jeuc nua^uu. 
Inițiativa Comitetului de cultură și e- , îZJi.fri a. .„s -■ducație socialistă al municipiului . Msjiul suprasaturat de apă șî—__

JBucurești de a reuni o mare parte a ‘ al "?. F5™lME±,2
lucrărilor sale ln iMIle Casei de ctil- Fen’° ri țluWItăU ; vegetația ciudată ■ 
tură a sectorului 8: (Bd. Bucureștii . • •• . t .
No!) pune Tn evidență nu numai. o . PrB^ia, 
coMtahtâ preocupare, dar lyl o con- seneazâ parcă Indescifrabile și ele
știință artistică sensibilă la marile Ș3”? «Wrame nu angajat zone protranSoCTSrl S Istoriei noastre. “le coafUfoW pictorului. -&t.

„Jurămlntul petroliștilor", ^Mani
festație", „Illroșlma az-!“> „Partiza
nii lui 23 August" „Pentru pace?,

nGoȘirodărla noastră"— tint ama1 o încărcătură atecuva care con- 
doar cheta tltfori din -mulțimea ,lu- ; tribute efectiv la construcția plnzel. 
crărflor expuse acum; -jlUurl, care . ------,.._!2
marchează o prezență dinamică, aple
carea atentă a graficianului asupra 
rezonanței politice a faptelor de Isto
rie sau ta faptelor de viață. Iulian 
Olariu demonstrează In toate aceste 
lucrări un mod de a povesti grafic 
deosebit- vAshH
neca In anecdotic sau Ilustrativ, cu- gta . O w.
prinde sintetic faptele.; conturlnd o IVI3TQ3retd r&pâtarU 
atmosferă afectivă unitară. Este ro
dul unei atitudini fundamentale față
de locuri, oameni șl fapterdeflnltoril. Prețioasa . Inițiativă a Inatltutulu! 
„...Olariu are.mereu de împărtășit eslel!®

oameni sl d«T>re vlnUte - t„ am pțj5a.Jeă Mt{, ecmtLnualâ ln a_
ceste zile prin prezentarea lucrărilor 
Margaretei Spătarii. Aflată acum la 
prima confruntare cu publicul, tlnă- 
ra debutantă aduce prin Intermediul 
unor, lucrări dp artă decorativă, pic
tură ți grafică o remarcabilă sensi
bilitate în transpunerea taîaginllor.

Reluate In culoare, multe din dese
ne (de exemplu, seria „Nudurllor") se 
transformă In Imagini sugestive de e- 
chlllbru șl ritm compozițional Dese
nele In tuș, prezumtive Ilustrații de 
rade, fără a marca o știință prodi
gioasă, reliefează cu grație L-A fost 
o dată") sau umor („Sancho") inven
tivitatea autoarei. Lucrările In culoa
re, în marea lor majoritate proiecte 
de artă decorativă, aduc efecte une
ori remarcabile prin 1 consistența șl 
strălucirea materiei picturale. Spe
răm că această expoziție va consti
tui pentru tinăra artistă premisa unei 
viitoare maturizări și definiri a sti
lului.

Marina PHEUTU

impregnată de aerul umed șl sărat 

senează pârei indescîfrâblie ‘ șj eîe- 
n™ti™.™»,au angajat ZOnQ gj0_ 

un mediu atit de bine cunoscut, fi
til de adine resimțit Incit pe plnză 
culoarea incepe să albă greutatea șl 
consistența acestui mediu, incepe să 
aibă o Încărcătură afectivă care con-

Iată de ce, evodnd-această lume, în
cercând să rapteze fluenta neistovită, 
metamorfozele șl dominantele acestui 
mediu, pictorul Ișl permite,nu o mo
dificare de perspectivă, ci o întreagă 
deplasare do accent spre Interiorul 
conștiinței. ■

■ 'i ■! i

„...Oînriu are -mereu de împărtășit ft »•« e»te*..ca„.i..,,_ - producției (șir. Echinoxului nr. II)
oameni și despre viață" — scria In 
1939 Dan Hăullcă. Șl Intr-adevăr, În
treaga expoziție de acum, privită, din, 
perspectiva celor aproape 15 ani de 
activitate pe care-i cuprinde, de
monstrează o neștirbită fldelltâto 
față de viața pămlntiilui românesc, o 
neistovită căutare șl investigare in 
exterdslune șl adlr.rime.
ij’^1

Mircea lonescu
Indiferent do natura subiectului; ți 

a formei materiale pe care acesta' o 
cunoaște, indiferent de țeluri fi e- 
fecte, pictura Iul Mircea loncscu con
ține in zonele ci afunde o armonie 
care nu face dec! t să exprime satis
facția de a retrăi șl elibera prin crea
ție fenomene sensibile, Îndelung acu
mulate de-a lungul anilor. Expoziția 
prezentată la galeriile de artă „Ori
zont" (Bd. BMceacu nr. 1“ _
readus in atenția privitorilor o ve
che preocupare — aceea de a evoca

O TEATRUL NATIONAL „VA- 
SILE ALECSANDltl" DIN IAȘI 
prezintă premiera : ^Gaițele" de 
AL Kirlțoscu. ilcgla șl scenogra
fia : Dan Nasta.
• TEATRUL „M. EMINES- 

CU- DIN /BOTOȘANI prezintă 
premiera spectacolului * „Sfintul 
Mitică Blajinii" de” Aurel Ba- 
ranga. Regla Eugen Traian 
Bordușanu. Scenografia : Elena 
Buzdugan. In distribuție : Ion 
Plăeșanu. Eugen TraJan BordU- 
șanu. Boris Pcrevoznlc. Dorin 
Brfidescu. Mdrilena Bobe?. Sil
via Brădescu, Vllrl Andronescii, 
Geta Iliescu, Florin* Lungu, 
Ștefan Pană, Tldlko Iarcsek, Va- 
slle Hațlganu, Ion Apostollu, 
Ion Grosuleac. ’ Dorina Bră- 
cfecu. ■

O TEATRUL DE STAT DIN 
TURDA a înscris pe afișul său ■ 
cea de-a opta premieră a aces
tei stagiuni : spectacolul cu ple
ca „Mașina de scris" de Jean 
Cocteau. Regla : Aurellu Ma
nea ; decorurile șl ; costumele : 
Paul Salzberger. In distribuție : 
Traian Coslea. Tratan Drago?. 
Vladimir Brănduș, Steltan Stan- 
cu, i Lucia Tamaș. Mariana 
Marinescu. Eugenia Chloreanu 
Jtaa.

o TEATRUL RADIOFONIC 
prezintă In premieră : „Aparta
mentul cu bucluc" de Mehes 
Gyărgy In adaptarea radiofo
nică n Tui Alecu Dopovld. Re- 
Sta : Ion Vova. (vineri, orele 

1.03 nr n.
O TEATRUL DE PĂPUȘI 

DIN GALAȚI prezintă luni, 29 
mal. Orele 17. în sila Teatrului 
„Țăndărică" din str. Academiei, 
spectacolul „Prințesa Turandot" 
de Carlo Gozzl. Regia artistică : 
Traian Ghlțescu-Ciurea, Sceno
grafia : Mircea Nlcolau. •

SO) - a

’ î”-r: . o

Astă seară are loc premiera 
filmului romănesc „Aventuri la 
Marca Neagră", comedie poli
țistă realizată de regizorul Sa- 
vel Știopul,, pe un scenariu de 
Tudor Popescu. In distribuția 
acestei noi producții a studiou
lui „București" : Florin Piersic, 
Corinn Chlrtac, Mlrcea Septtilci, 
Zephi Alșcc„ Dana Crișan, Car- 
men-Marla Strujac, Fablăn Ga- 
vrlluțlu, George Rafael, Savel 
Știopul, Dumitru Rucăreanu, 
Mlhai Badlu, Mlha! Vasllc Bo- 

rghlță. Imaginea — Ion Anton : 
muzica — H. Malorovlc! ; deco
ruri — arh. Glulio Tlncu.

*
Pentru această săptămînă maî 

slnt anunțate^următoarele pre- , 
mlere'-cimimiitografjce : ■

;Dosculț;îIii parc! — prodiic-- 
țic ta-studiourilor, americane, îir.’i 
regla lui Gene Saks. Comedie 
cu Jăne Fonda, Charles Boyer, 
Robert Redford.

• Prințul Batata — produc
ție a studiourilor cehoslovace, 
ln regla lui Antonin Kachllk. 
Film pentru copil realizat după 
basmul cu același titlu al scri
itoarei Boze-a Nencovn. Cu 
ivan Paluch. Magda Vasaryova, 
Vladimir HJovnty.

Cosa do cultură a sindicatelor din 
Craiova a organizat recent pe sta
dionul „Central" din localitate un 
concert, de muzică populară. Pe lin
gă orchestra și soliștii ansamblului 
„Nlcolaa Bălcoscu" (ce aparține Ca
sei de cultură a sindicatelor) al-au 
dat concursul sofiștii Gabl Luncă. 
Mtiria Ctobanu. Ion Dolănescu. pre
cum șl cunoscutul ador Amza Pel- 
lea. ■ r

Un concert de muzică 'populată 
astfel conceput nu putea să fie de
ci'. foarte bine primit.
Ața se face că s-a rea- _
Uzat o rețetă record. 
Plnă aid toiul este In 
ordine. Dar, abia do a- 
cum Înainte încep neca
zurile. Un concert de 
muzică populară, fio el 
șl pe stadion (sau mal ”! 
ales pe stadion), trebuie 
să întrunească anumita condiții nu nu
mai artistice, dar și organizatorico. 
Or, aspectul organizatoric a fost sub 
orice critică. în primul rin da lăsat 
de dorit ordinea. Aceasta și pentru 
că ae vlnduseră bilete unul număr 
de spectatori cu mult mai mare do
cil capacitatea tribunelor : la ora în
ceperii. spectacolului (ora 10). sta
dionul de 39 009 de locuri era arh.- 
piln. Tn aj doilea rlnd. stația de am
plificare a stadionului, după cum 
ne-au declarat specialiștii, are un 
număr de difuzoare care nu ppl face 
fală In mod normal La mal mult; da 
8W3 de, spectatori. Difuzoarele erau 
plasata în asa fel Incit spectatorii 
unor sectoare întregi — de la peluza 
șl de la tribuna a III-a — puleau

auzl cel mult freamătul nisipurilor 
Selenare.’ dar în nici un caz vocea 
Interprejllor., Nemulțumirea și voci
ferările Insistente (sl dralgur. jus
tificate) ale publicului s-au trans
format repede In ni doilea specta
col al serii Căutîr.d o soluție, teh
nicienii stației de amplificare de ta 
stadion au începui să mute difu
zoarele dlntr-un loc în altui. Jn a» 
fel Incit vocile nemulțumlțltor eă 
se audă mereu- din' -'te părți ale sta
dionului. ca Intr-

antic. ... _ ^JL„_
„ pologul tn dialect olte

nesc al ' ‘ ...
prezentat pe la mijlocul 
programului, nici solici
tările sale, nu nu putut 
liniști spiritele. La un 
rrwment dat,' o măre 

“ parte din spectatori- au 
părăsit stadionul, pleci nd 

acasă, iar citeva mil s-au așezat in 
jurul estradei.

Cam osa s-a desfășurat concertul 
de muzică, populară organizat pa sta
dionul ..CJcntral" din Craiova, sub 
firma pase! de cultură a «Indlcate- 
k>r.dln localitate. „Reteia* lui o fi 
fost bună, dar mo-tlul de adminisLra- 
re a ndțnulțumlt pe multi dintre 
spectatori., Ș! pe' drept cuvînț

„Spectacolul" de La Craiova meri
ta sâ rețină atenția, pentru că — 
după InformatlEe noastre — șl la alte 
manifestări estivale, din alte Județe, 
ctntecul este de multe ori recopiat 
doar de interpret. O poveste cu cin— 
tec care se cere să fie auzită In 
toata.„ difuzoarele

Nlstor TU1CU

MUZICAL
", • Muzeul George Eneseu 
găzduiește marți seara, ora 
18. un concert de muzică româ
nească organizat de Liceul 
George Eneseu.

• Filarmonica de Stat 
Tg; Mureș corn'
I .orarul prezintă Joi, 1 Iunie, un 
Concert do coneerte susținut cu 
participarea plantatului Orta- ■ 
vlan Rădol, a violonistului $er-j 
ban Lupii ș! a contrabaslslulul- 
Wolfgang Gfltiler.
• In aceasta săptămînă avem

ca oaspeți : Orehesira de ca
meră din Porta șl Orchestra de 
cameră din Pe- - > Muzicieni! 
francez! vor -ta miercuri, 
31 mal. ora ". .> Sala Radlo-
teiovizlunli. las oaspeții pra- 
ghozi vor putea fi ascultați du
minică 4 Iunie, ara 11. la Ate
neul Bornă n.
• Simfonicul Filarmonicii.

' vineri 3 Iunie, slmbăiă 3 iunie,- ' 
ora 20 lu Ateneul Român.va fi 
dirijat de Mihoi Brerllceanu. 
Programul estp alcătuit din lu
crări do Richard Strânși. Geor- 
gp Eneseu, SoHsta va fi soprana 
Uelen Boatwright (S.U.A.).

, . _____  »dln
Tg. Mureș condusă de Szdlmin 
I.orânjl prezintă țoi, 1 iunie, un, ...........a,■

partldpan
vlan Iiârli

grijă de, către toți speria-, , 
Jiștiî noștri — ne spunea 
președintele uniunii jude
țene a cooperativelor de 
consum din județul Ilfov. 
In unitățile de prestări, de 
servicii am efectuat un 
control în februarie, lar In 
urmă cu vreo două săptă- 

■ mini am analizat eu toți 
președinții șl vlcepreședin- 

’ ții de cooperative, cu alți 
lucrători, a’.Jt aspectele 
constatate, cit șl alte pro
bleme maJ noL
’Că s-a controlat e un 

lucru bun. Dar In ce mă
sură este uljlă o ase
menea acțiune organizată 
doar o singură dată In 
cinci luni 7 - La ce mai 
poale folosi o analiză care 
are loc după citeva luni de . 
la consemnarea observa
țiilor 7 Un asemenea mod 
de abordare a problema! 
controlului — activitate 
care prin excelență trebuie 
să, fie permanentă — tră
dează o concepție profund 
greșită asupra rolului pe 
care D eu aceste organe, a 
cărei consecință directă 
este oscilația continuă a 
tarifelor.

Prin urmare, controlul a- 
pîlcărll prevederilor legii 

■ preturilor șl' tarifelor nu e 
o obllgoțle pe care organele 
competenio o pot îndeplini 
„rihil și cind". o campanie 
oarecare. Fiind n'rghla e-

• ftențtală pentru «laurarei • 
unei activități normale In 
unitățile furnizoare de ser
vicii; controlul trebuie,să 
fie permanent, să cuprindă 
Întreg sistemul1 serviciilor, 
pînă Ia ultima verigă. Fi
rește, controlul poate fi e- 
fectuat de; flecare benefi
ciar de servirii, de fiecare : 
împuternicit nl organelor 
centrale, de Inspectorii co
merciali etc. Dar res
ponsabilitatea -șl compe
tenta eea mal măre. In ă- 
ceoslă. direcția nu o pot 
avea derit '«pectallșțJJ coo-

• nerallel. El sînt * chemați 
jn primul rlnd să pună 
dine In actl--"-'-- 
pr'.llor unllătl

.F-tftțjXîi țc';j!
l lore.i CEAUSESCU 
Gcornc POPESCU
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lime rw- > 
elevilor

PROGRAMUL H

W.lsTcupa primăverii - competiție 
de minl-baschet,

tM9 GhtșeuL
11.10 Romanllc-club. Emisii 

Uzată cu concurau! 
din București.

S2.M Cronlea llterară.

18.15 Scana — Emisiune de actua
litate îi critică teatrală,

19.10 N'outâp eultural-anlsUce,
îe.M 1031 de cori.
11.11 Telejurnal.
15.18 In InUmpinarea Conferinței 

Naționala a P.C.R. al n celei 
de-a 13-a aniversari a Repu
blicii. Tara întreaga tn între
cere.

M.5S FUm serial : „Salul Germain" 
(111). Regla : nelmulh KrSt- 
zlg. In rolul principal : Ul
rich Thein.

SI,10 Lumea de mllne - industrie 
prevlriur.lt '

c
urme <.

CUM S1NT APLICATE TARIFELE IN UNELE UNITAJI 
DE INTERES PUBLIC DE LA SATE

BUZĂU (corețpon- cnlnlcl el de turiști Județele Brașov Cu- 
geniul „Scinteil". W din ludetele Invecl- vasna. șl Vr.mcca.
Bâzu). — In pcisaj-tl nate. venit! la c- ■’ ■ ■ ■ -■

de* la. Gura naiul spectacol al

zău — duminică s-a 
desfășurat cea de a 
treia ediție a serbării 
folclorice, „Pe urma 
de baladă". Frumoa
sa poiană de la ..Po
dul Bălan" a fost Irn- 
pînzlță de mil de lo-

cnlnlcl el de 
din ludetele

orial-
Tegbll - iudeul-Bi: satel crSîtil^DOPularo rikFra motiTprind-

In neregulă — ne spune , 
președintele cooperativei de 
consum Vedea. Ion Crăciun.

— Cum se explică atunci 
câ la zece nas! de sediul 
cooperativei. de biroul 
d-tale. al președintelui — 
„meșterul" aplică propriile 
sale tarife 7

— El. probabil că dlrtsul 
lucrează pe stil vechi.

Mărturisim că nu ne-nm 
lămurit dacă președintele 
înțelege prin ..stil vechi" 
succesiunea zilelor anului 
sau înșelarea solldtanțllor. 
Avem Insă convingerea că 
n-a controlai niciodată mo
dul In care se lucrează eu 
publicul. Așa se explică 
faotul că n-n bflaai de sea
mă absenta din unitate a 
listelor cu consumurile spe
cifice sl tarifele legale :

pildă, (cooperativa mește
șugărească ..Hadioîohnica“ 
din Constanța), responsabi
lul Ion Drăgulla ne pretin
de, pentru remedierea unul 
defect produs de noi la un 
aparat de radio. 35 de lei 
In loc de 19 lei. tar la un 
alt receptor, pentru înlo
cuirea unor piese pe care... 
nu le-a ' Înlocuit, cere un 
plus de 148 lei. Faptele sini 
mal mult sau mal puțin a- 
semănăloare ca proporții si 
In alte comune.1 Frecvente 
lor nu dă de glndlt celor 
care răspund de acest 
sector 7

— Noi controlăm, dar mal 
mult orln hlrfll..Tehnic nu 
ne pricepem — recunoaște 
sincer A. Fale, jefui servi
ciului prețuri de la U.J.C.M

pun acest lucru ?l nu dupd 
bunul plac al unuia sau 
altuia.

Aparent., din exemplele 
prezentate — se poate cre
de că este vorba de mici 
abateri lipsite de Importan
ță. O asemenea Impresie 
grejliă a generat mentali
tatea unor conducători și 
speclallsy al cooperației de 
consum șl meșteșugărești 
conform căreia — de vreme 

.. ce toată lumea e multumlr 
tă (cllenții pentru că reu
șesc să beneficieze de ser
viciile oferite. lar meseria
șii pentru cri^tlnrirlle ne
meritate 1). este suficient 
controlul „din clnd in dnd" 
Iată o m.istra desprinsă din 
realitate

— Activitatea de contro» 
se desfășoară eu multă

PROGRAMUL 1

Actuala ediție a 
serbării, : folclorice, a - 

de pe aceste melea- PaJ obiceiurile de 

de vitelle. balade, o- 
biceluri.. datini stră
vechi. La manifestări 
In afară 
buzolenl au participat 
formații

guri : doine. dnțcce nuntă din Gura Tc- 
ghll. a permis dezvă
luirea unei diversități 
de forme șl teme ori- ț 
gloata alo cruattei 
populare locale si din 
Județele llmltrofo-

- 17.03 Cur» de limba 
(Lecția a 16-a).
Deschiderea emisiunii 
La volan - emisiune 
conducătorii auto, 
căminul.

de artiștii

artistice .din

o Muzeul de artă al munici
piului București „A. Slmu“'(str 
Biserica Amzei nr. 7) reunește 
Ln sălile sale o expoziție de 
ARTA CONTEMPORANA t-sî- 
DiANA.

• SALONUL UMORULUI 
din arest an s-a deschis recent 
la Galeriile de artă „Orizont" 
(0-duI N. Bălcescu nr. Zf).

• La Galeriile do artă „Apol
lo" (Calea Victoriei nr. 33) 
poate îl vizitată o expoziție 
semnata de GETA BRAtESCU 
(grafică șl tapiserie) șl GII. I, 
LIESCU CALINEȘTI (sculptu
ri șl desene)

ll.« Steaua fărfl nume — emisiu- 
tie-concurn pentru tineri In
terpret ele muzică populară.

M.W „îl de ore", q Contraste In 
lumea capitalului

peni.ru
prevlriur.lt
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ÎNTOARCEREA DE LA MOSCOVA 
A TOVARĂȘULUI GHEORGHE RĂDULESCU

Slmbfită noaptea n sosit In Capita
lă,'venind de la Moscova, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, reprezen- 
tantui permanent al Romănlei ta 
Consiliul’ de Ajutor Economic Re
ciproc, care a participat la lucră
rile celei de-n 38-n ședințe extraor
dinare a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
erau prezanțl tovarășii Janos Fa- 
zekas. vicepreședinte, al Consiliului 
de Miniștri. Petru Burlncu. adjunct

!n nni 1 liripF- - 1jn HUI1 l!UG I .
. . i ■ ,

înaintea etapei 'de. Ieri, ••U.TJU,' 
F. C. Argeș și Universitatea Cluj — 
aflate in această ordine In fruntea 
ctasamenlulul — aveau șanse aproxi
mativ egale sl rărulnă pe aceleași 
poziții mii... eă schimba tocurile, pl- 
teștenll și clujeni! puțind (bineînțe
les, ta cazul eșecului arădenilor), să 
devină lideri. „Detronarea" lideru'ul, 
după o foarte lungă perioadă de șe- 
P.e, .a;ifire.-: posibilă maț toni pe baza 
calculului hlrtlel. care avea in ve
dere faptul- că, In timp oe U.T.A. 
Joacă ta deplasare, F. C. Argeș și 
Unlverfiltatea Cluj ■ Joacă pe teren 
propriu.

Dar etapa a 23-a a campionatului 
eo anunța atractivă, am zjco in 
aceeași măsură, și prin tentativa for
mațiilor bucureștene Steaua, Dlnamo 
șl Rapid — aflate ta mijlocul ctara- 
mentulul, In această ordine cu acolnșl 
număr de puncte (24) — de a-ș! îm
bunătăți Kltuatln (prea modestă ’!). din 
actualul campionat. N!el pf-it.-u Poli
tehnica Iași șl C.F.R. Cluj — aflate 
intr-un duel direct pentru evitarea 
penultimului loc — m-’riurîle da,Ieri 
nu puteau fi coral derate maj puțin 
Impozante-

Miza deosebită a majorități! parti
delor de duminică a dus in sporirea 
interesului, publicului amator de fot
bal care, ta general (și, in uncie 
locuri, ta ciuda timpului răcoros, a 
pipi!) a lual cu asalt tribunale sta- 

sdloanelbr respective ; «e apreciază că 
ta cele opt partide au asistat drea 
60 0®D ,i!o spectatori.

Grație transmisiilor radiofonice, cel 
ce au urmărit lori desfășurarea par
tidelor au putut afla cu operativitate, 
Imediat după înscrierea golurilor, 
orice modificare de scor. La numai 
două minute după ora 17,30, de ia 
Constanța se anunță că Farul a des
chis scorul (primul gol ol otapel) prin 
Oprea. U.T.Ă. este condusă cu 1—0 ! 
Mare bucurie, mai eles.pt ta Pitești, 
unde F. C. Argeș tatitaea fosnațta 
Universitatea Craiova. N-a durat 
prea mult aceasta satisfacție, căci 
C. Olteanu înscrie in proprta-i poar
ta. Motive de bucurie de data a- 
ceasta. In rindul suporterilor... Un!- 
versliățîl Cluj, candidată, de aseme
nea, la șefia clasamentului. Dar ,1a 
Constanța, la Pitești.'la Cluj nu nu
mai începutul aste furtunos. Disputa 
rămlne foarte aprinsă.,' uneori poate 
prea aprinsă : la Constanța, arbitrul 
Împarte (nu din vina lui, firește I)

cartonașele? galbene,' de avertizare 
pentru nosportlvltate. U.T.A. egalea
ză : ta minutul 14 Both, șulcază Jm- 
parablj. Nici F. C. Argeș nu InUrzie 
egalarea ; ta minutul 21, Dobrta exe
cuta pre-ds lovitura de la 11 m, pen
tru un fault' evident in careu asupra 
Iul Jfi-ran. După numai, un mintii so 
deschide scorul la Cluj. împotriva 
cursului Jocului,- echipa care înscrie 
ețte Insă Petrolul. Autorul golului : 
Oprișan. Universitatea Cluj este, con-, 
dtuta cu 0—i.

Pe celelalte „platouri fotbalistice" 
disputate'slnt ta general ta această 

' primă repriză, oarecum potolite,' ex
cepție făctod poate modul, ele tai .Ba
cău, unde, după ce gazdele imar
chează (prin ,Mioc, dlnțr-o poziția 
apreciată de unii ca ofsaid), oaspeții 
egalează către. finalul reprizei, prin 
Cupennan. Dar In pauză, ambele 
echipe părăsesc terenul ta numai 10 
oameni, dta unul din fiecare forma
ție fiind eliminați pentru nesporti- 
vitata cu 5 minute maL devreme.....

La reluare, din nou momente de 
mare țcpdunc la Constanța și la Pi
tești' 'Farul la. dta :nou conducerea, 
prin golul marcat de Caraman.; Pro
babil că vestea ' era „gustată," din 
pllh.. la Pitești, clnd F.C. Argeș, 
după un schimb magistral de‘ pase 
dirijate de Dobrln, la, de asemenea,, 
cotiduceraa : Jorcan este acum auto
rul golului.' La Cluj; gazdele înțeleg 
parcă necesitatea de a sa lansa mal 
decise In atac, pentru 'a nu pierde . 
totuși contactul eu înmiea clasamen
tului ; redua scorul și apoi.egalează.

O etapă extrem de disputată, tennl- 
nnt& cu dotaonarea lltlepilul. Acum,, 
in' frunte se :

'Fre^'t'

BASCHET: DINAMO Șl RAPID -

Jeri. la I’toie.șl’ șl București a-au Încheiat camotonaleie naționale de 
baschet. Deși rezultatele'ultimelor partide n-au mai contat centru sta
bilirea titlurilor de campioni:— Dinamo (îa băieți) ei Rapid (ia fete) 
fiind virtual! clștlgători al titlurilor cu două Sl. rtWMCllv. cu o zl Înainte
— publicul spectator n asistat ia dispute .pasionante: dcrblurile Ra
pid — IJE.FJS. (la fete) șl Dinamo — Steaua (la bâie.U) coresounzlnd 
aproape din toate punctele de. vedere.

i.a solicitarea colaboratorilor noștri, antrenorii’ eahlDelor campioane
— prof. ^Sigismund Fcrencz (RAPID) sl Dan Nleulesru (DINAMO) — 
și-au expus punctata do vedere ta legătură cu desfășurarea compell-

. ■ 'tlllor. . / .
„Deși, după prima zl a turneului 

final devenisem, practic, campioni, 
aș putea spune că pentru no! acest 
campionat s-n numărat printre cele 
mai dificile. -Formula de desfășurare 
Inedită șl™ încărcată (trei tururi 
urmate de turneul final) a pus
problemo deosebite lutaror competl-’ 
toarelor, solie.tind eforturi supli
mentare în pregătire șl ma! alea In 
concurs. Ca nivel tehnic șl spec
tacular cred efi se poate vorbi des
pre un progres, evident mai ales la 
echipele din jumătatea Inferioară a 
clasamentului, care vor putea.' cred, 
influența și conta In viitoarea Ie
rarhie Internă- Dinamo a luat un 
etart slab, determinat „de lipsa de 
coeziune tehnlco-tactlcă intre Jucă
torii pregătiți Ia lot șl ce! rămași la 
club, ca sl de absența . pivotului 
Novac. Retragerea Iu! Albu a im
pus, apoi,’schimbarea întregir con
cepții de Joc, care s-a orientat spre 
o apărare fictivă, fresreind n se 
compensa astfel cele 15—20 de 
puncte pa care acest jucător le în
scria cu regularitate. Revenirea In 
formație a tal Novac (actualmente 
ta formă excepțională), creriefea 
maturității ' tactice șl a cap; c!tații 
de moblllzftre a „3"-uiu! de bază : 
Novac, Dlaconescu; DraRosuIrcsrn. 
Chlvuleseu, Cernea, dar șl 
velor Itoneș, VIsner, Sai __ 
orientarea noastră «pre un toc 
derm ofensiv, au stat -apoi ’.a 
Kucoosului, Adversarii principali : 
In ordine, baschetballșlll de In 
Steaua (din rîndurlle cărora remarc 
pa .OezeU.cJ; ce ne-au Învins In pri
mul Joc direct, au cedat insă In ul
tima parte a campionatului. dnd 
unele accidentări, dar șl neresof c'a- 
roa concepției de Joc i-au îndepăr
tat de titlu. Politehnica București — 
revelația sezonului, un lot llnăr de 
jucători cu excelente calități fizice, 
g-n comportat inegal; cu oscilații 
mari, do la meci la med, vădind 
tacă lipsă de maturitate. La- Uni- 
versItaiea-Timișoara doar un nume 
nou : Mănăilă, sportiv de perspec
tivă, care alături de Bama (de la 
FoRlchnlca-CluJ) reprezintă „produ
sele" do valoare alo acestui cam
pionat frămlntat..‘

î ț

.2 1. 
a! mfnlBțniiui afacerilor externe, alte * 
persoane oficiale.

A fost de fală V. I. Drozdpnko, 
'ambasadorul
București.

y Vjt'/1
La plecarea din'? Moscova. ne aero- 

portul Seremetlevo, au tost prezențl ' 
M. A. Lcseciko. vicepreședinte al , 
Consiliului de. Miniștri al U.R.S.S.. „ 
președintele in funcțiune ol Corni- 
telului Executiv al.C.A.E.R., N. .V. »

Uniunii Sovietico la ■ 
i : ■ -

La oleearen din‘Moscova, po aero
portul Seremetlevo, au fost prezențl ' 
M. A. IvMeciko. . vicepreședinte~ ^lil , 

președintele in funcțiune ol Corni- 
telului Executiv al C.AE.R., N. -V. “ 
Fadeev, secretar al C.A.E.R.. precum , 
șl Gheorghe Badnts, , ambasadorul . 
Românie! ta Uniunea Sovietică t 

(Agerpres) '

dintre juniori 
mm» si greci

ATENA (De la coresponden
tul nostru. AL Clmpeănu). — 
Timp de două zile, pa stadionul 
atenian ' ^Kondskakls*1' s-n des- 
fâșurnt JnUlnlrea echipelor-, oile- | 

i tlce de juniori ale Romănlei șl 
, Grode!. JDrapelele colo- două; 

țări erau arborate de jur-lmpre- 
jurul marelui . stadion.'

Tinerii noștri atlet! au venit 
In Atena cu glndul de a conti
nua buna tradiție pe care au 
statornicit-o In' codrul Intllnl- 
rilor precedente cu concurențil 
eleni. Presa amintea in ajunul 
competiției dl tatllnlrlle ^interi
oare dintre cele două echipe 
s-au soldat, do fiecare dată/ prin 
afirmarea pe prlm-olan a junio
rilor români. în !9®3 ailețllor 
noștri le-hu revenit 12 victorii, 
față de opt ' cite au dobtadlt • 
elenii, in 1M9 rezultatele au 

i confirmat pe cele - precedente.
Jar In 1971 romflnl! nu clșfignt 
13 victorii, față de șapte die nu 
obținut atlețl! greci. „De data a- 
ceastn. — scria ..To Virnn" — 

• grecii stat mol optimiști, pen
tru. că, echipa ior se află in 
torană bună".

întrecerea a fost intensă, com- 
pononlll celor două selecționa
te inccrdnd, eA se, Întreacă pe 
el înșiși, ăă stabilească noi re
corduri.

Primele «robe a-au deîfăxurnt 
cu vlnt nefavorabil (din fată), 
ceea ce a Influențat rezultatele 
la probele de sprint. Victoria ia 
IOT m plat a revenit Iul Dotrel 
Crtstudor.. cu I0.B. Probele de 
1 WșȚSOTO m obstacole, cursa 
de 110 ,.m' garduri/ ca sl arun- ’ 

•carea greutății s! suliței au font 
dominate de'atlețli noștri, rare, 
la probele respective, au ocupat 
lo—.idle 1 $1 2. :

Ln ora dhd transmit această 
corespondentă, at'.ețll jun’ori nl 
celor două țări au revenit la sta
dion pentru întrecerile dta cea 
de-a doua ■ zi (n.n. oină la 
închiderea primei ediții a ziaru
lui nostru nu- ne-au parvenit re
zultatele): re

f

1

r
I 
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Cu 34 de zile înainte de termen..Din primele etape, cele 10 echipe 
participante s-au împărțit ta două 
grupe valorice distincte. Primele trei 
R-au detașat net sl s-au angajat 
Intr-o lupta foarte echilibrată pentru 
litiu, celelalte, racle fiind hngrenate 
mal mult sau ma! puțin ta evitarea 
retrogradăriL ” •

Consider că cele trei formalii caro 
®l-au disputat supremația — Rapid, 
I.I'.I'.S. 61 I’olitelinlca București,
clasate In aceasta ordine — au evo
luat mai mult declt sațlștăcător 
intr-o compeUție destul de dificilă, 
iar Jocurilo dintre ele au fost extrem 
de pasionante. Meritorie comportarea 
echipei Crișul Oradea, situata din 
nou pe locul IV șl o mențiune spe
cială pentru . Unăra formație din 
Sa tu Mare. Sănătatea» care a confir
mat Mtfel buna evoluție din anul 
trecut ,

Regretam faptul că echipa Voința 
Brașov, antrenată de inimosul prof. 
Gh. Roșu, a retrogradat după 17 ani 
de activitate In categoria A.

Referitor la formula da campionat 
nm de făcut o sugestie pențru ediția 
viitoare in privința turneului final, 
care, după părerea , noastră, este 
mult mal .bina să g« .transforme 
tatr-ua nl patrulea tur cu partici
parea tuturor echipelor. De aseme
nea. propunem ca Întrecerea republi
cană să se încheie cel mal tirziu la 
începutul lunii maL

Privitor la pregătirile lotului națio
nal (prof. S. Ferencz răspunde din 
nou de reprezentativa Rotită ulei) pot 
arăta că sistemul turneelor l-a aju
tat extrem do mult» fiindcă aceste; 
turnee solicită jucătoarele In condi
ții asemănătoare de concurs cu mo
rile competiții Internaționale (am In 
vedere Întreceri ce vor avea loc ta 
acest an, cum slnt Balcaniada — 
Iulie, ia Iași — șl „europenele" — 
octombrie, la Varna).

Jucătoarele dta lot care ml-au 
plăcut, 'in mod deosebit Jn acest 
campionat slnt: Ciocan. Szabados;

' Nicola, Prăzaru. Tlta, Bal»! șl Iftimle. 
Evidențiez de asemeneo. comportarea 
upo- junioare In acest campionat ca : 
Golan. Boea, Vilany șl Mihallk, care 
au certe perspective pentru a 11 
promovate în lotul național Intr-un 
viitor apropiat"

LINIA FERATĂ ELECTRIFICATĂ
CRAIOVA — FILÎAȘI - TG. JIU

În’EXPLOATARE
realiza cu o locomotivă Diesel ’ 
electrică Colectivul întreprinde- . 
ril de electrificări căi ferate lu
crează. ta continuare, la electri
ficarea liniei oe distanța Ta.

A FOST DATĂ

j

1
0

1
w
J

CRAIOVA fCoresoondcnru) 
..Sdnteli". Nîstar Tuicu). Slm- 
hătă. Îs orele 13.30. a plecat din 
stația Craiova, primul tren do 
nereoane remorcat de locomo- 

l Uvă electrică, pe distanta Cra
iova—Tg.. Jiu. Locomotiva elec
trică, era condusă de mecani
cul Gheorghe VolInțlru. Gu »toeșt(

1 prilej, a fost Inaugurata linia
I ferata electrificată Craiova—FI-

llasl—Tg. Jiu care a fost dată 
ta exploatare cu 3-5 de zile Îna
inte de termenul stabilit prin 
planul de stat. Lucrătorii, Direc
ției regionale de căi ferate Crn- 

. dedică aceasta .realizare 
Conferinței Naționale a Partidu
lui» Prin electrificarea liniei. lo- 

' najul remorcat, de loromotJyele 
electrice sporește eu‘73 la suta 
față de locomotiva Diesel elec
trică. iar viteza creste cu 33 la 
«uta /fata de cea care se pOate

electrică. Colectivul întreprinde
rii de electrificări căi ferate lu
crează. In continuare, la clectrl-

Jiu — lllvezenl — Slmerla — 
Mintia. - ■

Anallzlnd stadiul de realizare 
a angajamentelor șl a sardnl- 
lor de plan, lucrătorii Direcției 
realo.nale de căi ferate Craiova 
au hotărit să le suplimenteze, 
astfel ca. plnă la Conferința ,
Națională a partidului, să obți
nă o depășire a planului de I 
producție, (exprimat In toneffitm 
convenționala, de L5 la sută, 
față de 1 la sută dl prevedea l 
angajamentul anual. Productl- 
vltatcî muncii va creste cu 0.3 , 
la sulă, Iar prin reducerea pre
țului de cost sa vor obține be- 
rteîlcll. suplimentare, de 2 3OT GOT 
let față do 1 400 DM. dt preve
dea angajamentul' anual

IMa

O etapă extrem de disputată, tornil- 
tlfi cu dialronaraa llĂcrulul. Acum,, 

află F.C. Argeș.
Ion DUM1TRIU

Rezultate tehnice : Farul — 
U.T.A. 3—1 (1—1), pjttaino — 
Jiul 3—0 (1—0).-F.C. Argeș — U- 
niversltaiea Craiova 4—2 (1—1), 

-Universitatea Cluj — Petrolul 
2-2 (0—1), S. C. Bacău — Po
litehnica 3—1 (1—1), ' Steagul

. roșu — Steaua 0—0, A.S.A. Tg.
Mureș — C.FT1. Cluj 1—0 (0—0), 
Rapid — Crișul 7—0. (1—0).

ETAPA VIITOARE.
Jiul — Rapid. C.F.R. Cluj — 

S. C, Bacău, Crișul — Dinamo, 
Universitatea Craiova — Petro
lul, Steaua — Politehnica. 
A.SJL Tg. Mureș — Steagul 
roșa. U.T.Ai — Universitatea 
Cluj, Farul — F.' C. Argeș.
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DIN TOATE SPORTURILEAUTOMOBILISM

tonul
i
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COVASNA

CONSTANȚA

«

I

NEAMȚ

SUCEAVA :

Varșovia R-a desfășurat tin 
atletic la startul căruia au

*r USV’ȘKp.

i

PRAHOVA

Ieri, in divizia B
Seria I. Sportul studențesc — Pro

gresul BrâUa 2—0 ; Dunărea Giurgiu 
— C.F.R. Pașcani 1—1 ; Poiana Clm- 
plna — Ceahlăul Piatra Neamț 2—1 ; 
Portul Constanta — F.C. Galați 3—1 ; 
Metalul București — Metalul Tlrgo- 
viște 3—0 ; Știința Bacău — S. N. Ol
tenița 2—1 ; Politehnica GâlaU — 
Metalul Plopcnl 1—0, Chimia Rtn. 
Vllcea — Progresul,, Buț^pștl.a-jO,-; i 

feeria a n-a.-i>Fo)liebhîdn iTLmJioa- B 
raj -^•.Minerul- Baia.- Mafflu3nB; Xlaz S 
n'.ptan Mediaș ric Eîectroputeroc Cra
iova 1—0 ; Olimpia Oradea — Olim
pia Satu Mare 2—0; Gloria Bistri
ța’- Chimia Făgăraș 1—0; C.?.::.
Reșița — Minerul Anina' 2—0 : Cor- 
vlnul Hunedoara — C.S.M. 
0—1.; Metalurgistul Cugir — 
Timișoara 3—0.

11 TINERI BOXERI ROMÂNI 
VOR ASALTA miRIIE EUROPENE

După o pregătire multilaterala ta- | putea fi Invitați direct ta 
derungată.oiSoailnijȚrwrezehtallv'tteu ffl •«

, niărî^ț>en6Țu“‘ CaHiifjonilele țurop®^!
■ de box rezervate ilnerllor (nfitcuțî' 

după anul 1932), Ier! s-a pus punct 
„.. Keiecjle! șl e-a alcătuit formația 

noariră pentru cele 11 categorii do 
' iii?:- greutate. Antrenorul principal. Tco- 
r-rn1 tlor N’fculeseu- secunzii sfii, ton G.I.R. - Dutnliru; Eugen Dinu șl Constantin 

Cfacă, eu ales cu grijă pe tinerii pu- 
’■? ‘I m plllșaj ăcordlnd prioritate elemcnte-

. — lor ta rare s-a constatai o ÎmbinareLa Braila S-a inaugurat a puterii fizice șl a temperamentului 
de luptător, cu calitățile tehnico ne-,

Un nou stadion spune că antrenorii nu reușit .ta ope
rațiunea de selecție n reprezentanțl- 
10r români, printre aceștia afilndu-se 
cîțlva tineri care, cu multă probabi
litate, vor ajunge. In anii următori; 
boxeri de frunte și chiar campioni a! 
țări! noastre. Cînd facem asemenea 
afirmații ne gtadlm. ma! alea, faj 
Marian Cullncae (semigrea), Vaslle, 
C'roiioru (mijlocie), Slmlon Cuțov 
(semlușoară), Dinu Conttar.it (muscă) 
Bau Marian Lazăr (cocoș), tineri cu 
toții foarte bine tazostrnțl pentru 
box, unii dintre el pullndu-ce Insrele 
de pe acum ta lupta pentru'titlurile: 
naționale ta seniori (de altfel, con
form unei precizări a federație! da 
box, acel dintre' pugillțtl care vor 
trece cu bine examenul do 1a Cam
pionatele europene de tineret.

BRAlLA (Corespondentul „Scln- 
tcll". N. Grlgore Mărășanu). — Ieri, 
In prezenta organelor Județene .șl mu- 
nldpare de partid sl de «tal. a u- 
nor cadre cu munci de răspundere de 
la Consiliul Național pentru Educație 
Fizică si Sport sl a until numeros 
public, s-a inaugurat, la Brăila, sta
dionul de atletism.

•Situat Intr-o pitorească zonă a ora
șului. noul stadion atletic "este una 
din bazele complexului sportiv care 
sa află in construcție aid si care ea 
va compune. In final, din bazin aco
perit de tool (dat In folosință), sta
dion pentru fotbal cu 20 COT locuri : 
bazin de Înot descoperii : bazin Pen
tru efiriturl de la trambulină, an
sambluri de terenuri de volei, hand
bal. tenis do dmp sl popicărie.

a finalan! .câmp tona.tclort țărlDl alta. ttoOal- ...
obiectivul Întrecerii continentale, 
competiție la caro sperăm că se vor 
afirma' In fața j concurenților — nu
meroși și puternici din alte țări 
europene sl Iși vor prinde la piep
turi medalii strălucitoare. Iată, In 
ordinea categoriilor, po. reprezentan
ții Românie! pentru galele europene 
ce vor Începe de la 3 iunie in hala 
patinoarului ,,23 August" din Bucu
rești : Alexandru Turei, Dinu Con- 
durat. Marian Lazfir. Ion Adam, Si- 
mlon Cutov. Adrian Guta. ilinil’n 
Clmpoleșu, Nicolae Băbescu, Visile 
Croitorii, Marian Cullncae si ton 
Rulcu.

După cum se vede, din formație 
lipsește unul dintre, cel .mai talentațl 
tineri boxeri, Sandu Mlhalcea, vino
vat de abate»! de la programul do 
pregătire. Se pare, totuși, că, In urma 
angajamentelor luate, lui Mihalcea 
1 se vn mal da o ultimă șansă pen
tru , a ocupa un loc In formație (Insă 
la categoria semimljlode), dar, pen
tru aceasta, va trebui aft treacă o 
probă deosebit de grea:: să facă un 
med foarte bun. astăzi, In compania 

•campionului seniorilor. Victor Sllber- 
man. In-caz contrar, Clmpoleșu — 
mal puțin puternic dedt Mihalcea, 
insă mal bine pregătit șl mal dlscl- 
p'.ltusi — va cămine tltutar.

Valerin M1ROXESCU

IfW

4'_ *

rapidiitelor (fazâ din meciul Rapid — Poliîahnica)
Foto : Gh, VințUS

' primăverii 
un succes

E®te pentru s dncca oară cină, In 
organizarea școlii de șoferi amatori 
din- Bucuroșii (eare, pa lingă misiu
nea ei de bază, se ocupă cu multă 
consecvență de promovarea automo
bilismului ca sport) a avut loc, pa 

. un traseu atrăgător, „Raliul primă
veri,!". Slmbătă șl duminică pe ruta 
Bucureștl-Slnala-Brașov-Slblu (la du
cere) șl Slblu-Rm- Vllcea-Plteșll- 
Bucure.șli (la întoarcere), peste 40 de 
echipaje de aulomoblllștl din Capi- . 
tală și dta Județele Sibiu. Argeș, 
Brașov, Dolj, Vllcea șl-au încercat 
aptitudinile și priceperea personală, 
eu verificat capacitatea mașinilor ta 
condițiile Impuse da regulament. în 
general, după cum remorcau Iert .ofi
ciali aj competiției, partea privind 
regulnrilnreo Întrecerii (distanțele 
menționate au trebuit să fie -sirfibă- 
tate cu o medie orară dată șl, bine’ 
înțeles, respectind strict regulile do 
circulație), a tas! „absolvită" cu bine 

"ds mnrea ra.ijorliale a • concurauUlo-; 
Probele de departajare — cita două 
Ia Sibiu șl la București — au erm- 
stat in schimbarea cit mal rapidă 
a. unei roți șl o cursă de viteză In 
slalom printre popice. De nitfel, a- 
caste probe au reprezentat șl partea 
cea mai spectaculoasă a raliului, 
foarte numeroși amatori de automo
bilism din cele două orașe fiind 
prezenjl la capelele cia clapă in ca
litate de spectatori. Ca de obicei, ta 
completarea com perii Iilor ce le or
ganizează. echipaje ale școlii de șo
feri amatori au prezentat o demon- 
sirațle de măiestrie fn ’ conducerea 
automobilului.

I-i ora ctad se Încheie prlmn edi
ție a ziarui.il nostru, juriul raliului 1

nu definitivase clasamentul generat, 
Indiferent lrtsâ .de ordinea In clara-, 
meni, cele 43 de echipaje care au 
Încheia! concursul pot fl mulțumită 
de faptul că au petrecut in mod plă
cut șl ulii timpul liber de la.sfirșltal 
săptamtalL practiced un spori în
drăgit. Este ■ o satisfacție pe caro 
ne-au "mărturisit'-o. la sosirea din 
raliu, Intre, alții, bucureștenil Dan 

’Constantlnpscu șl llfizvan Pirifanu
— foști rugblști de.jperforaia nțfi, 
acum automobllig'd amatori — caro 
au pilotat o 1PDaaie 1 IOO“.

• La 
concurs
fost prezanțl component! ai totalul 
olimpic ăl. Poloniei. Cunoscuta sprin
teră Irina Szewinska a cîștlgat proba 
da 2OT m plai cu timpul de 23” 2/10. 
lor în proba de I®) m plat ne primul 
loc a-a clasat Dlugolnecka cu 11" 7/10. 
Cursa masculină de 2OT m a revenit 
Iul Werner, cronometrat ta 20” 0/10, 
secondat da Bademkl (21”).

■ re" ? -t7 F" ' ' ' ’’-1* -i ' ' .

• ir. localitatea IuRoslavă Trzlci a-a 
disputat „Marele premiu al Iugo
slaviei" la motocros, cea de-a 3-a 
probă .a campionatului mondial 1® cla
sa 230 cmc. Victoria a revenit belgia
nului Joel Robert cu 37 puncte, ur
mat do compatriotul căii Syivnta Ge- 
boerâ — 38 punric, finlandezul Ka-, 
ie.vi VchkOTen șl sovieticul Pavel Ru-

it

.
In cadrul eompellțlcl de ca- 

hoiaj-ăcadeinlc „Regata Mann-1 
helm" sportivii români au obți
nut două aplaudate vlctorlL în 
proba de 2^ plus 1, . echipajul 
României (Tudor — Ceapura) a' 
terminat pe primul loc cu timpul 
de 7’13’’66/IOT. Proba do 4 plus T 
a fost ctștlgată de echipajul 
României In 0’11’WIOT. De re
marcai? că .echipajul secund ,al 
României s-a clasat pe locul do1, 
cu 6,ifl,'57/i(X).--La schlf a terml- 
roit tavtagălor Buergta (Elve
ția) — 6*52'T3/iOT. Formația el
vețiană Grnșshopers-ZOrlch a o- 
cupat primul , loc ta 2 fără cir- 
mad. Echipajul Românie! â ocu
pat locul trei.'

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

a drumurilor. Astfel, se continuă . 
In ritm Intens asfaltarea drumuri- ț 
lor Brădeștl — Gheorghenl șl Cos- l 
meni — Tg. Secuiesc. Dc-asemenea, ' 
a mceputetaodetriîzaren drumului 
care duce sprș Iacul Sflnta _ Ana, j 

rai
Strungarii 

bdcalaureafi
Tlnărul colectiv de muncă al Uz!- i nei do utilaje șl piese de schimb 

! din Suceava ș!-a sporit rîndurlle ț cu noi muncitori calificați. Este 
1 vorba de absolventa cursurilor 
1 postaceale do calificare, pregătiți 
l In meseria de strungar- Printre ei 
; se numără și 10 fete. încă din pri- t. mele zile, foștii liceeni, asiări 
( strungari calificați, depun un Inte-

Gindirea tehnica j 

în acțiune j 

_ ___ ______  ___ __ ..... .. La Cablnelul tehnic al uzinelor l 
1 res deosebit în muncă pentru Înde- de utilaj petrolier „1 Mal" din Plo- ' 
( plinirea exemplară a sarcinilor'de- Iești au fost depuse, de la Începu- ( 

'__"____ '_____'________________ tul'anului șl plnă ta prezent, 7OT. de 7
propuneri de Inventa sl Inovații. * 
Dintre acestea, IOT de propuneri au l 
șl (ori aplicate In producție- tar al- ' 
tel® fie găsesc țn dKerlte stadii de- ) 
experimentare. Multa dintre | ele i 
aduc importanta economi! de ma- J 
terii prime șl materiale, contribuie 
ta perfecționarea unor tehnologii de' j 
fabricație șl fa îmbunătățirea” call- t 
tățli produselor. i '

producție ce Ie revin.

Edificii 
social-culturale

In noul, cartier de toculnta „Crl- 
?an II" dta Slatina, care va Însuma, 
In final, pesta 5 COT țle apartamen
te, se ridică o serie de edificii so- 

. riale. Printre acestea se numără o 
ț modernă grădiniță ’ pentru copil cu 
!240 locuri șl o crasă cu IOT de 

locuri, clădirea liceului pedagogic 
prevăzută cu 10 sfiil de dasă șl 
tabornloarc,. un internat aferent cu 

\ pasta 2®0 de tocuri, o cantină și 
1 altele.

Tonul face muzica
- - - - - - ——— \

i

I

Casa corpului didactic din Sftatu- | 
Gheorghe desfășoară o rodnică ac
tivitate menită să îmbunătățească I 
permanent metodele muncii : in- , 
HtrucUv-educalive din grădinițe. 
Printre altele, aici s-a luat Iniția- i 
tlva de a sa Îmbogăți cunoștințele 
muzicalo alo educatoarelor. In a- 
cost scop, sittl organizate cursuri de 
muzică, in cadrul cărora, sub În
drumarea profesorilor de speciali- i 
Late, e-duca‘.oarele Învață noi dnte- 
ce, după care, la rindul lor. li In-' 
vata pe cop!!. Cu alte cuvinte, 
face muzica I

\ Bucurii nu numai 
j pentru copii

1 Una din surprizele actualului se
zon1 estival pe litoral este rezerva
tă părinților care vLn In vacanță cu 
copii mici. El pot pleca fără grijă 
la plajă, Jn excursie ®au spre toru
rile de agrement. Copiii și-l pot 
lăsa la crețe sau la grădinițe, sub 
o . îngrijire atentă, glgufă în peri
oada de virf a vacanțelor, pe,litoral 
vor funcționa 14 asemenea crețe șl

• Cu toi timpul nefavorabil (vtat 
și frig) la Paris po terenurile de la 
„Roland Garros" au continuat între
cerile campionatelor internaționale 
de tenis ale FranjeL în proba de 
dubiu masculin a fost înregistrată 
o maro surpriză s cuplul Ule NSs- 
lasc, ton Tiritc a rost eliminat de 
belgienii HomberBen-Mlgnot cu 0—1. 
3—G, 11—9, Dibley șl Mașiers (Aus
tralia). au învins , cu 0—1, 0—2 pe 
Sanlcl-Murețan (Romania).
_ In proba de simplu masculin, 

0—2, 2—0, 7—5 pe Juan Gisbert (Spa
nia). Sîpore (Australia): a.: cișilgat; 
Ia Parun (Noua Zeelandâ) cu 0—4. 
0—2, 0—3 ; Pletrangell (Italia) a 
dispus cu 0—3, 0—2, 4—0, 0—1 de 
Flltol (Chile), in Ump ce argenti- 
neanul Vlllaa a cișilgat neașteptat 
cu 2—0, 6—2, 5—7. fl—0, 0—-3 ta fata 
maghiarului Barany, cnre-1 elimi
nase po Ion Tiriac. .

o în cadrul concursului Internatio
nal stleilc desfășurat la Modesto 
(California), sportivul do culoare 
Roti Milburn (S.U.A.) și-a egalat 
propriul Bău record o! lumii ta oroba 
de 120 yarz! garduri : 13". Henry
1 lines (S.U.A.) n clțtignt proba de 
săritură ta lungime cu o remarcabilă 
performantă : 8.40 m (a doua per-
' -mantă mondială, duoă recordul 
lumii dellnut do Beamon cu 8.80 m).

• Campionatul luicr-britaulo de 
fotbal a luat sflrșlt o dată cu des- 
Eășurare's medului Tora Galilor— 
Irlanda do Nord, cars a avut Icc la 
Wrexham. Jocul s-a inshelat cu un 
rezultat do egalitate (0—0). Pc pri
mul Ioc In clasament au terminal la 
egalitate Angțla șl Scoția, cu dte 
•I puncte.
• Eelilpa de rugbl a Angliei sl-n 

început turneul In Repuhllcn Sud A- 
îricană. lucind la Pretoria cu o se
lecționata regională alcătuită din to
cători din Transvaal. Jocul a-a în
cheia: cu un rezultat de cMllt-ale ; 
13—13 (5—9). inljjnircn a tas! urmă 
rltă do peste 50 COT de spectatori.

Prolsy (Franța) l-a întrecut cu.0—4,
j

grMlnlțe.

Cămine pentru 
copiii chimiștilor 
Potrivit hotariril consiliului' oa- t 

monlloc muncii, o parte din bane- > 
ficlLle realizate la Uzina de fibra \ 
chimico Săvlncțtl au Început sil fie < 
folosita In vederea construirii șl ‘ 
amenajării de cămine șl grădinițe i 
pentru copil! chlmlșlllor de j aici. ’ 
De curina. a fost dat In folosință I 
cel de-al doilea cămin din acria » 
celor prevăzute a fi amenajate cu 1 
IOT locuri. E3 dispune de condiții i 
dintre cele mal bune, pentru o-

i [ ii I i

cu MO

I

fa-'?
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dintre cele mar bune pentru o- 
dlhiw șl educarea copiilor. Peste 
puțin timp vor începe lucrările la 
construcția unui nou cămin cu 3OT 
locuri.

cerințelor de informare si 
i mentare geografica, istorică, rnlwX'i oî C? i .

<ssm

Monografia 
județului

în. ritrlriale. llbrfiriLlor dta Bacău
1 a apărut o monografie a județulul> 
1 lucrare d^ sinteză caro răspunde 

;1 docu-
.. .. . I. econo

mică șl social-culturală. Stat pre
zentate. dc asemenea, principalele 

. obiective turistice. Lucrarea este 
însoțită de hărți, planșe șl foto
grafii din diferita domenii de acti
vitate.. La realizarea el a lucrat un 
colectiv do specialiști, bun! cunoș- 

, călort a! meleagurilor dintre BLs- 
trlța. s! Troluș.

Vești bune pentru 
automobilist'!

1 Pentru a spori accesul spre 
I punctele turistice și stațiunile bai- 

neo-cllmaterlcc din județ, se desfă-
I ȘOCiră Q£Ilp’ț3 lnorAH

Complex comercial
Rețeaua comercială din orașul 

Zalău va beneficia de un nou com
plex comercial, ci o suprafață de 
circa” SCOT mp. El m construiește 
In poul cartier- f5Slmlon Bărrțuțta” 
șl va cuprinde uh magazin cu auto
servire. unul pentru articole me- 
talo-ch|mice, galanterie, parfume
rie etc. Tot aid se amenajează spa
ții pentru un oficiu poștal și tele
fonic, precum șl pentru unltațl 
prestatoare dc servicii către popu
lație. Complexul va fl întregit cu o

 j

eles.pt
Conttar.it
ziarui.il


a O.P.A.E.P.
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șira legice prin aceasta, ele 
Importări ffi prindpială pentru
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I 0*7*=îri1»- c» V.4S*-'.“A. s'«i til’t 
nul irakian a cerut convocarea unei

IRLANDA DE NORD

mișcarea
le — au dezbătut

Company-, precum si alte 
Jri accidentate. procedează

'V

î‘;

*9 
or* nii-3

• Bhutto,- președintele Pakistanului,

iunie a.c., se vor desfășura pe. du
rata a trei zile — a precizat sssșțȘS 
indiană de preta. P.T.L, citind sursa

$

minării problemei legato de ampla
sarea, pa viitor, a diferitelor orga- 

' nisme ale Pieței > comune intr-o țară.
sau alta. “ '

5, i k

au loc schimburi1 de păreri In vede
rea organizării unei Iritilnirl a capi
talelor ■ europene — acțiune proDusfi, 
do Asociația mondială a orașelor In- 
frăUte : In ocelasl timo s-a initial o

poarelor europene

reuniune ar putea Juca un rol debse-

mente menit ta asigure fiecărei na- 

a se dezvolta nesUnjenlț. prin sublî-

î

MOSCOVA 28 ■ (Agerpres). — 
După cum anunță agenția T.A.S.S., 
duminică dimineața, In cea de-a 
șaptea zi a vizitei sale oficiale in 
uniunea Sovietică, președintele Sta
telor Unite, R'chard Nixon, îm
preună cu soția. Patricia Nixon, n 
asistat la serviciul oficiat la Casa de 
rugăciuni a comunității baptiste din 
Moscova.

Reacții pozitive după semnarea acordurilor 
sovieto-americane privind limitarea armelor strategice

VARȘOVIA. — într-o declarație a- în acetaș! timp limitate ca amploare,
cordntfi agenției P.A.P.. mbitetrul întrucât nu a fost inclusă o clauză
afacerilor externe al Poterii el, Ștefan -c—.... 
Olszowskl, a opinat că semnarea 
acordurilor sovieto-americane pri
vind limitarea armamentelor strate
gice „Înseamnă stoparea Înarmărilor 
strategice șl, prin aceasta, ele nu o 
Importanță prindptală pentru lnfri- 
rinrea curselor înarmărilor In ansam
blu-. El e arătat că acordul semnat 
contribuie la progresul desUnderil șl 
colaborării, reglementării pașnice a 
problemelor, relatează agenția P.AJ?.

TOKIO. — Purtătorul de cuvth.1 ofi
cial Japonez a declarat că guvernul 
nipon apreciază acordurile sovieto- 
americane privind llmâinrea arma
mentelor strategice, conslderindu-ie

PIAȚA COMUNĂ:

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — 
La Luxemburg s-au Încheiat lucră
rile Consiliului ministerial ai Pie
ței comune, la care au participai supranațlonala pn
miniștrii afacerilor externa din cele Intra In atribuția
șase țări membre ți din țările can- ---------
dldato la Piața comună (Anglia, Ir
landa, Danemarca și Norvegia). Au 
fost examinate o serie de probleme 
cam gtau In fața Comunității Eco
nomice Europene șl, ta special, cele 
legata de? pr ’~“* .. .. .
nivel Înalt a 
pfbi

iregătlrea reuniunii la 
___  -"țărilor Pieței comune, 

Erogramată pentru octombrie a.c. 
l Paris. Agențiile de presă infor

mează că, in timpul examinării 
principalelor probleme care preo
cupă CJE.E., Intre parteneri au 
ieșit ta evidenta serioasa divergea- 
ța care au zădărnicit elaborarea u-

i'INCiDE»
BELFAST 23 (Agerpres). — în 

Irlanda de »Nord situația poilU'cS. a 
continuat să se agraveze la sfirșltul 
acestei răplfimtal. în timp ce pe În
treg -teritoriul nord-Jrtandez erau 
semnalate noi . acte de violență "A-'ex- 
pioidl de bomba la Londonderry, 
Hall șl ta alte- localități, precum șl 
rafale de arme automate" trase de 
persoane neldentlfioate — In capitală, 
Belfast, s-a desfășurat slmbătfi un 
marș organizat. de extremiștii pro
testanți. La aceasta manifestație au 
luat parte clteva mil de persoane.

în noaptea de slmbătfi spre dumi
nică, la Belfast a avut loc. ta car
terul catolic, o explozie deosebit de 
violentă a unei bombe, care a' pro
vocat, potrivit primelor știri, patru 
ttîorțl șl numeroși răniți.

Realizarea șecurilățU s! cooperării • 
Pa continentul nostru, atît de greu 
încercat in Sete două conflagrații ; 
mondiale, concentrează: Intr-o tot 
mal maro măsură, preocupările opl- : 
niei publice, Impunlndu-se ca o do
minantă a conștiinței poHllce a po
poarelor din Europa.

După cum aste știut In urma e- 
fprturllor depuse de statele socialis
ta șl de alte state iubitoare de Dace, 
de forțele progresista șl democratice, 
în ultimii ani problemele ©ecurllătll 
europene au Intrat în faza trecerii 
la măsurile practice, concrete,. Dez
voltarea ‘ dialogului sl tratativelor 
dintre guvernele statelor europene. 
Intensificarea schimbărilor" economi
ce, tehnlco-stllnțlflco șl fn âlte do
menii. încheierea și ratificarea - unor 
importante acorduri și. In Primul 
riad, a tratatelor eovietd—vest-ger- 
man șl polono—veat-german. pro
gresele pe calea opre recunoașterea 
realităților postbelice șl normalizarea • 
relațiilor Interstatale — toate au-n- 
vuț consecințe favorabile pentru pro
cesul de destindere șt Înțelegere. Oc- 
sfgnr, realizarea securității euroocne 
eșle șl rămfne o problemă a relații
lor interstatale.; ea Implică. în’ mod 
evident, responsabilitatea guvernelor, 
participarea tuturor statelor europe
ne. în același timp, a devenit tot mai 
evident că. In epoca noastră, clnd se 
afirmă tot mal pregnant rolul po
poarelor In viața Internațională, 
cuvlntul si acțiunea opiniei publice 
ou o pondere tot mai accenluAiă si 
pentru înaintarea, pe calea securității 
europene.

Este o realitate făptui că In am
pla dezbatere In turul problemelor 
europene s-au angajat, alături de 
guverne, organizații sindicale si ob
ștești. partide s! formațiuni polithjo 
cu orientări diferite, parlamentari, 
mișcări" pacifiste, de femei, do tine
rel, personalități ale vieții pub’.lteda 
diferite concepții filozofice si -ci:- 
gloase..oameni de cultură si artă, 
plutitori al cultelor, cpnflrmîndu-sa 
astfel că obiectivul securității sl coo
perării europene — ce se Înscrie ne
mijlocit In sfera Intereselor, vitale 
ale maselor — oferă o nlatformă de 
mobilizare șl unire a celor mal largi 
forțe sociale sl polltlee. a tuturor 
popoarelor europene. AcUonlnd In 
comun — po deasupra deosebirilor do 
convingeri politice s! Ideologice — 
aceste forte pol Influența conside
rabil cursul evenimentelor politico de 
pe continentul nostru, not contribui 
la Identificarea modalităților de so
luționare a problemelor, pot exer
cita o fnrîurire eficientă nsunra gu
vernelor In aDrlilnul eforturilor spre 
destindere, pace «I securitate In Eu
ropa.

Aceeași agenție anunța efi președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Koslghln, l-a primit 
duminică la Kremlin pe secretarul 
Departamentului do Stat al S.U.A., 
William Rogers,’ Int cererea acestuia. 
S-a procedat, cu această ccailcj la 
un schimb de păreri privind rela
țiile economice și comerciale dintre 
U.R.S.S. șl S.UJL . , „

I î
i1 

’f;

___________3 
chemind ta interzicerea totală a ar
mamentelor nucleare. Este necesar, 
totodată, n rțms purtătorul de cuvlnt 
nu numai să se înghețe șl să se limi
teze cantitativ armele nucleare, ci sA 
se" Ia, totodată, măsuri eficiente pan-, 
trj a opri îmbunătățirea calitativă a 
armelor nucleare de distrugere. ;

"  ", '■ ■'''■■ |f
OTTAWA. — Mitchell Sharp, mi

nistrul canadian al afacerilor externe, 
a salutat semnarea acordurilor so- 
vfelo-americane privind limitarea ar- ; 
mămentelor strategice, subliniind) că 
„guvernul său a fost totdeauna în 
favoarea unei rixluceri reciproce și 
echilibrate a forțelor”

nor hotăriri definitive. Delegația 
franceză s-a pronunțat din nou Îm
potriva” atcjntuăril „prerogativelor 
supranational) preconizate pentru a

L_ '... —;ij unor organisme-
ale .Pieței comune". Ca urmare a 

/divergențelor de opinii, se anunță 
că președintele Comisiei Pieței co-- 
mune. Manaholt, a amenințat cu 
demisia In .bloc n comisiei — or-' 
ganul executiv al C.EE. — dacă nu 
se va trece la examinarea proble
melor politice care preocupă organis
mul economic vest-european. Dlver-J 
gențe.Intre parteneri s^au mani
festai, de asemenea,'In cursul exa- 

X «,D J i „ta 1!„ s 1, .4,~‘ ______ ÎL.

fascisto
■ j fr • . ‘ ț. $*<

. . . f ‘ . ' . ■ ■ ' i 4
Mii do coldjeni ai Romei demonstrind Impolriva acțiunilor cercurilor noo-

Jț

,în mod concret. In ultima vreme, 
această largă mișcare tic masă Ișl 
concentrează atenția in direcția con
vocării conferinței general-europene 
pentru securitate șl cooperare, ceea 
ce dovedește că tn eonțlllnta po
poarelor europene se întărește lot 
mii mult convingerea că, 'secasU 

bit de Important în procesul de reali
zare a securității -europene. Adepțli 
acostai Idei pornesc de la consta-1 
tarea că în prezent a-au creat toate 
premisele pentru trecerea ta Drecă-' 
tirea practică a conferinței, inclusiv

ȘI A COLABORĂRII EtM 

p^îlna gb aciiune unitară a unor largi torte sedate si politice 
j (h

securitate șl cooperare din marile 
‘ porturi șl întreprinderi europene.

Diverse organizam internaționale — 
Consiliul Mondial al Pădl. Federația 
Internațională ’ a-Femeilor Democrn- 

... . ___ . K tete FederațiaI foștilor combatanți șl
cearcă «ă bareze drumul spre edl- luptător! din Rezistență. • Federația 

oamenilor de ' silință.
„Pugwash- sl altele — ....
In mal multe rindurl diferite aspecte 
șl au adoptat rezoluții In înrlllnul 
convocării conferinței general-euro
pene a statelor, j Deosebii do active 
«-au'dovedit organizațiile naționale 
îl internaționalei de tinere*.’care au 
Inițiat îl .organizat manltestfir! Im
portanta cum au fost înUInlrea de la 
Snâgov șl. ulterior, tntilnlrile de In 
Helsinki. MOnchen si Florența, cu 

. participarea ’reprezentanților unor 
organizații de tineret toarte variate 
ca orientări ,ți tendințe politice.

Tonte aceste manifestări dau ex
presie dorinței ferme a popoarelor de 
a asigura s! contsollds pacea In Eu
ropa. In același timp, ele prezintă 
Importanta sl prin aportul Ia contu
rarea concepției despre securitate 
europeană, ca un sistem de anaaln-

 ■
... , ițk za.:
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prin organizarea unor. reuniuni mul- 
tliateraie. cu participarea tuturor, 
statelor Intcre.wi’.e în același timp,- 
el nu Ignoră că există Încă forte 
conservatoare, retrograde. Intere.sate 
In perpetuarea încordării, caro te- 
c_____________ _ _i'.
flearea seciirtiățll, cercuri care cau
tă să tergiverseze organizarea soațe-, 
rin-,ei europene. Apare, de aceea. -"J 
allt mal necesară Intervenția’, activă 
a opiniei publice, manifestarea des-i 
chlsâ a voinței el de pace, ca fac
tor menit să contribuie ailMtanțuil 
1a, Învingerea rezistentelor, la acce
lerarea convocării conferinței sl la 
pregătirea unul climat favorabil des- 
făsurărli el cu succes.- , - - <

O serie de acțiuni rare au/avut? 
loc sau care ®e află In curs de des
fășurare in țările europene slnt edi
ficatoare pentru acest-proces de ac
tivizare a opiniei publice; "Presa con
semnează zilnic noi luări de poziție 
din partea unor oameni politici, par
tide si organizații naționale sl inter
naționale In favoarea convocării con
ferinței europene. Numeroase coloc
vii, „mese rotunde-, scmlnaril. con-

BRUXELLES 28 (Agerpres). — La 
Palatul Congreselor din Bruxelles au 
continuat duminică dimineața lucră
rile Conferinței internaționale pentru 
Nântlbla,'consacrată lichidării asupri
rii coloniale, intensificării sprijinului 
țărilor africane, al tuturor forțelor 
progresiste șl antjlmperiallște din 
Întreaga ’ lume pentru cauza luptei 
poporului namlblan. Lutnd cuvin lui, 
v 1 coprețedin tel e Orgnnl za ț I e 1 Pop ulare 
din Africa de sud-est, M. Muyongo, 
a evocat lupta poporului namlblan

Palatul Congreselor din Bruxelles au

BAGDAD 28 (Agerpres). — Guver- ml . iran IrSrica ir» . r> ,n<s»«»* , /ij^nr5n.nnp.vc :
reuniuni extraordinare a Organizației 

, statelor arabe exportatoare de pe
trol (O.P.A.EP.), pentru a examina 
situația creată in urma conflictului 
Intervenit intre nutorltăUle de la 
Bagdad și companiile petroliere străi
ne, anunță agenția oficială irakiană 
de presă. într-o telegramă adresată 
secretariatului’ O.P.A.E.P. se su
gerează'ca lucrările reuniunii ex
traordinare sft.se desfășoare Ia 7 iu- 

' nie. în telegramă oe arată că „reu
niunea va trebui să examineze pro
blemele ce s-au ivit ca urmare a po
liticii arbitrare practicată de socie
tățile po'rollere slrăine ce operează 
In Irak”. După cum se știe, „Irak Pe-

NOULUI CABINEI LIBANEZ
! r ■
, BEIRUT 28 (Agerpren). - La Bei
rut s-a anunțat oficial că Saeb Sa
lam, personalitate politică libaneză 
Însărcinata de președintelor Libanu
lui, Suleiman Frangleh, cu âlcălulrea 
unei noi echipe miidsteriale, a for
mal noul guvern libanez In urma 
consultărilor avute cu parlamentari 
șl .membri .al fostelor guverne.

: Prevăzut Inițial să fie alcătuit din 
18 membri, noul guvern ee limitează, 
deocamdată, la 10 persoane, din cauza 
unor dificultăți de uliknh oră In 
cursul tratativelor politice ce au pre
cedat formarea echipei guvernamen
tale. Membrii acesteia slrit toți par
lamentari. exceptirxl; pe Khalil Abu 
Hâmad, care " a păstrat portofoliul 
afacerilor externe. 

ferlnțe și- sesiuni 'științifico dezbat _ ___ _
problemele primordiale care ar pu- țluni n continentului posibilitatea de
tea fl Înscrise pa agenda conferin- - ’----- " - " ”
țel. în diferita țări se for- mierea însemnătății ne care o au: In
meazfl comitete șl grupuri națio- această privință lichidarea definitivă
na’o centru «ecurltatea curopoanA din relațiile Intereuiwene a politicii
So pregătește organizarea unei con- ° ............ ■ - -- •■■■
ferlnțe, Interparlamentare pentru 
cooperare șl securitate In Europa : 
au loc schimburi de păreri In vcrle-

aceaslă privință lichidarea definitivă 
dinB relațiile Lntereuropene a politicii 
de dominație șl dictat, de tortă sl a- 
menlnțare cu forța, Întronarea prin
cipiilor respectării independentei ti 
suveranității naționale, egalității ta 
drepturi, neamestecului s! avantalu- 
lui reciproc. Este o concepție In fay 
voarea căreia, după cum se știe. , 

„ _ _ _ _ — _ Romfinia a rhllltat șl militează cu
tatilnlre intre milltanțli pentru pace. consecventa, staturi de celelalte state

1 ■ ' ' :, . ■. ■ - ■

impolriva exploatării erfnccne a re
gimului rasist din Republica Sud-A- 
trlcană șl a monopolurilor Internațio
nale, exprlmtad, totodată, decizia 
namiblenllor do a desfășura o luptă 
hotărltă, plnfi la victoria tlnâlă. împo
triva dominației coloniale. Reprezen
tanți din R.D. Germană, Maroc, An
glia, Argentina șl din alte țări și-au 
exprimat simpatia șl solidaritatea cu 
lupta poporului din Namibia pentru 
eliberarea sa națională.

tro’eîun 
monopoluri occidentale, ______ ___
la o reducere deliberată a producției 
da petrol. In declarațiile ministeru
lui de resort din Irak, date publici
tății, se relevă că scăderea produc
ției de petro! de către „Irak Petro
leum Company șl societățile afiliate 
acei)teta aduc mari prejudicii econo
mice IrnkuluL

Potrivit relatărilor agențiilor U.P.T. 
șl France Presse. autoritățile irakie
ne au cerut, de asemenea, convocarea' 
unei conferințe extraordinare a țări
lor exportatoare de petrol pentru a 
examina implicațiile disputei Inlof- 

’ venito intre guvernul de la Bagdad 
șl companiile petroliere străine.
—----------------------- - ----- ----- j-------------

VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager- 
pres). — Detașamentele patriotelor 
sud-vietnamezl continuă atacurile a- 
supra orașelor Kontum. Huo șl An 
Loc. Agențiile France Presse și As
sociated Press relatează că pentru 
a patra zi consecutiv unități alo 
F.N.E. au lansat, In noaptea de rim- 
bălă spre duminică, asalturi asupra 
orașului Kontum. Elemente avansate 
ale tortelor patriotice, ianslnd atacuri- 
surprizft Împotriva dispozitivelor peri
metrului defensiv oalgonez, in regiu
nea de nord-est a orașului, au ocu
pat poziții șl postul de comandă, al 
divizionului Si al armate! naigoneze 
și au ajuns plnfi ta apropierea aero
portului orașului. Lupte ,deofiablț,de 

.^yScdpnte au'^foTt semnalate' ■ du:,ntalț 
£ ,®i;diniinoata 'ta ■rn^ TOUlte’ -fĂtirate 

ro"din nord? nord-estal “șl1 fcud-rctul 
orașului Kontum, unde efective ale 
forțelor patriottce' au ocupat nume
roase dfidlrl. Situația critică In caro 
se află trupele solgondze. relevă a- 
gențta- Associated Press, a ’ Impus in
tervenția elicopterelor aparțlnlnd tru
pelor de la Snlgon șl n celor ameri
cane. ' " .

I Potrivit șUrildr transmise de co
respondenții agențiilor americane, o- 
rașul Kontum, unde tortele patriotice 
au încercuit trei din cele patru regi
mente saigoneze dislocate pentru a- 
pflrarea localității, «de complet Izo
lat. Asaltai detașamentelor F.N.E., 
susținut de formațiuni de tancuri, a 
provocat decimarea unităților caro 
asigură sistemul defensiv al orașu
lui Kontum, Aprovizionarea trupelor 
suigoneze. pe calea aerului, este 4n- 
greunalfi de puternicul fir de artile
rie al forțelor patriotice. Agențiile

socialiste europene, adudndu-șl. Prin 
dezvoltarea contactelor cu celelalte 
etate, prin Inițiativele și prin dife
rite manifestări Internaționale pe 
care le-a găzduit, prin Întreaga sa 
politică externă, o contribuție pre
țioasă fa Drotireral cauze! securității Mx-uriwie» șl- codarea . m. tairopa, 
euronene. avlnd ta bază autoritatea morală a.

In contextul larg al manifestărilor 
de opinie publică se Înscrie șl Iniția
tiva organizării. Intre 2—5 Iunie a.c 
la Bruxeliea. a Adunării reprezentan
ților opiniei publice pentru secu
ritate șl cooperare europeană. Hotă
rî rea de a convoca această adunare \ 
a fost luată, după cum se știe, de 
reprezentanții unor curente sociale 
șl politice, al unor organizații, pre
cum ti de personalități proeminente 
ale vieți! publice din mai multe țări 
europene, printre care sl Romania. „ rola!Mr,re reciprocă-. Opinia nu- 
Intrunltl fa Bruxelles, ta luna iunie biică șl conducătorii politlr! «Int che- 
anul trecut. mail să acționeze In. propria lor sferă

în concepția Inițiatorilor, aduna- do competentă șl rc-TOoataMIttate. 
rea are drept scop «5 aducă.proble
mele securității șl cooperării euro
pene ta fața unor uături ti mal largi 
ale opiniei publice, să permită o

■ ’ =

întrevederile Ia nivel 
înalt cUntre tedlra Gandhi,'primul' 
ministru al Indiei, și’ Zulfikar. AU 

prevăzute să Înceapă in india la W 

rata a trel zlle — a precizat agenția 
indiană do presă P.T.L, citind sursa 
informate din Delhi.

Pentru emularea legii 
„Can". Delegații la conferința 
sindicală a celor 33 (MX* da mineri ,din 
regiunea Wella au chemat toate’sin- , 
dicatde britanice să organizeze greve 
șl alte acțiuni in Bprijinul cererii de 
anulare a legii anttslndicole „Carr”. 
adoptată anul trecut de guvernul 
conservator. ■

In Polonia 3/181 ta rWta 
Heinrich Keppler, președintele frac
țiunii Uniunii CreșHn-Democrate din 
landul vest-german Renanta de Nord- 
Westfalla. H a fost primit derJozef1 
Czyrek. adjurtciral ministrului de;ex- 
terne al R. P. Polone, și de Rysiard 
Karekl. adjunct al ministrului co
merțului exterior — relatează agen
ția P.’AP. .

0 adunare festivă ~nsa- 
crată aniversării unui an de la Înfiin
țarea Sindicatului național al mun
citorilor din Industria petrolieră,';

U.P.I. ți A.P. califică slluațfa trupe
lor «algoneze. In această zonă. deo
sebit de critică. Colonelul Le -Tong 
Ba, comandantul oelul de-al 23-lea 
divizion de infanterie. Însărcinat cu 
organizarea sistemului defensiv din 
jurul orașului Kontum, a decfarat, 
potrivit ngențief U.P:i„ că trusele din 
eu bord 1nea ea au fost mipuse unul pu
ternic tir de artilerie, suferind ?Jn ul
timele două zile , „numeroase iplcr-
temie tir de artilerie, «

derl". El a recunoscut că asupra dia
pozitivului defensiv din Kontum au 
fost lansate In ultimele .24 rde^ore d-: 
tava isute de proteclRe. rare ati'dezor
ganizat sistemul ,de allntentafe'. cu 
combustibil al trupelor nalgoneze.
„tAtacurl i.violente, lansate ;de ,.tru4 

i pale terestră,’ șlvdo ar alerta “forfek® 
I itațîdolico'wau JtțHt uemnatațe. fluajl- 
• nleft dimlnoața^șl în împrejurimile 
orașului Huo. unde, după lupte1 corp 
la corp, care au durat mal bine de 
cinci ore. fortelo patriotice au atră- 
puns dispozitivul defensiv din rec
torul nordic, provocând inamicului 
pierderi In ninte.nl șl materiale: Pa- 
trioțfl au acționat' cu deosebită Ind- 
glw’tate șl In zona orașului .An Loc.

Potrivit știrilor difuzate da agen
ția de pretsă „Eliberarea". In cursul 
atacurilor lansate' în nrovlncta Thai 
Thlem, ta 23 și 28 mai. forțele .pa
triotice nu ecoa din luptă peste 1 0®a 
de soidațl șl ofițeri '.inairtid, au 

’ doborit nouă avioane ti au distrus 
șase 'tancuri. Pierderi însemnata au 
fost provocate trupelor amerlcarto- 
salgoaoze șl In cursul" luptelor, sem
nalate în alte regiuni alo Vietnamul 
Iul de «ud.

lamă dezbatere asupra lor, aă promo
veze spiritul Încrederii reciproce și 
al conlucrării, ta «copul realizării ■ 
securității europene. • Pe ordinea de 
zi a adunării de ta Bruxelles figu
rează probleme ca: organizarea e- 
forturllor opiniei publice ta favoarea 
securității ta Europa ; realizare* 
securității europene ca factor de În
tărire a 'păcii în lumea întreagă ; 
convocarea conferinței general-curo- 
pene a statelor interesate, ca debut 
ol construirii, unui sistem trainic , de 
securitate șl cooperare europeană. 
Tinted Mima, de interdependenta 
organică dintre aecurltato ®1 coope
rare. o atenție deosebita va fl acor
data' problemelor privind rolul opi
niei publice în extinderea colaborării 
economice, științifice șl tehnice. în 
dezvoltarea cooperării talr-un dome
niu de asemenea' Importantă cum- 
este protejarea mediului Înconjură
tor, in Intensificarea schimburilor 
culturale, ca mijloc de apropiere In
tre poooare. în sflrșit. in atenția a- 
dunării vor sta si problemele^ pri
vind invățâtnînlul. educația. Infor- 
nia|la de masă și alte aspecte le
gate de preocupările etice ti spiri
tuale ale societății.

Adunarea este deschisă, pe picior 
da egalitate, tuturor forțelor socinle 
ii politice care se pronunță ta fa- 
vdareh destinderi! și cooperări! in 
Europa. Reunind asemenea'forte re
prezentative din toate țările-conti
nentului. In cadrul unul larg forum, 
respactlnd Intru totul convingerile 
fieeârula. adunarea va putea con
stitui terenul unei sincere și rod-, 
nice confruntări a diferitelor puncte 
de vedere pentru găsirea unor so
luții practice, acceptabile pentru 
toți. In problemele referitoare la 
securitatea .șl. cooperarea In Europa.

opiniei publice.
Pregătirile ta vederea acestei re

uniuni: adeziunile ce s-iu manifestat 
plnfi'.’arum dau teme! sfi. se exprime 
convingerea efi adunarea de la Bru
xelles va răspunde obiectivului fixat 
de ■ Inițiatori, care- — In declarația 
adoptata la reuniunea consultativă 
din Ianuarie a.c. — arătau că ea „este 
menită ta ee înscrie tntr-o vasta miș
care a opiniei publice cu scopul 
creării, talr-un cadru democratic, e 
unul climat dc Încredere, tatelcaere 
și colaborare reciprocă-. Opinia nu 

mail să,r
do competentă, șl respoasablUta'e. 
căci securitatea șl cooperarea. nu se 
instaurează deci’ prin -convergenta 
eforturilor tuturor".

NIcu BUJOR 

care reunește aproximativ 7 (MK) 
membri, a nvut loc la Havana. Ra
portul prezentat cu acest prilej de 
secretarul general al sindicatului,, 
Pedro Luts Aimeyda, a relevat acti
vitatea susținută desfășurată de 
membrii sindicatului. în încheiere, 
raportorul a chemat pe lucrătorii din 
ramură să-șl Intensifice eforturile ta 
vederea îndeplinirii sarcinilor trasa
te de partid si guvern ta domeniul 
dezvoltării industriei petroliere a 
țării.

Cu prilojul munțării nou
lui cabinet malgaș,
Ramanantsoa a declarat că politica 
pe care o va “promova guvernul său 
„vizează; In special, dezvoltarea țării 
tatr-ua climat de libertate1 sl de în
țelegere, care sft fie. In primul rir.d; 
in folosul categoriilor sociale defavo
rizate-.

Convocarea sesiunii Ma
relui Hural al B. P. Mongole, 
în baza unul decret al Prezidiului 
Marelui Hurnl Popular al Republi
cii Populare Mongole, la 29 Iunie a.c. 
a fost convocată la Ulan Bator cea 
de-a șasea, sesiune a Marelui Hural 
al R.P. .Mongole, informează ziarul 
„Unen”.

0 „Zi a comerțului so- 
vieto-olandez" “fMt organiza
tă . la Haga, cu prilejul primei 
expoziții comerciale șl industrtaie so
vietice ta Olanda. Președlntela Insti
tutului „Olanda-U.1LS.S.“, Van, der 
Bos, a ‘relevat interesul cercurilor e- 
conomlco olandeze pentru promova
rea relațiilor comerciale cu Uniunea 
Sovietici, informează agenția T.A.S.S.

Uri puternic Incendiu b. Izbucnit, fa portul inxlonezian Katlka Bahnrî. provorfnd. 
moartea a<2fl/do:pcrsoane ș| rănirea.'aJtor!3ș. Totodată, 27/de'1 vase. între, 
'două petroliere,: 'aflate în porii’au'tfost dldrose. In‘ fotografie : o parte 

vasele distruse

DACA N-AR FI ACCIDEN
TELE DE CIRCULAȚIE

l Din totalul blriwfilor care de-
J cedează fn virilă intre 15 fl Să 
i da ani, SO la sută mor ca ur-
I! mare a unui accident de circu

lație. O eliminare totală a dece
sului prin accidentele rutiere ar 
prelungi durata medic a vieții la 
pârbăji cu 1 an fl Jumătate, iar 
la femei — cu S luni. Aceasta In- 
seamnă d prelungire mai mare 
a duratei medii a viefil decit 
s-ar obține prin eliminarea tutu- 

i ror bolilor' infecțioasB.
i La acest rezultat a ajuns lec-
1 țla pentru Europa a Organlza-
Ițiel Mondiale a Sănătății, pe 

baza unui »tudiu ptmlru eare d 
folosit date tlatțiHce ți com
parative din 21 de țâri.,

VICTIMELE 
V STUPEFIANTELOR
i Poliția daneză a izbutit să in-J tercepieze rețeaua clandestină a
l trei mari importatori de dro-
J guri. Traficanțti ț-au cdzut nfi-

i coif! id sisteze bursa neagră cu
i stupefiante, Insâ ruperea cer-

’ "cuiul vinxălor-cump'ărător a a- 
cu! efecte neprevăzute. Tortu-, 

rafi de foamea da stupefiante,
!■ rajj ae joamea ae siupcjianitr,

aproximativ 5 000 de toxicomani, 
majoritatea sub 20 de ani, au a- 

1

X-A.
' f

satllat centrele daneze de dezin
toxicare pentru a cere asistență 
medicală. Dar pujîni se pot 
bucura de ea, deoarece autorl- 
tAfile, surprinse de avalanșa so- 
llcitanților, n-au mijloacele ne
cesare pentru un numdr aîlt de 
mare de toxicomani.

După cum semnalează preca, 
aceștia din urmă au început să 
atace farmaciile și laboratoarele 
pentru a-ji procura cumplita o- 
travă.

RECORD FEROVIAR
Cel,mai mic tren electric din 

lume a fost prezentat de firma 
Morklfa din Gdppinpen, R.F.G., 
la recenta ediția a Tirgului in- 

■terpațlonal de Jucării din N0- 
renberg. Ecarlamentul măsoară 
numai 6,5 mm, locomotiva cu 
trei orii, cu telecomandă pentru 
mersul inainic și'înapoi ți do- 
tefd ca cuplare automată la 
ambele capete, are 4J cm lun
gime. Solidă. rezistentă și In 
perfectă condiție de exploatare, 
această garnitură In miniatură 

. este mai degrabă destinată «fi 
satisfacă pasiunea taților tehni
cieni, declt id servească la Joaca 
copiilor.

/

VIDEOFON
PERFECȚIONAT

Aparatul din imagine este un 
vldepfm de fabricație franceză.

Satelit pentra studierea 
resurselor terestre.
Agriculturii al S.U.A. a anunțat că 
va lansa In luna Iulie, In colaborare 
cu N.A.S.A.' primul satelit experi
mental. penttu studierea resurselor 
terestre. In special supravegherea 
dezvoltării culturilor agricole. Potri
vit anunțului, satelitul; care va fi 
plasat pe o orbită terestră la Înăl
țimea de 880 km, va fi dotat cu «cn- 
sorl de mare finețe pentru a Înre
gistra radiațiile vizibile șl invizibile 
reflectate de sol și obiectele de pe soL

Expoziția „Știința — sur
sa a vieții". B,r0111 «po^tuior 
InîeraațtoMle, cu aedlul la Paris, a 
anunțat că a aprobat organizarea de 
către guvernul Japoniei, In anul 1073, 
a unei expoziții universale In orașul 
Motoby din Okinawa. In comunicat 
se precizează că tema acestei expo
ziții universale va fi „Știința — sursă 
a vieții-.

O delegație « municipiului 
Craiova, condusă de primarul 
lan Zăvdleanu, s-a aflat In Fran
ța pentru a csljta la manifes
tările consacrate împlinirii a 10 
ani de la înfrățirea orașelor 
Craiova fi Nantartre. Timp da 
trai zile, Nanterra a fost gazda 
unor acțiuni consacrate legdiuri- 
lor, devenite tradiționale, intre 
cele două oraje. A avut loc, de 
asemenea, o sesiune solemnă a 
consiliului municipal. In prezen
ța oaspeților români.

țîîIMgysni; 'H-£
co;nu!nafie intre telefon fi te- 

' levlzbr. El permite vizionarea 
■1 W* î'iJ ■ A';? i- i'4 * J

, de la distanță, concomitent cu 
concorldrifc; fiind foarte util, in 
cazăr transmiterii unor impor
tante documente. Noutatea apa
ratului francez constă in faptul 
câ este dotat cu. un obiectiv a- 
clnd o instalație eleelronlcd 
pentru reglarea contrastului, 
.ceea ce oferă o imagine optima 
a unor grafice, planuri, doeu- 

• mente. .? ■

PUTEREA DE ADAPTARE 
A MAIMUȚELOR

Clteva păduri din apropierea 
orașului sovietic Tuapte au fost 
populate cu maimuțe. Este 
vorba de o experiență de adap
tare a acestor „locuitori" ' ai 
junglei ecuatoriale la iernile din 
Kuban. Sosite toamna trecută, 
maimuțele -au fost găzduite In 
pcfteri anume ’ amenajate în 
sllnca muntelui..Alături de peș
teri, oamenii au construit din 
sclndurl subțiri niște cdsufe un
de au adus jl nutrețuri. Pădurea 
a oferit, de asemenea, o hrană 
variată din ierburi. Deși iama 
trecută a. fost mal aspră ca de 
obicei, oaspeții meridionali au 
suportat-o destul de bine și s-au 
adapta; ’perfect la noua lor pa
trie.

CONSERVE DE... CACTUS

cate / O astfel de modalitate 
•’ - ' -J.
a început sil fie practicată îs

tradlfli In privinîa horti-
11. Deocamdată s-c- ----

Plante ornameritale conser- 

de păstrare ți. livrare a florilor 

Japonia, țară cu vechi ți valo
roase t : ' ..........
culturii.. Deocamdată s-au pui 
fn olnzarc conserve de cactus, 
mai exact, plante, de cactus con
servate. Este suficient să des
chid recipientul cu planta res

cind minute

printre celelalte flpri drnamen-

mai exact, plante, de cactus con
servate. Este suficient să des
chizi recipientul cu planta res
pectivă. și sfi adaugi puțină apă;

. îe mai tlrclu cactusul 
Ișl revine și poate fl expus •

i
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