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le dirijare, 
alveo- 

■4a-

fost repartizata
2 do care ține

acțiune. In

secția confecții.

indica cu bună vizibilitate 
drumul spre PloieșiL In 
continuare, pe 'următorii 
kilometri, panourile lu
minoase, ms rea jale proas
pete, pastilele d< " 
gilslerele metalice, 
lele semnalizate din

penou din incinta uzinei „Republica" din Capitala scrie : un minut 
"■producții» In valoare do 2 400 de lei/Toți munci-, 
jrrfice prefuiesc fiecare .minut, se slrdduiesc, sâ-l. 
Nu inlîmplâtor, aici extslâ cerlitua'inea cd dnțja- 

> o producție globală» de. 25 000 000 de lei

rit sini gaia. In continuare 
ie fac. unele completări, 

■uri, dar esențialul s-a 
—J. Turiștii pot să’-și 
sapd drumețiile pen
ei, ori încotro se vor 

" ’ ..........
Spre

fructificării La maxi
mum.a Uitaror rezer
velor Interne alo pro
ducției.

Iată. de altfel, un 
„Inventar” rsimttr 01 
acestor posibilități de 
care dispune colectivul 
combinatului :

turistic intern si

Po un' ț'
de lucru echivâleozâ cu o ;
lorii acestei uniiâji molalu
folotea.scâ mai productiv. I_____ _________ , ...
jamenlu! suplimentar de’a realiza o producție globală» ce. 25 000 0®) de lei 
va fi îndeplinit cu succes. In fotografie : muncitorii Constantin Dobrescu, 

Constantin Tache și Vasile lordache — la lo-cul lor do muncâ.

semnalizare șl orientare, 
coroborat cu frumusețea 
plantațiilor de arbori ti 
arbuști do pe marginile 
șoselei. asigură atributele 
unei circulații modeme și 
civilizate. ■

Dar Impresia începe să 
se estompeze pe măsură ce 
Bucureștiul ramlne In ur
mă. Nici hu-U vine să 
«șezi că „pe una dintre 
cale mal aglomerat® ar
tere,’ cum este magistrala 
București-Ptolești, poți să 
intllnești, la distanțe atlt

rit, ea a 
sectorului 
bțoeul cu pricina. Ne pre
zentăm. ded. la șeful sec- 
torului 2, VlrglL Moțcscu. 
— Ce B-n intlmplnt cu 
cererea 2212 din 30 oc
tombrie 1

— Flecar» 
noi are corn ’ 
ponto realiza, 
an și cincinal. o pro
ducție mai mare Bl de 
calitate mal bwifi de- 
di pînă acum. fiecare 
vrea ui este hotărit să 
sa întreacă pe sine — 
ne spunea muncitorul 
operator Vlchentie 
Stoica, da la atelierul 
de Înnobilare: a hlrtlel 
din cadrul Combinatu
lui de eelnloză si hir- 
tle din Suceava.

Redăm această apre
ciere. Intruclt fti eta- 
tatîzează opțiunea fer
mă a întregului colec
tiv el combinatului 
sucevean de a depăși 
sarcinile de plan șl 
angajamentele in În
trecerea socialistă din 

ziiccst an. La soctln de 
celuloză, concomitent 
cu Întărirea disciplinei 
tehnologice, foladrea 
mal deplină a capaci
tăților de producție, 
în luna mal. consu
murile de lemn si sodă 
caustică s—au alinat 
sub nivelul planificat. 
In 
preocuparea majoră o 
constituie, la ora ac-

cu un spor 
anual de producție do 
peste 8 milioane do 
leL/De menționat că 
o parte din materia 
primă necesară — hlr- 
tla — se va asigura, 
fie din economiile la 

de consumurile plani fi
de cate fie din prodtic-

Pe tem©

pentru 
asfaltului tur- 

plnă acum. , Din a- 
ccst motiv porțiunile de-

reporterii „Scînteii" transmit

-Extinderea și gospodărirea raționa
lă a suprafeței arabile — una din căi
le sporirii producției agricole — osia 
o sa-dnfi Importantă, trasată de cel 
de-al, X-lea Congres nl partidului. 
Realizarea ei presupune atlt desfășu
rarea unor acțiuni ample. In vederea 
lărgirii terenurilor arabile prin lu
crări de Îmbunătățiri funciare,, cit și 
folosirea Intensivă, a fiecărei palme 
de pămlnt „Indiferent de proprietar, 
pămîniul este, un bnn național ?1 
organele de stat șl cooperatiste poartă 
răspunderea pentru felul cum este 
apărat șl gospodărit — sublinia to
varășul NIcoIae Ceausescu. Toate, or
ganele agricole, cooperativele, con
siliile populare . ■
trebuie să mani- ___________ 
feste cea mal 
mare atenție pen- x».
tru apărarea, con- «zș»
servarca si folo- IsIL
slrea eflcleniâ a 
pămfniuiul — a- J
ceasta constitute flQ
o obligație eseu- 
dală fală de în
suși viitorul na- . ■ i
tiunll noastre so- îl 1*51 FII
dai lsie“. Daniel «1 MU
®! sarcinile ce re
vin ministerelor ________ 
gl altor organe 
centrale, organe
lor șl organizațiilor de partid. direc
țiilor agricole județene, unităților a- 
gricoic. tuturor oamenilor muncii din 
agricultură de a se ocupa permanent 
de utilizarea eficientă a fondului fun
ciar. do n combate tendințele do dI-> 
ndnuare n euprarețel agricole.

în ultimii ani au fost elaborate o 
serie de măsuri menite să asigure 
buna gospodărire a pămlntuluL Ele 
au fost concretizate In „Legea cu pri
viră la apărarea, folosirea și conser
varea terenurilor agricole", ‘bi vede
rea extinderii suprafeței arabile. ste
iul a alocat sume Importante destina
te lucrărilor de Îndiguiri, desecări, 
combatere a eroziunii «olului etc. Li 
chemarea - organizației! de i partid a 
Județului ■ Argeș, in toate ’ județele 
țării se desfășoară acțiuni pentru pu
nerea în valoare a terenurilor’ slab 
productive prin executarea unor lu
crări cil mijloacele și resursele do rare 
dispun unitățile agricole. Se remarcă 
și preocuparea ponlru a cultiva fie
care petic de pămlnt — spațiile din
tre construcțiile zootehnice1, capetele 
de lanuri, „- terenurile - situate Ungă 
drumuri s ri canale ,de irigații etc., 
caro Însumează mii do hectare in fie
care județ. Cu toata rezultatele bune 
obținute in acțiunea do ameliorare a 
p&inîntului șl lărgire n suprafeței 
agricole, ele nu slnt Încă la înălțimea 
cvrlnțclor șl mal alts a posibilități
lor pe care le au unitățile agricole,' a 
mijloacelor materiale șl tehnice puse 
la Indcmlnă de către statul nostru.

Acțiunile care se întreprind In ve
derea extinderi.! .eiip-afețe! ara
bile șl eforturile menite 'să apo-; 
reMCfl randamentul ia hectar prin 
mecanizare. .chimizare. Irigații st 
aplicarea tehnologiilor avansate tre-

Cu șapte luni In urtnfi, 
o funcționară de la între
prinderea de .. gospodărie 
focattvă a municipiului 
Constanța ' liirdgisira cu 
nr. 2212 ■ ceraroa cetățea
nului Aaatolle Botezata 
din Bd. Republicii 01. Fă- 
dndu-se purtătorul de 
cuvint al locatarilor de te 
etajele superioare ale 
blocurilor din această zonă, 
petiționarul arăta eă siste
mul de aprovizionare cu 
apă caldă (pentru caro

constatat-, la
Consiliului popular municipal Constanța, 
grave neajunsuri în activitatea de solution 
nare a sesizărilor cetâfenilor.

rctwuri 
realleat.
Sriceaj

■tru i-, ------
îndrepta, drumul le va. 
prieten fi cdldurd. .r 
munte ort spre HIorăLț. „ 
menajarea iui a fost, Jărd 
discuite*, terminaiâ.

Deci. aprecieri ferm 
pozitive, a® un optimism 
robust. Pornim să le con
fruntăm cu realitatea.

...O dată cu tnsararca

Ca s-a Intimpiat cu ce
rerea nr. 2212 ? Am por
nit po urmele el. Am 
mere, mal lnlll. la I.G.L.- 
Constanța. Aid, Intr-un 
registru Impresionant, ce
rerea figura ca fiind ..in
trată In lucru" ia 30 oc
tombrie 1971. După ce tee 
presupune) a fost citită 
da directorul întreprinde-

aodal-culturale etc. Pentru a nu sa 
micșora suprafața arabilă, legea 
subliniază ț necesitatea ca In acest 
Rcop să se folosească terenuri Im
proprii producției agricole, cale afla
ta In vatra satelor sau In perimetrul, 
conslrttibll. al orașelor. Numai că 
prevederile legii rint den Încălcate, 
ceea ce duce la diminuarea .©uprafe- 
țnlor agricole șl degradarea unor În
tinse terenuri arabile. ,

Apărarea ■ terenurilor agricole îm
potriva risipei trebulo să constituie o 
preocupare de bază-a Institutelor de 
proiectare Încă din primele', faze de 
elaborare a documentațiilor pentru 
lucrările de Investiții. AslfelJ, protec
ts ții trebuie nă’aleagă cel o „mal efi
ciente soluții ■ coMlructlvp, șă mani
feste o preocupare permanenta 
pentru a reduce la minimum supra
fețele de teren , soliei ta to, să ra’ute sp-

bule să fie însoțite de grila 
permanentă pentru a nu se micșora 
sub nld o formă terenurile cultivate. 
După cum se ștks, pAmlnlul «sie li
mitat ca întindere țl orice diminuare 
b Iul afectează direct producția glo
bală agricolA în rindurlle care ur
mează ne vom ocupa de problema 
coniliateril risipei de pămlnt prin de- 
dzillo care «e teu la scoaterea defi
nitivă sau temporară a unor terenuri 
agricole din circuitul productiv.

Realizarea lucrărilor de investiții 
prevăzute pentru acest dndnal ne
cesită. intre altele, terenuri, unde să 
fie .construite noi fabrici, uzine, 
obiective agrozootehnice, , edificii

'•Ca aceleași ma
șini și utilaje, prlnte-o 
mai bună gospodărire 
a fondului do timp și 
o structurare optimă 
a so-tlmentațlel, se 
poate dubla capacita
tea de producție pro- 

puțln două îectată Ia fabricația 
înainte de ,l<‘ Dungi ceea ce e- 

clilvoleaza
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țllle de autobuze, lrtdic»- 
da prestelectle (ca- 

arată că circulația 
de 
de

— Pe autorul cererii 11, 
cheamă Botezata. — preci
zăm noi iar —' și cererea a 
fiist înregistrată țtt ostom-i 
brie anul trecui !

— Da. dar Dubințov lo-, 
culeșii- In același bloc cu 
Botezata. Cred că se țu-î

Județul Dîmbovița

KajSrile de ripoare. Ra
poartele direcjiUor regio
nale de drumuri ji poduri, 
recizi:le minuțioase între
prinse de specialiștii direc
ției generate nc-au con- 
firmat cd lucrările de ba-

Bord a orașului Parcurgem loarei® de 
primul tronson al, ratei re-țl _
amintite : nucnrc’țl—PIo- trece dș la uh număr
Iești. Chiar de la fintiria benzi'la altul), stilpil
Miorița, un panou lunii- ghidaj, tot acest sistem 
nos. de dimâialunl ampla, -bogat, variat șl modern de v ■ . ; , •

’ f i - ~ ' ■ 

fețele de teren solicitata, „să caute so
luții pentru amplasarea diferitelor 
obiective cu precădere pe terenuri 
neagriccdc 'mi slab productive. Nu 
întotdeauna insă, aceste cerințe slnt 
respectate. Adesea, încă din faza de 
proiectare eo solicita terenuri mnl 
mart decit «de necesar. în aceste ca
zuri. risipa de pămlnt Începe direct da 
pe .-planșeta proloctanțllor. Cunoscin- 
du-<se . asemenea practici, organele 
centrala de avizare au verificat pro
iectele țț! au reușit ca din suprafața 
solMtatd inițial, .arsul trecut sl fer> 
primul trimestru din anul aceșta, să 
reducă 1 SOO de hectare. Pentru con
struirea unei unități de Ingrășămlnta 
complexe la Combinata! chimic Cra
iova a-au'sollcitlat' 749 9Ș0 mp. Prin 
otudierea poalbUltațllor, de schimbare 
a tehnologiei, di și pe seama reduce
rii terenurilor pentru organizarea de 
șantier, suprafața Inițială a fost re- (Continuare In pag. • IlI-n)

dintre tiuita. încărca rea ra- 
ivlngerea că țsonală, superioară a 
ca, In acest utilajelor, concretizată 

ta creșterea substan
țială a volumului pro
ducției.

Desi gur, am mal pu
tea consemna încă alt® 
zeci dc asemenea c- 
xemple. însumate, la 
această oră. toate mă- 
Burile aplicate sau 
preconizate să fie puse 
In practică. In viitorul 
apropiat, dau garanția 
că sarcinile de plan vi 
angajamentele pe a- 
cest an vor fi îndepli
nite ea cel puțin două 
săptămini ’ 
termen, Iar planul cin
cinal ca cel puțin un 
trimestru mai devre
me. Să reținem Insă 
părerea Ing. 6ti.Ua Po
pescu. secretara co
mitetului de part’d 
din combinat :
- Poslbllltătile 

realizare, înainte 
termen, a sarcinilor a- 
cestal dncJual n-an Cornelia CABLAM 
fost epuizate, iar in a- Crisîian 
^dlnren^r^i- ANTONESCU 
zele, fiă se contureze ~~ ~'
alta căi eficiente de (Continuare 

vederea în pag. a llI-a)

nose. Intre .el.J doar sesi
zează arelaș! lucru. ’ ’
.— Poate fă fie așa. dar. 

dv. dati pelițlonajrltor răs
punsuri prin Intermediul 
vecinilor ? Ce I-ațl r&s- 
punsJ Iul1 L Dublnțov ? ’

— Că situația va fi re
zolvată la vară. i

— Care situația și care 
vară ? ■ ' . ’ •

Era clar : cererea nu se 
găsea r>e nicăieri. în cele 
din urmă, setului de sector 
li vine o Mea : ..E posibil 
ca cererea să fl fost tri-

După ca tace efortul inu
til de a găsi ecul în carul 
cu fin, constată că cererea 
2212! nu figura ta acel re
gistru. Totuși, după o serie 
de ' consultări telefonice 
(purtate din altă IncZiMre) 
șeful sectorului se Întoar
ce radios, j

—i Solicitantului I s-a 
dat răspuns, anunță eL

— Cum se face atunci 
că solicitantul,i tovarășul 
Botezata, nu știe ?

— Păi. 1 s-n răspuns, In 
marile, lui... Dublnțov î

într-o ;te!egramă adresată Comi- 
teioiiif Central al Partidului Comu- 
nîsi. Itomăn, tovarășului NTCOLAE 
CEAUȘEȘCC, Comitelui județean de 
partid Dîmbovița informează că In 
cinstea Conferinței Naționale a pârtii 
duiul și a celei de-a -XXV-a anlverț 
'«Ari a proclamării republicii oame
nii muncii din iudetal Dîmbovița’, 
anal! zi nd cu un Înalt spirit de răs
pundere posibilitățile rezervele de 
care dispun unitățile economice, au 
hotărit să suplimenteze, angajamen
tul luat Initial in Întrecerea «octalta- 
tă> la producția marfă Industriali de 
la 33 milioane Ia M milioane Id sl 
ia livrări la fondul .pietel. de la 3 mi
lioane la. 12.4 milioane lei. Producti
vitatea muncii va creste cu 1 0®9 lei 
p® salariat, ceea ce reprezintă dublii 
fata da angajamentul inlîlaL

Se ’ vor "realiza ecorioinfi' lâ ‘ che’- 
.tuleUle ,de producție In valoare de 
13 milioana lei. .In prlnrfml crin 
reducerea cheltuielilor materiale. 
Consumul de metal va fi redus cu 
1 200 tone, mal mult cu S18 tone fală

de angajamentul hiat la începutul 
anuiul.' '. ...,, /, .. .. .... ■

Se vor da paste'/plan,: 11 1®) tone 
țiței. 24.3'mlUdano 'mc gaza.20 000' 
tone ciment, 10MCW) bucăți., lămpi 
electrice cu incandescență. 1 ȘM) tone 
cOMtruCTll metalice. 1 8®0 mc pre
fabricate din Beton armat 110 ON mp 
țesături ele. .'

în domeniul Investițiilor vor fi 
date In producție, cu 60 de zile îna
inte de arman, noua capacitate de Ia 
țesătofla'..Bucegl** — Pucfoâsâ si. cu 
30 dc zile, noile baterii da la Com
plexul avicol G&eșll. (

La rindul lor. oamenii ‘ muncii de 
pa ogoare vor ‘realiza peste olan o 
producție de 1 378 tone griu șl se
cară. 3 930 tone porumb. 630 h! lapte, 
cantități care vor fi livrata ; ta piua 
la fondul da stat ■

Se apropie „mleznl“ Be- 
zonulul (urisilc estival. De 
dimineață pină seara tir- 
lin, drumurile patriei vor 

. cunoaște ariuchța marilor 
vacanțe. Cu / sprijinul In
spectoratului General al 
Miliție! șl/ol organelor ju- - 
dețcne de mlilțle ne-am 
propus să desfășurăm o 
acțiune de verificare pri
vind stadiu! de',pregătire a 
principalelor Trasee turis
tice din rețeaua noastră ru
tieră. Scopul : a contribui 
la sesizarea din timp » 
măsurilor i necesare pentru , 
ca circulația rutieră să se 
desfășoare In; condiții opti
me, Aceste analize concre- 

; le, „Ia fața locului*, vor 
cuprinde iraseelc cele mai 
frecventate de luriștll Milo 
din (ară și din străinătate.

Firește'că revine organe
lor locale Județene șl mu
nicipale sarcina de a lua 
deludată măsuri dc reme
diere a deficiențelor consta
tate — lucru pe râre. de 
altfel. II vom urmări in 
continuare.

Deci, pentru astăzi tra
seul ‘ montan București — 
Ploiești ~ Valea Praho
vei — Brașov — Rupea — ' 
Bran — Rue&r •— Clmpu- 
lung Mnscel — Tirgo- 
vlșie — București.

înainte de a porni la 
drum am ținut să ne Inte
resăm la factorii cel mal 
autorizați; respectiv direc
ția generală a drumuri
lor din : M.T.Tc... cum se- 
consideră ca fiind bina 
pregătit .Ilrflinica sezonului 
turistic un-drum de im
portanta nnttoiMlă snu> In
ternațională.,

Find la data de l mal — 
ne-a preclsai ton. Aurel 
Borleștaanu, director teh
nic a! direcției amintite — 
drumurilor de interes na
țional jl international li 
s-au efectuat toate ame-

mliă îndărăt la I.G.L., la 
șorvlj"ul-1 mecanic f&jf. de 
csre .'depindea, de (apt, so
luționarea problemei și 
unde trebuia să ajungă din 
capul locului* (dacă direc
torul’ar fi cltlt-o cu -mal 
multa atenție, n-ri.),

Și in acest’serviciu nl 
bo arată un registru. Dar 
de urma cererii 2212 nu 
dăm. în schimb, dăm de 
alte suie de eoreri nesolu- 
ționatc. In acest» cuniext, 

. . .■ pretenția noastră, de a afla
Tinderi Șl instltutll ole ca s-a lnlimplat cu,o ce-

' ruro depusă In octombrie 
1971, părea de-a dreptul at>- 
surdă. De aceea am și re
nunțai.. Nu am' renunțat 
insă să înțelegem fondul 
problemei. De ce'au o ase
menea Jț! stă, soartă cere
rile cetățenilor adresate 
I.G.L. ?’Ne scoale din În

de mici, atitea semna ale 
neglijenței. De la Snagov 
spre Ploiești, marcajul 
central dispare ca prin 
farmec, benzile nu sa mal 

. disting, covorul Mfaltlc se 
înalță pe o parte. In mod 
neașteptat gi , periculos, 
trotuarele oînt inexisten
te. podul de pe nul Ia
lomița nu e luminat, iar 
asfaltul zii!re!t creează vi-, 
bratil puternice, mașinilor, 
periculoase pentru oăs- 
trarea direcție! <fe mers. 
l«a km. -33,700 sesizăm .un 
loc de parcare in paragi
nă. murdar, cti!" asfal
tul cariat. în continuare, 
autostrada prezintă,, deni
velări pe o lungime de 
2M-30D metri. La kra 37. pe 
mijlocul el.’ce înalță un 
dlmb aftalSc‘ca.re,ț„ neob
servat la timp, poate a- 
duce ușor orice mașină In 
posturi primejdioase.

La kilometrii 42.200 și 
43 se execută lucrări ta 
mijlocul .drumului, cu- 
prinzlrid cam 1/3 din par
tea carosabilă, care nu alnt 
însă semnalizate pe timp 
de noapte, !nr ziua semna
lizarea se face rodlmen- 
tnr,'cu„. bolovani! De 
altfel, în generu! pe șo
seaua B'.:curcșt!-P’o!e.yti 
ftemnaiizarea lucrărilor ce 
se efoctuează este ca și 
inexistentă atlt ziua, dt șl 
noaptea.' în raza comunei 
Puehenll Moșneni, ur.de hu 
s-a turnat încă nl treilea 
etaat asfaltlc do „rulaj*, 
șoseaua e vălurită, deoa
rece constructorul nu a 
luat, așa cum era normal, 
rijăsurilo necesare 
protejarea 
nat

dusă cu IN 450 mp. De asemenea. în 
cazul Complexului In tercoo pers tivi 
pentru creșterea și ingrășarea porci
lor Buzău, prin' schimbarea ampla
samentului oi rcfllrlngeren avatillor 
dintre construcții șl a terenului afec
tat stației de epurare, cererea inițială 
de 245 308 mp a fost reduta ca 
135 8®0 mp. De aceea, nrolefriant! 1 eu 
datoria de s adopta celo mal avan
sate tehnologii, să urmărească gru
parea construcțiilor Iri cadrul unor 
perimetre închegata, cu servituti co
mune. sistematizarea pe verticală 
etc., care să asigure un grad maxim 
de ocupare șl să reducă la mlnl- 

„mum terenurile 
_________ scoase din circul -

■ lui agricol.
■ ■■ HxL'.-.â tendința

decizii: . ■ atracții Industria-
- " 7 « - le.-. obiective «-

grozootehntoa și 
IUI - altele pe supra

fețe plane, care 
■ » 1 de regulă slnt.te-

(POI / renuri arabile, A-VUI • ceastă practică
contravine pre- 
vederilor legii, 
este Incompatibi
lă cu grija care 

trebuie eS existe pentru a nu se’ 
diminua suprafața arabilă. în „Le
gea fondului funciar" există un 
articol care orală că, în cazuri 
cu totul . excepționale, pot fi ocu
pata terenuri agricole situate rin 
afara vetrei, satelor sau a perime-, 
traiul ooMtruIbil al orașelor. In rea
litate. rmilțl beneficiari de 1 investi
ții invocă, fără o jiivliflrare temei
nică, această prevedere, f ft ci nd din 
excepție b regulă. Pentru Urina me
talurgică do fontă maleabilă de la 
Topolovenl, județul Argeș, atlt' orca
nele totale de Dartld ’șl de stat, dt el 
titularul de Investiție nu susținut 
că nu poate-fi folosit nit teren dedti 
cel arabil. Mergind la fața Iocuh.il, 
specialiștii din cadrul Direcției ge
nerale de fond funciar șl codastau 
su descoperit la numai 70 de metri 
un teren nengrlcol, pe care uzina se 
rte construi ta proporție de peste 

la sută. Invocarea „cazului ex
cepțional" explică de co in- județe
le Alba, Dîmbovița, Suceava. Mureș, 
Prahova, Blstrita-Nfisăud, Satu-Ma- 
ra , și în general ta județele - din 
zona colinară,, unde deși există în
semnate pămtniuri neproductiva sau 
ai folosințe ' Inferioare, anul j tre
cut. din totalul suprafeței s scoase 
din producție, terenul arabU repre
zenta Intre 74 jd 95 la sută.

Datorită unor astfel de practic). Ia 
anul ti'p.raL din ■ pod rafala totală 
de 10 302r hectare scoasă din‘pro
ducția agricolă. 4 644 ha. adică 45 la 
sută, reprezintă teren arabil de cea 
mal bună fertilitate. Cum a fost și

■
Aurel PAJPADIUC

S P ORT

Anul XLI Nr. 9169 Prima ediție ! Luni 5 iuriio 1972
■ ■ - i .■
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S turl. RCJilDturi ®1 ara-
J vurî care oferă nu nu-

Marina PREUTU
$

asarl-

t V

3

ili

î

dăjdulm cfi In

Com&r-

V ALBA

t

importanta 
a bunului

tarii sl vieții umane? 
eint cuprinsa In 2. 
care din aceste ’ 'pic-

alo între
ita exista o 
precisă a 

efectuate.

......... —_______ I- a
trecut cu vederea a-

nou fi 
tradl- 

.chakra* 
reliefurilor 

„Muri-
nlzat evidenta lucră-:

A-

călfitoria pe drumuri de 
munte, tov. Marin Ghlță, 
director ni Direcției regio
nale de drumuri ®! poduri-

la 
sir.

său. 
săll- 

Slmii 
imn- 
uni-

st BUZĂU-

motor sanie decenii a font unilate
rală. nu întotdeauna reprezentativa' 
Si — Fie alocuri — chiar discutabilă 
ca valoare. ,

sensibile a unora din
tre cela mal recente 
creații ale artiștilor 
Indieni.

„Memoria
I ■ ■ ■■ . I

IJ
adunârL in 

I

j Expoziția „Arta indiană

» Mărturii ale unor 
j slnte— >-
ț care

festivalului

• înh-p B al 10 Iunie a.c.. TEATRUL
DRAMATIC 1-------- ------------------
dta Russe.va ..
de stat Galați, prezentlnd_

ttati cnre-sl Privesc cu
eiemen- diverse un

consîitult, oferă ori-

y-

PAGINA 2 SCINTEIA

Un remarcabil colectiv 
de muzicieni

. _____________________________________________________________________;

tezlei creatoare. In deliberata a unor e- 
ultlmul caz — cel al fectc —' 
picturilor pe . metal 
realizate do K Sre- 
enluasulo ca o 
Interpretare a 
(tonalului 
sau ol 
(..Bufnlțfi*.

..... clan") executate ta a- 
|l _—fair. Biserica ramfi și 'email do 

Amza! nr. 2) se Înscriu sculptorul P. V. Jana- 
fircsc ta circuitul ar
tei contemporane. O- 
perele celor 10 nr!!s:l. 
a căror creație este 
menită să Ilustreze 
dteva dta tendințele 
actuale alo artei din 
India, na remarcă, de 
la început, prin dis
creția exprimării, prin 
stilizarea ps structuri, 
uneori monotone, dar 
necontrastanto a mo
tivului. Mereu' alte al 
alte fațete alo Imensu
lui caleidoscop al na-

‘ ........ .. ”
fie-

i stata ze pensonale la 
7 care au aluns pltas- 
{tidenii indieni — lu

crările da artă con
temporană indiană 
prezentate ta aceste 
zile ta sălile Muzeului 
de artă al municipiu
lui București „A. 
Slmu* (

w vrxsz.ll «A UU JJfcS-
l mal deschideri asonra 
/ glndlril artistice ac- 
) tualo. dar al penspec- 
4 tlve ncbtauita asupra 
’ unor tradltU perma- 

'nent prezente ta con
știința artiștilor. Do 
altfel, chiar fn cadru! 
Juxtapunerii modalită-' 
tllor do expresie di
vergente pe care le 
Prilejuiește această 
expoziție se not ones 
trimiteri foarte exac
te spre două mari di
recții de orientare : 
inepuizabilul tezaur 
de spiritualitate al 
artei populare sl câ
teva din curentele ar
tei moderne care au 
permis spectaculoase 
desfăjurfiri ale fan-

i

I

Spectaculoase In 
Iuri de o deo

sebită consistenta sl 
strălucire picturală. 
Picturile expuse de 
Kishorl Kaul — de un 
lirism materializat In 
luminoasa s! Inefabile 
armonii cromatice — 
sau lucrările pictorițe!0.111 S Uî JiL

șl Grafi clenci Amina 
Kar Ilustrează căutări 
ale ’ unor inedite posl- - 
bijllătl do sugestie oa 
care le-ar nutea oferi 
culoarea. : ț.:j ■ /I 

Lucrările de grafică , 
continuă, cu alte nall- 
*oac®- această marcată I 

________ 1 preferința pentru ex- 
pJorarea nosiblllta- l 

., Iilor de expresie ofe-
Klrani — sa poate des- rite de culoare. Suhas 
cifra un erocea de ta- Roy, ca șl, Jajpnohan | 
tegrara ta adincime; Chopra construiesc 
de Îmbogățire conți- motivul nrin supra- 
nuă a creație! prin a- puneri de culoare, a- 
P0ÎU1 1a «unsele unice parent spontane, 
ale unei spiritualități <___ ' __ _ ________
specifice. magistral tfiri îndelungi, nerae-

carnet
plastic

Orchestra de cameră din Paris
'

rare _ mărturisesc cău- 
materiallzate ta creația .verente. Variațiile 
folclorică. " ■

Caracterul decora
tiv sl gravitatea, 
ooontancltatea sl ști
ința se află, in cea 
de-a doua mare ten
dință a artei indiene 
contemporane. Intr-o 
organică simbioză.. |n 
măsură să pună In e- 
videntă laturi alo In
dividualității unor ar-

„a 
seriozitate creațiile. I- recompune dta 
zollnd unele - — —
te ale lucrărilor (ani- vers- «Dlritual organic 
male fantastice, ren- constituit, oferă pri- 
tile. nit'Hri. figuri ,el111 unei cunoașteri 
umane etc.), unii nr- .............. Ji-
tlsti ca S. G. Vasodev 
sau Blkosh Bhaltacha- 
rya Încearcă o multi
plicare a puterii de 
percuție. obținerea

volumetrice pe care 
le educ seuluturlle de 
mic! dimensiuni ale 
lui M. V. Krishnan sau 
Rajnlkant R. Pen dial, 
ffiră a fl întru totul o- 
rialnâle. marchează a- 
greabîle calllfitJ de 
ordin mal curind de
corativ.

în ansamblul 
expoziția din 
le Muzeului

> ' țateiiMv j
.■J’’ , , 4 , ... . . r r • I - ,

Este, de flecare dată, Impresto- 
ilant de .constatat ta ce măsură nive
lul unei execuții camerale elevate 
depinde de ora-numltul spirit de 
echipă al membrilor formației. Oas
peți. In aceste zile, al publicului 
bucureștonn, muzicienii francezi ce 
compun Orchestra de cameră dta 
Paris ne-au permis să apreciem toc
mai valoarea in adevăr deosebite, 
constructivă, a acelei discipline de 
ansamblu ce — prin rigorile el. lust 
înțelese — permite atit reliefarea 

f virtuților muzicale ale textului pre
zentat. cit șl evidențierea Individua
lităților Interpretative ale ansamblu
lui. Căci numai in sensul acestei pre
țioase colaborări «e poate argumenta 
sonoritatea prețioasă a orchestrei, 
foarte caldă, distinsă, subtil diferen
țiate funcționai potrivit caracterului 
muzicii executata. Si Dulem aore- 
cia că ta persoana lui Plcrre Duvau- 
clielle. membrii formației și-nu apro
piat un atent șl discret îndrumător, 
un muzician care re apleacă ■ cu 
egală familiaritate, dar șl exigente 
atit asupra partiturii, cit sl asunra 
ansamblului : drept rezultat. Orches
tra de cameră: din Paris prezintă o 
certe Individualitate atit din punct 
de vedere interpretativ, cit ri sonor. 
Iar ta acest eon text, rellstil forma
ției se detașează ta mod firesc drent 
prezențe muzicale de reală valoare 
ce Înțeleg să servească cu mult de
votament șl aleasă generozitate in
terioară textul partiturii. Violonista 
Ma.ryvonne le DIzes posedă Milei o 
meritorie abnegație ta dnt ce tinde 
Bă conturba. In anume momente, 
echilibrul luminos al unul concert de 
Leclalr; putem npreda. de asemenea. 
In Ainrtee van de Wlele pe distinsa 
muziciană ce relevă ta mod laborios 
si elocvent virtuțile stiiidul claved- 
nlsțlc francez, ta timp ce harpista 
Martine • Geltot, știe sfi-sl etaleze cu 
gust farmecub Inspirației, .farmec 
neîntinat de efldenta aspectului ■teh
nic. Ireproșabil.’ al execuției. Alături 
de colegii săL flautistul Maxence 
Larrieu as prezintă drept un virtuoz

al Instrumentului său. Interpret 
tindo — cu remarcabilii stăruința — 
să sensibilizeze materialul sonor, 
chiar ciad acesta nu-1 servește sufi
cient temei în nc&ît sens.

Impresionant rfimlne. In exală mă
sură. efortul muzicienilor oaspeți de 
a prezenta un program Integral de

fi

i

muzicii franceză preclasică șl con
temporană. sl aceasta chiar dacă 
selecția reperlorlâlfi din creația ulti
melor sărite decenii a font unilate
rală. nu Întotdeauna' reprezentativa

Dumitru AVAKIAN

Agendă muzicală
■ *.

• Asta scară, ora 20, in Sola mică 
a Palatului; are loc concertul dat da 
Trio Iliescu. Se pot asculta lucrări 
de Beethoven, Rahmanlnov, Carmen 
Petra-Basa copoi.

e în cadrul ciclului „Lucrări ca
merale de Mozart*; „Muslca N’nvs* 
alcătuita din Hilda Jerea, Mlrcea 
Oproonu. Valeriu Plluleac, Marius 
SudU, Șt.' Korody. oferă: miercuri,1 
ora 20, :Ja Sala mică a Pătatului, un 
Interesant program. i

• Concertul simfonic al Filarmo
nicii, vineri 9. sîmbătă lO, ora SO, aste , 
dirijat de Mlrcea Cristescu. Se vor 
prezenta, pagini dta creația lui Men- 
dclrohn-Bartholdy, Periea, Koza- 
glev, RrepigM.

SC
PREMIERE TEATRALE

„ZIIEU 
CĂLINESCIENE“

BACĂU (Corespondentul JScin- 
tell*. Gh, Baltă), — în cadrul mani
festărilor culturale dedicate Confo- 

■rinței Naționale a partidului șl ani
versării republicii, ta municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-au dasfă-. 
gurat „Zilele cu Hurii căllnesclene*. 
Aflate la cea de-a 4-a ediție, aceas
tă prestigioasă acțiune culturală a 
reunit ta orașul de pe Valea Tro- 
tușului personalități dta , Întreaga

sta. au avut Ioc thtfihlri' ale uiwr 
oameni de cultură cu ehimlstil de 
pe platforma Bbrzestiulul. cu elevii 
din liceele din localitate, șezători li
terare, recitaluri de poezie contem
porană. vernisajul unor expoziții. Cu 
acrei prilej s-a desfășurat sl o «e- 
s’.une de comunicări științifice pe 
tema „Moștenirea literară cMInescia- 
nă. literatura română contemporană 
si limba literară*, la care au parti
cipat prof. univ. dr. Șcrban C!o- 
culescu. prof. univ. dr. docent Al 
Piru. prof. unlv. dr. Mlrcea Zaclu. 
prof. univ. dr. I.C. Chiti mia. prof, 
dr. Cornelia Stetănesca. Zilele cultu
rii cMlnesclene s-au Încheiat cu un 
redial Uric Intitulat „Poetul tn ce
tate*. la oare au luat parte poeți din 
Întreaga taxă șl de la cenaclul „Ju
nimea nouă* dta localitate.

Șezătoare literară
SIBIU (Corespondentul ..Scînteii" 

N. Brujan). — Sub auspiciile comi
tetului județean pentru cultură si e- 
ducalto socialista șl ale redacției re
vistei „Transilvania*, la Sibiu n a- 
vut ioc o șezătoare literară la-care 
au luat parte numeroși scriitori, oa
meni de cultură. Printre aceștia : 
Mira Preda. Wolf Elcholburg. Dan 
Tărchllă. D. R. Popescu. Aurel Rău. 
Alexandru Căprariu. Fămis . Neagu. 
Mlrcea Tdmuș. Organizată la puțin 
timp dupfi Conferința națională a 
scriitorilor șl la o lună de la apari
ția primului număr al reviste! „Tran
silvania*. șezătoarea literară a con
stituit, atlt prin lucrările prezentate 
ta lectura autorilor, dt sl prin dis
cuțiile care au avut loc, un bun pri
lej de cunoaștere reciprocă, de strin
gers a legaturilor dintre diversele 
publicații literare, dintre acestea sl 
cititori.
i—------- ------------

• ActorU TEATRULUI DE STAT
„MIHAIL EMINESCU" DIN BO
TOȘANI au prezentat ta’ premieră 
piesa „Sfiniu ălltlcA BlaJInu* de Au
rel Baranga, Regla : Eugen Tralan 
Bordușan ; scenografia : 
Buzdugan. Dta dlsL2_^”_ ______
Silvia Brfidescu. Vlchl Andronescu, 
,r, ’
șan șl VasUe Hațeganu.

- 5 • TEATRUL DEțNpRj 
’ M A RI3 ‘ — secția rtaighl 
-premiera „Nora* de Dl Ibsen. Reata : 
roritas Istvăh. Decoruri : Szakacs 
GyOrițy. Costumele; Agneta SzatmaiU 
în distribuție : Cslky Andras, Elekes 
Emma. Acs Alajos, Nylredy PJroska. 
Korcsmaros Jeno. Lukacs Eva. Kapa- 
lo Magda, Angel JozsefsL

• TEATRUL TV :
— Telereeltal Dina Cocea (marți 6 

Iunie, ora 20. pr. D.
— „Mama s-a Îndrăgostit* do Ion 

BSIeșu, ta Interpretarea unul colectiv 
al Teatrului do stat dta Galați,

• TEATRUL RADIOFONIC pre- 
Untfi :

— „Nunta înstagerată* de F. G- 
Lorca (azi, pr. II, ora 17,50).

— „Constantin Brtaeoveanu* de 
Nlcolae Iorga. Adaptare radiofonică 
do Dan Tfirchilă (marți ff. pr. III ora 
20,30).

— „Neliniștile Iul EmU^VIăscearin". 
adaptare radiofonică după „Simple 
coincidențe* de Paul Everae. 
(miercuri 7, pr. n ora 20).

— Dramatizare radiofonică ta șnso 
»eril după romanul „Moș Goriol" 
de Ilonoră de Baizao realizată de 
Tloda Lovlneseu. (premieră) (zltalc, 
la ora 17,30, Inceplnd de azi, 3 iunie). 
/— „O femele fără Importanță* — 

adaptare radiofonică după piesa Iul 
Oscar Wilde''(premieră) — (vineri 0, 
pr. I ora 20.05)

aografla : Bena
itribuțle fac parte : 

____ , Vlchl Andronescu, 
Ion, Flălcșanu,.Eugen Traian Bordu-

y.» A5’. Â;
DIN SATIÎ

10 Iunie a.c.. TEATRUL 
tSAVA OGNEANOV* 
fl oaspetele Teatrului

- . , ... ,ta .frezenttad cu acest 
prilej două spectacole ;

— „NcgufiHorul dta Veneția* (3 Iu
nie).

— „Dragostea^nefericită a ltd Zo- 
grraf-Zaharli*. Scenografia ; Dobromlr 
Patrov. Muzica : Rumeana Stanceva. 
(7 Iunie). Ambele spectacole se vor

' desMșuraJa Galați .țjJJJjpa; piesă'va‘. 

lÎltjllJrăs-țj 

punde’ acestei vid te ’ Intre '20—Ei î iunie 
®-c- ™ spectacolele : „Interesul ge-« 

Eleices neral* de AureF Baranga șl „1 om —i 
’ , 1 om* de B. Brecht.

EXPOZIȚII
• Vernisajul unei expoziții de artă 

decorativă a avut loc recent: ta Ga
leriile de artă „Staieza* bd. Magheru. 
nr.. 20. In cadrul el expun artistele 
decoratoare Ioana Munteanu și Ro
dlca Roman.

• Marți, 6 Iunie, la GâteriLte de 
artă' „Gataîeea* (Calea Victoriei nr. 
132) se ya deschide expoziția Made
leine Braun,

® Vineri, 9 iunie, - la Biblioteca 
Americană to ir. Al. Sahta 7—9) va 
avea loc4vernisajul expoziției „For
ma șl procesul creației In pictura 
americană a see, XX*. Expoziția va 
cuprinde o selecție de lucrări apar- 
țln.'w! Colecției "Mlchcnar — Univer
sitatea dta Texas.

■ PITEȘTI (Corespondentul „Seta' 
teii*. Gh. Cîrstea). — ta racirul aețlu- , 
pilor cultural-artlstlce „Memoria Ar
geșului* un loc de seamă l-au ocupat 
spectacolele muzicale. Bine primit do 
Iubitorii de muzică dlh Pitești a fost 
concertul prestigiosului cor de ca
mera „Madrigal* al Conservatorului 
„Clprian Porumbescu* din București; 
dirijat de Marin Constantin. Muni
cipiul Pitești a găzduit, de aseme
nea, prima ediție a festivalulul-con- 
curs „Darclfie*. In cadrul căruia coli 
al muzicii din 16 Judațe B-nu Între
cut In probe de canto, plan, balet, 
instrumente muzicale. Cu același pri
lej, a avut loc șl un redtal susținut

FIE IN PREMIERĂ
■ ;'.| V 'o 20CO0 de leghe sub mări — pro

ducție Wait Disnoy, ’ după romanul 
Iul Jules Verne,1 ta regla Iul Richard 
Ftelschcr. j In fruntea distribuției ; 
Klrjte, Douglsfi, Jamea Mason, ■ Peter’ 
Lorre.. *-.r-'■ .,1..,:,. ,

• Femei ta ofsaid — producție a;!-.. 
studiourilor rehaslovace. Comedie In
spirată dta lumea contemporană a 
fotbalului șl realizată <fe regizorul 
Borlvoj Zeman.

Argeșului"
da Valentin Loghln. prim-sollst al 
Operei rocufine. de balerinii Rodlca 
Slmion șl Ion Tugearu. Alte specta
cole muzicale apreciate de publicul 
argeșean au fost cele susținute do 
colectivul Teatrului de Operă din 
București cu „Madame Butterfly", de 

■ reuniunea corală „înfrățirea* șl do 
corul din Chlzălfiu. Județul Ttai!.».

Duminică. 4.Iunie a.c.. ziua Înche
ierii amplelor , manJfastări cultural® 
„Memoria Argeșului* a Inclus, la Pi
tești. o mare paradă a portului, cta- 
teculul șl dansului 0 rgeșenn și două 
spectacole festive la Casa de cultură 
a sindicatelor al parcul Argeș.

(Urmare din pag. I)

Se va aprinde 
lumina - . 

și pe ulița 
din Pietrari

Un crup de 14 lo
cuitori din comuna --- 1 Vtl-

PnOGHASTUI, I
17^3 Deschiderea emlsiunU. Curs 

da limba rusă (lecția ■ 17-a) — 
reluare.

ÎS,M Căminul.
18.15 Ecranul — cmlriune' de in

formația șl critică dnesiato-
16,10 Artă plastică. Expoziția na

țională de pictură ri sculpta
ră RID.

1S.S4 ltol de seri. 
1ÎJ3 Telejurnal.
ZS.to In lntlmplnarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. sl a cele) 
de-a Zî-a aniversări a repu
blicii : Tara întreagă In tntre-

■ cere.
S3J15 ăSalut Germain* — serial 

.produs ds Studioul de televi
ziune din . n.D.G.

Sl.SO Muzică populară Interpretată 
la diferite Instrumente de 
Hadu Negut.

âl.lB Prim-pIan : Ion Crisle», Erou 
al Muncii Socialiste, directo
rul Șantierelor navale Olte
nița. Emisiune de Ion Sava. 

31,4fl Să înțelegem muzica — ciclu 
de emisiuni de educație mu- 

. zicală, prezentat de Leonard 
Bemriefn : „Spiritul folcloric 
laUno-amertcan*. 1

52.15 „M de ore*.
H,O- Campionatele europene de 

box — tineret (sferturi de fi
nală). înregistrare de la pa
tinoarul „55 August*. 
PROGRAMUL H

i5.M Cupa primăverii — competi- 
țle de mlni-baschet. I

M.<0 Ghișeul. 1
51,CO Romantie-club — emisiune I

realizată ta Qollntlnul din ,
Vale.

n.43 Cronica literară.

nivelnte s-au transformat 
ta băltoace. Dta moment 
ce șoseaua prezintă . pe 
mari porțiuni asemenea 
defecțiuni, înseamnă că 
lucrările, ca șl rcreoltona- 
rea - au fost făcute de 
mlntulfilă. Cine va supor
ta costul remedierilor 7

Ploiești. Pătrundem in 
ora? prin bd. Gh. Gheor
ghiu Dej. Marea arteră 
este In bună măsură no- 
semnallzatfi, taterreoțllta 
rint nedirijate. în dreptul 
străzii Doflana circulația se 
Întrerupe brusc. Mașinile 
fac™, coadă, pietonii ie În
conjoară din toata părțile, 
pericolele, de accident stat 
Iminente.. Lipsa unul sis
tem de semaforizare ta 
acest punct principal n! 
municipiului, pe unde ee 
«curg ccl puțin 2 500 de 

' pietoni Intr-o oiră. nu per-.' 
mite desfășurarea unei cir
culații fluente. Aceeași 
situație 6 Inlllrilm șl 1 ta 
zona pieței 18 Februarie, 
întreruperile fluxului .re 
înmulțesc pe Bd. Republi
cii,, șl mal ales In zosa 
centurii de vest- din cauza 
celor 3 pasaje dei nivel cu 
calea feratfi. Pentru norma
lizarea sl accelerarea trafi
cului șl pe distanta dintre^ 
centrul orașului Ploiești s! 
magistrala care duce spre 
Clmptaa. porțiune unde se 
produs dese strangulări 
ale fluxului rutier, tre
buia sporit numărul ben
zilor, prin lărgirea șose
lei. în acest sens, organele, 
locale au obligația să ma
nifeste mai mult Interes și 
inițiativă.

Ploleșll-Citnptaa. Dru
mul se așterne drept, pi
toresc șl îmbietor. Plan
tații de arbori ®I arbuști, 
refugii atrăgătoare, prevfi-

zute du bfinci proaspăt 
vopsite, semnele reflecto- 

......din be-V
Intlmplnă la tot 

Fină la un punct 
vede că

•au

rizante șl parapețl 
ton ne Intlmpln 
pasul. Fină 
Insă, de unde 00 
mal departe, ochiul 
mina gospodarului n-i 
mal manifestat aceeași e- 
xlgențfi Curbele pericu
loase nu stat semnalizate, 
din loc In loc atlipll de

ftccldentetor ce au avut 
ice din această cauză.

La Posada refugiile stat 
nearrienatate, o serie, de 
curbe, chiar șl de M de 
grade, nu slnt semnali
zate ; lipuK stllpli de 
ghidaj, iar parapetul de 
zid e distrus In Întregime 
ta dreptul kilometrului 114. 
pe .marginea unei prăpăs
tii ad’ncL

w .kw •’ <i ' fÎȚK' '

CORESPONDENȚIIeărcl Întreprinderi va 
figura ca o măsura 
principala ta LP.L.M

Pentru ca el 
și alții să tragâ 
învățămintele 

cuvenite 
ț1 1 $ ? 4 M

semnat de primul vi
cepreședinte ni con
siliului popular mu- 
nMpaJ. tov. Dumitru 
Jolla, ta care se ura
ta. Intre. altoie. .-.Ma
joritatea problemelor 

-..samnaJate s-nu dove
dit a fl Juste, ta sen
sul că la secțiile 

iu's-a orga- ■

Scrisori sosite la 
dncție sesizează 
uneori, în Joc de 
serviciu corespunză-

jU --.. ...
Pietrari, ludetul Vil- Î.P.L.NL nu..............
cea. ne-a .scris ■ cfi. ■ nlzat eviJ;___
deșt comuna este e- , ritor executate și 
ledrlficată de mal timpului folosit, 
bine da 6 ani — lu- . ceasta mal cu seamă 
crare ia care sl-au a- 
dus ai el contribuita 
bănească — ulița: lor 
a rămas fără lumină 
electrică. în ■ scrisoa
re se mal' arată că de
mersurile făcute 
diferite 
sesiuni ale consiliu
lui popular comuna L 
au rămas fără rezul
tat Comitetul execu
tiv al conslllnlnl popu
lar al județului . VBcea 
ne-a trimis un răs
puns șub semnătura 
prim - vicepreședinte
lui I, PoMeă. dta care 
redăm s, „Dta cerce
tările făcute s-n con
statat, că cele sesizate 
stat reale (constata
re caro ar fl liutut fl 
făcută cu mult timp | 
ta urmă n-n.),Jn pro
iectul de electrifica
re a satului fiind pre
văzută șl ullta o<s ’ 
care locuiesc petițio
narii. Lucrările nu 
s-au executat plnă ta 
nrezent deoarece.. 
era necesară monta
rea a tacă unul ppst 
de transformare, ceea 
ce costă peste 100 OM 
lei si comuna respec
tivă nu dispune declt 
de 43 009 lei. în ve
derea rezolvării si
tuației s-a luat legă
tura cu lotul de ln- 
stalațil Interioare Ho
rezu pentru a Întocmi 
devizul executării lu
crării de branșament 
ta acest caz. costul 
nu depășește 10 OM 
lei*. .

în încheiere, răs
punsul precizează" că 
electrificarea uliței se 
va executa dupfi ct 
sa vor obține, de că
tre „Consiliul popular 

’ Pietrari,
necesare

Pitești. 
aSstor^M- 

va fl slmtl- 
scurt declt 

a trecut do

al comuna! 
aprobările 
de ta LR.E. 
Sperăm 
necesar 
mail tfițl 
tor mol 
cel care 
la terminarea elcctri 
flefirii.-, comunei.

S-a pus ordine 
în evidența 

lucrărilor 
șl materialelor 

folosite ?

IV-a. Do asemenea. tor. cetățeanul — cll-
nu s-a timit o evlden- ent al unei uniUltl n
tă a obiectelor intra- rw»rv*rat 
te ta fabrică pentru 
diferite reparații*.

în aceste condiții. - 
nici nu slnt de mirare 
cele petrecute aid. așa 
cum reiese din scri
soarea primită de re
dacție. ca, de exem
plu : „A dorit cineva 
să-sl facă mobilă 
bună și Ieftină ?. Dară 
cunoștea pe careva 
din conducere, coman
da o măsuță, dar du
cea acasă o masă de 
12 persoane I Coman
da tapiseria a 6—8 
scaune (pe care nu le Des! m-a asigurat rfi
avea) șl Pleca acasă « doua zi va fi aatn.
cu 9—8 scaune noL lucrarea n-a fost ext'-
Sau ■ comanda lin raft cutată nici dună 3
81 ridica o Mblloteril zile. Cind ntn cerat
etc*. Dar despre toate condica de rectanui-
accstca, despre .ta 
ponderea ce- revenea 
direcției de rccort din 
consiliul popular mu- 
nldpal de a controla 
activitatea acestei În
treprinderi. rAsmrasul 
nu pomenește nimic.

...„Aceste nereguli 
— &s apune ta conti
nuare în răspunsul 
Primit la zeslzare — 
au dus la existenta 
unei lipise do G8O.S3 
mp stofă mobilă. In 
valoare de 70 409 lei. 
Este adevărat că re
vizorul contabil M la
do Nfoolae. împreună 
cu conducerea Între
prinderii au reținut 
o serie de „justificări* 
ale gestionarilor sec
țiilor respective, in 
baza cărora au dis
pus lichidarea lipsei 
constatate*. Poate că

■ si ta legătură cu a- 
cesî fapt răspunsul 
ar fl trebuit să pre
cizeze In virtutea că-

cooperației meșteșu
gărești — re noate 
lege cu... insulte. Es'.c' 
edifica toare scrisoa
rea profesorului Ma
rin V. Dumitru din 
Vaslui, care, indignat 
do faptele petrecute 
la unitatea de reparat 
ochelari de lingă cine
matograful „Patria* 
din București. ne 
scrie : ..l-am adre
sat tovarășului dta 
ateHer rugămintea de 
a-mi monta două len
tile pe o ramfi aleasă 
din aceeași unitate

_ rea întreprinderii

ceasta «urnă.
.„„Pentru lipsa de 

, orientare (!7)J a revl- 
zorulul. contabil a-a 

" dlsmuf ' scoaterea sa 
’ din funcția de sef de 
compartiment- întreg 
colectivul de condu
cere a foat aspru 
sancționat tar aspec
tele semnalate au 
fost discutate In co
mitetul oamenilor
rnundi de kt I.P.L.M..»

O scrisoare sorită constatata s-n
ta redacție gexlza că 'Imî3uiat <«■=>_■ 
la întreprinderea de 
produse dta lemn ri 
ptoblifi-Bucurestl se 
comit mari abuzuri In 
dauna avutului ob
ștesc.: Se arată că fap
tul ește posibil Intru- 
cit. la unele aectil de 
producție 
prinderii, 
evidență 
lucrărilor 
a timpului și a mate
rialelor folosite:

Comitetul munici
pii București al I'.C.R., 
căruia redacția l-a a- 
dresat sesizarea, ne-a 
trimis un răspuns,

era să se facă din ca
pul locului n-n.) soj- 

, donărilor respectivi. 
m care au fost In ace

lași timp deferiți or
ganelor do ancheta 
penala*.

Fărfi Îndoială efl 
numai discutarea a- 
buzurilor sl imputa
rea valorilor r.-.s'.r.'i- 
se nu rezolvă esen- - 
ta problemei — cau
zele caro au facilitat 
comiterea unor ase
menea abuzuri, adică 
lipsa unei evidentă 
stricte. Nfidfildulm efi 
aceasta 
condiție . HH
mers al acHvltfltl! ori-

1 ras- til. ml le-a montat din 
fugi prost, astfel că 
am refuzat primirea. 
Ml-am nmtaai nleca- 
re-a din București cu 
24 da ore. dar a doua 
zi am găsit aceeași si
tuație. fapt ce ? m-a 
determinat să car alte 
lentile spre a le mon
ta ta Vaslui. Dar pe 
Itagfi ca! 42 de lei. 
cit cred că ar costa 
lentilele, ml «-a per
ceput din nou mano
pera. Este corect să 
H ee pretindă plata 
de două ori pentru un 
lucru prost făcut șl 
ta Plus sâ 41. se ndre- ■ 
eeze cuvinte jignitoa
re?*. '

Fără îndoială, ase
menea fapta nu do*.
fi tolerate. Asa a ă- 
preclat și conducerea 
Uniunii cooperative
lor me.slcsuRfircșIi 
București, care, in 
răspunsul trimis re
dacției. precizează : 
„Din verificarea, e- 
fectuatA s-a stabilit 
că lucrătorul Coșo- 
veanu Constantin se 
face vinovat de 
respectarea ten 

crărll. refuzul de a da 
condica de reclama- 
tll. atitudine neco- 
respunzătonre fală de 
client. Pentru aba
teri repetate do la 
normele aalgurărli u- 
nei bune serviri a 
populației, sus-numl- 
tul va fi pus In dis
cuția adunării gene
rale de secție, pentru 
excluderea din coo
perativă. De ascu te- 
neaTs responsabilul u- 
nlțățll va fi schim
bat... Vă rugăm să 
transmiteți scuzele 
noastre tovarășului 
Marin V. Dumitru 
pentru neajunsurile ce 
l-au fost prlc.lnuite*„

Măsurile luate da 
conducerea Uniunii 
cooperativelor mește
șugărești ' București 
trebuie să constituie 
un avertisment pen
tru aed lucrători dta 
acest sector Incorecți 
șl lipsiți de solicitu
dine față de clienta

Neculal ROSCA

„SCÎNTEir*

TRANSMIT;
a ra-

.BACĂU

Simplu și eficient
SpodaUștll clo la întreprinde

rea de retele electrice Bacău au 
conceput șl realizat o Instalația 
portabilă pentru spălare, uiscare 
și umplere cu ulei sub vid a 
aparatelor electrice de Înaltă 
tensiune. Noua instalație exe
cute lucrările respective intr-un 
timp scurt, ffiră să, fie necesară 
demontarea aparatelor, cum re 
făcea oină de curind. Ea este 
Moșită la lucrările de revizii 
și reparații a utilajelor de înal
tă tensiune șl are marele avan
taj că lucrările pot fl executata 
ta orice condiții atmosferice.

Sănătatea, 
la ea acasă

Prin contribuția ta muncă șt
!n bani a țăranilor cooperatori 
din comuna Vilcele, a fost con- 
Birult șl dat ta folaslnță un 
dispensar medical uman. Noul 
edificiu cuprinde o casă de 
nașteri, un staționar, cabinete 
pentru consultații șl tratamente, 
saloane cu 30 de paturi. Asis
tența medicală e«te asigurată de 
cadre calificate

Hermes în Cetate
Cartierul „Cetate* dta Alba 

lulls lș|. spordște rețeaua de 
unități comerciale șl de servire 
a populației. Aid au fost date 
ta folosință un nou magazin a- 
llmentar cu autoservire, o bra
serie șl o cofetărie. Acestora U 
se vor adăuga alte magazine 
modeme, unități prestatoare de 
servicii ale cooperației. mește
șugărești (reparații radlo-TV, 
croitorie, frlzerle-coafură) șl un 
oficiu poștal.

BRAILA'

o nouă bază 
turistică

A fost dalfi ta folosință baza
turistică a tineretului — „Veri
ga* — nltuată pe malul drept!al 
Dunării, ta zona dlg-mal din 
Insula Mare a Brăilei Noua 
bază turistică dispune de un 
club In aer liber, unde [za 
pot organiza seri de dans șl jo
curi sportive. terenuri de sport, 
bazin natural de taot. un res
taurant șl un camping. Acest 
agreabil loc de odihnă șl re
creare a fost realizat prin mun
ca voluntar-patriotleă a tine
rilor brăileni, valoarea lucrări
lor efectuate rldlctadu-se la 
proape un milion iei.

.MUREȘ"

vorba de un detaliu, ci de 
o concepție — cum nu &e 
poate mal anacronică 1 — 
asupra cerințelor circulației 
moderne, mal alas Intr-un 
asemenea punct nodal ca IJr.IȘOVll':.

înainte de a os continua 
călătoria pe

lease șl locuri greu acce
sibile : la Vlădenl, circa 
70 tem spre Făgăraș, unde 
trecerea peste calea ferată 
se făcea greoi ți cu tattr- 
zlerl. s-a construit un pa- 
MbalriPeta°rjudetol Brașov 
rețeaua de drumuri mal 
continuă să prezinte șl u- 
nelo pete negre. Construc
torii.. asemeni unor gos-

Expoziții 
în circuit

Din Inițiativa comlteliilui 
de lea n de cultură șl educația 
social Sală, Muzeul de artă dta 
Tg. Mureș a trecut la organiza
rea a două expoziții ta circuit: 
una de pictură șl alta de gra
fică. EJe cuprind lucriiri repre
zentative din secția de artă 
contemporană a muzeului. Prin
tre acestea, ee află cele sem
nate de Comeliu Baba. Vasal 
Tralan, Miktosay Gabor, Bordi 
Andras, Papa Mibal etc. Pinii 
acum expozițiile au făcut pri
mele popasuri la clubul mun
citoresc „Prodcomplex* din Tg. 
Mureș șl la casa de cultură din 
Luduș. Itinerarul tor continuă 
la Sighișoara, Sovata ți ta cen
tre comunale.

special pe timp de noapte, 
nu e semnalizat în drep
tul kilometrului 113 calea 
e barată de grămezi de 
pfimlnt Fină la Rucfir 
n-am întilhit nici măcar 
un singur panou caro să 
avertizeze pe conducătorii 
auto de pericolul căderilor 
de bolovani, pericol evi
dent In anumite zone. în 
schimb. In localitatea Ru- 
căr, tin tractor greu, cu 
șenile,' care face lucrări 
de demolare In curtea lui 
Ion Falcă, șeful secției de 
prestări servicii din cadrul 
consiliului popular din lo

calitate (1). folosește in 
mod nepermis, ca traseu 
de acces, chiar .șoseaua 
națională pe care o ma
cină sub șenile, degra- 
dlnd-o. Opera aceasta de 
distrugere este aprobată 
tacit de șeful de post, plu
tonier Nicolao Cladovcanu, 
si primarul Gh. Milos. Nă
dăjduim că forurile In 
drept II vor face buni de 
plata!

Do la amfinuntul In apa
rentă minor, de ecarlwre 
a șosetei (adeseori animate 
lovite de mașini zac ne
ridicate multa vreme In 
șosea), ptnă ta obligația 
majoră a echipării acesteia 
cu tot ce asigură fluența 
și securitatea circulației, 
flecare acțiune de Întreți
nere și bună gospodărire 
constituie o Îndatorire di
rectă. expresă șl nelnilr- 
ztată (sezonul turistic bate 
la ușă) a consiliilor popu
lare comunale, orășenești 
51 Județene, o Direcției ge
nerale de drumuri din 
M.T.Te. — prea satisfăcută 
de rapoartele șl informă
rile cu caracter birocratic. 
Șl chiar a fiecărui cetățean 
In parte.

În ce stadiu de pregătire
.s@.

-y-j. B ; -iri-,

ghidaj n-au fol!!' reflecto
rizante. Pe magistrata 
dintre Cîmplnn sl Comar
nic. cele două ’rampe con
struite special pentru veri-

. flearea, tehnică: a, mușini*. ; 
lor au devenit impractica
bile deoarece la capetele 
lor s-au formal gropi a- 
dlnd pe, care nimeni nu 
s-a mal îngrijii să le aco
pere. .. |

Comornic. Trecerile pen
tru pietoni stat însemnate 
cu™ creta, probabil de 
copil. Cu toate că șoseaua 
&a tagusteazfi foarte mul! 
șl tdrmează > curbe pericu
loase. Iar trotuarele slnt 
largi, aproape dt partea 
carosabilă, nimeni nu «-a 
îngrijit să lărgească dru
mul. în pofidă fluxului pe 
care circulația II înregis
trează In localitate, șl a

în .municipiul Brașov, 
pe .arterele de tranzit, la 
Intersecțiile principale. în 
toate punctele „chete* 
ale circulației s-au montat 
.Indlcntoare luminoase. în 
schimb, în iot orașul n-am 
reușit sfi descoperim nld 
măcar un singur semafor.

— Nu-I nevoie I — ne 
spune tov. [torta Coinin, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal.

„Nu-I nevoie* 1 Dar 
Încrucișarea dintre
Matei lîasnrab șl Bd. Le
nta, autocamionul 21—Bv. 
3883, după cronometrajul 
efectuat de tovarășul maior 
Mihatacbe Stoncu, adjunct 
a! șefului I.M.J. Brașov, 
n-a putut să lasă din In
tersecție declt după exact 
15 minute I In acest răs
timp șoferul era să pro
ducă două tamponfiri Nu-I

Brașov, .ne-a încredințat și 
ei că toata rețeaua de dra
muri de po teritoriul re
gionalei a fost pnsfi ta 
punct, „cu dichis*, piuă la 
1 mal. S-au executat Im- 
brăcămtati Mfaltlce pe o 
suprafață de 233 372 mp, 
ceea ce echivalează cu 
circa 41 km drum nou : 
®-au modernizat Intersec
țiile ; au tost amenajate 
tacă 19 locuri de refugiu 
pentru evitarea staționa
rii pe partea carosabilă ; 
s-au înființat 12 noi stații 
r.T.A. S-au eliminat mul
te puncte periculoase și ■ 
locuri greu accesibile.

Datele acestea pot fl de 
altfel ușor verificate. Ele 
oglledesc realizări evi
dente. pe care le comple
tăm cu unele . constatări 
personale privind elimina
rea unor punete perlcu-

podlne delăsătoare, au ui
tat cu desăvîrșire să facă 
„curățenie" pe rute extrem 
de solicitata. Între Brașov- 
Rlșnov-Bran. In contrast cu 
peisajul de un rar pitoresc 
care te Înconjoară, drumul 
este din cale afară de neîn
grijit Trecerile pentru pie
toni sfnt nemnreate. tocu
rile de parcare slnt mur
dare., Prin localitățile Cris
tian șl RIșnov. gl chtar in 
Bran.1 găsim noroi de-o 
palmă pe țotea. Podul de 
la RIșnov e dărăpănat șl 
ccscmnalizat, ca de altfel 
Sl stația de benzină de 
aici. La km, 102, In dreptul 
unei prăpăstii, parapețil 
stat rupțl mu distrus! In 
întregime. Punctul acesta, 
deși cnnslilule un real pe
ricol pentru circulație, In

SIBIU
Locașuri 

de cultură la sate
ta comuna Orlat a fost dat 

In tolostață un nou căni ta cul
tural. Construit, fn bună parte, 
prin contribuția bănească șl In 
muncă a locuitorilor comunei, 
noul edificiu cultural dtepune 
la parter de o mare Bală de 
spectacole, lor la etaj de o bi
bliotecă și săli de lectură. In 
acest an. 7 noi cămine cultu
rale ®e vor construi la Șelca 
Mică. Dlrlos, Șura Mare șl, in 
alte comune ale județului.

GALAȚk

Muzee în Tecuci
In municipiul Tecuci au fost 

deschise <',ouâ noi muzee : unul 
cte știln {ele naturii șl al tal li
terar. Muzeele au fost organi
zate cu participarea directă a 
cadrelor didactice din munici
piu, cu ajutorul elevilor șl al 
părinților acestora. Prin rotație, 
profesorii de specialitate dau 
vizitatorilor explicații compe
tente asupra exponatelor. Tot 
la Tecuci se lucrează la amena
jarea altor ddufl muzee : unul 
de etnografic si altul numtama-

%25c3%258e.P.L.NL
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mai poate fașă apăra ; este 1—0 pen-Cu cit se apropie de aflrșlt, com- ; _______ _________________ , ,____
pfonatul primei divizii de fotbal db- r tru Universitatea r Craiova.’"La d- 
■vfae, parcă, mal Interesantprin dcesito'"' "■■■ ■
pasionant , Joc al rezultatelor" - ca re ' 
menține nesiguranța echipelor cu 
privire la locul ce-1 vor ocupa 'Insi
nuate in dasamaH. .toto_ _to/l_.. " 
există o excepție : ■ Crlșul Oradea, 
pentru care revenirea ta divizia se
cundă este sigură. Cu celelalte 15 
formații lucrurile stau, dacă no putem 
exprima astfel, ca la începutul cam
pionatului : unele lupta facă pentru 
titlu, altele pentru un Joc pe la mij
locul câssamentulul, altele pentru a, mri • yvewr»«=*!»' Alnll"''' tefo ■r«-s»jncc».»w4’ h«ka "nu ocupa celălalt Joc vacant care 
duc® către,,divizia B.

Meri urile etapei de Ieri au avut loc 
ta Pitești ('.trierii, pitestenii, au pri
mit vizita — nu numai do curtoazie 1 
— a folbaUștllor din Tg. Mureș) si 
ta Cralcr.-a. ‘unde gazdele — flrâ a 
avea o poziție prea bună in clasa-s, 
meni — au întllnlt pe U.T.A. în 
fond, si partida de la Cluj, dintre 
Unlveisltatea șl Jiul, a contat ta 
lupta pentru ocuparea primului loc. . 
Echipa lui Onlrfe a fost da altfel cea 
dinții care a marcat ta etapa de teri. 
In minutul 0. Munteanu a deschis 
scorul. CeataHă echipă clujeană — 
aflată în cursa de evitare a retro
gradării — a avut, de asemenea, ini
țiativa. lutnd conducerea orln’Sorin 
Brelan (mln. 10J ,ln partida de ta 
Pîdfârii. cu PeirauL Revenind pe 
terenurile de fa Pitești sl Cratova. 
trebuie artiat că In timp ce, F; ,C. 
Argeș are ta permanență inițiativa, 
U.TJL (ta Craiova) trece Prin mo
mente foarte grele, fotbaliștii cralo- 
ve.nl asedllndu-i poarta minute în 
șir. Ziller. tinărul portar ărtdan. 
salvează goluri rata făcute. Sulul Iul 
Oblemenco (la o lovitură liberă. ‘ de 
la peste 20 m). din minutul 3L|înu-l

‘tava '.-minute,' ' arAdanR ' primesc 
un' nou gol ; Obternenco (caro 
ia conducerea ta clasamentul golge- 

__ -______ tarilor):, reta cu capul mingea, la un 
Intr-adevăr, corner bine executat de March. Cele 

■fan) Drad». două goluri de ta Craiova, plus go
lul de !a Cluj șl cel de la Ploiești 
— în total pateu,— stat singurele 
marcate p« șapta stadioane, ta de
curs de 315 mtaute do joc.

începutul reprizelor eecunde pă
rea să fie mal fructuos : rapidlștil 
înscriu (prin Petreanu). apoi, ta Ba
cău. brașoveanul Florescu. Numai ta 
PlSeștl, liderii — deși domină cu au
toritate — fatîrzle să fructifice. De- 
ahla ta mln, 78, Dobrin înscrie.

I. D.

1

La îpchlderea ediției, meciu
rile nu sa terminaseră. Cu d- 
teva minute Înainte de final, 
scorurile erau urmăioaraâe : Ra
pid—Fural 1—0 ; S. C. Bacău— 
Steagul roșu 0—2 : Universita
tea Cluj—Jiul 1—0 ; F. C. Ar- 
gcș—A.S.A. Tg. Mureș 1—0 : Po- 
lltclinica.—Crlțnl 0—0 ; Universi
tatea Craiova— U.T.A. 3—0 : Pe- 
ireluI-^CțFJL. Cluj 0—1, Parti
da Steaua—Dlnamo s-a d

■ in nocturnă. 1. . :

ETAPA VIITOARE 
(11 iunie)

• Universitatea Cluj, AS.A.

I

f i
$

LA PATINOARUL „23 AUGUST" CONTINUĂ

;î .
j ■ ■ ;■>' -Isi

Duminică
Stockholm delegația Republicii So- . _ ...
ciatta’.e România care va participa președintele Consiliului ( 
la Conferința Națiunilor Unite asu- Apelor.

I

dimineață a plecat la

- - ;
pra mediului Înconjurător. Delegația 
este condusă de Florin Icrgrftrtrt,

r

Ioraulescu. •
National al 
(Agcrpres)
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IERI, CIMPOEȘU A DEBUTAT CU 0 VICTORIE • 

DE LIMITA (!)

r Din
> celei-__ r_______
europene ale tinerilor puglllști, pu
blicul spectator — al cărui număr 
crește, normal, ixs măsură ce marea 
întrecere se apropie de fazele deci
sive — a urmărit mal tatii o sultă 
de meciuri Intre „semlmljlocli". Este 
ta. afară de orice Îndoială că, pentru 
aceasta primă fază a compeâțlel, ne-a 

[interesat să vedem ta'ce măsură ce- . _ ____ _ ___ ___________
lor cinci victorii românești din ziua chlllbrai .In care Ctmpoleșu a acumu-
lnaugurală 11 &o vor adăuga altele, lat un avantaj minim de-obfa in ul-

rogramul foarte in că rent al 
i-a doua zile a campionatelor

■șegip<

5 P A M î
(Urmare din pag. D

CULINEAC ÎNVINS .ÎNAINTE.

apariția ta ring a primelor perechi, 
Începerea proprlu-risă a galei,

S-a lntâhil.1 mai întli iugoslavul Be
nes cu bulgarul Fllev. Au urcat ta 
ring apoi Clmpoâcșu și Borbely. Ti- 
nărul nostru a părut oarecum tlmo-, 
rat de debut, neputind puncta prea 
mult tocmai cu „arrrta" sa preferată: 
directa de stingă. Borbely — mai ex
perimentat — a punctat ta rindu-i cu' 
lovituri puternice. Un med dlrz. e-

bulgarul Fllev. Au urcat fa 
ol Clmpoleșu și Borbely. Ti

târna repriză, tind (fsăhigaa lui a ni-dacă — pentru a nominaliza — mezl- târna repriză, dnd ,atingă" lui a nl- 
nul echipei noastre Damtan Cim- merit mal mult ținta.
poleșu va face- față unul pugilist, O partidă dintre cele mal spec’a-
oricum mal experimentata ca maghia- cuâoase din gata de după-amiază au
rul Borbely Sandor, dacă,1 toi'ta gala furnlzat-o Francisco Rodriguez (Spa

nia) șl Hans Borst (R.F.G.). Prin a- 
Iurt, prin luciditate, prin alonjă. spa
niolul ne-a amintita, de Aurel Duml- • 
trcscu. Vest-germariul, inaj scund dar 
mal combativ; a făcut lin meci' cura
jos ; In ultima repriză el a lovit mai 
dea șl mal puternic, spaniolul fiind 
de altfel numărat. Juriul a acordat 
victoria la puncte (cu 4—1). lui Borsi.

de după-amiază, semigreiil Marian 
Cullneac,, ( care, prin «ii lid său toc 
luptă, ofensiv prin excelență (ceea ca 

' 11 apropie .de* maniera de box a fosfa- 
Jul campion european Gh; Negrea), 
va trece de puternicul și tenaoola pu- 
giltet sovietic V. Mlronluk. ,Cam cu 
aceste ginduri au" așteptat spectatorii

bana de recepție pentru fabricile da 
zahăr de ta Luduș șl Tg. Mureș pe te
ren arabil. Șt ceea ce trebuia eă sa 
refuze, din capul locului, s-a apro
bat cu multa ușurință.

Iată, ded, că anul trecut scoaterea 
definitivă din producția agricolă a 
mil de hectare de teren arabil nu 
s-a făcut ta mod întâmplător, d ta , 
deplina cunoștință de cauză a orga
nelor aarlcole focale șl centrale, 
care, prin acordul ce l-au dat, ta loc , 
să prevină, au facilitat risipa de pfi- 
mlnt. Acesta aituațll pornesc de ta 
faptul rt pe filiera, ecoaterll din pro
ducție a tetenu-Bor agricole extetft 
multă superficialitate șl lipsă da , 
răspundere. în unele cazuri, chiar dl- ‘ 
recțfa generală de fond funciar șl ' 
cadastru, la insistența orga ne tor ju
dețene, manifestă îngăduință șl, in- 
cblzlnd ochii, aprobă .ocuparea cu ‘ 
diferite construcții a terenului ara- J 
bn. Bunăoară, pentru a obține acor
dul ca să amenajeze complexul spor
tiv al orașului Fălticeni pe teren a- 
r.ib’.:, Consiliul popular al județului 1 
Suceava a Intervenit da 5 ori ta di
recția generală da fond funciar șl 
cadastru. De. flecare dată dtaecția a 
refuzat. Ultima oară Insă a cedat 
presiunii șl a condiționat aprobarea 
de' recuperarea terenului arabil ocu
pat din alte folosințe neagrtcoie. De 
fapt, această „aprobare condiționată” 
reprezintă o allă practică de încăl
care a legii. Ea nu constituie altceva 
decât o acoperire pe oara și-o iau or
ganele agricole in cazul aprobării 
nejUBtiflcata de scoatere dta produc
ție a unor terenuri arabile.

Pentru a ®e evita risipa de teren 
agricol este necesar s& fio întărită 
disdfdlna pe toata treptele actiritățlt 
de proiectare, avizare etc., aă no re- 
vlzulaiwft echlțele de stetematlzare a 
localităților urbane șl rurale, ostiei 
ca acestea nă albă un caracter pre
cis, pe o perioadă mai îndelungată. 
In al doilea, rind, trebuie reactivată 
comisia tehnologică da avizare rara 
în prezent nu mal funcționează. în ■ 
cadrul direcției generale de fond fun
ciar și cadastru nu există specialiști 
dta toate domeniile pentru a face o 
verificare aprofundată a suprafețe
lor solicitate. Iată de ce, reinfiinta- \ . 
rea noastei comisii apare cn foarte 
oportună.

Aspectele înfățișate demonstrea- 
■" " ea terenu-

de specia- ' 
ap41-î ■ 

căni trebuie să ■
manifesto fermitate și intransigență 
împotriva oricăror tendințe de ri
sipă. La această acțiune este necesar' 
să contribuie. în egală măsură, or- 
ganete șl organizațiile de partid, 
organele agricole, toți beneficiarii de 

____ ,_____ BL__ (_________ Investiții țjl institutele de proiectare, 
alimentare a cerut să construiască cit șl fiecare cetățean al țării.

______________________________________________________________________

cum este cu putință rt se scoată din ’ 
producție mil de hectare de teren a- 
rabll din țel- mol fertil 1 De ce or
ganele Împuternicite să aplice legea 
tolerează asemenea abateri? Este vor
ba de slăbiciunile manifestate atlt do 
direcțiile agricole județene, dt și de 
direcția generală de fond funciar 
șl cadastru din Ministerul Agricultu
rii, Industrial Alimentare șl Apelor. 

Alegora terenului necesar oricărui 
ob'ecriv do investiție trebuie să albă 
aprobarea direcției agricole Județene, 
care irebulo să so convingă dart. Pre
vederile legU au fost respectate. Do
cumentația este ■ trimisă, apoi, direc
ției generale do fond funciar și ca
dastru, caro avizează sau nu scoa
terea din folosință a terenului a- 
gricol respectiv. Iată, ded. că orga
nele agricole Județene, apoi cela cen
trale. au posibilitatea să Intervină 
direct și să asigure in felul acesta a- 
plicaren Întocmai n Prevederilor legii, 
să prevină și să combată orice tendin
ță de risipă a pămîntulul. Cele petre
cute anul trecut arată că risipa do 
pămtaî a fost favorizata tocmai 
Upsa da răspundere a organelor a- 
grlcola județene șl centrale. lata de 
ce. In unde cazuri, direcțiile gene
rale agricole avizează'cu multă ușu
rință, amptasarea unor lucrtri.de ta-, 
vesllțll pe teren arabil fără a căuta 
alte posibilități. Un exemplu 11 o- 
feră cazul Topitoriei de in de la Bo
olean. județul Bisirila-Nășăud. undo , 
direcția agricolă județeană n-a arat 
nimic împotriva amptasfiril acesteia

■ po un teren arabil. La Indicația 
organelor centrale de avizare au fost 
studiate alte variante. Iar topitoria a 
fost construită pe un teren slab pro- 

asemenea. organele 
județene ș!-au pus semnătura 
pe unele "documentații f«trt a se con
vinge măcar dacă categoria do teren 
Bpacțflcata tri studiul tehnlco-econo- 
mlc corespunde cu situația reală, fa- 
dudnd astfel In eroare organele cen
trale. Bunăoară, studiul tehnlco- 
eeoaomlc indica alegerea unei 
pășuni .pentru amplasarea Com
plexului avicol da la Apa luda- 
Cluj. Direcția generală" agricolă a 
epus „de acord". Ca urmare, pășu
nea a fos‘. scoasă din producție. Ul
terior, după realizarea complexului, 
un control a ©cos la lumină faptul 
că. ta realitate, acesta a foM construit 
po un teren arabi). I’enteu acoperire, 
organele .agricole județene au trecut 
ta scripte că ybr recupera suprafața 
ocupată — 26 ha, dta alta folosințe 
neagricole. In alta situații,, ultindu-so 
că fegea este aceeași pentru toți ti
tularii de trfvastiui, organele locale 
de avizare fac „mici favoruri" pentru 
unitățile subotxlotiate ministerului. 
Bunăoară, departamentul induaWel

Intre pugllișUl ce au urcai imediat ta 
ring (englezul Gale șl ecoUamil 
Burke) g-au schimbat lovituri extrem 
do dure șl foarte numeroase. Nici 
unul nu a acordat vreo im
portanță apărării, au atacat fa 
Ijermanență. Deși numărat de 
două ori în repriza secundă, 
Burke șl-a revenit incredibil, pen
tru ca, spre final, să-1 trimită și el 
la podea pe Gale, vizibil obosit. Iată 
Insă că Gale, cu tui pumn „rătăcii" 
(dar foarte puternic 1), îl nimerește 
la bărbie pe Burke. Acesta cade, dar 
nu poate reveal „In gardă" decât du
pă trecerea a opt secunde. Gale 
câștigă deci prin ko.

Ti nărui nostru „semigreu* Marian 
Cullneac — deși reconiarafat de o 
sultă de victorii înainte de Umilă 
(12 consecutive) și deși a început lo
vind puternic și continuu cu stingă 
— nu a reușit să reziste unul boxer 
complet (vfadlmlr Mlronluk) : nu
mărat de două ori ta repriza secundă, 
Cullneac nu mal poate evita lovitu
rile,1 ceea ce 11 obligă pe antrenorul 
T. Ntouteteu &ă ceară (prin oruncn- 
rea prosopului In arenă) abandonul 
cleniliul «fa Desigur, înfrângerea hil 
Cidtaeac, In circumstanțe neobișnui
te pentru el, surprinde cu atlt mal 
mult cu dt se anunța — a?a : cel 
puțin a susținut însuși antrenorul 
care l-a abandonat ieri — ca preten
dent In o medalie. (!) Se prea poate 
ca anticipările, optimismul ca privi
re la. evomita Iul Cullneac sfi nu fi 
avut la bază prea multe șl temeinice 
elemente do comparație.

I. DUM1TKIU
*

Despre gata de aseară rai pu
tem oferi cititorilor vreun amă
nunt. înirtidt prima ediție a 
ziaruiiil nostru a-a Încheiat ta 
ora când pe ring de-abla se ur
case cea dintii pereche a 
respectivei reuniuni; Sotamln 
(U.R.SS.) și Jorgensen (Dane
marca), ta cadrul categoriei co- 
roș. După cum am anuntat, în 
această gata boxează Lazăr Ma
rian (cu bulgnr.il Knsroov) șl 
,jsemiușcșnti“ Șimfon Cuțov (cu 

' ~ " I j •

do

■;!
r

Borfcely
Cimpoieju ovird, printr-o frumocsâ eschivâ, o kiteraid do stingă a (ui 

borbely Foto : Gh, VlnțllS
'/to , r . „ ' Jf ■' ■' ' . //r ■ ... fi . r ■

I I I ăi
Farul _ .

Tg. Mureș — Rapid, Steagul roșa — 
Politehnica, Crlștil — Universitatea 
Craiova, C.F.R. ClnJ — Steaua. Jiul — 
F. C. Argeș. U. T. Arad — Petrolul, 
Dinamo — S. C. Bacău.

ductiv. Da 
județene

Divizia B
e Seria I. Chimia Rrrt. VUcea — 

Portul Constanța 2—0: Metalul Plo- 
peni — Sportul studențesc 0—1; 
C. F, R. Pa'toflnl — Știința Bacău 
2—0 ; Metalul Tlrgoviște — Dunărea 

■ Giurgiu 1—0 ; Șantie-eie navale Ol
tenița — Progresul Brăila 0—1 ; 
Progresul București — Metalul Bucu
rești 2—2; F. C. Galați — Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—0 ; Poiana CJmpi- 
na —, .Politehnica Galați 3—2.

In clasament, după 27 de etape, 
conduce tot Sportul studențesc 
(41 p), urmai da Brogresul București, 
la 7 puncte.

CJmpi-

r

• Seria a n-a. Chimia Făgăraș — 
Olimpia Oradea 1—0 : C.F.R. Arad — 
Continui Hunedoara 2—1 ; C.F.R. Ti- 

’ 1—0; 
metan 
Crato- 
3-0 ;
Bala

WlMHl’aiiUJ. LlUlL'CUiAlJd A »

mlșcara — C. S. M. Sibiu
Vulturii Textila Lugoj — Gaz 
Mediaș 1—0 : Electrbputero 
Iova — Metalurgistul CugJ- 
Gloria Bistrița —■ ’Minerul 
Mere 3—0 ; Olimpia Satu-Mare — 
C.S.M. Reșița 2—0 ; Minerul Anina — 
Polltdhnlca Timișoara 3^-2.

După 27 de etape, același Bdar — 
C.S.M. Reșița (37 p). Pe Jocul’dw, la 
8 puncte,. C, F. R, Arad.

otandczul Ruck).

'!

7 iunie-o atractivă după-arniază sportiva

Cu ocazia aniversării clubului

Sportivii, antrenorii, tehnicie
nii șl specialiștii clubului spor-, 
tiv ăl armatei. „Steaua?.sl. iin- 
preună cu el. miile do «us'Jnă- 
tori și slmpatlfafalisărbătoresc 
miercuri, 7 iunie, 25 de ani de 
la fafiintarea dubuluL

Un sfert <le veac ta care.mts- 
carca noastră sportivă a cu- 

,. noscut un avtat do necontestat, 
șl la care sportivii duhului 
„Steaua" șl-au adus o frumoasă 
contribuție

Cu ocazii' acestei aniver
sări. dubul „Steaua* organizează 
miercuri, 7 Iunie, de la oro! o

U.

i

18,30, o după-amlază sportivă 
pe stadionul „Republicii”..

Programul cuprinde':: un meci 
de: fotbal- C.C.A.—Dtomno. Din 
rlndul celor care vor evolua, 
reținem numele unor foste glo
rii ale foibatalifl : Voinescu, 
Toma, V Zavoda, Onlsle. Jenei, 
Bone, Constantin, F. Zavoda, 
Alcxandrescu, (Steaua), Birta- 
șu, Nicușor, Alex. Ene, CUtaoiu, 
Swire, Bartha, Neagu (Dinamo).

In continuare, meciul Steaua— 
combinata Rapid -Dlnamo.

în pauzele dintre meciuri sl 
reprize, vor avea loc demonstra
ții de atletism, câlărle-dresaj 
șl j gimnastică acrobatică.

y.

2!î!£ Finala „Cupei României"
© Trofeul a revenit echipei C.P.B.

După cele 28 de partide ale tur
neului final, „Cupa României" a re
venit echipei Combinatului j:k»1! fi ra
fie București cu 17 puncte. Pe locul 
n — echipa „Viață nouă“-Oltenl, 
(județul Teleorman), cu 12 pu::e*.<’, 
far pe locul HI: Dlnaimo-Uranus 

___  declarat București, ej 10 puncte. O compor- 
Gheorghe Prîcop, președintele Fe- tare taină au avut, de ațemenea.,
derațlei române de oLnă — au apărut echlpe»e „Voința Gherteșd (Neamț)
mult mal pregătita decât In edițiile si „Avlntuf-Frasta (Suceava), care
precedente. Ele și-au disputat de la au ocupat locurile IV și V.
egal la egal șansile;pehtni câștiga- , " ■,/
rea trofeului. Larga participare _ a

COSTANȚA (Corespondentul 
„Scânteii", Radu Apostol). — Ieri di
mineață, pe stadionul din ‘Mangalia, 
in prezența a peste 2 000 de (specta
tori, s-au desfășurat ultimele Intre- ■ 
ceri care au definit rișUgătoarea 
„Cupei României" 1a oină. „Cele opt 
edtipe. finaliste . — , ne-a

egai la_egal șansele pentru riștiga- 

spertatorilor, Îndeosebi'a tinerelului/ 
demonstrează o toi mal largă audien
ță pentru acest sport rmțtonnl, care 
ea extinde aiit , la Bate,., rit șl ia 
orașe. A Învins, se Înțelege, echipa 
cea mal bună*.

în cîteva rînduii
• ȘAH. — După disputarea ■ 4 

runde, ta turneul tatemațional de 
șah de la Las Palmas conduc marii 
maeștri sovietici David Bronstein șl 
Vasili Smlslov cu cite 3 puncte fie
care. II urmează Florin Gheorghiu 
(România), Bont Lansen (Danemar
ca) și Lajos Porttech (Ungaria) — 
cu cite 2.5 puncte etc. In runda a 
4-a, Florin Gheorghiu (cu piesele 
albe) a dștlgas la suedezul Ulf An
dersson.
• BASCHET. — Conlfauîndu-si tur

neul Jn Japonia, selecționata imm- 
llnfl do baschet a Cehoslovaciei a 
evoluat la Yoto în compania repre
zentativei țării gazdă, 
revenit cu «corul 
(44—32) oaspeților.

o CICLISM. — Cea 
etapă a turului clellst al

Victoria a 
do 71-65

de-n 13—a
________ BHB^ .Italiel. des- 

fășurată pe traseul Forte del Marmi- 
ISovona. a revenit italianului Vrllmo 
Francioni CTOnometrat pe distanta de 
200 km cu timpul de 5h40'16°. Pluto
nul condus de belgianul Roger de 
Vlaemlnck, a «oalt fa 0 secunde. In 
clasamentul general Individual conti
nuă să conducă campionul belgian 
Eddy Merckx, urmat de suedezul 
Gosta Pettersson — ta T32". spa
niolul Jose Manuel Fuente — la 
3'59” eta• BOX. — Venozueleanul' Betullo 
Gonzales șl-a păstrat țițlul de cam- 
pion mondial la cat. nmseă (veralu- 
nea W.B.C.). lnvlnglnd prin te. in 
repriza a 4-a pa fiUptaezur Socrates 
Bato to.

"T
(Urmare din pag. D
n-am primit răspuns timp 
de 4 luni 1“

Prin urinare, lată-ne pe 
o nouă pistă. Mergem la 
constilul popular. Alei, 
după teribile clulărl prin 
dosare șl registre, cererea 
.nr. 3123, ca revenire la ce
rerea nr. 2 212. a fost» în 
sflrșlt, găsită. Era, frumos 
lncopclaiâ tatr-un dosar. 
După aporfRelo pe care te 
purta, am putut reface 
„traseul" parcurs. De la 
cabinetul tovarășului vice
președinte Virgil Cotciu, 
unde fiisese repartizată Ini
țial, a fost trimisă Ia I.GX;; 
de acolo vine, la cabinet, 
un răspuns, de fapt un lung 
șir do explicații.. Pe acest 
răspuns, vicepreședintele 
(probabil nemulțumit de 
conținut) indică ta scris 
să meargă s.'s discute cu 
comitetul asociație! de lo
catari un șef de serviciu 
de la consiliul popular. 
L-am Întrebat pe Constan
tin Rusu, Împuternicitul 
respectivei asociații de lo
catari. dacă Intr-adevăr n 
venit cineva de la consiliul 
popular ®1 
discute cu 
teiului.

— N-a 
deși ar fl

munldolullij să
.mesnbril corni-

ză că. pentru 
rilor agricole, 
lisate care n

j , rana , j'

ACTUALITATEA LA ATLETISM
Rezultate valoroase la concursurile Internaționale 

de la Ostrava șl Bratislava" 1

BRATISLAVA (prin telefon). — 
într-ua interval de numai două zile, 
am asistat la ttouâ | IntdP'fafi* 
cursuri atletice in terna țfohatoo 
fășurate ipa stadioane "deosebita. A 
fost, de to. ', to.... ' 
„In lanț” cu aproape aceeași partiri- 
panțL falii pe otadtonuT din centrul 
industrial Ostrava; iar apoi pe are- 
na, „Intema|lociai-8k>vnaft“ din capi
tala Slovaciei — Bratislava. Acest

ll® Scon
ce des-

fapt o singură întrecere

ș

din urmă concura este dotat cu pre
miu) ziarului ..Pravda0, organ al CC. 
al P.C. din Slovacia, șl ts-a distins 
— asemenea celui de ta Ostrava — 
prin parKdparea unor atiețl 
bună reputație 
14 țări. Spre edificarea c 
tată pa câțiva dintre acela 
luat starturile 
trava : Irena 
oka (Polonia).
(U.R.S.S.), Zelev
c:....___ _ .. JBMH
ros da cubanezi,. ta frunte cu re
cordmanul mondial ta iriplusalt, 
Pedro Perez Duenas. .

Sâmbătă după-amiart, concursul 
s-a desclils printr-o frumoasă fes
tivitate, cu care prilej au hiat cu- 
vintal tov. Bohus Tranvfcek, redac- 
tor-șef al ziarulint ,.Pravda", mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din SloTOclaj șl Adrian Paulen. pre- 
sdilntele Uniunii Europene de Atle
tism. In continuare, s-nu desfășurat 
el tava probei 
data de mlll< 
stadion. ■ -|

Rezultatul i zilei l-a constituit tim
pul (ți victoria) iul Papageorgeopuloa 
(Grecia), la 103 m plat : 10 see. 
re-cord european egalat încă de la 
Ostrava apăruse evident rt renumi- 
tii sprinteri cubanezi, principalii fa
vor! ț), nu «se aflau in ferata lor 
obtanullă.' fiind acolo învinși de

■

cu o 
internationaiă din 

cititorilor, 
__ i care au 

la Bratislava sl Os- 
Klr ffiens teln-Sze rwta- 
Barzov Bezfam'Inaia 

_________ _____ • (Bulgaria), «oțil 
Sherwood (Anglia) șl un lot nume

■ atractive mult aplau- 
!e de spectatori de pa

.•pj'TV
dar I.G.L. nu la nld b 
măsură de remediere. In 
schimb, trimit'® adrese (ca 
aceea cu nr. 731 dta 23 fe
bruarie) prin care ne ame
nință că. ta caz că nu de
punem ta trei zile sumele 
pentru întreținere, ni se 
vor aplica majorări de 0.59 
lei Ia sulă pe,șzl.:Cum vine 
asta 7 Cetățenilor le Impu-

■ ‘ 'i -

•i

•ș

Green (Anglia) al Papageorgeoputoa, 
Comb'd 10J sec.). Dar aleii ia ■ Bra- 

i’tlstava.' Cubanezi p .oricum fa-arrfi-puiie 
to'Ji,rezlsta’”Ln"fafa imulS .Pajiâî’cor-3”1' 

geopuâiw. Poațe nici in fata Iul 
Green’(10,1 mc. — nou record bri
tanic).

îndată după terminarea sprintu
lui mascuUin, slovaca Eva Gcskova a 
realizat o surpriză Jnvtaglndu-le pa 
Szertvtaska. Buharina (UJLS.S.). pe 
Châvos șl Romay (ambele Cuba) la 
100 m plat : timp 11,3 sec. De alt
fel; atletele cehoslovace — sare deo
sebire de numeroși atici! dfa alte 
țări prezențl la concurs, nare ne-au 
părut că-șl drămuiesc eforturile ex- 
cluMv fa scopurile „Olimpice" — au 
arătat multă ambltiedn fata publi
cului propriu. O subliniere specială 
pentru aruncătoarea do greutate 
FUlgerova (care la Ostrava sl Bra
tislava a corectat de trei ori recor
dul național, dudndu-1 ta 18,70 m.), 
ca șl pentru recordul iul Suranova 
ta lungime -- 8.58 in.

Atietil români, partidpantl 1st
cele două întreceri despre care vor
bim, nu au tarat impresia rt
ar fl ajuns la un punct avan
sat’ cu pregătirile : Ntcoîae Per-
țea o-a clasat ol patrulea ia
ambele finale de 110 mg. Natalia 
Andrei n-a reușit practic nici la 
1 500 m aid la 600 m. Ntcoâao Da- 
maschln a dștigat proba la 6OT m 
dar fa finala secunzilor. Olimpia 
Catarama a participat ta aruncarea 
greutății, fiindcă nM ta Ostrava nici 
ta Bratistadti nu erau probe femi
nine prevăzute la aruncarea discului. 

Interesantele Întreceri, patronate 
de ziarul ,,FJrav<ta" din Brattstava, 
s-au Încheiat seara printr-o fru
moasă festivitate.

V. Ml RONȚ.SCU

Record mondial egalat 
și un nou record european

■
•’

‘cabahezU” o?i<

al

Cu prilejul unul concurB atletic 
iii.deafiltîfnVfi-.îa tpbțsdaro, -aprihtiM-a.

* Renâte’SțeehcrQ(R. D. G efcmană). ®». 
egalat recordul mondluL in proba'de 
199 m plat cu. timpul de 11”.

ta cadru) aceluiași concurs, Hans 
Joachim Rothenburg (R. D. Ger
mană) a slablllt un nou record eu
ropean in proba de aruncare a 
greutății, cu performanța de 21,32 m.
i ./ V...;
Pe stadionul „Republicii" 

cea mal buna performanță 

mondiala a anului la 800 m
femei

în cadrul concursului de verifi
care a a deții or noștri fruntași, des
fășurat la sftrșltul săpl&mJnJLl pe 
stadionul „Republicii", Ileana Sllal 
a înregistrai cri mal bun rezultat 
mondial al anului, in proba de 809 
m plat :. 2'01"2, la numai trei ze
cimi de secundă de recordul națio
nal. O performanță promițătoare, 
deși e vorba doar de un record per
sonal, a înregistrat tinăra aruncă
toare de disc Cârmea Ioncscu : 
80,24 m- Prin aceasta, ea șl-a Înde
plinit norma olimpică, mărind la 
patru, după Argentina Menls, Lta 
ifanoUu ți Olimpia Cataramă, nu
mărul sportivelor românce care nu 
realizat la disc aruncări de pesta 60 
m (prag al coMncrărll reale pe plan 
internațional).

B El B <

fl’

(Urmare din pag. I)

‘ nenumărate ori. fără 
aceasta ta Înlesnească 
zolvarea lor, f‘.;to de părere 
tovarășa Elvira Soare/ 
membră ta acest colectiv 
de control. Consider că 
modul de primire șl rezol
vare a cererilor, pe care 
cetățenii le adresează con
siliului, popular municipal, 
este foarte greoi •: taeti-

sușl sistemul 
și rezolvare a cererii 
tățenllor adresate atât con
siliului popular al muni
cipiului, dl și Întreprin
derilor din subordine. Am 
comunicat această conclu
zie. precum șl constatările 
concrete, tovarășului Ion 
Popa. prim-vice președin
te al Comitetului exe-

ol îm awi eu fîw
. , ,j . ■to'-. . ' .-.■““.ir i-

I n 
bcneHcB

fafatr-o

lei Bl a unor 
suplimentare 
milioane lei.____
lucrare de mică meȘ 
conlzare, executată 
prin autodotară va 
eporl capacitatea de 
preta arare a deșairij- 
lor de sad cu circa 
1 COT de tone, ceea ce 
va atrage economisi
rea a 5 GOO mc de lemn 
de rășlnoase. onutil. 
Ca urmare, la costuri
le de producție ca vor 
lnrcgtoa. în flecara 
dintre anii ce au mal 
rtmas din acest ciri- 
ctnal, economi! da cir
ca 1,0 milioane leî. 
Se va întări disciplina 
in desfășurarea prore- ■■ 
ficior tehnologice, ta 
funcționarea instalații
lor, mal atee cu sco
pul Înlăturării mane
vrelor greșita, ceea 
ce va însemna elimi
narea unor consumuri 
inutile de lemn șl codă 
caustică ’
pllcaiă ta .___
colectivului din aid te- ■ 
rul tocnre lemn, din > » 
secția ds celuloză, 
condus de maistrul 
Nicotae Agavriloafc).

Puternic angajați ■ ‘ 
ta marea întrecere .to- 
ctallstă pentru reali
zarea înainta de ter
men a planului sl an
gajamentelor pe n- 
cext an. oamenii 
combinatului caută Jn 
continuare noț rezer- "! 
ve pentru a spori pro
ducția cu actualele 
capacități; pentru a 
ridica substantial e- 
flclenta econom toi.

roase (propunere a 
strungarului Constan
tin Grudlnschl).
• Un important spor 

de producție ee poate 
realiza prin utilizarea 
superioară, atlt 
tcnslvă, cit .șl In
tensivă, a mijloace
lor tehnice. Do midi. 
In secția do hirta* I 
gradul de ocupare a 
capacităților. înregis
trat în primul trimes
tru al acestui an. a 
fost de 90.2 ta sută 
față de 93.7 la sută, 
cit era prevăzut. In 
vreme ce producția de 
hlrile, pe o ort, a fost 
cu circa 9.3 tone mal 
mare decât cea plani
ficată. Situația ®e pre
zintă asamănăior1 șl la 
i&ecțla hlrtie n. secții
le de celuloză I șl IL 
Calculele demonstrea
ză, deci, că Iucrin- 
du-se intensiv sl rc.i- 
pectîndurse indicato
rul planificat do uti- ’ 
Uzare extensivă — ta 
Ipoteza rt. acesta e 
determinat ta mod 
corespunzător — pa 
pol înregistra, cu n- 
ceeașj capacitate, trl- 
meslrtal, numai la 
scclla hlrtie I. 4—5 zile 
avans ta realizarea 
planului.

țla suplimentară de 
hlrtie.

o Prin punerea în 
funcțiune mai devre
me a fabricii de car
ton ondulat (șt.aceât 
lucru o realmente po
sibil. deoarece atlt 
constructorul, rit șl 
furnizorul de utilaje 
și-au manifestat hotă
rârea do a asigura În
făptuirea unul aseme
nea obiectiv), pînă fa 
finele cincinalului se 
poate obține un spor 
de producție de 40 mi
lioane lefi

0 Prin finalizarea 
unor studii de organi
zare sUințltlcă a pro
ducției sl a muncii, n 
unor soluții date de 
cercetarea proprie, 
producția combinatului 
va crește, numai In 
1972, cu aproape 10,5 
milioane lei. întărirea 
sectorului de cerceta- 
re-prolectare și o rnai 
bună organizare a ac
tivități! . acestuia vor 
determina scurtarea 
duratei de asimilare a 
pieselor de' schimb șl 
o reducere substanția
li a Importurilor pen
tru asigurarea întreți
nerii șl funcționării u- 
tllajclor (propunere fl
ing. Lîvlu Tliu). Se 
va asigura îmbunătă
țirea colaborării între 
grupele de cereeiare- 
prolectare șl inova
tori, pentru a &a mări 
operativitatea aplică
rii ta producție a l- 
deîlor celor ■'mal vtoo-

' 1 ■.

ex-

•â

J'gjcȘ’.

* a-..

(mâsură a- 
talțialiva

• Prln“ap!lcarea u- 
nul studiu de organi
zare a producției, la 
secția confecții saci 
s-ar elimina un „loc 
Îngust”, ceea ce or de
termina obținerea u- 
nul spor de producție 
de circa 26 milioane

an.
mire rerea, să noteze cum că a 

lor ce- fost repartizată unui ser-
11 viciu sau unei Întreprin

deri șl pe urma se consi
deră absolviți de orice răs- 
pundere. Trebuie nh recu
noaștem. de asemenea, că, 
deși la anumite Întreprin
deri dependente de no! — 
I.T.C.. Î.G.L., O.C.L.- Mc-. 
talo-Chlmice — am consta
tat nereguli in rezolvarea 
petițiilor, nu am analizat 
serios modul In care ele 
răspund solicitărilor adre
sate de cetățeni, nu le-am 
obligat să respecte litera 
legii. Se impune deci <sr 
analiza pe care o vom face 

> să-și extindă .sfera șl asu
pra acestor Întreprinderi.

Nădăjduim că aceasta re
cunoaștere directă a fapte
lor e, totodată, o promi
siune : aceea de a căuta 
cil și soluții eficiente pen
tru perfecționarea rclațli- 
lor cu cetățenii. Tratarea 
cererilor, nu ca pe niște 
simple hirtIL ci ca pe „pur
tătorii de cuvlnl* al dolean
țelor sau sugestiilor ce
tățeanului. căruia 1 se cu
vine canslderație șl solici
tudine. rftm’ne. deocam
dată, in unele Întreprin
deri și instituții, un dezi
derat. Seriozitatea ccior 
semnalate ne scutește de 
alte aprecieri. O singură 
concluzta'se Impune : eslo 
timpul ca neglijența, tole
ranța, indisciplina, tratarea ■ 
birocratică a cererilor să fie 
reprimate ca toșlA fermi
tatea. Această datorie re
vine consiliului popular șl. 
In primul rind, comitetului 
său executiv.

JAK PODOLEÂNU
în ztaii de 3 Iunie 1072 a încetat 

din vtață tovarășul Jak Podoâeanu, 
militant cu ! ..... .
mișcarea muncdtoieascâ revoluțio
nară din țara noastre, membru al 
Partidului Comunist Român din a- 
nul 1023.

Născut ta 11 februarie 1000 In 
comuna Podul Iloalcl. județul Iași. 
Jak Podoteanu s-a apropiat de tlnăr 
de mișcarea revoluționară ă clasei 
mundtoare. în 1022 se înscrie în 
sindicatul funcționarilor, Iar Intre 
1923—1023, din Inrtrcinaraa partidu
lui, a activat ta Comisia focală a 
slmllcntalor din București. In peri
oada 1025—1927 a făcut porta din 
Biroul Comitetului regional Munte
nia al Partidului Comunist Român, 
Iar Intre 1027—1920 a activat fa 
mișcarea sindicală, ca membru al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
General al Sindicatelor Unitare, 
precum șl in conducerea Ajutorului 
Roșu Internațional, parllclplnd la 
organizarea acțiunilor de sprijinire 
a mllltanțâlor comuniști deținuți In 
închisori ; ta 10S) participă ca de
legat la Congresul Slndlftatetor Uni
tare. ținut ta Timișoara. în anii care 
au urmat, Jak 
parte ia lupta împotriva reacțlunll 
burghezo-moșierești, a fascismului 
șl războiului hltiertsL Pentru arii-

vitataa sa rcvoluțlonart a lest In re-
ivarășul Jak PodoSeanu, peiate rindurl arestat șl deținut In .. 
îndelungată activitate . în închisori șl lagăre. <

După eliberarea României de sub 
dominația fatfelstă a participat ac
tiv fa lupta pentru democratizarea 
țârii șl susținerea războiului anii- ' 
nltieristi activlnd, nlna In 1940. în 
conducerea Apărării Patriotice. Par
tidul l-a încredințat npol funcții de 
răspundere in aparatul de stat, pa 
care Je-a Îndeplinit cu devotament

Pentru îndelungata sn activitate 
'în mișcarea revoluționară a fost de
corat cu ordine șl medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Amintirea Iul Jak Podoleanu va 
rtmîne mereu vie in Inimile tova
rășilor rtl de luptă, ale tuturor ce
lor care l-au cunoscut

COMITETUL I OȘTir.OR 
I.UPTĂTOItl AXTH ASCIȘTf 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

‘it 
ne un termen do trei zile 
pentru a-și achita îndato
ririle, în timp ce eleșL 
I.G.L. l.șl acordă dreptul 
de a nu ține seama de nici 
un fel do obligații 7

Un colectiv al cpmlletu- 

făcut o amplă, analiză a 
modului In pâre slhț' rezol
vate cererile oamenilor 
muncii. Analiza a cuprins 
șl activitatea, din acest 
domeniu, de ta consiliul 

' ’ municipiului.

Iul județean dej .partid a

popular al
Din sondajele ț întreprinse 
de membrii colectivului a 
rezultat că numeroase ce- 

____ ____ reri — suie șijSute — ișl 
de probleme gospodărești așteaptă rezolvarea. deși 

ț care așteaptă o soluționare , termenul legal a expirat .
din partea I.G.L. Și nu de dQ mult_
Ieri. c!e azi. Loca^a. H e — exces ‘ de-coa
la ultimele etale dIisie ică nu au opă caldă (In did șl dosare in cure ce-
timpul loriul nici căldură), rerile slnt Înregistrata do

venit nimeni, 
_ fost multă ne

voie, ne spune Împuterni
citul. Avem o sumedenie

. căldură),

dent Se face simțită o a- 
numltă lipsă de răspun
dere a funcționarilor față 
da rezolvarea lor plnă la 
capăt Am tatllnit cereri 
pe care erau Înscrise indi- 
cnțiTpreclse. date de mem
brii comlteiuful executiv, 
ilar nerespectate de cei că
rora U se adresau. Iată un 
exemplu : Solea Petrea face, 
la 21 Ianuarie, o cerere 
către consiliul popular, a- 
rtrind că întâmpină greu- 
tă'l fa procurarea unei 
sobe cu petrol. Primul 
vicepreședinte o trimite la 
O.C.L. Metalo-Chlmlce cu 
indicația „răspuns th 3 
zile". Dar răspunsul Încă 
nu plecase la data con
trolului nostru, adică fl
eam 10 zile.,.

Așadar, nu este vorba 
de un eai Izolat, d de fa-

cuilv al Consiliului popu
lar al municipiului Cons
tanța. Dinsul a fost de a- 
cora că si nt necesare per
fecționări serioase in ra
porturile, pe această cale, 
cu cetățenii.

— In fiecare semestru, 
ne spunea tov. prim-vlce- 
președlnta, comitetul exe
cutiv analizează modul 
cum se rezolvă cererile. 
Intr-adevăr, constat că, 
din diferite motive, mal 
mult sau mai puțin obiec
tive, funcționarii noștri 
nu se străduiesc să soluțio
neze sau măcar să dm un 
răspuns fa termenul pre
văzut de lege, cererilor pe 
care le primim. Mai mult, 
pentru această abatere, ni
meni nu e tras ia răspun
dere. El se mulțumesc, a- 
desea, să Înregistreze ce-

Podo'eanu a luat

*
Corpul defunctului va fl depus 

marți. 0 iunie, orele 14. la Crema
toriul Cenușa, Iar adunarea de .do
liu va avea loc In aceeași zL la 
orele 16.

i
1
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a*

J

lucrtri.de
bulgnr.il


.. i

ambasadorului

de externe In

'La ml-

4

nu

■■■*?

DE? PRETUTINDENI > DE PRETUTINDENI

popu
lația globului șă se .reducă în mod 
serios». In această privință se ponte 
concepe o r -•

coșmar. anocallpUc. Ca remediu

cu blln-

fortelor untllmperlallste in

țUlor Internaționale, vorbitorul a 
relevat concepția țării noastre în

<S''

Acțiuni ofensive ale patrioților

Normalizarea situației

«ocielo—veri-ocTTîianc, 
Jind să se pună In deplină ca- 
posibllMțile care se oferă*.

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA

rcsmflnoșy

turale europene.
Reprezentanții opiniei public» 

țările participante la adunare

il pe faptul că, pentru 
•ării culturale pe con-

libru stabil, va fi 
lația globului .să :

a

terea producției șl adoptări 
politici „Z.E.G.", ndîcă „ZERO 
KOMIC.GROWTH* (creștere e

re 11 alarmeMfl pe1 „zealțtl* ccrnstâ
i ta blocarea- progresului tehnic, ' 

i lui.

PREȘEDINTELE I. B. TITO DESPRE

ALGER

TeL 11 99 10. 17 sa M ABonamentete ®s fao la
Caisa Grlvlțd or. 01—64, P.O.B. — Boa siei. Tiparul s Combinatul Pollgrafio CASA 8CINTEI1

Adunarea de la Bruxelles
■

Dezbateri consacrate extinderii cooperării 
culturale intre țările europene ■

BRUXELLES 4 — Trimisul special Agerpres Silvia Coman tram- 
mite : Adunarea reprezentanților opiniei publice pentru lecurifate ii 
cooperare europeană Ijl continuă dezbaterile la Bruxelles.

In Comisia a treia, coașocrală pro
blemelor privind cooperarea ta do
meniul cultural, a luai cuvtatul 
George Ivașcu, director al rovlstol 
„România literară”, care s-a refe
rit la Însemnătatea rolului ce re
vine oamenilor de cultură In dez
voltarea colaborării Intre statele eu
ropene, prin dialogul — do eficiență 
universală — Intre șaință. artă șl 
literatura. Subliniind îaptal câ legă
turile Intre culturi nu constituit, 
din toate timpurile, unul dintre cele 
mal generoase mecanisme ale rela
țiilor internaționali

-..J-
ce privește cooțjcrarca culturală. în
tre altele, el a menționat dezvolta
rea conttnuă a reîiip’llor culturale 
bilaterale ale României, încheierea 
unor acorduri șl aranjamente cjl'.u- 
ral-e șl științifice, numerooselo tal-

țlaUve romă n oști Ia UNESCO 
privind extinderea cooperării cul
turale europene. 1

Reprezentanții opiniei publice din 
țările participante la adunare care 
au luat cuvtatul In Comisia n treia 
au' pus accentul pe Capiul că, pentru 
lărgirea cooperării culturale pa con
tinent, este necesar un cUmat do pace 
și securitate. De asemenea, cel pre- 
zențl au arătat că știința, lnvățfi- 
mîniul, literatura, arida au șl tre
buie să albă un' rol iot rnal mare 
în dezvoltarea cooperări! pe plan 
spiritual, ca factori activi in propa
garea Idei! securi lății europene, 
pentru organizarea sa cât mal dura
bilă. Vorbitorii nu acordat un Ioc, 
deosebit tn expunerile lor problemei 
cooperării in educarea tinerel gene
rații.

Vizita la Bonn a ministrului 
al U R. Ș. S.

BONN 4 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovieti
ce, Andrei Gromlko, șl-a Încheiat vi
ata oficială de 21 de oro in capitala 
Republicii Federale a Germaniei, In- 
torclndu-se ta patrie. în timpul șede
rii, la Bonn el a avut convorbiri cu 
cancelarul federal Willy Brandt șl cu 
ministrul de externe vest-german, 
Waller Scheel, ta legătură cu dezvol
tarea relațiilor bilaterale șl cu unele 
problema internaționale actuale, men
ționează agențiile Reuter și France 
Press®.

„Fiind conștiente că au puncte de 
vedere diferite asupra unor pro
bleme politico Importante, Republica 
Federală a Germaniei șl U.R.S.S. 
vor sil facă din tratatul tovleto-veri- 
german p'jmctul de plecare al unei 
cooperări in serviciul păcii” — a 
declarat cancelarul Willy Brandt in 
cursul unul dineu oferit în onoarea 
ministrului de externe, Andrei Gro
mlko. Cancelarul a subliniat, tot-

odată. Importanța eforturilor care 
trebuie încă făcute ta această di
recție. El a declarat că renunțarea 
la forță constituie nucleul tratatu
lui semnat la 12 august 1971 Intre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei. „Res
pectarea , absolută a frontierelor er 
rtștente tn Europa este unul dintre 
principalele elemente ala tratalu- 
lui", a adăugat ol.

După ce a subliniat că vizita pe 
care o întreprinde la Bonn este 
prima de la EtablUren relațiilor di
plomatica fa 1055 Intre U.R.S.S. șl 
R.F.G., ministrul sovietic de exter
ne,, Andrei Gromlko, a declarat : 
„Nu este prea Îndepărtat momentul 
clnd vom putea spune că reia* Iile 
noastre nu sînt numai relații nor
male șl nini bfme ca fa trecut, ci 
relații amicale, de bună vednăiate". 
Ministrul rovletlc a apreciat că 
„tratatul a creat o bază sodidă pen
tru relațiile 
permițtnd să se 
loare posibllUdț

Convorbiri între delegațiile
P. C. Italian și P. C. Portughez

- Corespondentul Agcr- 
prea N. PuLcea transmite: Qdmgafle 
a Partidului ■ ‘Comunist î’prtUHiwz, 3BI că t» > 11 ft ,11 „ Al vn gn Pfn— u _i SS--- sflt

ROMA 20 — ,
prea N. Pulcea transmite

alcătuită din Alraro! CunflaL secre
tar general al P.C.P.. Cărlos Costa 
sl Manuel Rocha, membri al Comi
tetului Central al partlduiuL s-a tn- 
tîlnlt la Roma cu o delegație a Parti
dului Comunist Italian, din care au 
făcut Darie Arturo Colombi. membru 
al Direcțiunii P.C.I., Rodolfo Me- 
chini, membru al C.C., gl Polro Della 
Seta, de la secția externă a C.C. al 
P.C.I.

Cale .douA delegații, relatează zia
rul „Unită", au făcut un schimb de 
informații asupra situației si condi
țiilor actuale alo luptei politico in 
țările respective, pentru unitatea tu
turor i_l. —ni..........2.

lupta pentru pace sl pentru o mal

amplă acțiune de solidaritate cu po
porul vietnamez. cu popoarele ,atrl- 
c:i:w, aftaie ta i'..'p:ă Impdțpya, colb-, 
nlallsmulul portughez si cil toate tor
tele din lume care luptă , Împotriva 
Imperialismului. Membrii delegație! 
P.C. Portughez au informai. de ase
menea. despre formele șl dezvoltarea 
luptei unitare pontai lichidarea dic
taturii fasciste dta Portugalia. La 
riadul lor. reprezentanții P.C.L au 
Înfățișat obiectivele de luptă ale 
P.C.1. pentru o cotitură democratică. 
Cele două delegații nu examinai, tot
odată. modalitățile de Întărire sl In
tensificare a legăturilor șl schimbu
lui de informații intre cele două 
partide.

La Încheierea convorbirilor. Enrico 
Bferllnguer. secretar general al P.C.L. 
a avut o Intllnlro cu Alvaro CunhăL

AGENȚIILE
_______________________

DE PRESĂ

TRANSMIT:

W. Rogers Ia Berlin. Scrcta- 
rul de stat al S.U.A, ’William Rogers, 
a făcut slmbătă dupâ-aminză o vi
zită ta capitala R.D. Germane, in- 
foraiează agenția A.D.N. 1:2 a vizitat 
noile construcții din centrul Bcrilnu- 
Jul, precum ș! o scrie de clădiri Is
torice. ‘ ,

Comunitaten economicâ 
a flfrifiii rin Vest
Coastei de;Fildeș, Republicii Mali, 
Mouritanlel, ' Nigerului, Senegalului, 
Voltei Superioare, precum șl reprezen
tantul președintelui Dahosneyulul, reu
niți la Bamako, au ratificat trata'țul 
de constituire a Comunității econo
mice a Afridi do Vest, (C.E.A.O.), 
caro va Înlocui Uniunea vamală a 
Statelor dta Africa de Vest. Crea
rea C.EA.O. are drept scop promo
varea unei cooperări active Intre 
țările din zonă, in' domeniul Industri
ei, schimburilor economice șl In pro
blemele vamale.

Congresul Uniunii Națio
nale Cameruneze. |A Yawm- 
țlâ s-nu Încheiat lucrările primului 
Congres extraordinar al partidului 
do guvemămini al țării — Uniunea 
Națională Cameruneză. Congresul a 
adoptat o serie do hotărirl privind 
Intensificarea activității desfășurate 
de partid și do mișcarea de tineret, 
precum șl în domeniul dezvoltării 
economico a Camerunului. A fost 
rnaflrmatâ, totodată, fidelitatea Ca
merunului față de politica de neade- 
raro, do Întărire a păcii și eacuritâ- 
l:> și de dezvoltare a colaborării in
ternaționale.

Adunarea de la Lidice. 
Agenția C-T.k. anunță că la Lidice a 
avut loc o adunare fa memoria vic
timelor atrocităților comtao cu 30 de 
ani in urmă de naziști, ctad alceastă 
localitate a fost rasă do pe suprafața 
pămJntuIul șl toți bărbații el nu fost 
asaslnațL Intr-o rezoluție adoptată In 
cadrul adunării, foștii deținuți ta la
gărul do concentrare de la Ravens- 
brueck nu lansat un apel pentru stin
gerea tuturor focarelor de conflicte 
din lume și sprijinirea eforturilor 
pentru pace, realizarea tuiel lumi; fără 
războaie. i : i

Toate cele 53 de porturi 
japoneze au fov. paralizate du
minică datoritâ grevei docherilor sl 
muncitorilor,, portuari, declanșată ca 
urmare a refuzului autorităților de a 
«atâfaee revendicările Io- privind 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Demonstrații de solidari
tate cu miUtantă americana 
Sngela Davis, Ciire căMutuie 
obiectul unei Înscenări judiciare la 
San Jo@0, fa Callfomfa, au arat loe 
la Frankfurt pe Main. Peste 10 OM 
do persoane au manifestat pe stră
zile principala alo orașului. Lâ mi
tingul cu care is-au încheiat demon- 
sten-Uje, profesorul american Herbert 
Marcuse, de Ia .Unlvensliatea. din Ca
lifornia, a cit!’, un mesaj adresat ma- 
rdf-ssta noilor de Angela llavta, In care 
aceasta respinge acuzațiile formulate 
de autorUătOo americane șl r:e pro
nunță pentru Încetarea, războiului din 
Vtetaam.

Dezvoltarea relațiilor

BELGRAD 4 (Agerpres). — Intr-un 
tatervtu acordat Televiziunii sovietice, 
președintele R.S.F. I’Jgosiavla. loslp 
Bfoz ,Tlto. a declarat, rfispunzîml la 
o Întrebare referitoare la sfera rela
țiilor luKoslavo-eovletlce. că vizita 
Întreprinsă anul trecut In Iugoslavia 
de fi-acretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.. Leonid Brejnev. a avut o 
influență uriașă asupra raporturilor 
dintre cele două țări. In Umnul a- 
cexiel vizite s-a făcut mult pentru 
Înțelegerea mutuală șl lărgirea coo
perări! economico, politice Intre 

■ partide șl fa alta domenii. „VfizJta a

făcut posibilă realizarea dc nrogreoe 
mat Îndrăznețe În relațiile noastre", 
a subliniat președintele Tl'o. El ®l-a 
exprimat apoi convingerea că vlrlta 
po care o va face ta Uniunea Sovie
tică va fi o nouă contribuție la Înțe
legerea mutuală. „Ea ‘ ne va oferi 
posibilitatea de a avea convorbiri sl 
de a găsi no! posibilități pentru a 
colabora Intr-o varietate de domenii 
— In economie, politică, cultură —si 
fa probleme internaționale. Eu acord 
o mare importanță acestei virile" — 
a spus, ta Încheiere, președintele 
loslp Broz Uto.

Cu prilejul apariției la Tel Aviv a volumului

NICOLAE CEAUSESCU
omul și politica sa“

TEL AVIV -1 (Agerprcs). — 
La Tel Atrtc a apdruf în limba 
ebraică volumul biografic 

. „Nlcolae Ceaușescu — omul șl 
politica sa". Cu aceri prilej, Ia 
Ambasada Republicii Sociallsfe 
România din Tel Avio a acut 
loc o festivitate in cadrul căreia 
Michael Landau, editorul lucră
rii, a laminat ambasadorului 

.romăn Ion Covaci un exemplar 
din volumul realizat. In cuvlntul 
său, editorul- Michael Landau a 
scos In evidență personalUatea 
președintelui Consiliului de Stai 
al Republicii Socialsate România, 
stima și respectul de care se 
bucură în lume politica Româ
niei de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele lumii, indiferent de

■ ■ ■■' ț ;.K J •' V -'.J'' ' . ' ' , '

orînduirea locialA. „Prin volu
mul biografic1 i „N i c o l c • 
Ceaufeicu ~ omul ei politica 
sa“ — a «pus M. Landau — am 

^intenționat H' preientim citi
torilor de limM ebraică concep
ția politted ți acîicitatea pre- 
ședintalui Nicolac Ceaueeecu'.

La feetibițâiea de la ambaea- ; 
da ronuind, care s-a desfdjuraJ , 
într-o atmoeferă caldă, priete- 
naaică, au participai Itzak Kom, 
'președintele Asociației de prie
tenie Israel-Romdnla, rub egida 
căreia a apărut -'volumul, Sa
muel Mikunis, secretar general 
al Partidului Comunist din Is- 
rael (Makl), ți membri din con
ducerea 'asociației de prietenie.

Q în Vietnamul do sud
VIETNAMUL DE SUD i (Aaer- 

prest). — Fțnrțcle patriotice dla Viet
namul ele «ud au declanșat, în ulll- 
meîe 24 de ore, mol atacuri asupra 
pozițiilor salgonezc. Baza militară 
âalgoEOză de la .Phu My a fost supușă' 
unul Intens bombardament. Detașa
mente ale patrioțtlor au angajat lup
te violente cu efectivele inamice in 
Interiorul orașului Phu'My.

Forțelo Frontului Național do Eli
berare și-au Intensificat, de ascuna- 
nea, presiunea asupra pozițiilor sal- 
gonezo amplasate in provincia Kon- 
tum, procum șl in zona An Loc. Ba
zele militare oolgoneza , situate pe 
șoseaua nr. 14. care face legătura In
tre orașele Kor.tum șl Pîelku. au fost 
supuse unor' putemteo atacuri de că
tre forțele patriotice,.

PARIS 4 (Agerpres), — Intr-o- 
cu vin tare rostită la Paris, cu prile
jul celei de-a treia aniversări a 
constituirii Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republici! Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi Btah, 
ministrul afacerilor externe al 
G.R.P., a subliniat că independența

- ■

© în Cambodgia
CAMBODGIA 4 (Agerpres). 

cursul nopții do slmMtfi spre du-' 
minlcă, forțelo de rezistență s popu
lară din Cambodgia au eupuș unor 
intense atacuri instaiațlUo mlîliare 
ale inamicului, amplasate la 32 kilo
metri sud de Ikiom Penh. Pozi
țiile deținute de trupele administra
ției Lan Noi th împrejurimile ca
pitalei provinciei Svay Rleng au 
fost, de asemenea, bombardate de 
către patrfoUi khmeri.

Patriots au declanșat, totodată, pu
ternice atacuri asupra fortificațiilor 
inamicului, amplasate la Patag

în Burundi
BUJUMBURA 4 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Burundi. Mi
chel Mlcbmbero, ti declarat, fa Clir-rii 
unei 'conferințe de presă.’1 că pe ’,Ițf2 
treg teritoriul țării a fost restabilit 
calmul, după eșuarea tentativei do 
lovitură de stat organizată de ele
mentele regaliste. Șeful statului bu- 
rundez a nienttonat efi detașamente 
civile de apărare, formate dta repro- 
zentanli al diverselor categorii' ale 
nopulațlal, au colaborat cu tortele 
armate in vederea normali zării ei- 
iuațiel In tară.

Președintele Mioombaro a anunțat, 
pe de altă parte, că. potrivit ulti
mului Wlanl. numărul victimelor 
tentativei eșuate de loviturii de stat 
a depășit 50 OUS.

națională este aspirația profunda 
populației sud-vletaameze ' șl, de a- 
Bomcnea, obiectivul supirom al 
G.R.P. Nguyen Thl Blnh a reafir
mat că programul de ■ acțiune al 
G.R.P., Unde să Instaureze in ■ Viet
namul de sud un regim national șl 
democratic.

Subliniind, că cel 40 de mGtaane de 
vietaamezl din nordul țjl sudul Viet
namului s-au unit ca un singur om 
pentai a lupta, umăr • la umăr, in 
toata Împrejurările, Nguyen Thl Blnh 
a declarai că ofensiva forțelor pa
triotice sud-vletnamcze marchează 
eșecul Iremediabil al poUildl admi
nistrației americane de „vfctiiamlza'- 
re“ a rări'joiuhsi.

„Intr-un eleșteu, un nufăr tși du
blează -In flecare zi suprafața.- Puțin 
cite puțin, la început, pe neobser
vate, nufărul se întinde. Intr-o zi, 
el va ocupa jumătate din eleșteu. 
La început s-ar putea crede că mal 
este timp să se Intervină, dar cate 
prea tlrzlu : a doua zi, elc-șteul este 
complet acoperit.. Nufărul simbo
lizează omenirea, iar eleșteul este 
Pămtatuk ptanela care ne-a dat 
vin țÂ.."

lată cum este prezentată esența 
unei sumbre „teorii a creșterii" — 
teorie de clrcutație recentă In țările 
occidentale altuate de o' parte și 
de alta a Atlanticului. Promo
torii ol susțin că, la ora actuală, 
creșterile ar avea un caracter ex
ponențial, accolerirtidu-se mereu 
pJnfi la a atinge proporții fan
tastice. Sub. -incidența acastor leg! 
ale creșteri! ar Intra populația glo
bului, cererea de produse, alimen
tare, producția Lndustrială, polu
area. In schimb, resursele Terrel — 
aer, apă, pămlnturi cultlyablle. ma
terii prime, tot ce are omenirea 
pentru ,a trăi și pentru a prospera 
— s-ar afla în ran ti ît* ți ' limitate. 
Pornind de la aceste premise, clțlva 
experțl de la Massachusetts' Insti
tute of Tehnology din Statele Unite 
fac o serie de preziceri, pe care 
le-au .Imortalizat* . într-o carte In
titulată „Limitele creșterii". Pre- 
tfașll „futuroiogl" —- susțin că, no- 
trlvlt calculelor ordinatoarelor, efec- 
iuate pe baza curbelor actuale de 
dezvoltare, globul nostru va număra 
7 miliarde de locuitor! ta anul 2 (N30 
șl va ajunge ia 15 miliarele de oa
meni tn anul 2 040. Șl, totrucît re
sursele necesare vieții nu pot cresle 
nelimitat, elementele Imnlncablle 
ale viitorului ar fl, după opinia a- 
cestor .^avanii" : foametea mondială, 
ejridemlile. războaiele. în asemenea 
condiții, lumea se Îndreaptă rapid 
spre autodistrugere.

Previziunile „profeților nenoroci
rii" nu nu nlc! măcar meritul j de a 
f! originale. Tn linsă de Idei noi, 
ideologa occidentali contemporani 
au scormonii nițel ©rin lăzile de ve
chituri ale Istorie! și. snoțind de acolo 
teoria Drelatului Robert Malthus, 
s-au glhdtt să-i aducă unele ..Îmbu
nătățiri'. Malthus avusese, cu un 
secol șl jumătate ta urmă. în zori! 
revoluției' Industriale, la nrimele 
semne ale creșterii economice, ace
lași coșmar nnocallotlc. Ca n 
salvator, cucernicul Mplihus 
depțll să! au propovăd"lt „cu 
dele* reducerea numerică a poo'J- 
lațlel. prin sterilizare, războaie, epi
demii ș.a.m.d. „Nenmnlthiislanlșt!!* 
de astăzi au idei mai ..rafinate" : ei 
.propun, părete! cu. limitarea . dras
tică a nașterilor, renunțarea la creș-

■ea unei 
;O ECO- 
- econo

mică nulă), de unde șl numele a- 
cestul nou curent — '
cllva timp, proaspăta „teorie1 __
llferează sub forme diverse, punlnci 
în cauză '—j~—-- -■
civilizație; 
părere că 
terca 
cuceri 
uianță, ar reprezenta», cauza tuturor 
reldor, pericllHnd existența umană 
pe planeta noastră. La începu
tul anului, de pildă, do! pro'e-

și numele a- 
.ZEGISM». De 

pro- 
____________________ i 
însăși ideea de®pr'e om și 

rupe. Astfel, „zcglștll" stat de 
■e că progresul tehnologic, creș- 

proăucflel ți productivității, 
Irile civilizației, în ultimă in- 

irezenta... cauza tuturor

aceasta privință se ponte 
_ politică 'fiscală drastică și 

suprimarea ajutoarelor sociale acor
date familiilor numeroase". Societa
tea de miine J„nu trebuie să fie 
axată pe creștere, cel puțin în do
meniul material^, ci va reprezenta 
o „economie de penurie".

Așadar, o pledoarie pontai . înce
tarea oricăror eforturi de nrogres 
economie șl tehnic, care să ■ con
damne omenirea ta lnacUvltate. la 
lJncezeală universală. Sugestiile- lut 
Mansholt' au fost calificate dg zta- 
J •’ j '............ '

u limitele cape^ității 
de înțelegere?

Eroarea fundamentală a teoriilor 
„creșterii economice nule"

sori englezi de Ia Oxford, Gold
smith șl Robert Allen, au preconizat 
un „Dlan de supraviețuire" a viitoa
rei „genera ill de Insulari, care pre
vede : reducerea populației ălarll 
Britanii la... 30 milioane de locui
tori : desființarea marilor Industrii 
șl descentralizarea producției ; În
cetarea construirii de șosele. Impu
nerea de impozite; cu atlt mal mar! 
asupra mărfurilor, cu dt necesită 
mal multe materii prime si sînt de 
mal scurtă durată de folosință etc.

Cea maj proaspăta plăsmuire a 
.^eglsmulul" este „planul economic 
european" al lui Sicco Mansholt, 
actualul președinte al comisiei Pie
ței comune. Insnlrindu-ag din ace
leași Idei. Mansholț nu a făcut alt
ceva declt să le ajusteze la scară 
europeană, propcmînd o politică care 
ar duce, chiar după cuvintele sale, 
la „o puternică reducere a consu
mului de bunuri materiale, o dare 
înapoi netă in bunăstarea materială 
pe cap de locuitor". Obiective de 
bază : „Pentru a ajunge la un echî-

PARTIDUL COMUNIST IRAKIAN 
cheamă masele populare dta Irak ffă 
sprijine acțiunea fermă a Consiliu
lui Comandamentului Revoluției de 
națloiiallzare a companiei „Irak Pe
troleum Co.“ — ee subliniază tair-o 
declarație dată publicității la Bag- ,_____
dad. Declarația afirmă că Partidul doptate de Irak șl Siria privind na-
Caonunlst Irakian este gata să-și mo- — “ . ~
bnizeze toate forțele fa lupta Împo
triva monopolurilor petroliere. Par
tidul comunist cheamă poporul Ira
kian 8â fie vigilent, pentru a zădăr
nici orice manevre ale cercurilor 
imperialiste șl reacționare îndrepta
te Împotriva Irakului, să se bazeze 
pe unitatea națională, pe unitatea 
partidelor șl osrgahizațlEbr din țară, 
fa primul rind a Partidului Baaft. a 
Partidului Democratic ol Kurdtela- 
nuJul șl a Partidului Comunist Ira
kian, pe sprijinul prietenilor eăl de 
peste iiotare — statale socialiste, ță
rile arabo, forțele progresiste din în
treaga lume, se arată ta declarație.

CONSILIUL POPORULUI DIN 
SIRIA (parlamentul țării) a t
legtslaiia cu privire la na 
bunurilor campaniei Petro
leum" aCate pe teritoriul tdrian. Tn 
declarația’ făcută cu acest prilej, pre
ședintele Consiliului Poporului, Feh- 
my Al-YduRJOufi, a mibilnint că ho- 
tfcdrea de naționalizare a fort .luată 
ta conformitate.cu dreptul legitim al

flonnllzaren bunurilor companiei 
„Irak Petroleum” aflate pe terito
riul lor. Acesta măsuri— cublininză 
doelarațla — jsint menite efi apere 
interesele economica naționala ala 

■ celor două țări.
IORDANIA este solidară cu cela

lalt® țări arabe ta toate acțiu
nile pe care le întreprind In 
vederea salvgardării Intereselor ți 
drepturilor lor legi linie, ax declarat 
mlnlsinH Iordanian al finanțelor, 
Anls Al Mouacher. Iordania sprijină 
Inițiativele adoptate de către guver
nul de la Bagdad pentru a asigura 
poporului Irakian dreptul de a foiool, 
în Interesul propriu, bogățiile națio
nale, a menționat Al Mouacher.

VENEZUELA zprijlnă hotărirea 
Irakului de naționalizare a compar 
nlel ..Irak Petroleum” — a declarat 
ministrul venezuelean, al minelor și 
hidrocarburilor, Hugo Perez la Salț 
via. Ministrul venezuelean a meni to? 
nat că va susține poziția Irakului cu 
prilejul reunlunU extraordinare b 
Organizației țărilor . exportatoare d 

KE.C.). care va avea ’ 
cursul acestei luni.

Congresului
Azi se deschide lâ Stockholm

CONFERINȚA NAII

mai ales, ta punerea semnului da 
egalitate Intre eodctatea capita
listă de consum și întreaga socie
tate omenească. In orice caz. apare 
absurd șl cinic să se pretindă limi
tarea producției de bunuri materia
le, in vreme ce sute de milioane de 
oameni nu dispun de un minimum 
vital de existentă ta țările „lumi! a 
treiâ“ șl în timp ca chiar în țările 
capitalista cale mal dewodtaie o bună 
parte a populației este afectată de 
privațiuni, mizerie, șomaj.. Este de-a 
dreptul revoltător să propui stagna-,, 
rea progresului, a civilizației. în 
timp ce, de pEdă. din 350 de mili
oane de famlMl do agricultori d!n 
Asia,. Africa șl America Latină. 234) 
de milioane fie află Iacă tn pragul 
primului mileniu, folosind drept 
unică unealtă de lucru sapa sau , 
plugul de lemn ! Pe ■ de altă parte, 
calculele demonsîreazA pe deplin 
că; Terra este capabilă să-si hră
nească încă multă vreme toll IUL 
Do pildă, statlst’dla l'.A.O. (Orga
nizație a O.N'.Ij. pentru alimentație 
și agricultură) arată că potențialul 
agricol al lumii este suficient ' de 
mare pentru a hrăni un număr de 
oameni reprezentând un multiplu do 
ordinul zecilor față de actuala popu
lație a globului de 34 miliarde.

Aprecierea avantajelor El incon
venientelor dezvoltării vertiginoase 
a civil Izațlel materiale nu poate fl 
reală dacă nu se ta fa considerație 
fa folosul cui se realizează progresul 
tehnic, dacă nu se Une seama do ca
racterul da clasă al repartiției bu
nurilor materiale create. Consecin
țele actualului statem de producție 
capitalist 11 Inspălmlntă pe ..zegUt!*1., 
dar eț nu văd — sau nu au Interesul •' 
®â vadă — că, pentru-, a combate j 
răul ta mod eficient, trebuie modi
ficate radical scopurile atribuite

arab al petrolului
aceasta, imperatiruj revizuirii 
raporturilor cu societățile petro
liere internaționale, adoptln- 
du-se o serie de rezoluții im
portante.

Printr-o coincidență semnifica
tivă, chiar in timpul lucrărilor 
congresului a Survenit știrea cu 
prioire la naționalizarea de că
tre Irak și ,S'irta a bunurilor so
cietății „Irak Petroleum". Ime
diat, participanții la congres 
s-au'întrunit intr-o ședință ple
nară extraordinară_ salirtlnd cu 
profundă satisfacție aceste mă
suri. ' Astfel, congresul a dobin- 
dit un relief deosebit, Inscrlin- 
du-sa ca o clapă iMcmnald in 
lupta popoarelor arabe pentru 
redoblndirea deplinei suverani
tăți asupra acuțiilor naționale.

C. BENGA

Lâ differ s-au incheiat lucră
rile celui de-al VHI-lea Congres 
arab al petrolului, la care i au 
luai parte delegații ale țărilor 
arabe producătoare ți neprodu- 
cătoare de petrol, precum ți- din 
alte state ale lumii. Intre care Si 
Romdnia. ■

Desfășurat intr-o țară care a 
lichidat regimul concesiunilor in 
domeniul hidrocarburilor ți a 
reintrat în posesia propriilor 
sale bogății naturale, pentru a 
le folosi in interesul dezvoltării 
economice și sociale, Congresul 
arab. al petrolului a constituit 
un eveniment internațional de o 
deosebită semnificație. Timp de 
o tfțpîdmt^d, participanțîi Ia 
dezbateri și-au exprimat opiniile 
in problemele cele mal acute 
care frămintă țările producătoa
re de petrol: necesitatea recu
perării integrale a acuțiilor na
ționale și, in strinsă legătură cu

» î. v 1 . e:
nsl „LA NATION** drept „abera
ții". I.'IILMANITfi le definește ca
„un program ol mizeriei șl al regre- _____ _____
sulul economie. I-a rindiil său, ’re- prodiicțlel in societatea •capitalistă, 
vteta „LTEXPRESS" arată: „Dacă - ■
vrem să existe suficiente bunuri 
pentru toată lumea ta interio
rul aceleiași țări, dacă vrem să 
smulgem țările slab dezvoltate din 
mizeria lor, nn-există alt mijloc de
clt de a conllnua> să creăm mereu 
alte bogății. Malthus II sfătuia pe 
sâmcj să se sacrifice. înțelepciunea 
neomnllhuslanișillor este o reacție 
de privlleglațî". ’

în analiza Ideilor „zeglsitb01. tre
buie pornit do ta faptul că proble
mele dezvăluite ;In legătură cu pe
ricolele căli pe care 6-a angajai so- 
cietatoa canltallJilă de consum au 
unde aspecte eau laturi Incbhteatalill 
reale. Dar denuriflnd răul. ..zegls- 
niul* nu reușește să-i găsească ade
văratele rădăcini:' Eroarea funda- .
mentală a promotorilor „creșterii Hamului fa,lume, 
nule" constă in iconfundarea cauze
lor cu efecjele unei situații date și.
■ ' ■ . te • I - ..A , .. '

Ț

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA a BueurrtU. Piața Sdntan,

care urmărește nu satisfacerea cit 
moi depllnă-a necesităților, materiale 
și spirituale ale ansamblului 'popu
lației. ct realizarea profiturilor ce
lor mal ridicata pentru proprietari! 
mijloacelor de producție.

Cheia rezolvării ,___ __ -contradlcUlior,
care 11 alarmează pe1 „zesțlștr constă

ci. dimpotrivă.- in promovarea 
In condițiile unei orlndulrl noi. ale ,
cărei activități stat subordonate nu (
intereselor Înguste ale concurenței 
lniennonopollsle. c! înfăptuirii telu
rilor bunăstării materiale sl splrl- 1
tunle ale tuturor membrilor socle- 1
tățlL Neliniștilor sl spaimelor adu * -I
iul 2000 11 re contrnpup perspecil- 1
vele optimiste aie triumfului soda- •

Vforel POPESClT

/?
/ ■

STOCKHOLM
Luni se deschide la 34
Conferință a Națiunilor Unite asupra 
mediului Înconjurător, care nrc ca 
scop confruntarea opiniei mondiale 
cu problemele stringente ale prote
jării șl conservări! resurselor 91 am
bianței necesare existentei biologice > 
omului, ta vederea stabilirii unor 
linii, de orientare pentru acțiuni in- ! 
•-crnațlonale șl naționale In acest do
meniu. Reuniunea vâ fi deschisă de 
fieere'.'arul general al O.N.U., Kurt 1 
Waldheim. .

într-o, declarație făcută dilmlnteS, 
la sosirea ta capitala Suediei,- K&f 
Waldheim a subliniat Importanța a- 
certel conferințe, care urmează să 
examineze 77 de rapoarte guverna
mentale asupra diverselor aspecte ale 
poluării mediului Înconjurător. „Spe- - 
răm — a ffpus el — că reuniunea va 
asigura baza pentru o viitoare co
operare șl avem motive să fim op
timiști".

ORDINATORUL 
Șl BALNEOLOGIA

La Moscova a fort creat un 
centru de calcul electronic pen
tru repartizarea In stațiuni cil- 
matarice g celor 8 OCK) (XX) de ce
tățeni sovietici care beneficiază 
anual de diversa tratamente 
balneare. Ordinatoarelor II ■ s-a 
Încredințat mMunea de a lua fa 
considerație toate datele referi- . 
toaro la starea sănătății sollrf- 

, fanți tor »ș! de a recomanda,.. : pe 
baza acestora, stațiunea .’sl traSa- 
menkil cel mal potrivit -fa fie
care caz. operațiuneipe care ma
șina o execută precis sl cu -vi
teză... elcctronJcfi.

Acest .centru va contribui, de 
asemenea, la elaborarea pro
iectelor pentru amenajarea de 
noi stațiuni balneare. Inclusiv 
la Indicarea celor mal adecvate 
lbealitățj pentru amplasarea lor.

AMPRENTELE-VIZIBILE 
Șl PE ÎMBRĂCĂMINTE

Doi atomlșll englezi au gării 
mijlocul de a ids.T.lfkn ampren
tele digitale da pe Îmbrăcămin
te. Descoperirea lor se bazează 
pe o constatare destul de sim
plă. Se știe că epiderma secretă 
de-a lungul șănțulețelor care

compun amprentele digitale a- 
numita substanțe organice. Iar 
acestea din urmă Intră In reac
ție cu.', bioxidul de eulf. Spe
cialiștii englez! au avut ideoa 
de a Înlocui acest gaz obișnuit 
prinlr-unul în care atomii de 
sulf sînt,radioactivi. Cufundlnd. 
timp da o jumătate de oră, țe
sătura; Intr-o bale de bioxid de 
gulf radioactiv, atomii de sulf 
b® fixează do urmele de sub
stanțe organice lăsate de nillnl. 
Dacă pe țesătură &e aplică o 
placă . sensibilă. arabescurile 
amprentelor digitale devin, vi
zibile.

„MEDUZA II"
. Seria cabinelor submarine e- 
xlstente In lume s-a Îmbogățit 
cu’ un nou exemplar — „Me
duza II” — construit In R. P.’ 
Polonă. Beneficiind de o capa
citate de manevrare spot! tă. 
noua rabinii oferă o gamă largă 
de, utilizări : In repararea bara
jelor. conslrucfia de noduri șl. 
desigur, explorări slHntifice sub
acvatice. ■

Totodată. In Polonia ee lu
crează la o nonă variantă do ca
bină subacvatică. mal Încăpă
toare. Ea va dtepune de patru 
compartimente : Încăperi de lo
cuit sl de lucru; una sanitarii sl 
un laborator, precum sl de uti
laje ra/e să-l permită deplasa
rea pa fundul apel.

GALERIE DE ARTA. 
PE ROȚI

Paxagerii .ce călătoresc cu tre
nul pa distahța Paris — Ntea au, 
cu' începere dta luna mal. po- 
sibllîlataa, de a contemnla di
verse opere de artă plastică. O 
„galerie de artă". Instalată ln- 
tr-unul dta vagoane, 11 Însoțește
pe ■ parcurs, făctadu-le călătoria ?. 
atlt utilă cit șl plăcută. Prima 
expoziție a fost consacrata crea
ției pictorului Odilon Boche...

GARAJ AUTOMATIZAT
/ v.; I i a'^ ■_ '1

Primul garaj complet automa
tizat, dirijat de un calculator e- 
loctronlc, a fost dat )n folosință 
la Bremen. R.F.G. Conducătorul 
auto !șl conduce mașina pe o 
platformă la intrare șl acționea
ză cu o' chete specială un co
mutator de. la tabloul de co
mandă do la intrare. Ușile se 
deschid si apoi--se îndild th 
mod automat. Restul este efec
tuat, do ,sistemul de dirijare e- 
lectror.lc. programa: de un or
dinator. La comanda iMialaUei. 
airtemul de transport iplasează 
automobilul, pe unul din cale 
trei planuri do transport, eilbe- 
rind o nouă platformă de nar- 
cara la Intrare. Pentru a-sl scoa
te mașina, automobilistul n-are 
declt să acționeze comutatorul 
respectiv cu cheia.- Sistemul e- 
lectrohlc dirijează transportarea 
rapidă a automobilului core le-


