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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

privind apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agricole
— Prezentată de tovarășul Nicolae Giosan —

In contextul acțiunilor ce se des
fășoară pe linia intensificării produc
ției, a promovării progresului tehnic, 
pentru continua dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii noastre so
cialiste, folosirea cu mai multă gri
fă a pămîntului, principalul mijloc 
și, totodată, obiect de producție în 
agricultură trebuie să constituie o 
preocupare deosebită.

Pornind de la considerentele ară
tate, precum și de la faptul că folo
sirea judicioasă intensivă a pămîn- 
tuluî este o problemă de stat, o pro
blemă de însemnătate vitală pentru 
dezvoltarea întregii economii națio
nale, din indicația conducerii parti
dului. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un grup larg de specia
liști a elaborat proiectul de lege pe 
carp, din însărcinarea, guvernului, îl 
prezintă spre de,.batere și aprobare 
Marii Adunări Naționale.

Analizele efectuate cu ocazia ela
borării proiectului de lege au evi
dențiat atît aspectele pozitive, cît șl 
pe rele negative, în legătură cu 
buna gospodărire a pămîntului și ca 
urmare, necesitatea adoptării unei 
legislații unitare a fondului funciar, 
îeqis latie corespunzătoare etapei 
actuale de dezvoltare a agriculturii.

Arătînd că în condițiile tării noas

tre revin pe locuitor peste 0,75 ha 
teren agricol din care peste 0,50 ha 
teren arabil, vorbitorul a spus: 
Numai prin folosirea cu grijă a 
pămîntului, amplasarea judicioasă a 
culturilor, aplicarea unei agroteh
nici superioare și în general, prin 
introducerea în producție a tot ceea 
ce este nou și înaintat în știința a- 
gronomică, putem să obținem de pe 
această suprafață destul de redusă 
produsele agroalimentare de care 
avem nevoie pentru a asiqura un trai 
îmbelșugat populației.

In desfășurarea procesului de dez
voltare și consolidare a agriculturii 
noastre socialiste, partidul și guver
nul au depus eforturi deosebite 
pentru creșterea suprafeței agricole 
și mai ales a celei arabile, precum 
șl pentru ridicarea capacității do 
producție a pămîntului. Se poate spu
ne că anii agriculturii sncialMe au 
fost anii efectuării unui amplu șl 
vast program de lucrări de îmbu
nătățiri funciare, de ridicarea ferti
lității solului, program initial și 
condus de partid. Numai în ultimii 
5 ani s-a investit aproape un miliard 
lei pentru executarea unor îndiguiri 
și desecări de mari proporții, pe ba
za cărora au fost redate agriculturii 
sau apărate de inundații peste 300 000 
ha. Au început cu toată intensitatea

desecările în cînipia de vest a tării, 
cele de combatere a eroziunii, de 
îmbunătățire a terenurilor nisipoase, 
de ameliorare a sărăturilor. Progra
mul de extindere a irigațiilor pre
vede, după cum știti, amenajarea în 
acest cincinal a 400 000 ha din fon
durile statului, precum și a unei su
prafețe de aceeași mărime din resur
sele proprii ale coope—tivelor api
cole de producție, cu asistenta teh
nică directă și permanentă din par
tea specialiștilor agricoli.

Cu toate măsurile adoptate, tre
buie să recunoaștem deschis în fata 
Adunării Naționale că în ceea ce 
privește gospodărirea pămîntului în 
general, și în mod deosebit a supra
feței arabile s-au manifestat fenomene 
destul de dăunătoare.

Citînd exemple de folosire nera- 
tională a pămîntului, vorbitorul a 
arătat că în devizul investiției nu 
s-a cuprins nici o sumă pentru com
pensarea producției de pe terenu
rile scoase din circuitul agricol, A- 
ceasta a dus la amplasarea construc
țiilor industriale sau social-culturale 
pe terenurile plane, cele mai fertile, 
Ia scoaterea din circuitul agricol a 
unor suprafețe mai mari decît cele 
strict necesare, la crearea de parcuri

(Continuare In nag a 8-n)

Lucrările sesiunii a X-d a celei de-a V-a legis
laturi a Marii Adunări Naționale au continuat 
in cursul vilei de murii. In ședința de dimineață, 
ordinea de zi a cuprins dezbaterea Proiectului 
de lege cu privire ța apărarea, conservarea și 
folosirea terenurilor agricole.

Deputății și invitații au inlimpinat cu puter
nice aplauze pe conducătorii partidului și statu
lui.

In tribune se uitau numeroși invitati, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditau la București, 
ziariști.

Expunerea la Proiectul de lege supus dezba
terilor a fost făcută de deputatul Nicolae Gio
san, președintele Consiliului Superior al Agri
culturii, iar deputatul Vasile Mateescu, preșe
dintele Comisiei pentru agricultură și silvicul
tură a prezentat raportul comun al acestei co
misii și al celei juridice la Proiectul de lege.

La discufia generală au luat cuvintul depută
ții: Gheorghe Roșu, prim-vicepreședinte al Uni
unii naționale a cooperativelor agricole de pro
ducție, Emil Vlaicii, directorul stațiunii agricole 
experimentale Lovrin, judelui Timiș, Gheorghe 
Vlad, inginer șei /ți Trustul de foraj Pitești, Sil
via losub, inginer la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Vlăsinești, judelui Boto
șani, Mircea Opreau, prorector al Universității 
din Craiova, Dumitru Balalia, prim-secrelar al 
Comitetului județean Prahova al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular județean, Emerik 
Szabo, directorul întreprinderii agricole de stat 
— Valea lui Mihai, din județul Bihor, Ion Ne- 
goiță, președintele Cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Pechea, judelui Galafi, Ale
xandrina Mlrela Micu, inginer la cooperativa

(Continuare in pag. a 3-a)
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LEGEA 
cu privire la apărarea, 
conservarea și folosirea 

terenurilor agricole

Capitala patriei noastre a 
salutat ieri, cu bucuria și' 
cordialitate, sosirea pe pă- 
mintui românesc a președin
telui Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle șl 
a soției sale, doamna Yvonne 
de Gaulle, care, la Invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, fac 
o vizită oficială în România.

Pe magistralele principale 
ale orașului, pavoazate cu 
steagurile celor două țări, pe 
platforma din fața clădirii ae
roportului Băneasa, s-au adu
nat zeci și zeci de mii de 
locuitori ai Bucureștiului, ve- 
nili să întâmpine cu caldă 
ospitalitate pe distinșii oas
peți sosiți din Franța priete
nă.

Pe frontispiciul aerogării 
se află portretele președinte
lui Charles de Gaulle și pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae 
Ceaușescu. Sînt arborate dra
pelele do stat ale României 
și Franței. Pe mari pancar ie, 
în limbile română și franceză, 
sînt înscrise urările : ,,Bun
venit Excelentei Sale preșe
dintele Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle", 
„Trăiască prietenia tradiționa
lă dintre popoarele român și 
francez".

In întîmpinarea oaspeților 
francezi sosesc Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, împreună cu 
solia — Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu 
soția, Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte ai Consiliului de Stat, 
Ilie Verdet, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, lanoș Fazekaș, și Gheor
ghe Gaston Marin, vicepre

ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Flotan, ambasado
rul României în Franța.

Sînt prezenfi vicepreședinți 
și membri ai Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, generali și ofițeri su
periori, personalități ale vieții 
științifice și culturale, precum 
și un mare număr de ziariști 
români și străini, corespon
denți și trimiși speciali ai 
marilor agenții de presă, so
cietăți de radio și televiziu
ne, ziare și reviste de peste 
hotare.

Se află. de asemenea, de 
fată, Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, 
membrii Ambasadei franceze, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bu
curești.

Ora 11,50. Pe cer își fac 
apariția avioane cu reacție 
ale forțelor armate române, 
care, de la intrarea în spațiul 
aerian al tării noastre, escor
tează nava prezidențială. La 
ora 12 avionul special „Cara- 
velle" aterizează.

Președintele Republicii 
Franceze și soția sînt salutați 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisto 
România, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
de George Macovescu, priiu- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Conducătorii de 
stat ai României și Franței își 
string cordial mîinile.

Președintele de Gaulle pre
zintă gazdelor pe Maurice 
Couve de Murville, cu soția, 
Bernard Tricot, secretar ge

neral al Președinției Republi
cii, cu soția, și pe celelalte 
persoane oficiale care îl în
soțesc.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, pre
zintă persoanele oficiale ro
mâne atașate pe lîngă domnul 
și doamna do Gaulle în tot 
timpul vizitei.

Comandantul gărzii de o- 
noare, aliniată pe aeroport, 
prezintă raportul. Fanfaia in
tonează Imnul de stat al Fran
ței și Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. fn 
semn de salut sînt trase 21 
de salve do artilerie.

Președintele Charles de 
Gaulle, însoțit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, trec apoi 
în revistă garda <io onoare, 
Oprindu-se in fata gărzii, 
președintele do Gaulle salulă 
pe militari. în limba română, 
cu cuvintele: Bună ziua sol
dați

Sînt prezentați apoi șefii 
misiunilor diplomatice, mem
brii Ambasadei Franței la Bu
curești, membri ai guvernului 
Republicii Socialiste România, 
celelalte oficialități.

Cei doi șefi do stal iau loc 
po podiumul amenajat pe 
pista aeroportului. Adrosîn- 
dn-se oaspeților francezi, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu rostește a 
cuvîntare de bun venit. Răs
punde președintele Republicii 
Franceze, Charles de Gaulle. 
Ultimele cuvinte ale salutului 
au fost rostite în limba ro
mână. Cuvîntărîle celor doi 
conducători de stat au fost 
subliniate de cei prezeuți eti 
vii și îndelunqi aplauze.
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DOCUMENTE CU PROFUNDE
SEMNIFICAȚII PENTRU 
VIITORUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI

înde. e ca toate programele da 
învățâmint să fie aduse la zi, Esfn 
necesar să se asigure materialele 
necesare unei bune informări i 
cadrelor.

înarmarea studenților cu temeini
ce cunoștințe filozofice constituie

Cont ing. ILIE CONSTANTINESCU, 
prorectorul Institutului de mine 

Petroșani

alfi
in fa(a unei variante mascate

Bărbulescu Anibal de la Pe
in mod cu totul justificat ne- 

un asemenea procedeu. In 
intrat în magazinul cu aulo- 

Martie pentru a cumpăta

„rotunjirilor". Ce s-ar 
mergi la un dentist cu 

măsea. Dacă n-are să-ți

înlim- 
in Io
ni se 

două caramele. Dacă ești
bine dispus, procedeul te 
spuselor casieriței atunci 
bani mărunți. Nu observi 
cumpărători mai atenți și

I

La întreținerea drumului de fier.

Magazin în renovare

Moneta

car am ea
Nu o singură dată și nu rareori ni s-a 

plat, in magazinele O.C.L. Alimentara, ca 
cui unui rest de cițiva zeci de bani să 
pună in mină una sau 
un pic distrai, un pic 
amuză și dai crezare 
ciad se scuză că n-are 
ceea ce sesizează 
anume că sinlcm 
a ciupelii.

Cititorul nostru 
trila iși manifestă
mulțumirea lafă de 
ziua de 10 mai, el a 
servire din curl ierul 8

un litru de vin. Vinul cu sticlă cu tot costă 
9,25 Iei. A dat o hirtie de 10 lei și-n contul ce
lor 75 de bani rest, a primit de la casierița Czane 
trei caramele. Omul și-a manifestat nemulțumi
rea in fața gestionarei. Aceasta i-a explicat că o 
caramea costă 19 bani și cam acesta ar fi restul. 
Pentru a-și da seama de realitate, Iov. Bărbu
lescu a cumfiărat 100 de grame din caramelele 
respective și a dedus că o caramea costă 11 
bani bucata.

Este de la sine înfeles că chiar în condiții de 
echivalență practica de a da cumpărătorului 
drept rest ceea ce-i trece vînzălorului prin cap 
nu este de loc acceptabilă: La magazinele de 
pîine primești rest, fn loc de 25 de bani — o 
lumătute de corn. La carne, la salam, există 
foarte Irecvent practica 
intimpla, bunăoară dacă 
plată ca să-și dreagă o 
dea rest, ce te faci ?

Revenind la cazul tov. Bărbulescu el a primit 
in loc de 75 bani caramele în valoare de 33 de 
bani Cititorul nostru consideră această practică 
drept înșelătorie și într-o scrisoare trimisă re
dacției — Împreună cu una dintre cele trei ca
ramele — insistă să se ia măsuri din partea 
conducerii O.C.L. Alimentara, a organelor de 
control pentru lichidarea unor asemenea practici.

Nu putem dectt să ne alăturăm acestei cereri.

Minerii de la Valea Arsului
și-au regăsit cadența

In anii trecuți, colectivul sectoru
lui III al minei Lonea bătea mereu 
pasul pe loc. Cauzele rămînerii în 
urmă au fost multe. Unele, e drept, 
nu depindeau direct de activitatea 
colectivului, cele mai multe, însă, au 
fost nemijlocit legate de lipsurile 
în organizarea producției.

La indicația comitetului de partid
pe exploatare, organizațiile de bază
au analizat, împreună cu conducerea 
sectorului, cu cadrele de ingineri,
maiștri și muncitori fruntași măsu
rile ce trebuiau luate pentru redre
sarea activității economice în sector. 
Dezbaterea colectivă a fost bineve
nită. Majoritatea celor care au par
ticipat la discuții au subliniat nece
sitatea plasării corespunzătoare a a- 
batajelor, întărirea disciplinei, orga
nizarea superioară a locurilor de 
muncă după modelul brigăzilor frun
tașe, dotarea tehnică corespunză
toare a fiecărui abataj.

In urma propunerilor făcute, s-au 
pus în valoare o seamă de rezerve 
interne pentru lichidarea rămînerii 
în urmă. In cadrul măsurilor luate a- 
mintim punerea în exploatare a a- 
batajelor 602, 604 și 605, săparea sui
torului 607 între orizonturile 535 $i 
562 ni pentru transformarea orizon
tului II în orizont de aeraj, plasa
rea corespunzătoare a lucrărilor de

planului de 
lui metalică 
introducerii 
depozit în

scopul realizării sarcinilor de 
s-au luat măsuri privind creș- 
vltezelor de avansare și în 

deosebit creșterea vitezei de 
adîncime la abatajele 
aripa vestică, folosi- 

a timpului de lucru.

pregătire ia orizontul 500. De ase
menea, prin reprofilarea 
materiale și susținerea 
s-a creat posibilitatea 
materialului lemnos din
sector cu cărucioare de transport.

In 
plan 
terea 
mod
exploatare în 
din stratul 3, 
rea din plin

Eficiența măsurilor luate n-a întîr-
ziat să-și arate roadele. Astfel, mi
nerii de la Valea Arsului și-au re
găsit cadența. Ei au extras în anul 
trecut mai bine de 8 000 tone căr
bune peste plan, iar în primele 4 
luni din acest an aproape 1 500 tone. 
Acest spor de cărbune a fost rea
lizat pe seama creșterii producti- 

Z. SUSTAC 
E. M. Lonea
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Elevi în
excursie

La magazinul de articole 
metalo-chitnice din orașul 
Vulcan au început lucrările 
de renovare. După cum ne 
informează gestionarul Stîl- 
peanu Gheorghe, în locul 
fostelor locuințe de deasupra 
magazinului va lua ființă o 
secție cu articole pentru co
pii — prima de acest fel din 
localitate, se vot amenaja

a artico- 
sticlarie, 

dublîn- 
de

secții de • desfacere 
lelor . de menaj, 
porțelan, sport etc, 
du-se astfel capacitatea
desfacere a magazinului.

De asemenea, prin reno
vare, se va amenaja și o 
magazie, de mină, ceea ce 
va crea posibilitatea deser
virii clienților și în zilele 
cînd se primește marfă,

Comandamentul unității de 
pionieri de la Școala gene
rală nr. 2 l.upeni organizea
ză cu regularitate excursii 
pe diferite teme: istorice,
geografice, de științe natu
rale, de orientare turistică. 
Astfel, în dala de 
elevii de la această 
au fost în excursie 
Jiu unde au vizitat 
județean precum și 
marelui sculptor
iar duminică 12 mai, elevii 
școLii au fost tn vizită ta Mu
zeul minerului din Petro
șani.

5 mai, 
școală 

la Tg. 
muzeul 
operele

Brâncuși,

prelungire a 
obligatoriu 
la minimum

au
nroble-

duratei 
de cul-
10 ani.

Hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—25 aprilie a.c. converg in
tr-o direcție precisă : consolidarea 
partidului, întărirea statului și a le
galității, lărgirea democratismului și 
prin aceasta mobilizarea tuturor 
celor ce muncesc la opera dp înflo
rire a patriei socialiste.

Hotărirl de mare însemnătate pen
tru întreaga dezvoltare a țării 
fost adoptate de plenară în 
mp'» nvătămîntului.

Decizia de 
învățămintiilui 
tură qenerală
modernizarea conținutului programe
lor și perfecționarea procesului In
structiv, dezvoltarea învătămîntului 
superior și a cercetării științifice 
conturează un cadru de înnoiri și 
corelări cu necesitățile proqresultii 
țării noastre.

Perfecționarea învățămi ritului 
face parte din masurile prin care 
partidul nostru acționează cu con
secvență pentru realizarea hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a P.C.R.

Invățămintul modern, trebuie 
corespundă cerințelor actuale și 
tină seama de proqresul rapid al
inței și tehnicii. Sînt necesare, așa
dar, măsuri pentru ca toate cate
drele să fie la curent cu ceea ce 
este nou în domeniul respectiv, iar 
cadrele didactice să se ocupe mai

ale

să 
să 

ști

cadrelor didactice 
științe sociale. Fdu- 

'n spiritul con- 
desore lume și via- 
reflecte cu priso- 
nroces do învăța-

o Altă cerință, fundamentală a noul 
învătăm-'nl modern. Așadarl va tre
bui să devină și mai pregnantă pre
ocuparea noastră de a asigura înțe
legerea șl însușirea de către stu
dent! a concepției marxlst-leninisfe 
despre natură si societate. Un ast
fel de (ei nu se poate realiza numai 
prin activitatea 
de la catedra de 
darea studenților 
cepției șliinfifice 
ță trebuie să se 
sin*ă în întrnmil 
mint.

Adinca dezbater-1 a problemelor 
învătămîntului de către C.C. 
P.C.R este intimpinată cu un 
plin sentiment de adeziune de 
Ire studenții și profesorii IMP. 
dre'e didactice ale I.M.P. au 1 
prohmd impresionate de căldura a- 
preclerilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ac
tivitatea cadrelor didactice, de eri
ja permanentă a partidului pentru 
crearea tuturor condițiilor în vede
rea ridicării acestei activități ia 
înălțimea marilor sarcini ce stan în 
fata națiunii române.

Precizările făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atît în plenară 
cît și la adunarea activului de 
partid al municipiului București, ne

(Continuare În pag. a 1-al

Moderna clădire care găzduiește D.S.A.P.C, din Deva.

al 
de- 
că- 
Ca- 
fo it
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Pe scena teatrului oetroșănean

Umor de cea mai hună calitate
un spectacol reușește — 
o butadă — meritul este

„Ci nd 
grăiește 
al actorilor. De un fiasco răspunde 
exclusiv regizorul". In noua pre
mieră — reușită — a scenei petro- 
șăncne, creatorul teatral al „Hangi
ței", regizorul Marcel Soma, are 
meritul . de a nu se II simțit, fiind 
totuși prezent în oricare dintre in
terpret, in elorlul acestora de a se 
situa la înălțimea rolurilor unei pie
se care a făcut ocolul păminlului. 
Si, poale, nu numai în semn de a- 
preciere a acestor sforțări, cronica
rul este nevoit, la începutul rindu- 
rilnr de față, să recunoască că s-a 
lăsat furai de un punct de vedere 
sentimental; o scară de teatru de 
moravuri, care readuce pe afișul pe- 
troșănean Iclupă „Bătlăranii", 1952 și 
„Evantaiul". 1950) numele marelui 
dramaturg italian Carlo Goldoni, o 
comedie cu „reflexe" inestimabile : 
acțiuni vioaie, amuzante, simplitate, 
umor de calitate, naturalețe — iată 
motivații în plus, pentru o aseme
nea atitudine. Dar să trecem la... 
cronică

Reformatorul „comediei dcll’arte", 
acel care a fost supranumit de Vol
taire „Mollere al Italiei", Carlo Gol
doni, autor a circa 
tru, s-a impus în 
versală prin forța 
moravurile epocii,
die „Hangița" este, pe de o parte, 
f> satiră directă la adresa nobilimii 
timpului, acoperită de ridicol, iar pe 
do altă parte, un elogiu adus de 
autor virtuților omului simplu și bu
nului simț al acestuia. A asista la 
un spectacol cu o asemenea piesă 
de mare valoare înseamnă a vedea 
toate calitățile și defectele unui tea
tru. Un rol goldonian, aproape in a- 
oeeași măsură ca unul shakespearian, 
înseamnă un nimerit prilej de con
firmare pentru un ador; o capodo
peră qoldoniană constituie pentru 
vn regizor prilejul de a demonstra 
plinătatea talentului său iar pentru 
debulanțl o... 
m-' Dosi nu 
pentru Marcel 
qitei". acesta
examen, dat liind că a mai pus în 
scenă sj alte 
mc.i mult sau 
tem îHrma că 
ro 'încolo de 
prrr>tfl

pire cnicdivfil actoricesc cu care 
i'irrcnză la permanente confirmări și 
reconfirmări. Si acest lucru înseam
nă ceva. înseamnă că Marcel $oma 
n cunoscut liniile mari ale spe.cla- 
r.oluhti, n-a neglijat migala asupra 
portretizărilor, a pus pe primul plan 
preocuparea pentru actori. Și-n mare

250 piese de tea- 
dramalurgia urri- 

cu care a biciuit 
Valoroasa come-

invitație la profunzi- 
s-ar putea spune că. 
Soma, regizorul Han- 
a fost spectacolul —

piese valoroase, cu 
mai puțin succes, pu- 
l-am aplaudat pentru 
viziune și succes, am

■ prezentă regizopală care su- 
rolcclivtil actoricesc

simț și sinoeritalO' Fabrizio — în 
inlerprelarea lui Ion Ro-xin — ne-a 
apărut fnorte npoiaiic de \iziuneQ 
gntdoniană.

Prin faptul că n-au păcătuit prea 
mult in ronșlruireti ncrsmi'rielerr in
terpretate. de scheme, noantind des
tul do diferențial rolurile, mențiuni 
speciale se cuvin a fi acordate ac
torilor Puiu Codreanu (contele d'AI- 
bafiorita) si Florin Plaur (servitorul 
cavalerului) Si. pentru că hi reușita 
acestui spectacol au cont'-ibnit șl 
elfi trei interpret/, ultim^'e . trei 
mențiuni 'rpai mici) le acordăm (re
zervele elder dnră-ar fi. nv-sj reni 
au_ rostul) Cocilioi Te-d '■■ti (Dejanf- 
ra), lui Lili Ur^anu ^Offon-ia) si... 
simpaticul deochi 'ă'cortinei. 
Dumitru Cita. 'Mărlnrisim deosebita 
satislac'ie de a u nota> rde< întrea
ga dis> rihiiHc).

In ansamblu, <■ reușită artistică 
afe cărei rczxnențr ar F na'til fi si 
mai mari for'’i’'~'-'ntete rvi^e'/ituț pe 
vedere sanirmnaia) .in; no împiedică 
să spunem acn-t lucru), dară spon- 
laneiiaica si hazul unor ritualii si 
re pi iei ar fi fost asimilate si mai 
temeinic, ar fi fost luat'' mai „la 
bani mărunți" de către toii membrii 
trunci.

S-ar li rîs uneori... mai arav. Si-asla 
or fi fnsl. în nrincipnl. de dorit.

V TFODORESCU

soluționării problemelor aritmeti
cii oele mai perfecționate mașini 
calculat, to’ minînd cu șase secun- 
niai reood" demit acestea. La Syd-

uimitoare
CRONICĂ DRAMATICĂ

Memorie

TEHNICA
Verificarea magnetică o magnetizare in <prima spiră

a stării cablului
folosit în mină

Trenul care montează
șinele

a-

preeedent

ce

Marcel Popa, Viorica Pqposcu și Florin Plaur într-o scena

Minerii de la Valea Arsului
și-au regăsit cadența

(Urmare .din t&ag. 1)

Fotografii roentgen
tridimensionale

FOTBAL
in întîlnirea echipelor de tineret rezerve

loc 
des- 
din 
că- 
Da-

astfel pînă 
ei de ex- 

maxi-

ropusă pe

a doua spiră, 
este conectată 
pe o consolă 
acționează ca

trnni loren 
scurge- 

magnefic si cauzează n 
curentului indus. Seclo- 
poate fi apoi roarrat și

măsură u reușit.
Piesa, dupxt cum pot să mărturi

sească ce-i cc-au vizionat-o, are ca
ractere adinei, puternice, complexe, 
diverse. Dificultatea pentru inter
pret! tocmai de aici a apărut : a- 
ccste caractere au fost dăltuite de 
autor in timp, adică pe măsura inc
intă r ii spre dc/nodămînt Se pare 
că majoritatea actorilor localnici au 
înțeles aceasta, plinind ultimele 
lente nersonajelor inlcrpreiale în dru
mul spre finalul piesei Si. cum tea
trul de asemenea anvergură se face 
în n'imul rînd cu actori, prin actori, 

’•d cum ogeșlia au cultivat

textul, să trecem Iu interpretare. In 
„prim plan" — Ștefan Ilie, realiza
torul marchizului di Forlipopoli. Sen
surile și intențiile principale ale re
prezentației au fost susținute aproa
pe foarte bine de interpretarea Iul 
Ștefan llie, actorul. înzestrat de... 
text, liind așezat in centrul demon- 
slraliei, la punctul de incidență al 
tuturor întâmplărilor, l-am admirat 
pentru forța afirmării, pentru intelc- 
icren textului și măiestria cu care 
a reușit să-și atragă spectatorii ca 
înspre primul reprezentant al hazu-

Iui irezistibil. Pe locul al doilea 
Viorica Popescu — interpreta Miran- 
dolinci, hangița dotată cu multă ver
vă, spirit, lină ironie, sarcasm, a- 
parent inocent dar foarte amuzant. 
Dezinvoltura și siguranța cu care 
n realizat momenle de marc artă o 
imnun pe Viorica Popescu ca una 
din cele mai talentate actirițe ale sce
nei petroșănene (poale chT'lr cea mai), 
deși, trebuie s-o spunem, am recu
noscut la ea, uneori, surdo ecouri 
din alte atîtca roluri în care este in 
prezent distribuită.

Pe locurile următoare, Marcel Po- 
tcavolcrul di Rinafratta) si Ion

Koxin tr-ab.iz.io), nu nc-uu păru! nici
cum prea mărunți, dat fiind toga 
rolurilor grele cu care au fost în- 
văluifi. Dimpotrivă. „Sălbaticul do
mesticit", dușmanul neîmpăcat al fe
meilor, care cade în final în plasa 

* yiirandolinei, a lost exploatat destul 
de bine de Marcel Popa, actorul prac- 
ticind un joc reticent, dar responsa- ( 
bil, un joc de subfire sugestie umo
ristică, uneori apăsind însă prea mult 
i>e pedala grotescului în scenele mai 
,;colfuroase". Înzestrat de autor cu 
solide calități de seriozitate, bun

Rezultate promițătoare
la atletism

Etapa de zonă 
rezervat sportivilor 
nisterului Minelor 
a scos în evidență 
Valea 
cauza 
nostru 
belor,

JIUL
a campionatului republican de atletism 
din școlile profesionale aparțrnind Mi- 

ținută simbăfă și duminică la Petroșani 
forma bună a unor atleți, mai ales din

Jiului, rezultatele lor promițătoare înregistrate. Din 
restringerii spațiului afectat rubricii sport din ziarul 
de ieri, rezultatele tehnice obținute, în ordinea pro

le publicăm în rîndurile *oare urmează :

rttf m: 1) Gabor loan, Lupeni —
2) Ia cob Alexandru, Lupeni —
3) Dănîlă Vasile, Brad — 11,8. 
jnniori II: 1) Lorincz Alexan-

Petroșani — 9,6; 2) Căruimă-

participa la etapa finală, cane va a- 
vea loc în zilele de .22 și 23 iulie, 
la Baia Marc.

vitătii muncii cu aproape 100 kgZpost 
Cărbune față de plan. Atît în anul 
trecut cit și în perioada scursă din 
acest an, colectivul sectorului a reu
șit în majoritatea cazurilor să-și 
realizeze ritmic sarcinile de produc
ție. In prezent, sectorul se mîndrește 
cu brigăzi ca cea condusă de comu
nistul Solovan Ioan care din abata
jul 606 a extras 1 393 tone cărbune

DINAMO BUCUREȘTI 2-0
înaintea meciului „mare" do dumi

nică, echipele de tineret-rozerve, 
Jiul și Dinamo București, au oferit 
spectatorilor un meci de bună fac
tură Tehnică, presărat cu faze fru
moase, palpitante la ambele porii. 
In prima repriză, abordînd partida 
cu multă aidoaTe, 
victoria, jiuliștii
voință — și-au dominat permanent 
•adversarii, reușind să înscrie prin 
Goleac în min. 20. Tot în aceeași pe
rioadă, .Covaci, în ruin. .25 și Goleac, 
în min. 40, au scăpat bune ocazii 
de a majora scorul. In a doua re- 
•priză, mai scăzută ca valoare decît

dorind fierbinte
— cu un plus de acționează efl-

Tinăra indiană Siiakuntala Davy 
a devenit o enigmă pentru oamenii 
de știință, fia rezolvă cele mai com
plicate probleme de aritmetică <cu 
o viteză fulgerătoare și o precizie 
extraordinară.

Cel mai complicat calcul matema
tic cu care a avut de-a face Sha- 
kuntala a fost așa-numitul „factorial 
73". Problema, care consta în înmul
țirea unor 
la 1 Ja 73, 
kuntala în

Memoria
tr-adevăr uimitoare, 
probleme pe oare le-a 
d^i ani în urmă.

Talentul pentru matematică a 
descoperit la Shakuntala inc 
fragedă copilărie, pe vremea 
copiii de aceeași viîrstă cu <ea de 
doespbean o cifră de alta. In

numere consecutive do 
a fost rezolvată de Sha- 
nurnai două minute. 
Shakuntalei Davv este în- 

Ea tin t» inin te 
rezolvat ■eu

Firma „International Nickel Com
pany", (67 Wall Street, New Yorkț 
anunță că securitatea unor lucrări în 
mine poale fi mărită prin verifica
rea electromagnetică a cablurilor fo
losite la transportul în puțuri.

Compania folosește această meto
dă Ia minele sale din Canada pen
tru delectarea toroaneîor rnple din 
interiorul cablurilor de oțel. Verifi
carea esle continuă și se efectuea
ză la viteza cu care cablul poate fi 
îniășirrat în două spire.

Prima spiră este acțioitată de un 
curent alternativ, iar 
plasată lingă prima, 
la instrumentele de 
de verificare. Cablul
miezul unui transformator, produci»-

sent, Shakuntala se ocupă numai 
probleme de matematică, dar în 
coastă privința poate concura 
mașinile electronice de calculat.

In timpul e> * ’ iii prezentate 
'elcviziunca din ww York, Shaktrn- 
lala a concurat, în ce privește vite
za 
no, 
de 
de 
ney, ea a rezolvat probleme cu rî- 
teva secunde mai repede docît creie
rii electronici.

In afară de talentul in domeniul 
matematicii. Shakunlala poate spu
ne instantaneu în fie zi din să pj Ti
mina cade o dată oarecare.

Shakuntala nu are nici un fel de 
cultură, răci nu -a avid posibilitatea 
să frecventeze școala

du-se
și un fenomen de inducție de curent 
îiitr-a doua. Existența 
lUpt provoacă intrerrrrerea 
vii ‘fluxului 
scădere a 
nil defect 
■decupat.

Societatea franceză „Segmafer" a 
prezentat Torent Specialiștilor o nouă 
mașină de nivelat și curățat. Mașina 
are lungimea de 43 m și rinttăreste 
138 t. Ea servo-te ia in’tr<‘tinerea si 
la repararea căilor ferate și se
chitii de aceasta dublă sarcină cu o 

în analele căi-

11,7; 
11^;
80 m 
diu,
neanu loan, Lupeni — 9,7; 3) Șerban 
Mircea, ZJalna — 9,’9. 200 m 
braham Petru, Lupeni — ‘
Porian loan, Lupeni — 25; 3) Dănilă 
Vasile, Brad - 26,2 300 m juniori
H: 1) Cărăimăneanu loan
2) Marinca loan, Lupeni
Szabo Andrei, Lupeni — 
1) Boroș Vasile, Lupeni 
A braham Petru — 57,4;
loan — 58,3. 800 m : 1) 
silo — 
troșani 
peni - 
Aurel
— 4:43,3; 
peni — 
Aurel 
10:01.4;
— 10:7.4.
Pnnescu Angustin, Lupeni 
2' Tandrea Violei Petroșani 
R1 Tufiș Romică. Petroșani 
J '•■'dime jun’ort H: 11 Gărăîmănennu 
Ioan — 4,77 ; 21 Gana Alexandru 
71atna — 4 48; 31 Opriș Marin 
noni 
Gabor Ioan 
Petroșani -

5 09 Greutate iunieri TI:
Vasile. Zlatna 
Zlatna — 9 42; 
drn, Luneni — 8.23 
1: t) Jurj Silviu 
21 Demcftpr Ștefan. 
R1 Sandu Marin. Rrad 
pin salt: 
Darlotzi 
Baranv 
Ciocan : 
2> Dr.Jztnaer P ulolf. I >meni — 2° 89;
3) Vintae loan Luneni — ’’6 73
110 m garduri: 1) laeoh Alexandru

18:9,1; 2) Matvirs Alexandru, Lu- 
peni — °0.-9.1: 3) A'hi'netz Frnnrisr. 
Petroșan* — 24.

CTșfigăloril primelor locuri vor

i: 1) A-
24,4; 2)

46.

O nota proastă conducerii asocia
ției sportive Jiul Petroșani, care n-a 
acordat atcn’ia cuvenită pregătirii 
unor condiții optime pentru desfă
șurarea acestor întreceri 'atletice.

Deși avoa obligația s-o facă 1
- 44,7; 
45.9; 3)
400 m : 
55.2; 2)

3) Per ian 
Boroș Va-
Aurel, Pe- 
Bella, Lu
ll Macarle 
B.. Lupeni 
loan, L:i-

1) Mararie
*’ Torok Rella —

A d «lbert.

2:7,3; 2) Mai arie
— 2:8; 31 Torok 
2:13,2. 1500 m:

4:9.2; 2) Robert
■3) Cbirculescu

4:43.7. 3 non m :
9:57,3;

3) Sptos Adalbert. Luneni
1 000 metri iuniori D • 1)

— 3:3 3;
— 3 5 9;
— 3 12.

4.77 ;
4 48; 31 Opriș Marin Lu-

4.40 I unnime juniori I: 1)
5 sg. 9) C.ristea loan.

5 12; 31 Dănilă V/wsilp 
t) Pon

- 9 7!» 2) Pop Doru, 
3ț Vîleoanii Alexan-

QMHitaL» juniori 
ZJetna — 10 84:
Laponi — ' ° 83;

10,66 Ttî- 
1? 4: 2) 

11,45- 31 
— 11.8. 
— 33.5;

1) Gabor Ioan — 
Arpad, Luneni — 
Alexandru. Anina 
1) Darlotzi Arnad

I 
t 
4 
i 
I 
i
4
4
4
4 A
1
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

♦

♦
4

5

•
4
4
4

ț
4
i.

viteza fără 
lor ferate.

In timp ce mașina 
lea este ridicată de 
între boghiu! dinainte 
dinapoi. Banda de i 
de sub cale si sc 
platformei. Balastul, 
do bonzi rulante și 
trei etaje do ojiirnri. 
epurat șl apoi răsturnat din non strb 
calo. Aceasta oslo apoi 
platforma regenerată.

Mașina poate parcurge 
Ia 2 000 m/li. Capacitatea 
cavare și de încărcare orală 
mă este de 800 mc. Profunzimea ma
ximă do curățire a balastului este 
do 400 mm.

Mașina este pusă in mișcare de 
un motor de 819 C.P.

avansează, ca- 
eleclromaqneți. 

și bnqhiul 
o*'rnvfl|ie pătrun- 
rr-'rtr 'garniturile 
. uns în mișcare 

transportat pe 
est? rirrătat șl

peste plan, situîndu-se pe primul 
în sector. Cu rezultate bune își 
fășoară activitatea și minerii 
abatajele 600 și 601 în fruntea 
rora se află membrii de partid 
vid Ștefan .și Cojocarii loan, precum 
și brigăzile conduse de tov. Batea 
Simion și Bales Ioan I care au ex
tras 456 și, respectiv, 442 tone căr
bune peste plan, depășindu-și încă 
de pe acum angajamentul luat în 
întrecerea socialistă.

Cunoscînd cu ce cheltuieli lrebu<>' 
să realizeze producția, muncitorii își 
dau silința să gospodărească mai bine 
materialele, utilajele. Prin grija tov. 
Simon Nicolae. maistru miner prin
cipal. echipele de la lucrările de în
treținere au răpit și refolosit zeci 
de mc bolțari la susținerea galeri
ilor. De’ asemenea, 
nat și refolosit 
turi metalice la 
tajelor, iar recent 
orizontul 535 și 
penrtru aer comprimat pe o lungime 
de ipeste 200 m numai din tea vă re
cuperată. Ca urmare, în trimestrul 
I al anului curent, prețul de cost pe 
tona de cărbune a fost redus cu 
ciroa 10 lei fală de plan, iar econo
miile realizate însumează aproape 
160 000 lei.

Rezultatele obținute în procesul de 
producție — spunea tov. Stupii Pe
tru, șeful sectorului — dovedesc că 
la Valea Arsului există muncitori, 
ingineri și tolmicieni în stare să bi
ruie greutățile, să obțină succese 
dintre cele mai mari.

s-au recondițio- 
numeroase armă- 

sustinerea preaba- 
a fost montată la 
562 o conductă

„General Electric Company" a 
realizai un nou aparat, numit „Stc- 
reofluorican", care produce fotogra
fii roentgen tridimensionale.

Producătorul consideră că, 
necesar unui cardiolog pentru 
lirea leziunilor cardiace poale
dus cu acest aparat la jumătate, 
xaminarea altor organe, precum 
delectarea de corpuri străine in 
nanismul uman pot fi accelerate și
se realizează mai lesne. A naratul 
C‘'slă 30 009 de dolari.

impui 
slabi- 
fi re-

E- 
$i 

or-

i
l n reușit număr de echilibristică 

aeriană snb cupolă.
De imine, artiștii circului Olim

pia poposesc pentru trei zile în 
mijlortil spectatorilor lupeneni.

Foto: N. MOLDOVE ANU

NOUTĂȚI EDITORIALE

prima, dinamoviștii își reorganizea
ză jocul, încearcă să pună stăpînire 
■pe mijlocul terenului, țesăturile pa
selor lor sînt mai fine, iar pe contra
atac Dotu Popescu (nr. 8) manevrea
ză energic și dezinvolt. „Băieții" 
lui Emîl Ciurdăresi u însă contraca
rează noua manieră de joc dinamo- 
vistă : Stoichitoiu e „împins" în li
nia mediană, unde
cierrt, conlucrînd bine cu Nădășan în 
pregătirea atacurilor. După ce Co
vaci (min. 55) majorează scorni, ac
țiunile ofensive ale gazdelor capătă 
o mai mare claritate. Ratează însă 
cu seninătate de t îteva ori Babet și 
Diaconescu.

Pentru victoria obținută în fata ti
nerilor jucători dinamoviști, din rîn- 
dul cărora s-au remarcat Pîrvu, D. 
Popescu și Niculescti, merită felici
tări întreaga echipă de tineret a 
Jiului. Mențiuni speciale, pentru bu
nul joc prestat, se cuvin în plus lui 
Stoichitoiu, Todea, Stanciu, Babet și 
Goleac.

LITERATURA ROMANA

G. Bacovia : Poezii. Ilustrații de Tiberin Ni core son. 
Editura pentru literatură, 192 pag., 7,50 lei.
Alice Călugării: Versuri. Ediție îngrijită de Ecat. Săn- 
dulescu. Cuvînt introductiv de D. Micu. (Cuprinde ver
suri apărute în volumul „Viorele" (Î905) și în tperiodi- 
ee). Editura pentru literatură, 256 p„ 9,25 iei (broșai), 
14 lei (cartonat).

Henriette Yvonne Slahl : intri zi și noapte. Ppdtntă 
tie I. Nagoitescu. Editura pentru literatură, colecția 
„Romane de ieri și de azi", 346 p., 8,75 lei.

SBUCHEA
Hațeg

chipa Zorile, campioana ora 
șului Hațeg.

Pregătiri

pentru închiderea

de partid

anului de invățămînt

Copiii din Hafeg 
ândrăgesc fotbalul

In orașul Hațeg a fost or
ganizat un campionat de fot
bal rezervat echipelor de co
pii care nu au depășit vîrsfa 
de 14 ani. Și-au disputat întîie- 
tatea 8 echipe. Iată rezulta
tele înregistrate: Viitorul — 
Progresul 2—1; Zorile — Glo
ria 4—-0; Retezatul — Racheta 
2—0; Steaua — Rapid 6—5; 
Zorile — Viitorul 3—0; Steaua 
— Relezalui 1—*0; Zorile 
Steaua 4—3.

In urma acestor rezuHale, 
pe primele Erei locuri s-an 
clasat în ordine : 1. Zorile,
campioană a orasn’ui Hațeg; 
2. S<eai?a; 3. RelezaiuL

Lotul fonna’iei Zorile a 
prins pe Mircea Vinars. Mir
cea Costescu. Ionel Tema. Ton 
Zepa, 
nescu 
lapu, 
Tapu, 
Strata», Eugen

în îoiografia

Livin Zepa, Ion Stoe- 
Nkolae Ștefcni, Rudi 

Crăciunel, Ion 
Vințan, Ovidiu 
Neidoni. 
alăturată

Trotil

S<Mi?iiniu

In zilele de 13—14 mai a. c. a avut 
c în centrele Petroșani, Petnla, 

Vulcan, Lupeni pregătirea propagan
diștilor și lectorilor pentru dezba
terile recapitulative în sistemul în- 
vătămîntului de partid.

In cadrul pregătirii s-au făcut con
sultații și s-au dat recomandări în 
legătură cu tema : .^Politica externă 
a P.C.R., Poziția partidului nostru 
în problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale". Secre
tari ai Comitetului municipal și ai 
comitetelor orășenești de partid au 
dat indicații propagandiștilor si lec
torilor privind metodica desfășură
rii dezbaterilor recapitulative și s-au 
consultat cu oi în leqRhrră cu mă
surile ce trebuie luate în organiza
rea noului an de învățămînt de 
partid.
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Expunerea la proiectul de lege 
privind apărarea, conservarea 

și folosirea
terenurilor agricole

(Urmare din pag 1)

și grădini de proporții pe lingă în
treprinderi, nefolosite de nimeni și 
n căror întreținere este destui de 
costisitoare.

Am avizat cu multă superficiali
tate scoaterea unor terenuri din cir
cuitul agricol. O mare risipă de te- 
sen a avut loc chiar în agricultură. 
Astfel primele S.M.T.-uri care nu a- 
veau decit 50-60 tractoare au ocupat 
8—10 hectare, în timp ce în ultimii 
ani unități cu 350 — 400 tractoare și 
mașinile agricole aferente sînt am
plasate pe numai 2—3 hectare și-și 
desfășoară activitatea în condiții 
bune. La fel, suprafața unui complex 
de creștere si îngrășare a 100 000 
porci s-a restrîns de la 80 hectare, 
cît era în cazul primelor întreprin
deri, la numai 20 de hectare.

La risipa de teren arabil 
n contribuit și faptul că n-a existat 
o preocupare corespunzătoare pen
tru delimitarea vetrei satelor si a 
perimetrului construibil al orașelor, 
Acestea s-au extins în mod nejusli- 
Wcat, iar terenurile din intravilan 
nu sînt bine gospodărite, cu toate 
că ele pot contribui la obținerea 
unor importante cantități de produ
se agricole. îndeosebi legume, car
tofi șl fructe.

A fost subapreciată evidența fun
ciară, nemenținîndu-se nici măcar 
cadastrul caro a existat în trecut în 
unele provincii și nu a fost elabo
rată o legislație corespunzătoare a 
fondului funciar. O parte însemnată 
de vină pentru asemenea neajunsuri 
revine Consiliului Superior al Agri
culturii, cadrelor care lucrează în 
agricultură.

Ocupîndu-se de noile măsuri me
nite să creeze un cadru mal larg 
utilizării pămîntului, vorbitorul a sub
liniat că proiectul de lege cu privire 
la apărarea, conservarea șl folosirea 
terenurilor agricole, supus dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări Naționa
le, reflectă grija partidului și guver
nului pentru dezvoltarea agriculturii, 
prevederile acestuia creînd o bază 
juridică pentru înlăturarea neajun
surilor manifestate în acest impor
tant domeniu al economiei noastre 
naționale. Prin lege se fundamentea
ză gospodărirea cu eficientă maximă 
• pămîntului.

Inlr-o primă grupă de prevederi 
se stabilește că micșorarea supra
feței agricole, precum și schimbarea 
destinației acesteia sînt interzise cu 
excepția cazurilor strict prevăzute 
de lege. Pe linia asigurării folosinței 
maximale, integrale, a fondului fun
ciar, proiectul de lege prevede obli
gația posesorilor de terenuri agri
cole de a culti.ya în întregime su
prafețele pe care le posedă. Organi
zațiile socialiste de stat neagricole. 
posesoare de terenuri pe care nu le 
pot cultiva le vor preda organiza
țiilor agricole socialiste vecine, rare 
își asumă obligația cultivării și fo
losirii lor judicioase Do asemenea, 
toii deținătorii au obligația de a 
liifl măsuri pentru extinderea cate
goriilor superioare de folosință a- 
grîcolă, prin identificarea și pune
rea în valoare a lerentirilor folo
site neeconomic, a celor afectate 
•Ic eroziune, salinizare, ca și prin 
defrișarea și cultivarea suprafețelor 
ocupate de stufărișuri, mărăcinișnrl, 
pilcuri de arboret.

Intr-o a doua grupă de prevederi, 
se reglementează condițiile în care 
anumite terenuri vor putea fi scoa
se. definitiv sau temporar, din cir
cuitul agricol. Pentru terenurile a- 
rabile, viticole și pomicole, precum 
și pentru acelea pe care s-au exe
cutat lucrări de îmbunătățiri funcia
re, este necesară aprobarea Consi
liului de Stat, iar pentru celelalte 
categorii de teren, a Consiliului de 
Miniștri.

In cazul cooperativelor agricole de 
producție, folosirea terenurilor de 
către acestea în alte scopuri derîl 
pentru producția vegetală se va 
aproba de către Consiliul Superior 
al Agriculturii, la propunerea Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Pentru a limita scoaterea terenu
rilor din circuitul agricol, proiectul 
de lege prevede includerea în valoa
rea totală a investiției și a valorii 
terenurilor folosite pentru investiția 
respectivă.

Pentru respectarea strictă a pre
vederilor din proiectul de lege, a- 
baterile vor fi sancționate prin a- 
menzi. care se vor aplica, atît orga
nizațiilor socialiste, cît și persoane
lor fizice, iar în caz de repetare, 
unele din contravenții vor căpăta 
caracter de infracțiuni și vor fi sanc
ționate penal.

O ultimă grupă de prevederi se 
referă la măsurile ce se vor lua în 
vederea creării premiselor necesare 
aplicării în condiții cît mai bune a 
legii si anume : introducerea cadas
trului funciar, revizuirea normelor 
care reglementează în prezent alo
carea de terenuri pentru zonele do 
protecție sau siguranță a construc
țiilor industriale, agro-zootehnice și 
social-culturale, a căilor de comuni
cație, delimitarea vetrei satelor și a 
perimetrului construibil al orașelor.

Proiectul de lege a avut un larg 
ecou în rîndurile cetățenilor patriei 
noastre și îndeosebi ale țărănimii, 
exprimat prin numeroase propuneri, 
în presă, la radio sau dirert prin 
scrisori, în vederea îmbunătățirii a- 
cestnia.

La definitivarea proiectului de lege 
au fost cuprinse aceste propuneri, a- 
dueîndu-se îmbunătățiri corespunză
toare.

Proiectul de lege in forma lui îm
bunătățită, supus dezbaterii șl apro
bării Marii Adunări Naționale, re
prezintă un document de mare în
semnătate pentru economia noastră 
națională. Prevederile sale se înca
drează în mod organic în ansamblul 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului și statului pentru tradu
cerea în viață a directivelor celui 
de-al IX-lea Congres și a Conferin
ței Naționale a partidului, a Inten
sificării mersului nostru ascendent 
spre prosperitate, belșug și bună
stare.

Simt in conștiențj cu toții că nici 
un efort nu trebuie precupețit spre 
a menține și spori suprafața agricolă 
și arabilă și a mări fertilitatea nă- 
mîntului.

Id numele celor ce lucrează în 
agricultură, încredințez Marea Adu
nare Națională că vom depune toa
te eforturile în vederea traducerii 
întocmai în viață a prevederilor le
gii ce va fi adoptată.
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O brigadă de metalurgiști fruntașă ia U.R.U.M.P.: cea de Ia secția 
turnătorie compusă din Scurtu Gheorghe (mijloc), Gberasim Constantin 
și Rhsii Tudor. Membrii brigăzii obțin rezultate frumoase lună de lună, 
35—40 la sută depășiri de plan.

Foto; N. Moldoveanu

LEGEA
cu privire la apărarea, conservarea
și folosirea terenurilor agricole
Pămîntnl, principalul mijloc de 

producție agricolă, reprezintă un bun 
național de care este strîns legată 
creșterea avuției naționale și bună
starea întregului popor.

Apărarea, conservarea, ameliora
rea și folosirea completă și eficientă 
a pămintnlui constituie o inaltă în
datorire patriotică pentru toate or
ganele și organizațiile de partid, de 
stat, cooperatiste și obștești, pentru 
toți cetățenii țării.

Degradarea pămîntului și sustra
gerea Iui de la destinația principală
— producția agricolă — aduc mari 
daune economiei naționale șl preju
diciază dezvoltarea viitoare a țăriL

In scopul apărării, conservării și 
folosirii raționale a pămîntnlnf, pre
cum și al creșterii potențialului lui 
productiv,

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPI BUCII SOCIALISTE ROMA
NIA adoptă prezenta lege.

ART. I — Micșorarea suprafeței 
terenurilor agricole — arabile, plan
tate cn pomi, viță de vie și arbuști 
fructiferi, pășuni și finețe naturale
— precum și schimbarea destinației 
lor în alte scopuri decit producția a- 
gricolă vegetală sînt interzise. în 
afară de caznrile prevăzute fn pre
zenta lege.

ART. 2 — Posesorii, cu orice titlu, 
de terenuri agricole, sînt obligați să 
lucreze și să cultive întreaga su
prafață de teren ce posedă, cu res
pectarea regulilor agrotehnice, și să 
asigure conservarea și ameliorarea 
terenurilor prin lucrări de îmbună- 
lățlri funciare și de fertilizare a so
lului.

ART. 3 — Pentru sporirea snpra- 
feței agricole, îndeosebi a celei a- 
rabile, posesorii de terenuri sînt o- 
bligați să identifice și să cultive 
loale terenurile proprii folosite ne
economic, cum sînt: terenurile a- 
iectate de eroziune, salinizate, nisi
purile. cele cu exces de umiditate, 
tufărișurile, mărăcinișurile, pilcurile 
de arborele care nu au rol de pro
iecție sau producție forestieră, dru
murile de exploatare inutile, cele din 
incintele orqanizațiilor socialistp și 
alte terenuri asemănătoare.

Organizațiile socialiste de sfat ne
agricole. care nu pot asigura pune
rea în producție agricolă a terenu
rilor ce posedă sint obligate să Ie 
predea spre cultivare, fără plată, 
organizațiile îqricole socialiste ve
cine.

ART. 4 — Amplasarea obiective
lor industriale, agrozootehnice și so- 
cial-cnlturale se va face, de regulă, 
pe terenuri situate în perimetrul 
construibil al orașelor sau In vatra 
șalelor precum si pe terenuri im- 
pronriț producției agricole.

ART. 5 — Ocuparea și folosirea, 
definitiv sau temporar, a terenuri
lor agricole «rituale în afara vetrei 
satelor sau a perimetrului constrni- 
bil ai orașelor, în 
producția 
pot face 
și numai 
bile, date

pentru a reslrînge la strictul nece
sar ocuparea acestor terenuri.

Consiliul Superior al Agriculturii 
și Comitetul de Stat pentru Construc
ții. Arhitectură si Sistematizare, îm
preună cu ministerele și celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat interesate, vor revizui, în ter
men de 6 luni de Ia data prezentei 
legi, normele privind construirea de 
obiective industriale, 
cial-cultiirale, căi de 
surse de apă, inclusiv 
distanțele de protecție
ță, precum și orice alte 
referitoare ia 
reducind suprafețele de 
fectale acestor lucrări.

Normativele astfel revizuite și uni
ficate vor fi supuse spre 
Consiliului de Miniștri.

ART. !0 — Amplasarea 
telecomunicații se va face
gui și în imediata apropiere a căi
lor de comunicații.

Liniile de transport și distribuire 
de energie electrică, precum și alte 
instalații similare 
de 
ta 
tif. 
și 
se

folosirea

agricole, so- 
comunicații, 
cele privind 
sau siguran- 

normative 
terenurilor, 
terenuri a-

aprobare

liniilor de 
de-a iun-

se vor amplasa, 
lunqul și in imedia- 
căiior de comunica- 
canalelor de irigații 
așa fel incit să nu 

șl să nn se 
agricole, 
de telecom ti- 
dîstribuire de

alte scopuri decîf 
vegetală, nu se 
mod excepțional 
aprobării preala-

Stal, pentru te-

agricolă 
decît în 
pe baza 
de :

— Consiliu] de
renurile arabile, plantațiile de pomi 
și viță de vie, precum și pentru te
renurile pe care s-au executat In- 
crări de îmbunătățiri funciare ;

— Consiliul de Minișlri, pentru 
celelalle terenuri agricole.

Prin derogare de la prevederile 
alineatului precedent, folosirea de că
tre cooperativele agricole de pro
ducție a terenurilor proprii, în alte 
scopuri decît producția agricolă ve
getală. se face numai cu aprobarea 
prealabilă a Consiliului Superior al 
Agriculturii, la propunerea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Aqricole 
de Producție.

In căzni cind terenurile prevăzute 
la articolul 4 sînt agricole, schimba
rea destinației lor se aprobă de că
tre Consiliul Superior al Agricultu
rii.

Terenurile agricole cărora 
ză a Ie fl schimbată, în mod 
rar, destinația pentru a fi 
Ia lucrările de prospecțiuni 
gice și geofizice, foraj de orice fel 
și lucrările strict legate de acestea, 
se aprobă, la începutul anului, de 
organele prevăzute Ia alineatul 1 din 
prezentul articol, estimativ, pe su
prafețe și zone. In limita suprafețe
lor aprobate, delimitarea acestora se 
face de Consiliul Superior al Agri
culturii.

ART. 6 — Beneficiarii lucrărilor 
de investiții sau de producție ce se 
execută pe terenuri agricole 
elude în valoarea lucrărilor 
live și valoarea terenurilor, 
dițjile stabilite prin hotărfre 
slllutui de Miniștri.

ART. 7 — Este interzisă ocuparea 
șl schimbarea destinației terenurilor 
agricole Înainte de obținerea apro
bării legale, precum și ocuparea de 
suprafețe 
lucrărilor 
aprobate.

ART. 8 
posesoare 
se temporar 
vegetală sini obligate Ia expirarea 
termenului pentru care Ie-a fost a- 
probată schimbarea destinației, să 
redea aceste terenuri in starea de a 
putea fi folosite în producția agri
colă. In acest scop, vor desființa 
toate lucrările ce ar împiedica folo
sirea lor, cum sînt gropile de împru
mut, fundațiile, construcțiile șj al
tele asemenea.

ART. 0 — Beneficiarii lucrărilor 
de investiții sau producție pentru a 
căror realizare este necesară schim
barea definitivă sau temporară a 
destinației terenurilor agricole sînt 
obligați să ia măsuri, fncă fn faza de 
elaborare a documentației tehnice,

urmea- 
tempo- 
folosife 
geolo-

vor in- 
respec- 
în con- 
a Con-

mai mari sau amplasarea 
pe alte terenuri decit cele

de
Organizațiile socialiste 
terenuri agricole scoa- 
din producția agricolă

risipei de

organi-

se sancțio-

romii-

interzisă cu desăvîrșire crea-

ține.

M IN E R I !

TELEVIZIUNE

lucrărilor 
precedent.

socia- 
lor în 

tere- 
le-au

precedent se menți- 
nrmălor. la propune- 
aoricole. terenurilor 
fi atribuite tempo-

cadrul lucrărilor 
teritoriului, Consi- 

Agriculturif, împre- 
organe centrale

a categoriei de folosința 
pentru corectarea și ream- 
rețelei de drumuri 
celor de exploatare, corec-

de foiosiniă a tere- 
fără aurobare Ie
de locuințe si ane- 
în afara vetrei sa- 

ronsfrulbll

piantațli poml-vilicole.
14 — Pentru identificarea 

asiqura-

terenurilor. Consiliul 
Agriculturii va organiza 

cadastrului funciar, 
funciar se întocmește 
orașe șf municipii șf se
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PROGRAMUI I :

muzical

VREME A

22,45
23,00

20.15
20,45
21,00
21.15

10,40 T\ pentru specialiștii din 
industrie — reluarea e- 
misiunii din 14 mai.

scenariu radiofonic 
Richard; 10 10 Curs 
germană (reluare); 

la fluier la marile

și a IV-a); 14.50 
muzică ușoară; 

de știri. Rnlelin 
15,35 M'iz^ă ii-

și

localităților și a evitării 
terenuri agricole.

Pînă la definitivarea 
prevăzute la alineatul
construirea și reconstruirea clădiri
lor de lecuit și a celor gospodărești 
sint permise numai în limita actuală 
a vetrei satelor si a perimetrului 
construibil al orașelor.

Comitetele executive ale consilii
lor populare sint obligate să ia mă
suri pentru demolarea oricăror con
strucții ce se vor executa, contrar 
prevederilor prezentei leqi. fn afara 
vetrei satelor sau perimetrului con- 
struibil al orașelor, precum și de 
sancționare a celor vnovați.

ART. 12 — Schimbarea categoriei 
de folosință a terenurilor agricole, 
indiferent de posesor, fn altă catego
rie de folosință agricolă, se poate 
face numai pe baza aprobării pre
alabile date de :

— Consiliul Superior al Agricul
turii, pentru terenurile deținute de 
organizațiile socialiste. Pentru tere
nurile cooperativelor agricole de 
producție, schimbarea categoriei de 
folosință se face cu consultarea 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție ;

agricole județene, 
proprietatea per-

— direcțiile 
pentru terenurile 
soanelor fizfce.

ART. 13 — In 
de organizare a 
lini Superior al 
ună cu celelalle 
interesate și cu comitetele executive 
ale consiliilor populare, vor lua mă-

regulă, de-a 
apropiere a 
digurilor și 

desecări. în 
degradeze culturile

sfînjenească lucrările
Amplasarea liniilor 

nicații, de transport șf 
energie electrică în alte condiții de- 
cît cele prevăzute la alineatele pre
cedente se face numai dnpă obține
rea aprobării pentru ocuparea și fo
losirea terenurilor agricole potrivit s,,ri pentru amplasarea și folosirea 
articolului 5 din prezenta lege.

Pentru daunele cauzate prin am
plasarea lucrărilor prevăzute la ali
neatele precedente, posesorii tere
nurilor vor fi despăgubiți de către 
beneficiarii de investiții sau de că
tre executanții lucrărilor, după caz,

ART; 11 — Comitetul pentru Pro
blemele Administrației locale, îm
preună cu Comitelui de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistema
tizare și cu Consiliul Superior al 
Agriculturii, în termen de un an 
de Ia data prezentei leqi, vor revi
zui si definitiva delimitarea vetrei 
satelor și a perimetrului construibil 
al orașelor, în vederea concentrării

(Urmare din pag. 1)

agricolă de producție din co
muna Cazasu, judelui Brăila, 
și Emil Bobu, prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular judefean.

După încheierea dezbaterilor 
s-a trecut ia discuția pe arti
cole. Marea Adunare Națio
nală o aprobat prin vot secret, 
cu bile, Legea cu privire la 
apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole.

In ședința de dupâ-amia/ă 
s-a trecui la dezbaterea Pro
iectului de lege cu privire la 
exercitarea meseriilor de că
tre meșteșugari In ateliere 
proprii. Expunerea la acest 
proiect de lege a fost prezen
tată de deputatul Petre Bla- 
jovici, ministrul muncii. Depu
tatul Ion Cristoloveanu, secre
tarul Comisiei economico-ii- 
nanciare, a expus apoi rapor
tul comun al acestei 
și al celei juridice.

La discuția generală 
acestui proiect de lege 
cuvintul deputafii
Paloș, prim-secretar al 
telului judefean Gorf al 
președintele Consiliului 
Iar judefean, Mircea
președintele cooperativei 
gricole de producție din co
muna Ripiceni, județul Boto
șani, și Eiiip Gellz, vicepreșe- 
dinte al Uniunii centrale a co
operativelor de consum.

Proiectul de lege a lost dis
cutat apoi pe articole și supus 
fn întregime votului deputațl- 
lor. Marea Adunare Națională 
a aprobat prin vol secret, cu 
bile, Legea cu privire la exer
citarea meseriilor de către 
meșteșugari fn ateliere 
prii.

In continuare a început 
baterea la Proiectul de 
privind organizarea 
narea cooperației 
reșli. Expunerea la 
iect de lege a fost
de deputatul Gheorghe Vasi- 
lichi. președintele Uniunii 
centrale a cooperativelor 
meșteșugărești, iar raportul 
comun al comisiilor economi- 
co-financiare și juridice a 
lost expus de deputatul Tu
dor Drăganu, vicepreședinte 
al Comisiei juridice.

Trecîndu-se la discuția ge
nerală la acest Proiect de le
ge au luat cuvintul deputății 
Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., președintele Con
siliului popular judefean, Ion 
Bar, membru al Consiliului 
Uniunii
tivelor meșteșugărești 
Teodor
Comitetului județean Arad al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

Lucrările sesiunii continuă.

rațională 
«agricolă, 
plasarea 
nale și a 
tarea cursurilor unor ape, protecția 
și ameliorarea solului, luarea in cul
tură a terenurilor slab productive 
sau neproductive cum sint nisipu
rile, cele salinizate sau cu exces de 
umiditate și altele asemenea.

Este
rea de poteci sau drumuri prin cul
turi și

ART.
terenurilor și a posesorilor, 
rea evidenței și controlului folosirii 
raționate a
Superior al 
introducerea

Cadastrul
pe comune,
(ine la direcția agricolă județeană, 
prin unități de specialitate ce se vor 
organiza în acest scop.

Organizațiile socialiste vor

comisii

asupra 
au luat 

Gheorghe 
Corni- 
P.C.R., 
popu- 
Călin, 

a-

pro-

dez- 
lege, 

și iunefio- 
meșleșugă- 
acest pro- 
prezentală

județene a coopera-
Bihor,

Haș, prim-secretar al

(Agerpres)

in concordanță cu principiile de or
ganizare a cadastrului funciar sta
bilite prin instrucțiunile Consiliului 
Superior al Agriculturii, o evidență 
proprie a terenurilor pe care le de
țin.

ART. Î5 — Ocuparea terenurilor 
micșorarea suprafețelor a- 
schimbarea categoriei 

a terenurilor aqiicole, 
legală, construirea de 
anexe gospodărești în 

satelor și a perimetrului 
precum

agricole, 
gricole, 
folosință 
aprobare 
cuințe șl 
ra vetrei 
construibil ai orașelor, precum șl 
alte fapte ce se vor stabili de Con
siliul Superior ai Agriculturii, con
stituie contravenții și se sancționea
ză după cum urmează :

— organizațiile socialiste, 
mendă de la 5 000 Ia 50 000

— persoanele fizice, cu 
de la 500 Ia 10 000 lei.

Amenzile stabilite pentru 
imputate de 
vinovate de

In jurul orei 11,15 — Trans
misiune în direct :

Vizite la Marca Adunare Na
țională a Republicii Socialiste 
România a președintelui Re
publicii Franceze Charles de 
Gaulle.

amenda

19,30zațifle socialiste vor fi 
acestea persoanelor 
producerea pagubei.

Cu aceeași amendă
nează, in primul an. posesorii tere
nurilor arabile necnttivate, ai viilor 
si livezilor neînfretinuie, precum si 
ai pășunilor și fînețelor naturale pe 
care nu s-au executat lucrări de 
îngrijire, conform regulilor agroteh
nice, constatate ra atare de către 
organele agricole de stat.

In cazul în care situația prevăzu
tă în alineatul 
ne și în anul 
rea direcțiilor 
respective vor
rar de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene în fo
losința organizațiilor agricole 
lisle care pot asigura punerea 
producție. Restituirea acestor 
nuri în folosința celor care
posedai se face, la cererea acestora, 
de aceleași orqane, în condiliile sta
bilite de Consiliul Siiper’or pî Agri
culturii.

împotriva măsurilor aplicate po
trivit alineatului precedent se poale 
face contestație ’a Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

ART. 16 — Dislruqerea 
rea ori aducerea în stare

- frebuintare a lucrărilor de 
lățiri funciare, a culturilor, 
livezilor, pășunilor 
împiedicarea luării 
conservare ori de
astfel de bunuri, nrecuin și 
rarea măsurilor luate se pedepsesc 
potrivit codului penal.

Ocuparea terenurilor agricole, mic
șorarea suprafeței aarîrote si schim
barea calenorief 
nii-’lor aoricole. 
gală, construirea 
xe gospodărești
feîor șf a perimetrului 
af orașelor, săvîrsfte în mod repetat, 
se pedepsesc cu închisoare corec- 
țională de la o lună la un an.

ART. 17 — Orice dispoziții con
trare prezentei legi se abrogă.

deqrada- 
de nefn- 
imbună- 

a viilor, 
si fînețelor, 

măsurilor 
salvare unor 

inlătu-

Respectați normele de tehnica 
securităfii !

NU UITAȚI ? 
LĂMPILE DEFECTE 
DUCEREA LOR 
ÎN MiNA POATE 
AVEA URMĂRI

GRAVE

REFUZATJ
ÎNTRO

RiF iCRTi
UNC1 iDNRREJ

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească urmă
toarele condițiuni : sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să 
nu curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată, închizătorul magnetic să fie blo
cat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfect, vîrftil cirliguliii să nu 
lovească sitele.

lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul mag
netic blocat, iar globul de protecție să nu fie spart sau crăpat.

20,00

Pentru cei mici: 
„Ala-hala... in laborator".
Telecronica economicii 
„Stocurile greu vandabile 
— o fatalitate ?"
Curs de limba germană 
(lecjia a 14-a).
Tineret, tinerele, 
„festivalul primăverii", 
l ele jurnalul de scară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Originale .și tălmăciri din 
lirica românească șl 
irancezu.
T ransiocalor.
Amintirile unui pian. 
Avanpremieră.
Telecinemalcca :
„Se schimbă lumea". 
Telejurnalul de noapte. 
Includerea emisiunii.

5,00—6,00 Program
de dimineață; Buletine de știri 
5.00; 5,30; 6,00—B 25 Muzică
și actualități; 3,25 Moment poe

tic; 8,30 La microfon, nmlodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Teatru scurt : „Era 
armoniei", 
de Roger 
de limba 
10,30 De
ansambluri folclorice; 1:1,00 Bu
letin de știri; 11,05 O a spe
cialistului, Știința conducerii 
întreprinderii. 11,45 Sfatul me
dicului : Cltova •oc<»m mdărl 
înainte do plecarea în stațiu
nile balneare; 12,OU D: dog rit 
muzica ușoară; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Buletin moteorolngir: 13 
Soliști si orchestre do muzică 
ușoară; 1 l.OH Melodii populare 
interpretate de violonistul Ni
cu Stănesru; 14,15 Tot înain
te (ediție pentru pionierii din 
clasele a lll-a 
Potpuriuri de 
15,00 Buletin 
metoo-riitipr;
soară do Emanuel lonosru 
Adalbert Winkler; 16 00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,20 „Așa se joacă 
pe la noi"; 16,30 Coresponden
tă specială. Reportaj mono- 
grafic (II): 16,45 Lomurile ram
pe:; 17,15 Antena t:n Totului; 
1300 Buletin do știri;, 18,02 
Tribuna radio — Dezvoltarea 
economică și obiectivele Re- 
volutiei do la 1848; 18.15 Cîntă 
Aurelia 
Bă Iută;
soară ; 
dresa 
Buletin 
plastic;
20,55 Noapte bună, copii; 21,00 
Muzică; 21,05 Scriitori la mi
crofon : Traian Filip; 21,25 Mu
zică ușoară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Muzică ușoară; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Metronom 
'68; 23,35 Melodii pentru ore 
tîrzii; 24,00 Buletin do știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și meteo-rutie- 
re, la orele: 1.00; 2,00 și 4,00.

Fătu-Rădtițti și N:eolae 
19.00 Radinaazeta de 

19.30 O melodie pe a- 
diimneavoastră; 20,00 
de știri; 20,05 Carnet 
2015 Suită de ritmuri;

Azi la ora 8 tennomelrul a 
înregistrat o temperatură de 
plus 13 grade la Petroșani și 
plus 8 grade Ia Paring. Ieri 
temperatura maximă a oscilat 
între plus 22 grade la Petro
șani și plus 14 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă. Cer 
acoperit. Precipitații sub formă 
de ploaie.

Documente cu proîunde semniîicații
pentru viitorul învătămîntului

(Urmare din pag. 1) 1

însuflețesc in munca pe care o du
cem pentru întărirea conținutului 
științific al învățămîntului superior 
minier, pentru modernizarea Iui, 
pentru educarea studenților în spi
ritul principiilor promovate de partid.

Colectivul, de cadre didactice de 
la I.M.P. consideră toate hotărîrile 
plenarei C.C. al P.C.R. drept sarcini 
de cea ina mare răspundere, care 
direcționează activitatea noastră in 
etapa ce urmează. Pe primul plan 
al preocupărilor noastre în această 
direcție, se situează ridicarea valo
rii educative a întregului proces de 
învățămint pentru formarea multila-

tcrală, in spiritul minunatelor idei 
ale comunismului, a viitorilor ingi
neri mineri și electromecanici de 
mina. Ei trebuie să fie oameni culți, 
cu o temeinică pregătire pioieslo- 
nală, cu o înaltă conștiință patrio
tică, cu o atitudine plină de răspun
dere față de muncă și îndatoririle 
lor sociale. Sîntem convinși că a- 
ceste măsuri ca și aplicarea Stalii1- 
lului cadrelor didactice, vor
mina ridicarea pe o treaptă supe
rioară a activității din I.M.P., a în
tregii munci pe care o desfășoară 
cadrele noastre didactice.

Ne vom strădui să îmbunătățim 
.•nlactul (ti studenții noștri. In fe

lul acesta le vom cunoaște și încu-

deter-

raja înclinațiile, vom putea obișnui 
pe studenții noștri să examineze 
diversele fenomene pe care le întil- 
nesc și să și le explice, vom putea 
răspunde întrebărilor lor.

îmi exprim și pe această cale de
plina șl sincera mea adeziune fată 
de holărîrlle plenarei, față de poli
tica partidului. Ele ne îndeamnă la 
o activitate și mai susținută, la o 
muncă neobosita pentru înfăptuirea 
în mod exemplar a politicii partidu
lui nostru. Studenții, cadrele didac
tice și personalul tehnlco-adminfs- 
trativ din I.M.P., comuniștii 
inul rînd, vor lupta cu elan 
aplicarea in viață a politicii 
dului și sfatului nostru.

in prl- 
pentru 
partl-
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generalul 
Charles de Gaulle ::

ț

(Ut mate din pag. î)

și 
al 

României primesc apoi defilarea găr
zii de onoare.

Președintele Charles de Gaulle, 
împreună cu președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, trec 
prin fața miilor de cetățeni ai Capi
talei, prezenți la aeroport. Ei sînt 
salutați cu entuziasm de locuitorii 
Capitalei, string mîinile la zeci șl 
teci de tineri, bărbați si femei, care 
îi aclamă cu multă căldură, flutură 
stegulețe și buchete de flori. Este o 
caldă manifestare de simpatie, o vie 
expresie a puternicelor sentimente 
de prietenie dintre popoarele român 
și francez.

Un grup de 
frumoase cutume naționale 
buchete de Ikri.

Cei doi președinți iau loc 
mașină deschisă, escortată de 
cicliști, care, urmată de coloana ma- 
șin ilor oficiale, se îndreaptă spre 
reședința rezervată oaspeților. De-a 
lungul întregului traseu, împodobit 
fu drapelele celor două țări, zeci și

Președintele Republicii Franceze 
. președintele Consiliului de Stat

tinere îmbrăcate în 
oferă

într-o 
moto-

O. N. U

de mii 
Bucureștiului 

de a

de 
își 

li

locuitori 
manifestă 

gazde ai 
asis- 
face 
țara

..

■

.. . ■

zeci 
ai 
bucuria 
distinșilor soli ai Franței, de a
ta la începutul vizitei pe care o 
primul șef de stat francez în 
noastră. Răsună aplauze și ovații, 
se flutură stegulețe cu culorile tri
colorului român și francez; o ploaie 
de flori se așterne în fața mașinilor.

Cei doi conducători de stat răs
pund cu cordialitate manifestărilor 
de: prietenie, care îi 
la reședință oficială.

Primirea entuziastă 
populația Capitalei 
dintelui de Gaulle și celorlalți oas
peți 
ale 
s-a 
vie 
turilor tradiționale dintre 
și Franța, a raporturilor de colabo
rare multilaterală în continuă ascen
dentă dintre cele două popoare în 
spiritul înțelegerii șl respectului 
reciproc, în folosul cauzei păcii șl 
al destinderii internaționale.

(Agerpres)

însoțesc pînă

care a făcut-o 
noastre preșe-

francezi, din primele momente 
sosirii lor pe pămintul românesc 
transformat într-o manifestare 
și deosebit de expresivă a legă- 

România

Cuvîniarea președintelui
Consiliului de Stat
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Franței,
Doamnă de Gaulle,
Doamnelor și domnilor,

m,-.
vi- 
un

Consiliului 
din 
Ce
as- 
re-

Este deosebit de plăcut pentru 
o? să vă adresez, la începutul 
atei dumneavoastră în România, 
salut cordial din partea
A? Stat și a guvernului țării, 
partea întregului popor român, 
tățeiiii tării noastre vă primesc 
tSzi pe dumneavoastră, eminent
prezentant al Franței, cu caldă ospi
talitate, manifestîndu-și puternicele 
sentimente de stimă și prețuire, de 
cordială simpatie pentru poporul fran
cez,

Sperăm că vizita dumneavoastră 
to România va fi revelatorie pentru 
cunoașterea marilor eforturi depuse 
de poporul roman pe calea progre
sului și civilizației, a transformă
rilor adîncl prin care trece națiunea 
ooastră pe plan economic, politic șl 
social a aspirațiilor poporului român 
spre pace și cooperare cu toate po
poarele lumii.

Intre România și Franța există — 
așa cum e bine știut — vechi și 
bogate tradiții de prietenie și co
laborare, a căror origine se găsește 
atît în afinitățile de limbă și cultu
ră, cît și în năzuința comună a ce
lor două popoare spre libertate na
țională și dreptate socială, în senti
mentele profund umaniste de care 
sînt animate. Constatăm cu satisfac
ție că raporturile de colaborare ro- 
mâno-franceze urmează un drum as
cendent atît în interesul celor 
țări, cît și al cauzei generale a 
și securității în lume.

In România se dă o înaltă 
de re poziției Franței într-o 
de probleme, internaționale \ 
activității dumneavoastră 
bile pentru o largă cooperare între 
țări, promovarea în raporturile inter
statale a principiului independenței 
șl suveranității 
preînlîmpinarea 
mondial.

Astăzi, cînd 
este atît de complexă, 
persistă nenumărate probleme gene
ratoare de grave primejdii pentru 
pace, considerăm că întîlnirile din
tre .conducătorii statelor reprezintă 
un mijloc de seamă pentru netezi
rea drumului spre încredere și co
laborare între națiuni, pentru solu
ționarea problemelor litigioase, pen
tru apărarea păcii în lume. Avem 
convingerea că discuțiile pe care le 
vom avea vor prilejui un fructuds 
schimb de opinii în domenii legate 
etît de relațiile dintre Rpmânia

Franța, cit și de problemele de Inte
res general, de evenimentele inter
naționale actuale, de preocupările 
mari, legitime, ale tuturor popoa
relor.

Sîntem încredințați, domnule pre
ședinte, că vizita dumneavoastră 
România va marca un moment 
seamă în dezvoltarea colaborării 
mâno-franceze, 
mod pozitiv și 
litic european

Dați-mi voie
tradiționalul „Bun venit" pe pămîn- 
tul României!

în 
de 
ro- 
în 

po-
răsfrîngîndu-se 

asupra climatului 
și intWnațional.
să închei, urîndu-vă
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Intîlnire protocolară 

la Consiliul de Stat

au 
de 
cu

Marți la amiază, președintele 
Republicii Franceze generalul Char
les de Gaulle, și soția, au făcut o 
vizită protocolară la Palatul Con
siliului de Stat, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul.

La întîlnirea care a avut loc 
participat președintele Cosiliului 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer,
soția, Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, cu soția, Con
stantin Flitan, ambasadorul Româ
niei în Franța, cu soția.

Din partea franceză au luat parte 
Maurice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe, cu soția, Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței în 
România, cu soția, precum și unii 
membri ai suitei președintelui.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă plină de cordialitate.

(Agerpres)

Cuvântarea președintelui 
Republicii Franceze

generalul Charles de Gaulle
Domnule președinte,
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naționale, 
unui

viața

două 
păcii

apre- 
serie 

vitale, 
remarca-

pentru 
nou război

internațională 
cînd în lume

șl

D E J
al 

Ni
cu

ofe-

Președintele Cc^iliului de Stat 
Republicii Socialiste România, 
colae Ceaușescu, împreună 
soția Elena Ceaușescu, au
rit marți, în saloanele Consiliului de 
Stat, un dejun oficial în onoarea ex
celenței sale Domnului președinte al 
Republicii Franceze, și a doamnei 
de Gaulle.

Au luat parte Ion Gheorghe Mau-

FRANfA — Capitala franceză, loc desemnat pentru a 
adăposti convorbirile preliminare dintre reprezentanții 
Hanoiului și Washingtonului, a asistat la sosirea celor 
două delegații — a 
R. D. Vietnam, Xuanx 
sador, Nguyen Minh 
Washingtonului avînd 
Averell Harriman.

In clișeu. Aspect 
R D. Vietnam la Paris.

Hanoiului, condusă de ministrul 
Thuy, însoțit de Ha Van Lau, amba- 
Vy, consilier și Phan Hien, iar a 
în frunte pe ambasadorul itinerant

al sosirii conducătorului delegația!

situație citron de incor 
data in capitala Pcpu 
Micii Panama

PANAMA. Inci-

Republicii Panama, la 24 de 
după ce în această țară au a- 
loc alegeri; prezidențiale. Trupe 
gărzii naționale au intervenit,

CIUDAD DE 
dente violente, soldate cu doi morți 
și 10 răniți, au izbucnit în capi
tala 
ore 
vut 
ale
trăgînd focuri de armă în aer, pen
tru a împrăștia aproximativ 600 de 
demonstranți, susținători ai candi
datului opoziției la postul de pre
ședinte, Arnulfo Arias, care au a- 
tacat sediul partidului Alianța popu-

Iară, mișcare politică pro-guverna- 
mentală. Manifestația a avut loc 
după ce Rigoberto Paredes, candi
dat pro-guvernamental la 
dat de deputat 
nală panaineză, 
te persoane, a 
tomate sediul
„Soberana", care a transmis o emi
siune în sprijinul opoziției. In cursul 
acestui atac 
cisă și alte 
Sprijinitorii 
pe Paredes 
ale orașului
rant, unde acesta se refugiase. Pînă 
la sosirea poliției, care l-a arestat pe 
Paredes, o persoană a fost 
alte trei au fost rănite.

Situația din Ciudad de 
este caracterizată ca fiind
de încordată, atît candidatul pro- 
guvernamental la postul de preșe
dinte, David Samudio, cît șl cel al 
opoziției pretinzînd că au obținut 
victoria în alegerile de duminică.

un man- 
în Adunarea Națio- 
însoțit de mai mul- 
ațacat cu arme au- 
postului de radio

o persoană a fost u- 
patru au fost rănite, 

opoziției l-au urmărit 
pe străzile principale 

și au atacat un restau-

ANGLIA

Sini fericit că mă aflu pe pămintul 
României in urma amabilei Dum
neavoastră invitații I

Țin să spun, din prima clipa și 
fără ocol, că pentru poporul fran
cez, poporul român este într-adevăr 
un prieten foarte scump șl mult 
stimat ! Așa a fost dintotdeauna, 
așa a 
cuiul 
lor și 
le-au 
pe care le-au plătit atît de scump. 
Prieteni am rămas și acum cind 
Europa noastră începe să se resta-

și prin coope- 
progres și pace, 

și Franța pot 
- și trebuie să

pentru a contribui 
prin 
nă- 
su- 

vom
fost

fost mai ales de-a lungul vea- 
acesluia, de-a lungul războaie- 
zbuciumărilor pe care românii 
indurat cu atîta dirzenie șl

„Șomajul ar putea 
lua proporții 
de masă“ — 
declară premierul 
H. Wilson

ucisă și

Panama
extrem

bilească prin independența fiecăreia 
dintre națiunile sale 
rarea tuturor, pentru

Ceea ce România 
înfăptui împreună - 
înfăptuiască
la marea operă europeană, șl 
urmare mondială, va constitui, 
dăjduiesc, Domnule Președinte, 
biectul convorbirilor pe care le
avea cu Dumneavoastră șl cu guver
nul Dumneavoastră.

Vouă, tuturor românilor, vă aduc 
astăzi salutul pe care toți 
vi-1 trimit din toată inima

Trăiască România !

francezii

întrevederea Nicolae Ceaușescu
Charles de Gaulle

In după-amiaza zilei de marți, la 
Palatul Consiliului de Stat, a avut 
loc o întrevedere între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,

și președintele Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle.

întrevederea dintre cei doi oa
meni de stat a durat o oră șl ju
mătate.

(Agerpres)

Conferirea unor
La Consiliul de Stat a avut loc 

marți la amiază solemnitatea îniuî- 
nării unor înalte distincții ale 
publicii Socialiste România și 
publicii Franceze.

Președintele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat
șediutelui Republicii Franceze, Charles

Repu-

Re-
Re-

Stat, 
pre-

de Gaulle, Ordinul „.Steaua

blicii Socialiste România" clasa I. 
Președintele Republicii Franceze, 

Charles de Gaulle, a înmînat preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, Ordinul „Marea Cruce a 
Legiunii de onoare".

După înmînarea 
președinți au 
pentru înaltele

doi 
miri

decorațiilor, cei 
exprimat mulțu- 
distincții primite.

U N F I c i A L

salariilor, 
subliniază 

fost adre- 
de 143 de 
opun poll-

LONDRA. Primul ministru, Ha
rold Wilson, a declarat că șomajul 
ar putea lua proporții de masă, ceea 
ce ar duce la căderea guvernului 
dacă parlamentul nu va aproba, 
săptămîna aceasta, proiectul de le
ge privind înghețarea 
Observatorii din Londra 
că acest avertisment a 
sat în special unui grup 
deputați laburiști care se
ticii guvernului cu privire la pre
țuri și salarii. Poziția deputaților este 
sprijinită de sindicate. Menționînd 
că proiectul de lege propus „este 
absolut esențial", Wilson a declarat 
că dacă deputății laburiști se vor 
abține în cursul votului, „consecin
ța logică va fi un guvern 
vator, care va promulga o 
ție antimunoitorească. ceea 
duce la un șomaj masiv".

conser- 
legisla- 
ce va

Bodna-
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 

Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri, generali, con
ducători de instituții centrale.

De asemenea, au participat Mau
rice Couve de Murville și persoa-

rer, Gheorghe Apostol, Emil
raș,

oficiale din suita franceză.ne le
Au fost intonate imnurile de stat 

ale celor două țări.
In timpul dejunului, care s-a des

fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Franceze, Charles de 
Gaulle, au rostit toasturi.

(Agerpres)
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Dezbaterile din Comitetul Politic 
al Adunării Generale

NEW YORK. — Luni au conti
nuat dezbaterile din Comitetul Po
litic al Adunării Generale a O.N.U. 
referitoare la proiectul de tratat pri
vind neproliferarea armelor nucleare.

Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. 
Tarabanov, după ce a subliniat im
portanța și necesitatea încheierii u- 
nui tratat de neproliferare și-a ex
primat convingerea că acesta va re
prezenta o măsură parțială care va 
netezi calea spre alți pași necesari 
în domeniul dezarmării.

Reprezentantul Cubei, Râul Roa, 
și-a exprimat părerea că proiectul 
de tratat „nu prevede acțiuni prac
tice spre dezarmare și că el nu face

decit să asigure actuala poziție a 
puterilor nucleare". Ministrul de ex
terne cubanez a declarat ca guver
nul Republicii Cuba nu-și poale a- 
suma obligații în situația exist‘i’M 
în legătură cu proiectul aflat iu 
dezbatere. „Cuba nu va semna acest 
proiect de tratat" — a declarai el.

In încheierea dezbaterilor a v >r- 
bit reprezentantul Pakistanului, Agi. i 
Shahi, care a declarat că guvernul 
său consideră că trebuie să se in
terzică „atît proliferarea verticală, 
cît și ce-a orizontală", înțelegînd pun 
aceasta necesitatea unei reduceri a 
înarmărilor nucleare și în rîndtirile 
putorilor nucleare.

Eșuarea unei încercări 
de lovitură de stat 
în Congo (Brazzaville)

BRAZZAVILLE. — In Republica 
Congo (Brazzaville) a avut loc luni 
noaptea o încercare de lovitură de 
stat la care au participat mercenari 
străini — informează agențiile de 
presă occidentale. Ministrul congo- 
lez al informațiilor, Andre Hombessa, 
a anunțat într-o declarație radiodi
fuzată că mercenarii, care debarca
seră la Brazzaville chiar tn cursul 
nopții, au încercat să declanșeze o 
mișcare insurecțională cu ajutorul 
armatei. Ei au pătruns în locuința 
unui ofițer congolez pe care 1-au 
constrîns, în urma uniți schimb de 
focuri, să îi conducă la reședința 
secretarului de stat Ministerului 
Apărării, locotenentul Poignet. Cei 
doi ofițeri congolezi au reușit însă

să dea la timp alarma. Mercenarii 
au fost arestați și sînt supuși în mo
mentul de fată unui interogatoriu.

în Peru

„Stare de urgentă

LIMA. — Guvernul peruvian 
decretat „starea de urgență" în șase 
provincii din nordul țării afectate 
de mai multe luni de o puternică 
secetă. Printr-un decret guvernamen
tal, comisia creată recent pentru 
studierea efectelor secetei a devenit 
permanentă, iar Banca Agrară a fost 
solicitată să acorde credite, în ba
za unor condiții 
lor din regiunile 
nul a hotărît să 
cantități de orez 
re vor fi puse 
lației din regiunile sinistrate.

speciale, fermieri- 
respective. Guver- 

cumpere însemnate 
din străinătate, ca
la dispoziția popu-

Una din noile unităli inclus- 
triale intrate in producție la 
sftrșilul anului 1967 in Polo
nia este fabrica de hitlie $i 
celuloză din Swiccie.

IN CLIȘEU : Aparatul de 
deshidratare al fabricii de hir- 
tie și celuloză.

inimi grefateStarea pacîenfîlor 
la Houston

HOUSTON. - Starea sănătății 
John Stuckwish, unul dintre cei 
pacienți de la spitalul St. Luke din 
Houston, căruia 
grefată o inimă, 
în cursul nopții 
Un purtător de 
a declarat că
Stuckwish a făcut unele complica
ții la bronhii, dar se părea că a- 
ceasta nu

la 7 mai i-a fost 
s-a înrăutățit brusc 
de luni spre marți, 
cuvînt al spitalului 
săptămîna trecută,

va afecta starea lui ge-

Accidentele rutiere

ncrala. Medicii au remarcat înrăută
țirea stării lui Stuckwish în timp 
ce dormea. Celălalt pacient, Evert 
Thomas, se simte relativ bine.

de Apel 
pe Leonid

• ATENA. — Curtea 
din Creta a condamnat 
Kirkos, fost deputat al Uniunii de
mocrate de stingă (EDA), la un an 
închisoare acuzat că ar fi desfășu
rat o activitate ostilă actualului re
gim militar din Grecia.

WASHINGTON.
dentelor de automobil de pe 
gistralele rutiere din S.U.A., 
50 000 de persoane își pierd 
viața, iar aproximativ un 
sînt rănite. Aceste cifre sînt
într-un raport adresat de președin
tele Johnson Congresului și publi
cat la Washington.

In urma acci- 
ma- 

peste 
anual 

milion 
citato

O recentă cari
catură apărută în 
Rinascita arată lim
pede cum deasu
pra Acropolei s-a 
lăsat vălul negru 
al dictaturii niili-

1

Participanții la 
cilor au sosit

Marșul săra
ta Washigtou

WASHINGTON - Parti- 
cipanții la „Marșul săracilor", 
care au sosit în capitala 
Federală Americană, au în
ceput ridicarea „orășelului 
reînvierii", situat în parcul 
Potomac, la mică distanță de 
Casa Albă și de monumentul 
lui Lincoln. Acest „orășel", 
construit din corturi, va găz
dui aproximativ 3 000 de per
soane, recrutate din păturile 
cele mai sărace ale negrilor, 
albilor, indienilor, portorica- 
nilor și mexicanilor care tră
iesc pe teritoriul S.U.A. Cu 
acest prilej a avut loc un 
miting. în cursul căruia re
verendul Ralph Abernathy, 
succesorul pastorului Martin 
Luther King, a declarat că 
participant" la „Marșul să- 
racdoe" vor rnrnînp la Wn'-

hington pînă cînd Congresul 
american va adopta măsurile 
legislative menite 
la îmbunătățirea 
materiale a unei însemnate 
părți a populației S.U.A.

In timp ce mulțimea scan
da „Libertate", „Dreptate", 
reverendul Abernathy a dec
larat că această 
mare amploare 
ției sărace din 
avea un caracter 
pă cum a dorit 
Martin Luther King.

Agențiile de presă men
ționează că pentagonul a 
ordonat trupelor din Was- 
hingon să fie in stare per
manentă de alarmă, dar nu 
s-au semnalat nici un fel de 
incidente.

să ducă 
situației

acțiune de 
a popula-

S.U.A. va 
pașnic, du
și pastorul
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