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Trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Braziliei

Spicuim din iclcțrama adresată C.G al'P.C.R., tovarășului Nlcolae 
Ccaușcșcu de Biroul Comitetului județean Suceava al Partidului 

■ • • Comunii! Român ;

devreme. La hala forjei de blocuri ți bare (foto 2) mentorii acționează Intr-un ritm intens

bazei materiale pentru sănătate. Se 
construiesc 3-1'de spitale cu un to
tal de peste 22 (K«0 paturi, 37 de po
liclinici, 340 cabinete in noi centre 
stomatologice, leagăne do copii cu 
1 MO de locuri si crețe pentru Încă 
B0 C®0 de copil. Numai anul trecut 
au intrat în funcțiune șase spitale

O Au fost date în exploatare, cu 
doua sâptâmîni înainte de termen, 
primele două linii tehnologice din cadrul noului 
poligon de prefabricate al întreprinderii județene

întreaga farâ eslo un imens ț____
live, meniîo sfr consolideze și să modernizeze potențialul

fațadele terminate In ate
lier. Cu ferestrele gata, tot 
ața. Tlmplarli, acolo, 
șl-au spus : „Hal acum să 
montăm pervazul, cerceve- 
lele de la etajul V, sau 
.VIU, sau IX*. SI au prins 
In peretele numărul cuta
re, care le-a • fost trimis, 
pervazurile, cerccvelele...

Acum, aid, la etajul VI. 
se fixează 
perete de fațadă.

— ,jiaT Ia dreapta ' face 
semn cineva către macara
giu! cocoțat.In turnul luL

Vineri 18 august, tovarășul 
Nlcolae , Ceaușescu, prcședlnțale 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, la 
Predeal, pe ambasadorul Republicii 
Unite Tanzania, Anthony Baliha-

Ambasadorul Republicii Unite 
Tanzania

motiv : jțe de o parte, proporțiile a- 
iarmante'atinse de uriașa forță des- 
truclivft a acestor arme, faptul, că în 
ciuda tuturor declarațiilor do intenții 
ca șl a unor acorduri sau măsuri 
parțiala Întreprinse. cursa armamen
telor, perfecționarea lor, continuă Ih 
mod frenetic, nelimitat ; pe de altă 
parte, aceasta cursă se desfășoară in 
condițiile^ clod omenirea este tot mal 
acul confruniată cu cerințe stringen
te, In primul rind' cerința lichidării 
subdezvoltării. Cit de paradoxală este 
imaginea’lumii contemporane, care

zar Nyakyl, în legătura cu pleca
rea sa definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

în climațul de totală .anga
jare patriotică ce insufiețeșle 
întregul nostru popor, privind 
traducerea In viață a măreț». - 
lor hotărirl nle Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, a chemării dum
neavoastră, mult Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
îndeplinirea Înainte de termen 
a prevederilor actualului pion 
cincinal, oamenii muncii din 
Județul Suceava, In Tronic cu 
comuniștii, vă raportează că. 
tn cinstea zilei de 23 August 
șl a celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii, au 
realizai planul pe.8 luni ele 
acestui an eu 13 zile ■ Thai 
devreme, ■!_■ r:d, pini Ia. sflrțl- 
iul acestei luni, o producție

acestei caracteristici de- 
a politicii externe’ ro-

Tovarășul Nlcolac Ceaușescu, 
președlh'elc Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri 18 august, la Pre
deal, pe trimisul extraordinar șl mi
nistru plenipotențiar al Republicii 
Federative a Braziliei, Marcos An-

Uzina metalurgică din lași. In fotografie : o ochipfl de 
muncitori, condusă da maistrul principal Dumiiru Baroiu,

suplimentară in valoare de 
peste 230 milioane; iei, con
cretizată In importante canti
tăți de barllă, cherestea, ce
luloză, hlrlle, mobilă, trico
taje, Încălțăminte șt însem
nate cantități do produse a- 
groallmcnlare.

învățlnd permanent din stră
lucitul dumneavoastră, exem
plu de dăruire patriotică șl 
abnegație revoluționară cu 
care conduceți măreața operă 
de construire n socialismului 
șl comunismului In patria 
noastră, de așezare a relațiilor 
din . societatea românească pe 
bază principiilor eticii șl e- 
.chltățij socialiste. oamenii 
muncii de ’peHSSÎe‘TfuSR®sg

meleaguri, mobilizați de orgn- 
nole șl organizațiile de partid, 
depun .toate eforturile pentru 
punerea In valoare Ja un nivel 
calitativ superior a importan
telor rezerve umane șl. mate
riale de cane dispune județul' 
nostru, fiind convinși că prin 
aceasta Iși sporesc aportul 
la înflorirea multilaterală a 
României socialiste,.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru Înfăptui
rea neabătută a. politicii in
terne ți internaționale-a Dnrtl- 
dutul șl statului nostru, a pro
gramului adoptat de Confe
rința Națională in vederea ac
celerării procesului de trecere 
o patriei noastre In jindul ță
rilor cu o economie mqderiifi, 
avansată șl ridicării sale pe 
cele mai înalte culmi ele pro- 
■gresulBTK^filâiPeL ’ ,

„InfBptnlrea dezarmării generale și totale și, 
rind, a dezarmării nucleare constituie astăzi dezlderatui prin- 
cipal al tuturor popoarelor lumii. De aceea, este necesară In
tensificarea activității politice a tuturor torțelor progresiste, 
antiimperiallste. Popoarele trebuie să-și ridice glosai cu 
foafd puterea ; de telul în care fiecare popor va participa la 
lupta pentru înfăptuirea acestui deziderat primordial depinde 
succesul luptei".

FILE DINTR-UN

© Flota maritima comerciala 
și-a îndeplinit sarcinile de plan 
pe cele 8 luni ale acestui an, plnă la sflr- 
șitul anului unntnd sA-transporte suplimen
tar 230 fiW) tone mărfuri In această perioada 
s-a înregistrat o reducere o timpului ■ de In- 
cărcare șl descărcare pe navele ancorate In 
porturile^ Constanța.'Galați șl Brăila, au fost 
puse in jj,iscțiune mpca-ale.șî alte .Instalații, 
portuare de’rr&re’ randament Tricolorul pa-‘ 
filei a fost arborat pe noile cargouri „Vrăn- 
cea“ de 14 680 tdw, ,.Săla(“ d- 3 330 tdw, 
„Dolj* de 7 500 tdw șl „Tg. Jiu* de 4 700 tdw.

Potrivit unor situații statistice, traficul co
mercial al flotei noastre maritime In prima 
jumătate a acestui an este egal cu cel din 
întregul an lffi>2.

© CHELTUIELI ANUALE DE 
APROAPE 8 MILIARDE LEI 
® DE PATRU ORI MAI MULȚI 
MEDICI DECIT IN 1938 ® UN 
AMPLU PROGRAM DE CON
STRUCȚII DE SPITALE Șl 
POLICLINICI ® DURATA ME
DIE A VIEȚII A CRESCUT CU 

APROAPE 27 DE ANI

Sub deviza

tonlo de Salvo Coimbra, In legătură 
cu plecarea'sa definitivă din țara 
noastră.

A avut loc, cu acest prilej, o 
convorbire care s-a desfășurat In
tr-o ambianță cordială.

vie In acest comitet, joacă un roî 
activ, constructiv, 'pentru a Imprima 
lucrărilor sale, un caracter mal <efî- 

. ciont pe calea dezarmării generale 
șl.. In primul rind, a dezarmării nu
cleare. Alte state membre depun; de 
asemenea, efarlurl In nCesl sens." Nu 
este Insă mal puțin adevărat că iacă 
nu s-au realizat acel pași pe care,po
poarele li așteaptă de la acest or
ganism în Îndeplinirea mandatului 
conferit, 'pentru a se trece de la faza 
declarațiilor de intenții la cea a unor 
dezbateri eficace in vederea realiză

rii de acorduri șl 
măsuri efective
In direcția dezar
mării. . I

Acestea slnt' o- 
blcctlve la a ;că- 
ror Îndeplinire 
pot șl slnt che
mate să-și aducă' 
contribuția toate 
statale, toate .po
poarele. .Șl de, a-

NICOLAE CEAUȘESCU propunerile con-
(Din raportul prezenlal la Conferința Naționalâ a P.C.R.) - ținute In râpor- 

. tul la Conferința
...... Națională a 'par

tidului, România 
a demonstrat că so aflâ in primele 
rinduri ale luptei popoarelor pen
tru Înfăptuirea unul asemenea dezi
derat vital.

De ia liiâlta tribună a forumului 
comuniștilor români, secretarul gene
ral al partidului «a propus să se 
oprească cursa Înarmărilor, irc- 
cîndn-se la înghețarea bugetelor mi
litare, slabillndu-se un program con
cret de reducere treptată a acestora, 
Inceplnd. desigur, cu reducerea bu
getelor țărilor mari.
.Profunde temeiuri de ordin politic 
șl economic stau la baza acestei 

(propuneri.- Se ține seama, înainte 
fde toite, de ponderea ce revine 
‘aces-.ora în ansamblul cheltuleU-

In&caga politică externii a Româ
niei socialiste este definită de exis
tența unor trăsături permanente, a 
unor Unit directoare fundamentale, 
care Îmbină Interesele naționale ale 
poporului român cu Interesele tutu
ror popoarelor,; cu cerințele generale 
ale păcii și securității. O vie ilus
trare a 
finltorll 
măceșii o constituie importanța deo
sebită acordată dezarmării generale 
șl, in primul rlr.d, dezarmării nu
cleare.. Aceri fapt, atestat de În
treaga participare 
a țârii noastre, 
alături do cele
lalte țări socloils- 
tc, de toate for
țele Înaintate ale 
lumii contempo
rane, la lupta 
pentru apărarea 
pieii,(la eforturi
le internaționale 
In direcția dezar
mării, și-a găsit o 
nouă șl 'puterni
că reafirmare la 
Conferința Na
țională a parti
dului. ■

Prin sublinierea pericolelor tot mal 
mari pe care le prezintă acumularea 
In arsenalele statelor de noi și noi 
arme, prin evidențierea conserințelor 
tot -nifi! grave, .economice șl sociale, 
ale cursei Înarmărilor asupra popoa
relor și, In. același timp.- prin con- 
cluriile reliefate'șl propunerile for
mulate, raportul secretarului ge
neral el Partidului Comunist Român, 
tovarășul NTcolne Ceaușescu, rezolu
ția în problemele internaționale pre
figurează obiectivele' imediata șl de 
perspccUvf ale lupte! pentru dezar
mare, măsurile de fond și organiza
torice ce șe Impun a fi realizate, 
icleilo ,-țl pozițiile exprimate consti
tuind o afirmare clară a poziție! 
României In această problemă vitală 
a cantamporanoitâțli.

Caracterul acut al problemei-dezar
mării este determinat de un dublu

ventilat Iri interiorul,halelor, zootehnice, rc- 
marclndu-se printr-un randament ridicat și o 
«iguranțâ mărită In exploatare. Pînă la gfir- 
șlrul acestui an, uzină timișoreană va livra 
fermelor zootehnice peste 1 CC0 de asemenea 
Instalații. Q, dată cu as îrnl Iar ca in producția 
de fierte a noului produs, realizare obținută 
pește sarcinile prevăzuta. In plenul, tehnic șl 
pe care colectivul de fipecialiștl șl muncilor! 
de aid o dedică zilei de 23 August, s se eli
mină Importul unor Instalații '■asemănătoare, 
economtslndu-se astfel însemnate fonduri va
lutare.

; Politica iexterhă;aîn slujba păcii

— Coboară nciim I — 
vrea sA spună alt semn.

— Stop !
Inginerul Tom Traian — 

tot timpul cu ochii la ni
velă, destinată măsurători
lor simple. Fiecare pozlțlp 
a panoului ke ' Judecată șl 
adjude«iă aslfcL 
î — E bine ?;

— Perfect Montați.

Ule TANASACHE

fransmst:
....

^sttâl&b&i'afthintre' -popoare- a

da construcțll-montaj din Țulceaț Ultima linie va 
fi pusă in funcțiune in ajunul zilei de 23 August 
Prin reducerea duratei de csnstrtcțll-montaj a 
celor două Unii fie asigură o producție suplimen
tară de 58 pereți despărțitori, 35 grinzi armaie, 
10 OM de borduri șl alte prefabricate.

O , primă șl concludentă expresie 
a grijii partidului șl statului pen-

■ tru sănătatea' oamenilor muncii este 
reprezentată do cheltuelile mereu 
cresdnde ce se’ fac- pentru dezvolta
rea sistemului de ocrotire n sănătă
ții. Statul chcltulejle anul acesta 7,G7 
miliarde lei pentru sănătate, ceea 
ce Înseamnă o alocație medie de 374 
le! pentru flecare locuitor (față do 
40 le! In 1030). S-a dezvoltat ți În
tărit In permanență - rețeaua-sanltn-

■ ră ' care dispune astăzi "de., peste 
173 GOT paturi de asistență medicală 
— de cinci orl mal mult față do 1988,

ide 3țB policlinici i— față de numai 37 
în 1938, do peste 3IWO drcumserlpțn 
medico-sanîtnrp, do Bl 5 dispensare de 
lnțreprlndero p. 770 dispensare de pe-

® Un nou produs în fabricație 
la uzina -„Electromotor?- din Timi
șoara : instalația de climatizare 
V.A.R.D destinată echipării balelor pen
tru creșterea Industrială a păsărilor. In
venție a dr. ing. Dan Teodoroscu, noun in
stalație constituie o noutate po plan mon
dial in acest domeniu. Caracteristici : asi
gură reglarea automată a debitului de aer

cheltuiește mijloace imense nu pen
tru rezolvarea acestor probleme,’ cti, 
pun!ndu-șl In primejdie propria exis
tență !

Partidul șl guvernul nostru apre
ciază că a sosii do mult timpul 
să se treacă de la vorbe la fapre^ 
România nu poate fl de acord cu 
reeditarea situație! de dinaintea 
celui de-al doilea război mondial 
tind'la defuncta Ligă a Națiunilor se 
purtau discuții sterile de dezarmare. 
In timp ce in depozitele militare sa 
acumulau tot mal Intens instru
mente ale dUtriigeril. Popoarele lu
mii urnriresc’ cu Interes îucrârlJs 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, care, de-a lungul anilor, au 
consemnat adoptarea unor măsuri 
parțiale, tranzitorii, utile, la direcția 
dezarmării. Țara noastră s-a mani
festat și se manifestă ca o prezență

— Cineva spunea că. In 
epoca noastră, constructorii 
re nasc din visători. E a- 
devărat ?

— Nu știu. Poate, la 
planșetă, se mal visează. 
Aici insă construim con
cret, ■

Schimbul acesta de re
plici a avut Ioc pe șan
tierul unui i nou bloc ce 
se ridică iri cartierul' ^Ale
xandru cel Bun* din 
Iași. Bloc do 30‘S apar
tamente, execute* prin eo- 
fraje plane metalice. Cu

un asemenea

șantier In caro se Imbinâ armonios cerlilu dinea împlinirilor cu eforturile depuse pentru ridicarea de noi ți noi obiec- 
yi ™ _ r„:„..;LLI economiei noastre. Despre Împlinire pot vorbi lucrâtoarele tinerei Filaturi de bumbac

din Zalâu, unitate pusâ In funcțiune în acest an (foto 1), dotalâ cu utilaje moderne, de înalt randament, fabricale In marea lor majoritate în țară. 
Despre hoi&rtrea do a construi mai repede și mai bine vorbesc faptele constructorilor do po platforma industriala Țlrgovișle. Avansul do Timp falfi 
de grafice sporesle de la lunâ la lunfi. Ca urmare, fabrica de var, care va deservi cele 2 ofelârii electrice, a fost datâ In funcțiune cu 45 de zile

NATURA AVERTIZEAZĂ - UN PRELUNG SEMNAL 
DE ALARMĂ MOBILIZEAZĂ TERRA
DIN PRESA OCCIDENTALĂ : TINERI CU DIPLOME 
IN FAȚA UNOR PORȚI ÎNCHISE
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gen, sperăm c:” ole 
intr-adevăr, locul <te ...........

I
I
L

it

V’

“I

divers'
I
I
I

Scafandrii
peșterilor

Lucru știut, numeroase peș
teri adăpostesc adevărate riuri I 
subterane, care, nu o dată, llml- I

||tează poalbllitățile do cercetare 
ulc speologilor. Pentru a șterge 
ci leva „pete albe" de pa 
hărțile existente, membrii cer
cului do speologi amatori .Jo
cul viu" din Capitală nu a- 
pelat, pentru prima dală in 
țara noastră, la costumele de 
scafandru autonom. Astfel echi
pați, el au vizitat in premieră 
două obiective : sifonul termi
na! al galeriei Murgoci din peș
tera Topolnlța și două slfoane 
din Izbitcul Ponor (Munții Bl-., 
herulul). Costumul de scafandru 
cucerește, deci, noi ndincuri...
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•i cmiipiruri ! 
?E La secția1 doKreparațHț'radlo ./J 

a cooperativei' ' ,Tehnocasnlca“ >■ 
din Brăila se aflau aproape 48 | 
de aparate de radio abando- * 
nate de citeați. Știind că ele I 

__ 1 șă fie evaluate pentru I 
___puse apoi in vlnzare, Juris- | 

consultul Gheorghe iacob, im- , 
preună cu responsabilul șecțlel | 
și președintele cooperativei, au I 
fixat prețuri da chilipir.* După j
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Nu dati
9

furaje
„cailor-
putere"!
Intr-una din zilele trecute, 

conducătorul auto Ion Cocrlg a 
intrat cu autocamionul cu re
morcă 21-M-2149, care urma să ■ 
Jie încărcat cu paie, in depozi
tul de furaje al cooperativei a- 
gricole de producjle din. ralul 
Grui (Ilfov). Dar cum- s-au t’d- 
zut lingă munții de pale, caii- 
putcrc au simțit cd a rost fd 
mdnincc.» jar! Mai cu seamă 
că țeava de la ețapament nu era 
prevăzută cu nici un fel de dis
pozitiv de captare a sclntcilor. 
Șl, ca urmare,' in elicea mi
nute s-a aprins o vllvăiaie 
pe care nimeni n-a mal putut 
s-o oprească. Flăcările au mis
tuit 620 tone de pale de ffriu.'sl 
SO tone de lucarnă, paguba rl- 
diclndu-se la circa 170 COO lei. 
Concluzia se impune de Ia sine: 
nu Ifisați cail-putere sil se a- 
prople de furaje !

Radio
amatorii de

! chilipiruri

fixat prețuri de chilipir, 
care nu început, tustrei, să cum
pere aparate. 28 do radiouri. Nici 
mol mult nld mal puțin. Radio
amatorii au frustrat in acest fel 
cooperativa cu 15 (MO lei. Dar a- 
facerca a ajuns „pc unde scurte" 
la forurile competente șl, In con
secință, a început „depanarea" 
corespunzătoare.

Spilogg.
Punctul dc control din Tarnifa, 

comuna Balotețtl (Vrancea). 
Printre mașinile oprite — auto
camionul 21-VN—103, proprie
tatea V.M.T.F. Focșani. La vo
lan — fofeml Vaslle Norocea, 
ln stare de ebrietate. Șeful pos
tului de miliție i-a reținut per
misul de conducere. Cu toate a- 
cestea, V. N. a apăsat pe acce
lerator și a parnit. cu toată vi
teza. Peste puțin timp. In sec
torul Vidra, autocamionul «-a 
prăbușit intr-o prăpastie. Rezul
tatul : cinci dintre cel fapte pa
sageri aflațl in autocamion au 
fost răniți grav. Un caz de ires
ponsabilitate ieșit din comun și 
un epilog firesc : V. N. suportă 
rigorile legii. ■

Unde-i lege,
nu-i
tocmeală

într-o notă publicată la a- | 
ceasta rubrică („Sclntela* nr. 
D2flg) semnalam că, nu o dală, 
pasagerii care Ișl procură bl- | 
leto do călătorie de la agenția 
dc voiaj C.F.R. din Tg. Jiu gS- 
scsc-ln tren locurile ocupate, 
deoarece aceleași locuri sint I 
vlndute șl in uite stații. Cerce- 1 
tind cazul relatat In nota amin
tită (petrecut ln trenul 242), Re- | 
glonula de căi ferate Deva a 
constatat că incidentul respectiv 
s-a datorat casierei Aurora I- 
chlm din stația Petroșani, care 
a vlridut bilete pentru clteva 
locuri rezervate stației Tg. Jiu, 
și conductorului Nlcolae Cră
ciun din Slmeria. Ambilor 11 
s-uu rezervat, sancțiunile co
respunzătoare. Ca o dovadă că 
nu se dă ,.csle liberă" unor ast
fel de abateri. Cit despre asigu
rările, ce ni se dau In vederea 
evitării oricăror situații de acest 

vor ocupa, 
_________ _ ce111 se .cu-: J 
vine ln activitatea celor ce au 1 
menirea să servească publicul 
călător.

RubricS rodactatâ de s 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii
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rama
în prezent, In multe unități agri

cole ’se lucrează intens ta stringerea 
Iurajelor verzi si, in special, la In- 
stlozarea porumbului de pe terenu
rile destinate bazei furajere. Față 
de anii precedențl se constată o 
preocupare sporită pentru această 
lucrare urgentă, de maximă Însem
nătate pentru echilibrarea balanței 
furajere șl sporirea producției ani
maliere.

In județul Brăila s-au organizat 
schimburi do experiență la coope
rativele agricole Tudor Vladlml- 
rescu șl Bărăganu, unde s-ă demon
strat practic, In fața președinților, 
Inginerilor șefi și a șeiîlor de fer
mă, tehnologia Insllozăr!!. în mul
te unități agricole lndkațiilo fetnt 
aplicate In practică. Aceasta re
zultă și din reallzărilo de plnă 
acum : 30 000 de tone porumb ingl- 
lozate in cooperativele ‘agricole șl 
peste 10 (MO tone in'IXS. La IJLS. 
Urleăscâ, de pildă, sa recoltează 70 
ha porumb siloz șl 383 ha porumb 
masă verde. La fermele SÎAzărenl, 
Domnița șl Rlmnicelu, 11 combina 
C.S.U., dotate cu cite 2 șl 3 remorci, 
In raport de distanță, realizează o 
viteză medie zilnică do 35—50 lui. 
Ale! munca o fost organizată ih 
flux, iar lucrările se execută In În
tregime mecanizat. La ferma BJm- 
nicelu, transportul In siloz se efec
tuează cu 8 tractoare șl 23 de re
morci, Iar Insllozarea se execută 
numai la suprafață, pe platforme 
betonate. In silozuri de- die 1000 
tone. Remorcile slnt urcate pe siloz 
șl basculate automat do un singur 
tractor S-6B0 pe șenile cu lamă In 
față, cure execută tasarea nutrețu
lui. Silozurile slnt acoperite cu folii 
de polietilenă, peste caro se pun 
baloți de paie. în felul acesta, în
treaga masă de siloz se păstrează 
fără pierderi.

Desigur, Însușirea șl practicarea 
acestei experiențe se cer generali
zate. Ea presupune Insă șl o dotare 
minimă cu ulltajo : combine, trac
toare, remord, tocători mecanico, 
utilizarea acestora la Întreaga lor 
capacitate. „In acest an. am repa
rat* toate mașinile din timp și am 
întocmit cu fiecare unitate planuri 
operative — ne spune ing. Vnslle 
Boiangiu, de la Trustul județean 
S.M.A. Brăila. Aceasta pentru a a- 
vea posibilitatea să facem mișcări 
de utilaje in cooperativele agricoie 
cu puternice sectoare zootehnice și

. . ■ .. , I ■ U Ț--. v- l-t 
ln complexele intereoopcratlste. 
Pentru a se acoperi’ deficitul de 
combine am confecționat 10 tocători 
pentru furaja prin adaptarea tocă
torilor T.M.S.-8. Tot pentru tocat 
am adaptat șl combina de cerea
le C-I".

Cu tonte aceste preocupări, nece
sarul de combine C.S.U. și alte uti
laje pentru insltozare nu este incă

Alte 15 combine ari- fost adaptate 
pentru recoltatul porumbului siloz. 
PI nA acum s-au lnsllozat 600 tone. 
„Cu aceste utilaje, In cel mult p săp- 
tămlnă, ne asigură ing. Ion Nlcolae, 
directorul Întreprinderii, vom Insl- 
loza întreaga cantitate planificată0, 
T.s cooperativa agricolă fior Mărunt, 
5 tocători, așezate în baterie, pre- 

- . , -. găteau furajele pent
asigurat La cooperativa agricolă , la dmp remorcile c 
SU&traru, de'plldă,' unitate'*— ' -----___ ... ___ , JțBL. cu” un 
puternic sector zootehnic, din cele 
53 ha cu porumb siloz se recoltaseră 
doar 27 de ha. Dar, in loc ca un

SECVENȚE
EDILITARE

TiRGovișTE Pr/fl participarea
50 ho. Trebuie să asigurăm 

ilru ferma de 
__,__ __ ________  taurin. Plnă ‘ 

acum avem asigurate pesta 700 de 
tone". •Inginerul-șef s-a arătat insă 
nemulțumit de ritmul in eare se exe
cută această lucrare. Cele două tocă
tori mecanice au o productivitate re
dusă șl, dacă continuă In acest ritm, 
InlreaRa lucrare se va sflrșl hbla 
peste o lună de zile. SJuLA. Sibot, in 
raza căreia se află cooperativa din 
Vlnțul do Jos, trebuie 
mol bună funcționaro 
pentru a prelntlmpina 
calitativă a furajelor.
. Nu peste .tot există Insă preocu
pare pentru recoltarea și lnsllozarea 
furajelor, deși în multe cooperative 
agricole se' prevede o balanță fura
jeră deficitară. Ln cooperativa agri
colă din Tnr'arla abia a Început co- 
Bllul celor 40 ha cu trifoi. De ce nu . 
s-a făcut mat devreme aceasta ope
rațiune 7 Conducerea cooperativei nu ' 
era hotărită ce parcelă cu trifoi să o 

, rezerve pentru sănuhțăi în asemenea , 
Elluațle, fiecare zi pierdută se sol
dează cu pagube; Nici vecinii lor din 
SălLșta nu prețuiesc timpul favorabil 
din aceste zile. Dună datele prezen- 

' late de Dragoslav Tir ten. contabilul- >, 
șef ui cooperativei, agricole din n- 
ceaslă localitate, balanța furajeră se 
poate asigura. Dar deși cositul s-a 
executat pe jumătate din suprafață. 

" furajele mal slnt încă pe dmp. Cind 
se vor transporta 7 Nu se știe "pre
cis pentru că nu există un plan de 
acțiune concret.

în ultimii an!, o serie de coope
rativa agricole au rămas' lama Tării 

_____ ___ _______ ___________ furaje. Totuși, după cum se vede, riu - 
s-a dezvoltat suficient'pentru a pu-___ se brag peste tot Învățămintele co
tea fl recoltat". Mergem in lan.___ venite: Acum este momentul priel-

găteau furajele pentru Insllozat. De 
la dmp remorcile cărau fără între
rupere nutrețul verde.

Dacă unele cooperative, care au 
semănat porumb pentru siloz in 
cultura a doua, trebuie să mal aș-

■r

EXISTĂ IMPORTANTE RESURSE DE FURAJE, DAR RECOL
TAREA Șl ÎNȘILOZAREA LOR NU SE DESFĂȘOARĂ PESTE 

TOT IN RITM CORESPUNZĂTOR

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE BRĂILA,
1J IALOMIȚA Șl ALBA

*

siloz să fie terminat șl acoperit In 
3—4 zile, operația se „Întinde" plnă 
la 10 rile, din cauza lipsei de tocă
tori. în acest caz, furajele pierd tiln

ii
'J

tepte dezvoltarea' acestora, in unită
țile In caro plantele nu ajuns in 
faza lapte-ceară, lnllrzterile slnt pă
gubitoare. Cooperativa agricolă din 
Sf. Gheorghe, bunăoară, n-a Insilo- 
zat nimic pini acum pentru că ~ 
ne spune Aurică ■ : lonlță, șeful 
fermei de taurine — „porumbul nu

calitâte, iar forța de muncă se folo
sește cu o foarte mică produdlvl- 

. bite. .
In Județul Ialomița există pre- 

" acoperite cu folii mise pentru a inslloza cantități mari 
de nutrețuri. Au fost semănate cu 
porumb pentru siloz 41 TOT ha, „Fină 
in prezent, ne : informează inginerul 
zootehnist Dan Sacheîarie, director 
adjunct la direcția generală a agri
culturii, , cooperativele agricole au 
lnsllozat 20 0®0 tone de porumb — 
aproape 0 la sulă din plan, iar În
treprinderile agricole de stat — 
71 3M de tone, reprezentind 30 la 
sută din plan. Cantități mari de fu
raje au lnsllozat I.A.S. Pletrol'u, 
Făcăenl, dulnlța',. Călărași, Balaciu, 
precum și cooperativele agricole din 
Ciochina., Ahdfășcștl, Periejl, Ulii- ; 
rea ș.a.

La I.A.S. Făcăenl,-'4 combine re- j 
coltau porumb ln cultură dublă. , lnsflozare a .porumbului masă verde

I
i

Prima constatare : porumbul se află 
ln faza do laple.-ceară ,și doar, lei- 
colo,. dte un'știulete-in lapte. Deci, 
se poate Începe lnsllozarea. La a- 
coașlă cooperativă,. pentru a rea
liza cantitățile de lapte scontate, 
planul de lnsflozare trebuie îndepli
nit .Integral.

în Județul Alba însemnate forțe 
'nu fost mobilizate la cositei, trans
portul șl depozitarea furajelor. La 
cooperativa agricolă Vlnțul de Jos, 

■ zflnlc, peste 50 de atelaje transportă 
nutrețurile din ci mp. I.nglnerul-șef 
al cooperativei, Pompfllu Dicu, ne-o 
spus : „Statcm ln plină acțiune de

f
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i. ■ '•obștesc slnt elemente ®b- un ecou, șl la inspeclora- 
solal necesare.pentru per-f tul comercial... .. .
fecRonarca activității co- — Dar dv„ ln lrwpccțll-*1

nț! »—șjr'j;eglgtrele<'cu’-,ș*jieșizârllo-? 
primit 7 am Întrebat și la echipelor"de control ob- 
T.A.P.L. ștcsc 7

merelale.
v? —îDv. cite sesizări

le efectuate, ați , cercetat.......... • ■ • -- -—

comana-

SĂ w SÂIVĂJOȘI !“
Sub rara de acțiune a 

celor peste 46D do 1 echipe 
de control obștesc — ai- 

. hcătulte din muncitori, teht;
- nlclenl, ingineri, •fzinedlcip 

funcționari, gospodine 
se află astăzi peste 1300 
dc unități, de interes soclal- 
cetățenesc din Brașov. în 
ultimele două luni au fost 
efectuate circa 380 de con
troale. Dacă ar fi să de
fining ln clteva cuvinte, 
fondul sesizărilor și ob
servațiilor echipelor de 
control obștesc, ara putea 
spune că, In linii mari, eic 
se referă ia îmbunătăți
rea ritmicității in aprovi
zionare, creșterea opera
tivității $1 caUiătll servi
ciilor in unitățile mește
șugărești, satisfacerea in 
mal bune condiții a cere
rilor populației in dome
niul gospodăriei
le ele. în esență, sint viza
te deficiențele n căror înlă
turare poate contribui, in
tr-o măsură substanțială, 
ln perfecționarea activită
ții ln sectoare Ja inare in
teres public.

Să vedem. Insă cum slnt 
valorificate aceste sesizări. ■ 

— Cunoașteți cile con
troale au efectuat echipe
le In unitățile dy, 7

— Da, ne informează tov. 
Ion Petrescu, directorul co
mercial al O.C.L. Alimen
tara. Pentru a cunoaște o 
perallv conținutul tor, ți
nem o evidență clară in
tr-un registru. Am stabi
lit ca sesizările să par
curgă o filieră do rezol
vare dt mnl operativă. Du
pă ce le dtesc, cadrele de 
conducere le repartizează, 
spre rezolvare, serviciilor 
specializate, indlcînd, tot
odată, șl termenele da re
zolvare. în rlcest fel avem 
o oglindă clară a consta
tărilor făcuta de echipele 
de control obștesc. în luna 
iulie, de pildă, ln unități-

In Ioc de răspuns, 
rectorul comercial, 
Boanță, ne-a cerut permi
siunea să-I ncordăm timp 
pentru a verifica situația 
„pe teren". De ce 7 Mer
ceologul care ține eviden
ța (pe care, do fapt, n-o 
ține) susține că nu s-a 
primit nici o sesizare. Di
rectorul afirmă Insă că 
s-au primit vreo 10—15. La 
rindul Iul, reprezentantul 
comisiei de coordonare a 
controlului obștesc pe mu
nicipiu, Nlcolae Popa, a de

: 1

La Brașov, nu toate 
instituțiile în cauza 
sprijină controlul 

obștesc

dl- 
loan

părere că, „ln arest sec
tor echipele nu avut cel 
mal mult de lucru". Pa 
scurt, fiecare cu presu
punerea lui. Un lucru este 
Insă cert : aici nu «a cu
noaște nici conținutul, se
sizorilor, nld modul m 
care slnt ele soluționate 1 
Intr-un cuvlnt, ‘ se încalcă 
legea. »Ș1 nu numai nici, 
într-un alt sector, la co- 
operaUva „Munca manua
lă", președintele se 
ză : „Știți, nu cunosc cum 
e cu controlul, am fest in 
concediu" ; ln altul (ln 
C.L.F.), conducerea caută 
dar plnă acum n-n găsit, 
un registru potrivit pen
tru sugestii (7!) ; ln al trei-

scu-

Iea caz, Încălcarea legii e 
disimulată de o~ nedu
merire : evidența să se 
țină pe unități sau „per 
total"? Iată cum sub para
vanul a tot felul de scuze 
șl pretexte Lși face loc, lh- 
tr-un fel sau altul, subes- 
tlmarea controlului ob
ștesc. Or, ln astfel do ca
zuri, așa cum precizează 
șl legea, este necesară In
tervenția organelor locale 
ale F.UA. a organelor de 
control Invcsiile eu răs
punderi dc serviciu ln a- 
cest domeniu. ■

te noastre s-au înregis
trat peste 70 dc controa
le. Echipele au făcut, in 
această perioadă, 109 pro
puneri.

— Cite dintre acestea au. 
fost rezolvate 7

— G7 ou fost rezolvate, 
28 slnt in curg de rezol
vare, Iar 10 se referă la 
lucrări de Investiții șl slnt 
— deocamdată — nerezol- 
vnblle. Pe baza constatări-

■ lor echipelor și ale altor or
gane de control, am întoc
mit recent un amplu plan 
de măsuri.

Nu Intrăm in detallllo
planului. El a fost anali- . -
zal ?! apreciat ea bun da cum rd01 0 sesizare 
organele locale de partid. 
Asupra altui fapt vrem , 
să insistăm. Aici, la O.C.L.
Alimentara, s-a Înțeles un 
lucra esențial : evidența, 
examinarea și valorifica
rea sesizărilor șl propune
rilor echipelor de control

j

cest domeniu.
Ce opinii au reprezen

tanții acestor instituții 7
— N-ara primit plnă a- 

. .......... LI „ din 
partea reprezentanților 
controlului obștesc, pen-
tru a-i ajuta — ni se 
plică la Inspectoratul 
nltar al județului.

— Nici ______
căutațl plnă acum de 
meni — ni se repetă,

noi n-am

de pe 50 ha.
2 000 tone do zslloz peni 
îngrășarc a tineretului

să asigure o 
a mașinilor 

deprecierea

acțlune concret.
In ultimii ani, o serie dc coope

rativa agricole au rămas' lama fără 
furaje. Totuși, după cum sa vede, riu 
se trag peste tot Învățămintele cu- 

. :.i- 
nic ca In toate județele aă se acțio
neze energic pentru ca furajele să fie 
sțrînse șl depozitate fără risipă, in ș 
preajma fermelor zootehnice. Este • 
imperios necesar ca organele agri
cole, conducerile unităților agricole 
de stat șl cooperatiste să ta măsuri 
pentru ■ Insllozarea urior resurse va
riate de furaje, utlllzlnd întreaga 
capacitate de lucru a mijloacelor'
mecanice șl do transport, pentru a 
realiza integral cantitățile de nutre

țuri prevăzute pentru hrana anima
lelor; 1

N. Gr. MARASANU. 
Lucian CIOBOTARU 
Ștclan D1N1CÂ 
corespondenții „Sdnteii*
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populației, in folosul populației
La Tlrgovlș’e, edi

lii au organizat In a- 
cent an numeroase 
„Zile ale muncii vo- 
luntar-pntriotlcc”. La 
aceste acțiuni, caro 
au loc, de obicei, la 
sflrșltul săptămînll, 
participa ml! de ce
tățeni — aalartațl de

vechi, taluzaren unor taluzorea pe Iazul mo- 
maluri ,de riu ș.a.m.d. rilor șl pe Banjul ce-

Dlntre lucrările e- tatii a 93 OM mp de 
fectuate prin centri- maluri ; canalizarea 
buțla populației — a străzii Mlhal Bravii, 
căror valoare se ridi
că plnă acum la peste' 
18 milioane, lei — no-

la U.U.P. Tlrgovlște, 
întreprinderile de In
dustrie locală „Qe- 
mcnl" șl ,,Victoria", 
medici, gospodine, 
funcționari, tineri. E- 
forturlle lor s-au con
cretizat In extinderea 
canalizării șl a ali
mentării cu ană, lăr
girea șl asfaltarea 
străzilor, demolarea șl 
recuperarea materia
lului din clădirile

tăm Intre altele, lăr
girea și pavurea de 
străzi șl trotuare pe 
97 OOO mp : moderniza
rea șl asfaltarea bule
vardului Independen
ței, străzilor Grigore 
Alexandrescu, 30 De
cembrie, Tudor Vla- 
dlmlrescu " șl G. 
Coșbuc; construirea 
șl repararea de dru
muri publice pe 22 
km ;, extinderea spa
țiilor verzi pe 24 ha j

executată In regie pro
prie pe 950 ml, la 
care cetățenii au e- 
fectuat 0 509 ore 
muncă patriotică.

Slnt fapte care n- 
tcs’.ă că cetățenii Tir- 
govlștel își Iubesc o- 
rașul șl nu precupe
țesc nici un efort 
pentru a-l gospodări 
mal bine, pentru a-l 
face mal frumos.

Constantin SOCI 
corespondentul 
„Scînleii"

VRANCEA Se dezvoltă
rețeaua de alimentare 

cu apă potabilă
In ultimii ani, prin 

contribuția cetățeni
lor, In satul Rlmni- 
cenl a fost construită 
o rețea de alimenta
re cu apă, bună , să re
ce, pompată de la, 70 
metri ndinclme. Deo
camdată, cișmelele 
slnt pe străzi din S0 
in 50 de metri. Cu 
timpul, flecare gos
podar lșl va putea fa
ce Instalație proprie 
de apă In curte. Dar, 
In județul Vraxcea, 
slnt numeroase comu
ne care se bucură de o 
alimentare cu apă ase
mănătoare. Cetățenii 
din ȚifeșU au captat 
Izvoarele do Ia Bur
ca șl au construit o 
rețea, de 13,5 km ; lo

cuitorii din Jarlștea 
au participat cu bani 
șl cu muncă la exe
cutarea unei rețele 
in lungime de 13,3 
km ; la Mătcănestl șl 
Pufejtl, la Slobozia 
Bradului șl BlrseșU, _ 
la Budeștl șl Vultu
re — niBl exact in 13 
comune din Județ — 
au fost construite rețe
le de alimentare cu 
apă. în comunele de 
muntfl'ca Vidra șl Va
lea Sării, apa rece și 
cristalină de la . Iz
voare este adusă prin 
țevi la casele gospo
darilor.

Intense lucrări de 
extindere a rețelei de 
alimentare cu apă se 
execută șl In orașe
le Adjud, Odobeștl

șl MărflșeștL în a- 
proplerea orașului 
Focșani se vor fora 
opt puțuri și se vor 
crea două rezervoare 
de lnmagnzlnare cu o 
capacitate loială de 

, 10 (W0 mc, o stație de 
pomparo cu un debit 
de 373 litri pe secun
dă. Prin aceste lucrări 
se va dubla debitul 
de apă ol municipiu
lui. După cum om 
fost informați. In
tr-un viitor apropiat 

‘ rețeaua de alimen
tare, cu apă se va ex
tinde In toate loca
litățile județului.

Ion NI S TOR 
corespondentul 
„Sdnteii"
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țtcsc 7
Pe baza „mărturisirilor" 

cltorva Inspectori — șt de 
la sanitar șl de la 
clnl — abia am , 
Încropi, cu chiu Cu vai, 
o statistică. Co rezultă 
dta ca 7 în cursul u- 
nel luni întregi, iulie, două 
organe specializate in con
trol — inspecția comercia
lă și Inspecția sanitară — 
au reușit să citească (nu 
să-și valorifice) vreo 19-20 
de sesizări (? I) Atlt șl ni
mic mai mult. Ceea ce ni 
ș-a părut de-a dreptul 
grav — șl Insistăm asu
pra acestui lucra -r e fap
tul că tocmai organisme de 
stat care au atribuții bine 
stabilite prin lege,1 care au 
obligația de a cerceta și 
verifica sesizările controlu
lui obștesc, continuă să 
aibă o viziune limitată u- 
supra rolului acestui im
portant organism social. 
Cum gindesc reprezentan
ții acestor Instituții, am 
văzut: „dacă controlorii ob
ștești au greutăți, să vină 
Ia noi șl să sesizeze". Or, 
nu In acest spirit, de „tu
telă" slnt concepute re
lațiile dintre controlul ob
ștesc și organismele de stat 
pentru inspecție. Dimpo
trivă, legea acordă drep
turi largi echipelor pentru 
a întări, ln sdlncime și 
cuprindere, aria controlu
lui, pentru a da posibili
tatea organelor locale să 
cunoască la timp cerințe
le populației, să ia măsuri 
prompte șl eficiente, ln ve
derea Înlăturării neajun
surilor ln sectoarele cnrc 
vizează interesul public. 
Asta Înseamnă — se în
țelege — eft examinarea a- 
tentâ a observațiilor și su
gestiilor echipelor de con
trol obștesc este pentru 
conducerea unităților con
trolate, pentru organisme
le cu atribuții In dome
niul controlului, b obliga
ție permanentă, profesio
nală și nu una formală : 
,dncă ne sesizați, bine, da
lă nu, să fiți sănătoși" I

comer-
puiul

<h-

n< 
că nu,

Misiunea controlului ob
ștesc — așa cum o defineș
te legea — este foarte 
complexă. Socotim că or
ganele locale slnt datoare 
să acorde o mal maro aten
ție punerii la punct n me
canismului de funcționa
re a acestuia — fiindcă, 
nimeni nu se Îndoiește — 
controlul obștesc lucrează 
în numele nostru, al tu
turor, și toți «Intern inte
resați să activeze cu ma
ximă eficiență.

Constantin PRIES CU 
J te;_____:__________ Vț

Cresc depunerile populației la C. E. C
Depunerile: populației la CJE.C., Indies 
are refle-ctâ ridicarea nivelului de trai,
Depunerile populației la C.E.C., indicator nomll, crea ce a făcui ca la 1 august i.c.

care reflecta rtdlearea nivelului da trai, au numărul libretelor de economii deținute de
înregistrat In mod ritmic, În lot cursul aces- populație »4 se ridice. Ia 7 873 mil. In pre-

-----------  —-• revine, In medie, un libret de econo-
... ,!> i.
Rezultatele pozitive obținute In dezvoltarea 

procesului de economisire la C.E.C. in țara 
noastră se datorase.șl avantajelor variate pe 
care Casa de Economii șl Consemnațlunt le 
acordă depunătorilor.

jiul an, creșteri Importante. zent, ravine, In m
Este concludenta pentru aceasta dinamica mU la î,S locuitori. 

In continuă ascendenta a soldului general al 
economiilor bănești ale 
1 august a.c. a test cu î 
(Ierii la l Ianuarie 1®7Z „ I - ,
încă aproapo o jumătate de milion de cetă
țeni au devenit posesori de librete de eco-

s populației, care la
8,8 Ia sini mai mare 
In aceeași perioadă,

(O
f

%

(Urmare din pag. I)
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Hoielul din Miercurea Ciuc

Pereteie e fixat In legă
turi trainice, pe verticali
tatea cerută. Se naște ast
fel, sub ochii fiecăruia, ci
ta jul 7.

— Care-s meseriile aid, 
tovarășe inginer 7 Că zi
dari, dulgheri, fierar-beto- 
nlșii nu prea se văd.

— Ba flerar-betonlștll 
ulte-1 colo ! în capătul 
blocului. Fac. legăturile 
pentru etajul șapte.

Inginerul e tlnăr, foarte 
tlnflr. Cred că anume nu 
s-a bărbierit' de vreo 
două zile. Să pară mai In 
virstă. Șl aici coarde arde 
cumplit In această după-a- 
miază. Betonul, uscat, 
frige.

— Restul meseriilor? Păi 
acum, după noile metode 
de construcții, vioara I c 
montatorul de cofraj me
talic ®au de prefabricate. 
La rlnd, cel de la - finisare, 
fierar-betonlșlil, macaragiii, 
instalatorii, ■ ■ ■ 
Nu, n-au 
rlile.

— Ritmul
— Blocul_____ , _

tul de măre, peste 200 a- 
partamente — a Început să 
fie ridicat la începutul iul 
Iunie. Acum montăm eta
jul șapte. Pină In 15 sep
tembrie II dăm gata. Am 
făcut socoteala intr-o zl: 
ar veni, cam trei luni și o 
săptămlnă.

— Dc clțl ani în con
strucții, tovarășe inginer 7

Tom Trntan lasă o cli
pă nivela.

— în aceste zile Împli
nesc un an de dnd am ter
minat facultatea.

— Cum e facultatea asta, 
de In cota zero plnă la e- 
tajul 10?

— Păi Intr-un an de 
muncă foci!., cinei facul
tăți. (De față In dialog, in- 
glncrul-șef al trustului de 
construcții, tovarășul C. A- 
lexandrescu, ne face ' o 
confidență, pe care ne roa
gă să n-o reținem : „To
tuși, mal slnt Încă absol
venți care preferă lu
crările de birou In locul 
activității In execuție". Re- 

» marca, lotuși, am reținu

t-o f). Tom Troian com
pletează :

— Atei, e drept, e răs
pundere. Răspunzi de par
tea tehnică, ele oameni, dar 
merită. împreună cu bri
găzile lu! Gheorghe Măr
ile ș! Victor Rnsu am ri
dicat in' acest an 4 blocuri. 
Ațesta-i al cincilea. Zic că 
a fost un an bun...

...Constructorii se nasc 
din visători, desigur. Visul 
nu este numai apanajul 
colul de la planșetă. Oa
menii șantierului gtadesc 
șl mal aplicat etajele, vo
lumele. Fantezia lor — o

Sanatoriul din C&dulata

— Institutul politehnic. Iar 
locuințe. Pe șantier n cres
cut, s-a împlinit ca om șl 
In meserie. Aid a fost 
primit în partid.

— Dulgherla, practic, 
mal e. Montăm, Mulțl 
să vină In brigadă. Intll 
Insă, obligatoriu, trec prin 
școala profesională. Teh
nica asta nouă face munca ___  __ _________ ___
mai ușoară fizic, dar iți prins un avans In șapie
cere cap mal mult. Așa luni. Planul pe 8 luni 11
că... ■ vom îndeplini plnă In pra-

Privlm de jur împrejur, gul zilei de 23 AuțpisL Mai' 
nllt dt se poate vedea de precis : plnă la 20 august", 
la etajul VI. Aid se află “ 
cea mal nouă zonă de con-

 I <. ■'

, nu 
Mul|l vor

care, In cincinalul trecut, a 
construit 13 (MM) de aparta
mente, Iar în actualul cin
cinal are In plan 10 MO a- 
partamenle. „Toate blocu
rile de locuințe din planul 
acestui an, ne spunea In
ginerul Mlrcea Dumltraș- 
cu, directorul general, 
vrem să le dăm „la chele" 
plnă la 10 decembrie. Am

directorul general,
sâ dăm la

vom îndeplini plnă In pra-

„.Panoramă peste Tâtă- 
rașL Altădată — loc dc re-

Constructorii zidesc dar... si visează
, ■ - , 5

buldozer lini, 
dispărut mese- 

constrecțlel ? 
acesta — des-

dală cu betoanelo turnate 
sub cota zero șl plnă la 
punctul final — este un 
rod al muncii exacte, rigu
roasa, cu nivela alături, cu 
rigla de calcul, cu respec
tarea regulilor de" rezisten
ță. Fantezia lor e, de fapt, 
o Înfruntare perpetuă și 
din această perpetuă com
petiție se nasc cvartale, 
orașe colorate neașteptat, 
cu ferestrele Incendiate de 
lumina omenească.

Stăm de vorbă cu Victor 
Rusu. Un om mărunt la 
stat, chiar slăbuț. Cu un 
rimbel nelipsit de pe obra
zul tăbăcit de toata 
timpurile posibile.

— Cum e fără cără
midă ?

— Păi ce, zidarul mal e 
zidar 7 Cu mistria ? E lă- 
cătuș-montetor !

„Hal 1 — strigă Victor 
Rusu către macaragiu. 
Dreapta. Așa. încet. Stop 1 
Fixați iuta barele".

Barele slnt fixate... Timp 
In care aflăm : Victor Rusu 
arc 17 ani de meserie. în- 
lli a fost dulgher. Dulghe- 
rie de constructor, aici, la 
Inși. Printre primele lu
crări — căra de cultură a 
sindicatelor. Blocuri din 
prefabricate, opoL La riiid

ano-

ștrucție a lașuiuL Lucră
rile au fost „atacate" In 
1071. Și tot In 1071 s-uu dat 
in folosință aproximativ 
8©0 de apartamente. Nu
mărul total al apartamen
telor ce vor fi ridicate 
nici 7 7 2®0.

De aici, poposim tn Tă- 
tărnșl. Intrăm Intr-un bloc 
ce se construiește din ca
dre de beton monollL La 
parter vor ti magazine. Ur
căm. Din loc în loc oprim 
pe palier.

— Lifturile nc-au mlncat 
ceva din avansul dțtlgat, 
monologhează Inginerul C. 
Alexandrescu.

— Adică ’
Oprim să ne tragem gu- 

fletuL Miros puternic de 
mortar. Uși care așteaptă 
aă fie montate. •

— Adică nc-au venit 
Urdu. E și vina noastră că 
nu le-am < 
vreme. Mal exact, că ne-am 
silit cu execuția 
mește.

Oprim iar. Plnă
Jul 10 mai e.

,,Ne-am silit cu
Un“... în șapte luni. Trus
tul de construcții Iași a 
realizat 120 de apartamen
te peste plan. Același trust

comandat din 6

— glll-

la eta-

cxecu-

fugiu pentru pensionari. 
Ici, colo, printre blocurile- 
tum sau de patru și cinci 
etaje, zărești șl acum case 
răzlețe, cu acoperișuri ru
ginii de tablă. înecate in 
verdeață. Mici livezi. Gră
dini de zarzavat ViL 
Flori și. desigur, șerbet do 
trandafiri. Imaginea domi
nantă insă ? Jocul de vo
lume al noilor cvartaluri de 
locuințe. Șl, tot așa, cu 
midia, multă verdeață. 
Spații care se Între
taie, se armonizează, fra
pează prin inedit în a- 
ceasiâ oază de verdeață .ți 
de alb, complexul studen
țesc de cămine, cu 4 (NJO de 
locuri. Copacii tineri îm
plinesc tot mal mult foa
mea de răcoare, de con
fort urbanistic, de bucurie 
cromatică. Lingă cămine, 
in construcție. facultatea 
de chimie. Lingă Bahlul, 
cea de construcții. Tot In 
construcție. Și. ca o pre
lungire firească, zona in
dustrială. Doar Bahlulul 
le desparte...

Trecem prin 
Roș. In lucru.
Se sudează și
țevile de încălzire. „Aici va 
fi un bloc cu 14 nivele. Din-

Piața Podu
Răscolită, 

se îngroapă

coace, parter plus șapte, 
plus zece... Total 7 030 de 
apartamente. Va fi un an
samblu frumos".

Trecem pe lingă trei 
blocuri de 10 nivele ridica
te prin glisare.

— Front de lucru pentru 
1073,.

Un „front" care, cel mal 
Urziu in ianuarie, poate fi 
dat la cheie.

Rememorăm acum, la ca
păt de dram, itinerarul 
străbătut prin lașul con
temporan. Acolo, cartierul 
ce so naște — „Alexandru 
cel Bun°. Ceva ‘ mai sus, 
dealul Copoulul. Cu magis
trala nouă, iâlată de cu- 
rlncl. Dominat de Uni
versitate, de clădirea spi
talului. Treapta de jos 

blocurile din Păcurari, 
în continuare, centruL Cu
lori mal Închise. Apoi 
Socola-Nlcollna, cartier cu 
aproximativ 12 OT0 do apar
tamente. Tălărașii — alb, 
cu (spitalele de pediatrie șl 
neurochirurgie. Albe ca șl 
turnulețul cochet al centru
lui de calcul. Apoi, pe 
dreapta șl pe stingă șoselei 
Tuțora — Industria. Tur
nuri gri, maalve. Hale ma
sive. Albe, albastre, gal
bene. Industria ieșeană 
care acum,' In prag de au
gust aniversar, raportează 
că pe 7 luni a realizat 1'42 
milioane lei depășire ta 
producțla-marfă, adică a-, 
p-oximatlv 70 la sută din 
Întregul angajament anual 
asumat. Industrie care 
poartă pe umerii el pu
ternici marile împliniri e- 
dllitare contemporane, me
taforele de Im; Io a șl de 
sticlă Imaginate la planșe
tă șl, din nou, a doua oară, 
imaginate șl transpusa in 
operă de constructorii 
montelor I.

Sincronizate potrivit u- 
nel idei fericite, orologiile 
lașului bat timpul Ia răs- 
plntii orare pa cadențele 
„Horei Unirii". Betonul, 
piatra, mal nouă sau mal 
veche, n întinselor cvarta
le, parcă încorporează in 
edificii acesta ecouri din ce 
In ce mai puternice ale 
epocii noastre de Inegalabil 
avlnt constructiv.

I
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Azi răspund:
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e- 

ex-

pe 
exl- 
Na-

acest an 
prin mobi- 
muncll din

.1 la
generalizarea

H a

econoridcz.: creșterea
i muncii, valorifica-

■ j ~.. u

e!;’, -.'iî

BtriMăj colaborare, de. (rU;.șoclal!smu]ui si eo- 
către specialiștii rb-' mutismului, înfloririi, 

■ -mănb și cei bulgari, țărilor lor șt alnt a- Ș
De asemcnteapînșPdorfanimataj de." dorința de 
să menționez ci Ier- a conlucra pe planuri

inf*. ■

productive (1,4 miliarde le!) șl creș
terea productivității muncii (3,5 
miliarde lei). Nu Insist arrrpra unor 
amănunte. Ceea ce Insă vreau

lor și clmpiei dobro- dul că astfel 

le energetice alo ce-

Sși prietene — Uniunea t’ene șl
Sovietică ș- '■ ‘ ’

gene, leagă
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• Cu 14 zile mai devreme îi’aa 
Îndeplinit sarcinile' de plan pe 8 luni și co
lectivele întreprinderilor industriale din Jude
țul Ialomița. Calculele arată că p!nă la stir- 
șltul lunii vn fi realizată o producție globală 
suplimentară in valoare de 107 milioane lei. 
Cu alte cuvinte, sa vor realiza, peste pian, 424 
tone hirtle șl 28 tone celuloză, 1'845 mc pre
fabricate din beton, confecții textile In va
loare de 18 milioane lei șl 3.3 0-10 tone nu
trețuri combinate și alte produse.

® 200 garnituri mobila etalon, 
5 000 mc bușteni, 60 000 mp fur
nire, 500 mc cherestea de fag 
șl alte produse vor fl livrate- economie? na
ționale, peste plan, plnă la sflrșltul lunii, de 
colectivul Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Drobeta-Tumu 
Severin. Din această unitate- se evidențiază 
In mod deosebit formațiile de lucru conduse 
de maiștri! Ovldlu Bărbulescu și Ion Tomn, 
Die Itoșianu sl altele. în vederea folosirii la

Pretutindeni in farâ

EALIZĂRI DEMNE

maximum a rezervelor Interne, o atenție 
deosebită se acordă in cadrul combinatului 
Introducerii tehnicii noi prin autoutilare și 

' punerea In valoare a deșeurilor. Astfel, prin 
introducerea unei linii mecanizate de colec
tare șl prelucrare n deșeurilor de cherestea, 
anual se economisesc circa 13 GtM) mc lobde 
Industriale, Iar economiile anuale .la prețul 
de cost se ridică la" peste 2 milioane' Iei.

® A 10-a mașină produsa prin 
aUtOUtilarO 1:1 aces‘ an 18 Fabrica de rul
menți din Birlad a Intrat In funcțiune. Pla-- 
nul. la auloutilări a fost mărit do la 3 mili
oane, cit era prevăzut Inițial, la 7 milioane 
lei, renllzlndu-Ke, plnă in prezent,- aproape 
S milioane lei. Noua creație tehnică a grupu
lui de proleclanțl, format din Inginerii, Mir
cea Arsene, Alexandru Patriciii. I. Tudor 
rache, tehnicianul Gheorgho.Turculcț, este o 
mașină de superfinlaat bilateral capete de , 
role, prima de acest gen-din fabrică,- cu un 
randament înalt, pentru construcția căreia 
b-uu folosit numai echipamente românești.' 
Trebuie remarcată, totodată, contribuția dzo" 
șebltă adusă la realizarea mașinii de strun
garul Tralan Racovlță, ajuslorit Apostol 
Croitorii, Victor Cătană, frezorii Marcel 
Movlleanu, Victor Pricop și alți muncitori 
din atelierul de autodotărL

© Tehnologiile moderne de lu- 
gfy slnt prevăzute de lucrătorii Institutului 
da proiectare tehnologică pentru laminoare 
din Capitală, șl utilizate cu succes in cadrul 
combinatelor siderurgice de la Galați, Ilune- 

e, iar economiile anuale.la prețul ^"arE° baM.
e ridică la'peste 2 milioane' lei. ibaRCUreȘte^ <ln m9*

■ multe Întreprinderi din țară se află in cura
de montaj aproximativ 20 000 tone de echl- 

. pament șl utilnjo tehnologice. Folosind oțe
luri superioare și rcdudnd suprafețele con- sy.'sJHL------—--------— —
Btrulto, plnă la limitele admise, încă în faza la începutul tuiului ș! plnă In prezent, pe- 
de; proiect, la ridicarea halelor pentru laml- ri9™“, *n care au fost fabricate, peste pre-
noarele de la Tlrgovlșio s-a economisit o ' “ """ " ”mK * “
cantitate,de mela! din rare se poate construi 
o capacitate de drea 10 OT0 mp. Valorifica
rea superioară s propriei Inteligențe tehnico 
a făcut'ca În prezent procentul tehnologiilor 
de concepție proprie, elaborate de harnicul 
coiecMv al acestui institut, să reprerinte 
peste 80 la sută din totalul tehnologiilor utl- . 
lizaic in noile obiective. !

© Depășiri zilnice de peste 25 
de tone Id producția de sodă cal
cinată s® lnr«Sbrtreazft la Uzina de produse 
sodice din Govora. Hotărit să lntimplne ziua 
da 23 August cu rezultate remarcabile, co-

’vn'1’ © jp—re- - ’

lectlvul de muncă de aici s-a angajat XE asi
gure exploatarea tuturor utilajelor șl insta
lațiilor, la un nivel superior parametrilor 
proiectați. In acest sens s-au și luat o serie1 
do măsuri tehnico-organlzatorlce : "a fost 
montat un nou compartiment do răcire la 
calcinare, au fost montați alți rădtori și in 
secția caustică pe colectorii de leșie normală,. 
In scopul Îmbunătățirii randamentului do 
catistlflcnre ș.a.

Succesele din aceste zile vin să consoli
deze șl mai mult realizările consemnate de

vederile planului, 7 835 tone da carbonat de 
sodiu brut, 3 70'8 tone de sodă calcinată, a- 
proape 2 COD tone de sodă caustică șl 73 tone 
siUcnt solid, adică mai mult dedt obiectivele 
angajamentului luat In Întrecerea socialistă 
de colectivul uzinei pe Întregul an.

° 853 tone metal, din cele 
1 463 tone prevăzute în acest an, 
au fost economisite in primele 7 luni do co
lectivul, uzinei ..Vulcan” din Capitală.

Aceste economii au fost realizate prin re- 
prolectarea unor subansamble ale cazonelor 
și filtrelor.. prin reducerea adausurilor teh
nologice. precum și prin folosirea deșeurilor 
recuperabile.

i

r

Astăzi, clitd are loc batem 123 de plloțl d* 
festivitatea de lnau- ' ' '
guraro a liniei elec
trice aeriene de 400 
kV, .linie magistra
lă care, trnverslnd te
ritoriu! ____ __ ,__ _____ ,
de-a lungul dealuri- fierea noastră cu glu-

beton, In scopul creă
rii unei baze ghilde 
de susținere a con
strucției metalice ce 
urma să o înălțăm, 

țării noastre Am depus toată prlcc-

...___ _ con-.
sisteme- irlbuitn și noi la .spo

rirea capacității ener
getice a Bulgariei pne- 

,1 vecine, 'că 
dăm un sprijin frățesc 
tovarășilor bulgări.

Din discuții!® eu

Animați de un insuflețltor avlnt creator, oamenii muncii din fte-enre colectiv Indus
trial șl-au mobilizat toata forțele pentru atingerea unor performanțe maximo in activi
tatea lor productivă. .Obiectivul aparatului du fotografiat n surprins doar clteva. secvențe 
din crontca bogată in împliniri a întrecerii socialiste. S3 la sută din producția roallzată 
in prima decadă a lunii august <le mqtnlurglșț.1! Petre Mlrzn șl îosif Căllman. de’la Uzina 
de țevi dl.n llomr.n (foto 1) a fost inclusă, grație calității ci Ireproșabile,' In lotul de pro
duse destinate exportului. La țijsfitoria „Suveica- din Capi laid, muncitoarea, Maria Spi- 

idon (foto 2) lucrează cu rezultate' deosebite la 20 de războaie.'în iulie, a dat peste plan 
Hr.ț

8200 metri liniari de plnză. în august, este hotSrilă să-ș! depășească recordul. Concen- 
traro, atenție permanentă, perfectă cunoaștere a .secretelor" panoului ds comandă la 
care lucrează. — Iută atributele operatorului Cdieorghe Văleahu (foto 3) de la reactorul 
de hidrogenam .din cadrul Combinatului chimic Borzcșîl. 20 do an! neîntrerupt!'in ace
lași loc de muncă, 20 do ani de permanent efort de autodepășlre, prețuit cu ordine ți me
dalii — lată succint biografia frezorului Vacilo Poptecu (foto 4) de la uzinele „23 Au
gust* din llucure-șii. în prezent, ol execută concomitent, la două freze, roti dințate de 
înaltă precizii'.
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SUB: DEVIZA: CINCINALUL ÎNAINTE DE “TERMEN!

lor două țări vecina ........ •=■-“*2.... ■ •
_ vletlcă șl Republi
ca Populară Bulga
ria —- muncitori' și 
specialiști romani caro 
au contribuit la exe- > 

.cuțla. acestei Juctări 
au satisfacția înde
plinirii cu cinste a 
misiunii co le-a fost 
Încredințată. întregul 
popor roniăn ve-de In 
realizarea acestei Im
portante ■ construcții 
tehnlcd-lnginerești o 
expresie concretă a in
ternaționalismului be- 
cltills!, im exemplu 
elocvent de conlu
crare frățească In e- 
dlflcarea noii orln- 
dulri.

Cu convingerea că 
prin munca lor fău
resc o nouă .verigă 
materială a legături
lor dintre țările, socia
liste, constructorii 
noștri au reușit să în
cheie lucrările cu a- 
proape trei luni șl ju
mătate mal devreme 
față de termenul pre
văzut de convenția 
româno-bulgară sem
nată In vara anului 
1970. Construcția 
castel magistrale 
lectrlce este o 
prosle concretă a co
laborării fructuoase 
dintre cele trei țări . _
socialiste, colaborare mul celor ce au coa
ce se Înscrie pe linia 
obiectivelor stabilite 
in programul com
plex de dezvoltare a 
țârilor participante la 
C.A.E.IL

Firele de oțel ale a- 
cestei linii electrice, 
așezate lntr-o nouă 
cunună de fier și be
ton, străbat astăzi Do- 
brogea inlr-o unduire 
ritmată Această ar
teră a energiei, prin 
care vor putea mi
liarde de kftowațl-oro, 
iși Ir.oe-po conturul pe 
teritoriul țării, noastra 
lingă orașul Isaccea. 
așezat 1 pe malurile 
bătrihulul Danublu, 
AM,, primul arbore 
metalic se înalță la 

■ metri.
.sas.—Pentru a lmptan- 

acest stilp j-molalic ■
- cu 6 groulate i des Iul 

de mare —- ne spune 
șeful de echipă Mi rea 
Stan - ■ a fost necesar 
ca zile șl nopți 'să

tre t>.o inunde 
lungime do pesio 
150 km, fiind suspen
dată pe G&3 stllpl me
talici, a fost posibilă 
ca urmare a asigurării 
ritmice cu materiale, 
a unei organizări bu te 
a lucrărilor de montaj 
și-u eforturilor sus
ținute depuse'de către 
muncitorii, tehnicie
nii și inginerii romani, 
cit țl de cei de la în
treprinderile bulgare 
de la Kamobat și 
Tolbuhto.

De altfel, domeniul 
energetic oferă multl-enurgeuc oierii miuu- 

KQpOrtQj dCSpr© plo exemple de cun- construcția liniei lucrare eI,nlro Wrll° 

electrice de 400 
kV care leagâ - 
pe teritoriul Ro
mâniei - siste
mele energetice 
ale U.R.S.S. și

R. P. Bulgaria

muncitorii participant! 
la construcția aceatal 
porțiuni a liniei elec
trice am reținut că 
au fost șl alte puncte 
dificile de lucru, ca, de 
pildă, străbaterea mun
ților Măclnuliil, din 
partea de nord a Do- 
brogel, caro au o rocă 
foarte dură. Dincolo 
de aceste greutăți Insă, 
Inerente In execuția 
unor astfel de lucrări, 
am desprins Îndeosebi 
dăruirea șl cnluztas-

trlbult la realizarea 
acestui obiectiv. în 
același timp, ne-h 
fost relevat modul rod
nic de conlucrare, adt 
in timpul concepției, 
cit' și în cel al exe
cuției, dintre energe- 
tlclenll români șl co
legii lor sovietici și 
bulgari.

— Condițiile geo
grafice șl climatice 
deosebite — ne de- 
ctorâ inginerul fonescu 
Mlhalnche, director 
general al Trustu
lui .JElectromonUij" 
București — ou impus 
alegerea unei soluții 
tehnice original?, a 
cărei documentație a 
fost concepută, in 
Btrlnsăi colaborare, de

noastre. Ca o simbo
lică strlngcro de mlln! 
frățești, ne apare as
tăzi prbna linie elec
trică do 60 kV Bucu
rești — Giurgiu —Ru
se; construită în 1813, 
care sub traversa Du
nărea,' legînd cea mai 
mare centrală termo
electrică din acea vre
me a României — 
„Grozăvești”, cu cen
trala Ruse. Mal Urzlu, 
In anul 1881, sistemele 
energetice ale Româ
niei și Bulgariei -s-au 
interconectat prin li
nia electrica aeriană 
de 220 kV Craiova - 
Ișalnlța — Bechet — 
Orehovo.

Și astăzi putem s& 
evocăm in cifre beto
nul turnat, metalul fo
losit, zilele șl nopțile 
de lucru la acest nou 
obiectiv, dar onclt de 
sugestive ar fi, ele nu 
pot să redea senti
mentele, credința In 
izbîndă, abnegația, e- 
fbrtul de inteligență 
al tuturor celor cars 
nu contribuit la rea
lizarea acestei noi ma
gistrale- electrice.

Punlnd consecvent 
In centrul Întregii po
litici externe intensifi
carea relațiilor ds
prietenie și colabora
re mulUlntcrală cu
tonte țările socialiste, 
poporul nostru dă cu
venita apreciere aces
tei importante con
strucții energetice 
un nou simbol al 
prieteniei dintre calo 
trei țări yeclne p- 
Uniunea Sovietică, 
România șl Bulgaria ■— 
ale căror popoare lșl 
consacră energiile cau
zei nobile a construi-

5 =r ra ajJ A 1 S nrm ■ 1 2 «

a conlucra pe planuri 
multiple. j

Ing. Ion LAZĂ.R

să menționez că ter
minarea acestei ma
gistrale electrice, care 
po teritoriul țării noas-

î! i

LA U. P. R. U. C. FAGARAȘ

SZbTYORI Ernost, 
secretar cil Comiletului judejean 

Mureș ăl P.C.R.
Transpunerea In viață a mă
surilor stabilite de Conferin
ța Națională a îMirtidulul per.- 

• tru perfecționarea mecnnls- 
.mului tuturor structurilor vieții e- 
conomlce și sociale mobilizează, 
forțele șl* energiile creatoare ale; 
colectivelor din unitățile ■ Indus'-r!- 
alo din județul Mureș. De nlttul, 
Încă din prima parte- a anu
lui, organele șl organizațiile de partid 
au luat numeroase măsuri de per-. 
fecțlonare a activității economice a 
căror aplicare a și început să-șl 
arate roadele. Rezultatele obținute 
In economiajudețului au fost cu- 
fiecare lună tot mal bune, u- 
jungind' Cn In luna .iulie ț-d cind 
s-au desfășurat lucrările Confe
rinței'Naționale — să obținem cele 
mal impunătoare realizări de piuă 
acum. In această Jună, planul pro
ducției globale Industriale a fost do-, 
pășit cu 0,5 la sută, Iar cel al pro- 
ducțlel-marfă cu 12,7 la sută, pro
ductivitatea muncii sltulndu-se, de 
asemenea, cu 5,1 la sută peste nive
lul prevăzut de plan. Cu aceste 
succese, depășirile la producțla-mar- • 
fă pe 7 luni au ajuns In 2(0 milioa
ne lei, ceea ce, de fapt, reprezintă 
77 la sulă din angajamentul anuaL 
Merită subliniat faptul că toate în
treprinderile șl-au Îndeplinit planul 
Ja acest indicator, obllnlrid depășiri 
Ia produsele de certă necesitate, »<H 
pentru consumul Intern, cit șl pentru 
export : npnrataj electric da Înaltă 
tensiune, conductori electrici. În
grășăminte cu azot, energie electri
că, materiale de construcții, mobilă, 
confecțll-textlle etc. De asemenea.

larlnt, adică iot stil cil este angaja
mentul anual ; aceasta a permis ca 
cea mal mare parte a sporului de 
producție să fie obținut pe seama 
creșteri! productivității nnindl.

2 în anul In curs, In fiecare
Întreprindere s-a depus o 
activitate Intensă, sub indru-

* marea organelor șl organiza
țiilor de partid, pentru valorificarea 
cit mol deplină a rezervelor interne. 
SIntem holfirlți să perseverării In n- 
ceaslă direcție și In viitor, dar 
un plan superior — la nivelul 
gențelor stabilite de Conferința

nerale ale oamenilor muncii, care ae 
desfășoară In aceste zile, acordăm 
tot sprijinul organelor de conducere 
colectiva din Întreprinderi pentru 
a analiza activitatea .unităților prin 
prisma'-valorificării cit mai depline 
a potențialului productiv > de care 
dispun. Succesele ilc.'pină acum vor 
trebui apreciate In funcție de măsu- 
rile concrete ce se eu In vedere pen
tru Îndeplinirea angaja meni ului asu
mat de a. înfăptui cincinalul înainte 
de . termen.; Industria Județului Mu
reș. și-a realizat sarcinile care l-au 
rov.enlt plhfi In prezent din planul

Slntem hblărlțl- să analizăm, lună

laje pentru industria ușoară și 
Jilectrbmureș”, prin 
Hchlmbului doi și extinderea schim
bului trai se poate.obține, in perioa
da 1072—1973,: o . producție .suplimen
tară de peste 100 milioane ici, in 
condițiile reducerii cu 10 milioane lei 
u Investițiilor. Rezerve .Jmportnhie,- 
pentru creșterea producțieișl a efi
cienței economice rezultă și- din pu
nerea in Tuncțlune, Înainte de termen, 
a noilor investiții, atlt sub aspectul 
realizări! iucrârilor de consîrucțil- 
montaj, cit șl a parametrilor proiectați.
Din păcate ’Insă, aceste resurșe nu ___ __ ______
au putut fl puse In valoare la-fie- cincinal cu,40 de zile’ma! devreme; 
care-investiție datorită pregătiri! cu - ------ - -v . . .
intirziere a unora din eîe. De pildă. do lună, ritmul in care crește acest

materialelor de construcții, 37 0OT mp 
țesături de mătase.

Se cuvine să amintim, de a-
, cemenca, că urmftrindu-se realiza- _____ ___ __ _ ___ ___ _

rea cantitativă ‘a sarcinilor da pro- ■ să subliniez osie faptul că deplsta- 
ducțle nu so scapă nici un moment rea rezervelor Interne, menite sâ 
din vedere aspectele calitative ale '----- ............ —.. .. ..
activității i’ 
producilvltățli .
rea superioară a bazei de materii 
prime, Îmbunătățirea colllățJl pro
ducției. Elocvent este în acest sens 
șl faptuț că, Jn principal, sporurile 
de producție au fost oli(Lniiie pe 
seama creșterii productivității mun
cii, adică tocmai prin mobilizarea 
energiilor creatoare, a tezaurului de 
Idei a celor ce zl'iîc zi. la fiecare

>

TREI ÎNTREBĂRI LA SUPERLATIV :
1. CELE MAI SEMNIFICATIVE REZULTATE?
2. CELE MAI VALOROASE REZERVE INTERNE?
3. CELE MAI EFICIENTE MĂSURI PENTRU

‘■'s-' ■. - > i - •»« i ■ ■ \ . ■- i i i . : f,■. < * f .........

VALORIFICAREA LOR?
' . 1 ’".r, ' ... . I ■ . " '
deși avem prevăzut ți In planul avans, ailt pe Județ, cit țl la'nive-
da stat pc 11/72 un volum Impor- Iul fiecărei întreprinderi, in vederea
tont de Investiții, ele nu au fost încă cunoașterii exacte n Kiadlulu! in care
Începute, fie din lipsa documentații- ne găsim,. In realizarea angajameniu-
lor tehnica, fie ca urmare a noaste lui,-de? n’îndeplini planul cincinal In
guriirli amplasamentului (de .extsn-. 4 ani și Jumătate, pentru a Identifica
piu, la Fabrica de bere din Reghin). și mobiliza noi și noi rezerve interne. 
Desigur, unele fntlrzierl vor putea fi' 

iar nu este ' 
înceapă cu 
Firesc este 

ucrărllor iă 
. creio.'peniru 

realizarea lor înainte de termeni 
Pornind de la importanța pe care o

„ au investițiile prevăzute in plan 
pentru realizarea înainte do termen 
a rindnalulal, comitetul Județean do 
partid, colectivele Întreprinderilor de 
construcții, cadrele de specialiști din 
unitățile beneficiare slnt hotărlte să 
aqțloneze ferm șl nelnllrzlat pentru 
devansarea termenelor de intrare in" 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție prevăzute pentru anul viitor, 
cit șl In următori! ani.

țională. După pâre,ren noastră, eeie 
mal mari rezerve de creștere a pro
ducției și eflelențel economice exista 
in domeniul utilizării capacităților de 
producție existente. Primele analize 
efectuate In Întreprinderile Indus
triale evidențiază faptul că pe aceas
tă cale devine posibilă îndeplinirea, 
Înainte de termen, a plnnulut cinci
nal la Combinatele chimice din Tlr- 
năvenl și Tg. Mureș, la Fabricile de 
zahăr din Tg. Mureș șl Luduș, in 
Fabrica de confecții din Sighișoara 
șl la alte unități economice. Bună
oară, numai la întreprinderea de utl-

3 Rezultatele din 
ne-nu dovedit că

Uzarea oamenilor _____ ___ ,
* flecare unitate economică, 

prin analizarea sistematică a tuturor 
posibilităților, pot ti găsite și valo
rificate, fără Intirziere. și alte re
surse. Important este, după părerea 
mea, să stimulăm colectivele de 
muncă din Întreprinderi si analizeze 
șl să descopere aceste rezerve . In
terne, să le declare

o dată cu pre
gătirea anului de pian șl să lupte 
pentru valorificarea deplină șl ope
rativă a acestora. In ’ o ae-

Moriiena PREDA, 
secretar ol Comitetului de partid 

al sectorului 3 din Bucuroșii

1 Colectivei® unităților Indus
trialei ale sectorului 3 nu în
cheiat primele opt luni ale

. . anului, cu rezultate* deosebit 
de valoroase7 In indepilnlroa .sar
cinilor ..de plan și a angajamente
lor asumate! In Întrecerea socialistă. 
Menținerea imul ritm înalt do creș
tere a producție! și efldențe! econo
mice a constituit caracteristica- do
minantă a întregii activități produc
tive din această perioadă. Clteva 
dale sini de naCură să dovedească pe 
deplin această afirmația Bunăoară, 
nivelul producțlel-marfă realizat In 
primele șapte luni ale anului este 
ma! mare cu aproape 12 la sută de- 
cit cel atins In aceeași perioadă a 
anului trecut, fiind asigurate, peste 
plan, produse In valoare de S09 
milioane lei. Intre altele, lista 
acestor produse cuprinde : 1 420 t 
laminate din oțel, 20 locomotive 
Diesel hidraulice do 1250 CP, 584 t 
utilaje pentru Industria metalurgică, 
mobilă in valoare de 738 mi! îel, 
700 t oțel aliat și 2 120 t țevi din oțel, 
1920 t utilaje pentru industria

loc de muncă, nu Ișl precupețesc e- 
forturBe pentru fructificarea tot mal 
complexă a rezervelor Interne alo 
producției. Șl dacă aveam in vedere 
că aceste rezultate au fost obținute 
In condițiile unei Înalte, efirianțo 
economice — pină în prezeni bene
ficiile suplimentare însumează pes
te 110 milioane Iei — avem o Ima
gine deosebit de grăitoare a succese
lor noastre. ,

Desigur, Judecate În perspectiva 
realizări! sarcinilor actualului cin
cinal in 4 ani șl jumătate, rezulta
tele. obținute plnă in prezent ]>o 
ansamhlu! economiei sectorului nu 
poi fl considerate deeît ca un prim 
șl Important pas făcut In această 
direcție, exlslind încă de pe acum 
certitudinea îndeplinirii planului pe 
1972 cu cei puțin 15 zile mai de
vreme»

2 Realizarea sarcinilor cu
prinsa In planul cincinal cu 
ă luni mal devreme va per
mite ca pini la sfirșltul anu

lui ,1975 pe an.'iainblnl sectorului 
nostru să se obțină o producție 
fizică industrială suplimentară In va
loare de 10,7 miliarde lei. în ve
derea atingerii acestui țel, căile 
concrete prin care vom acționa 
slnt cele arătate la Conferința 
Națională a partidului : generali
zarea schimbului . 11 șl extinde
rea schimbului III . (3 miliarde lei); 
devansarea termenelor de punere 
In funcțiune a noilor capacltâ)! 
de producție și de atingere a pa
rametrilor proiectați (2,8 miliarde 
lei) ; folosirea rațională a spațiilor

\ Impulsioneze activitatea productivă, 
este rodul unei mature și respon
sabile analize efectuate da către 
colectivele do muncă din flecare în
treprindere. Au fost îniocmiie pla
nuri de măsuri concrete in flecare 
unitate economiei, pentru flecare 
direcție In parte. în această vastă 
acțiune aii fost antrenați membri 
al biroului, al comitetului de partid, 
activiști șl specialiști.' din InsțituțiKe 
de Invățămlnt superior, cercetători, 
mundlorl cu înaltă calificare «1 
alte cadre cire au formulat aproape 
3 890- de propuneri. Iată dteva 
din concluziile rezultate In urma 
analizelor efecluntcț In vederea 
depistării rezervelor, interne pen
tru realizarea cincinalului In 4 
âhl ți Jumătate : circa două treimi 
din sporul producte! Industriale se 
vă obține pe seama creșterii pro
ductivității munci! ; lh 1975 a-‘ ■
proape 82 la sută din ’ vo5u- 
mul producției va fl Integrat; 
gradul de' Înnoiri a produselor fa
bricate va ajunge la 84 la sută, fa‘ă 
de &S la sută cit se prevăzuse ini
țial; cheltuielile materialo se vor 
reduce cii aproximativ 20 la sută, 
Iar producția Industrială la i COT liel 
fonduri fixe va Înregistra ,tn a- 
ceaăâ perioadă o creștere de circa 
11,5 la .sulă, Esențial .este că,.neț!- . 
unea de mobilizare a rezervelor 
Interne nu este socotită ca fiind 
IncielâtA; ea- continuă In flecare 
unitate, as spune chiar Jh flecare 
secție șl la fiecare loc de muncă.

3 Rezultatele obținute plnă 
In prezent demonstrează 
angajarea loială, a cblectl-

* velor de muncă din secto
rul nostru In întrecerea’ socialistă, 
hotărî rea fermă de a îndeplini sar
cinile < cincinalului Înainte de ter
men. Se poate, spune că Intre hotă
rî re, dorință șt prattles există o co
respondență reală — măsurile preco
nizate au început să prindă viață 
Încă din acest an. Așa ae explică 
că angajamentul anual, pe ansam
blul sectorului,- de a, livra o produc- 
țlc-marfă suplimentarii In valoare 
do -433 milioane lei este realizat In 
prezent In proporție, de peste 70 la 
sutăj așa se explica că o serie de uni
tăți ca uzina „23 August”, Urina de,- 
mecanică fină și întreprinderea „Elec- 
troaparataj” șl-au onorat „deja anga
jamentele anuale la producțla-mnrfă, 
așa se explică de ce colectivul Fila
turii de lină pieptănată șl-a propus 
să reducă, plnă la sfîrșlîul anului, "' 
cheltuielile materiale de producție 
cu peste 8 milioane leL

Pentru fructificarea deplină a re
zervelor Interne, fiecare măsură fi
gurează Intr-unui din programele 
ctaplzaie șl Jalonate pe anii 1072— 
1075. Ceea ce ne-am propus in con
tinuare esle însă ca Împreună cu 
cadrele do conducere din Întreprin
deri să găsim posibilități de devan
sare a termenelor de aplicare sta
bilite.

Moderna și eleganta conslruc|ie a Institutului do cercetâri tehnologice pen
tru conslrucjii do mașini — Bucuroșii

Foto : Gh. VlnilU

De In o lună la alta, nomen
clatorul do produse al Uzinei 
de utilaj chimic Făgăraș se îm
bogățește cu noi utilaje cu un 
grad ridicat de complexitate 
tehnică, cele mal multe exeeu- 
ttndu-se, pentru , prima dotă In 
țară, Printre cele mal noi rea
lizări ale acestui harnic șl pri
ceput . colectiv amintim, In pri
mul rlnd, utilajele din oțel 
inoxidabil. destinate noii Insta
lații de melanfi din cadrul plat- 
.formel chlmiee .de in Săvlneștl. 
Este, vorba de reactoare de po- 
Umerizare, coloane de separa
re; preîncălzltoare șl alte utila
je de mare capacitate executate 
pentru prima dată In țară. Fină 
in prezent au fost livrate. 84 
tone dih cele 210 tone utilaje 
prevăzute. Tot de curînd, uzi
na din Făgăraș a livrat fabricii 

. „Terapia- din Cluj ultimele ce
lule de electroliză căptușite cu 
pollesleri armați cu fibre clin 
sticlă., ȘI aceste utilaje au fost 
executate aici, la Făgăraș, pen-

tru primo dată in țară. O reali-- 
zare de prestigiu a colectivului 
Uzinei de utLInj chimic din Fă
găraș o constituie șl fermenta- 
toarele de M șl 180 m.c. pentru 
Fabrica de antibiotice din Inși;

O comandă care va constitui 
un nou examen pentru colectl-' 
vul uzinei fâgărășene este exe
cutarea unor reactoare din oțel 
carbon, placate cu oțel inoxi
dabil, pentru Combinatul chimic' 
de la Hm. Vllcea. Complexitatea" 
tehnologică a acestor utilaje, 
constă In special In asigurarea 
unor suprafețe Interioare la ni
velul oglinzi!. Brln executarea u- 
rior utilaje deatlnnto unitățlicrr' 
.Industriei chimice, colectivul u- 
zlnel din Făgăraș a contribuit' 
la reducerea cheltuielilor va-' 
iutare ale statului, numai In 
primele șapte luni ale anului, cu 
peste 30 milioane lei valută.»

NIcolac MOCANU 
corespondentul „Sdnteii’

C.A.E.IL
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E oare bolnav Pămintul? Per

cepem simpiomele unei maladii 
Incipiente, ori boala s-a Insta
lat profund, ttazlnd către ma
nifestări mal acute 7

„Dumneata al Început să vezi 
numai gunoaie — ml-a spus un 
confrate de breaslă căruia li po
vesteam el ie cm din cefe afla
te recent la Stockholm, unde 
călătorisem pentru a participa 
In lucrările Conferinței Națiu
nilor Unite cu privire In mediul 
Înconjurător. Oare nu mal ni ni
mic să ne relatezi decit despre 
zoaie șl lături 7"

Val, dar rit aș vrea eă pot 
scrie doar 'pasteluri 1 Sfi clnt 
firele da Iarbă, să prind culo
rile fluturilor ta sonete, să 
cred că toate poeziile pămlnlu- 
lul ar trebui sâ înceapă sau să 
se termine cu versurile : „Pe-un 
picior de plai, ne-o gură de rai...” 
Dar mft opacă ob.re.siv imagini 
pe care nu le pot da uitării. S-a 
spus câ Pămintul este o „navă 
spațială" cu resurse limitate, care 
are la bordul el peste trei mi
liarde de „cosmrmautr, de a 
căror inteligență șl simț gospo
dăresc depinde durata naviga
ției Terrel ta elwtemul solar. Și 
a-a mai apus câ omenirea îm
parte o locuință comună șl că, 
do știința conviețuiri! colocata
rilor ei depind pacea și tihna ta 
acest fipațiu strict măsurat. S-au 
auzit atrlgăta de alarmă, voci 
patetice, s-au făcut calcule a- 
testale de raționamente logice, 
peslmLșlii s-au înfruntat cu op
timiști!, noțiunea cu nepăsarea, 
recponsabUiialea cu indiferența. 
S-au auzit sceptici și lmpăcațl 
cu „soarta", atarmlștl șl zefle
miști. pre vizionari în negru și 
In roz, contesiatari. al progresu
lui șl denunțători al efectelor 
oecundaro ale proliferării tehni
cii, iremediabil convinși asu
pra „Inevitabilei" degenerări a 
vieții șl partizani al teoriei con
form căreia multipla poluare a 
naturii nu este decit o nftseodro 
a unor minți Înflăcărate care nu 
mal vor «A vadă globul ixwtru 
dedt ca un Imens coș de gu
noaie. A ai ' ’
polua", conjugat ca toate ver
bele ce implică o acțiune său o 
mișcare : „eu poluez, tu țwluezl, 
el poluează... Noi poluăm, voi 
poluați..." Cine poluează ?

Ei poluează. „Ei", căci nică
ieri ca In acest domeniu nu 
aplică mai bine maxima lui Jean 
Paul-Sartre : „Infernul slnt cei
lalți 1" Dar omenirea nu caută 
țapi ispășitori deși, fără să fie 
eupușl vreunei „ispășiri* prin
tr-o penitență bine meritată, 
„țapii" istol cunoscuți :

o jefuirea bogățiilor planetei 
prin sfidarea de către colonia
liști a drepturilor Inalienabile 
alo celor ce meritau să’ le po
sede șl să le stăplncască ca 
moștenitori legali ;

o războiul do agresiune eu 
Întregul lui cortegiu de nenoro
ciri rev&rrato asupra oamenilor 
șl a tocurilor ;

o tamagazlnarea de cumplite 
arme capabile sâ anihileze 
Întreaga viață de pa pămint ;

e sfidarea legilor ImuabKe ale 
naturii, dezechilibrarea forjată 
a balanței eooî6glce; consumul 
exagerat din țările suprădezvol- 
latc conform’ devizei „Nu l&sa 
pe mllne. ceea ce poți consuma 
azi", sinonime cu „după noi. 
potopul".

In lume se vorbește tot mat 
mult despre un „impas 
absolut” în care cate con

damnata să Intre civilizația oc
cidentală Înainta do trecerea 
pragului anului 2 9M din cau
za... „demonului expansiunii" 
care 11 guvernează dezvoltarea. 
El este în realitate „demonul" 
consumului excesiv șl al risipei 
sinonim cu Jefuirea necontrolată

dedt un locuitor al țârilor ta 
curs de dezvoltare, polutad ®I In- 
feeslnd aerul, apa șl solul unor 
vaste regiuni ale globului cu 
mult paste limita ce poate fi 
suportată de natură. Intr-un 
supliment special editat de re
vista franceză „Le nouvel Obscr- 
vateur" in preajma conferinței 
de la Storirholm, sub tl’Jul ge
neric : „Ultima șansă a plane
tei", Michel Bosquet oferă dte- 
va exemple de jefuire a bogă
țiilor pămlnluluț din care extrag 
unul singur : „Știați oare ci 
țările In curs de dezvoltare nu 
dispun decit de 20 la sută din 
tot peștele pescuit in oceanele 
șl riurile păniîniulul în vreme 
ce Statele. Unite șl Europa oc
cidentală ișl însușesc mal mult 
de Jumătate ? Cea mal mare 

de 
din 

i) este folosită

Cunosculul taformaliclnn 
francez Robert Lalies a- 
răta la Stockholm : „Sâ 

zleern că un nufăr crește „îți- 
tr-o baltă, dublindu-șl zilnic 
volumul. Știind cl, pentru a a- 
coperi întreaga baltă cu frunzele 
Iul, sufoclnd ta felul acesta ori
ce formă de viață din apă, el 
ore nevoie de 38 de zile, spu- 
nețl-ml. care csle momentul 
cind,' atlngind Jumătate din su
prafața bălții, nufărul ne oferă 
ultima șansă ca sl putem In
terveni ?" Răspunsul „in cea 
de-a 29-a zi" este egal eu În
țeleaptă expresie a românului 
care. In fața oricărei ri'.unțli- 
Umltă, Invocă „ceasul dl unspre
zecelea".

Se spune că de ci te va dece-

un verb : .A

parte din aceasta cantitate 
pește (aproape Jumătate 
producția mondială) este fol 
la hr&nlrca orătăniilor șl a anl- 
—Z;l;.. Principala sursă demalclor,| __ _______________
fâlnfc de pește provine din A-

lntr-o iminenta entastrofă.
Nu slntem partizanii defetis

mului. Nici al .Împăcării ; cu 
„soarta". Cea mal rațională par
te a omenirii manifestă o încre
dere nezdruncinată In copaclla- 

___ __ _________ ____ tea omului de a relntrona echi
ni! trăim un (astfel do „ceas" al llbrul dintre el. ca porte com- 
pkmetel. Dar oare ceasornicul 
celor caro tra^ «cmnaiul de a- 
larnifi n-a luat-o Înainte 7 Oaro 
el n-a fost potrivit sâ meargă ______ ____________________-

Intr-un ritm precipitat 7 Pot fi atmosferă pestilențială, cu mlas- 
oare generalizate șl supuse unei mo fetide, riuri, fluvii șl oceane

posedfim se cuvine a fi păstrat 
și fructificat cu cel moi adine 
simț al rcsponsabilltațll" — ne 
declara, Ia Stockholm, eminen
tul ecolog italian Pavane. 
Hazardata nu este convingerea 
că am fi atins deja limita supe
rioară a progresului tehnic, cl 
ignorarea necesității vitale pen
tru omenire de a păstra In nu
mele și cu armele redutabile ale 
acestui progres ceea ce trebuie 
să prezervăm pentru viitor. Alt- ____ _ ..___ __
fel, omenirea se poale cufunda petuâ cizelare. Așa cum spunea

tlvilate. faC din România o țară glc al tării nu se poate vedea 
splendidă. Arn nuișlenit-o de la decit din atitudinea responsabila
înalntașll noștri cu toate fru
musețile el, am făeut-o puter
nică restltulndu-1 demnitatea 
binemeritată, l-am creat un loc 
de cinste in riadul popoarelor 
civilizate șl trebuie a-o lăsăm

a prezentului față de mediul În
conjurător.

Preocuparea doblrideșle’ cu 
fiecare zi ce trece forme tot mal 
stăruitoare, mal eficiente. Parti
dul nostru face din grija pen-

ponentă a naturii șl mediul său 
înconjurător care, fără om. n-ar 
mal avea ce „înconjura0. „O 
planetă asaltată de deșeuri, o

urmașilor noștri pură sl Înălță- tru protecția naturii o obligație 
toare ca pe o moșie cu frumu- a fiecărui cetățean. „Comuniștii, 
6Cțlte păstrate peste vremuri , tineretul revoluționar al țârii 

' nu numai prin eacre leaămln- ; "" -- ---------
te, cl șl prlnlr-o muncă dc per- 

tovarășul Nlcota’e Ceaușescu, 
dlnd expresie grijii, atitudinii 
realiste șl responsabile a parti
dului șl stalului nostru Jn 
fața marii probleme a pro
tecției mediului înconjurător : 
„Trebuie să lăsăm moștenire 
copiilor noștri nu numai o Indus
trie puternici, dar șl ape cu
rate, pentru ca să fie sănătoși 
șl el șl generațiile viitoare...".

Prin bunul simț care a ca
racterizat dinlotdeauna relațiile 
românului cu natura țării sale

curs de dezvoltare — șl os cub- tor unanim acceptată șl respec- 
............................ de loț|_ Dacă prin tehnică 

s-a ajuns la „fdnistroză", tot prin 
tehnică (bazată pa o acțiune 
multilaterală, convergentă In 
consens cu natura), ea pot oferi 
lumii leacuri Împotriva acestei 
maladii a lumii modeme.

„Omului care a fost creat de 
natură, li revine sarcina de a 
deveni creatorul naturii — îmi 
spunea naturalistul francez Jean 
Dorst. EI a înțeles ci evoluția 
sa fericită pe acest pămint nu se 
poate realiza în conflict cu na
tura, cl numai In consens cu ea. 
Omenirea tși dă scama nu nu
mai de faptul cl încă n-a fost 
iotul pierdut, ci și de necesita
tea de a acționa prompt pen
tru ca almptomele îmbolnăvirii 
mediului Înconjurător să nu de
vină maligne șl ireversibile. Po
luarea apelor ca" ți poluare» at
mosferică sau poluarea solului 
n-au atins încă teritorii prea 
vaste, cl numai anumite zone de 
mare Industrializare șl de maro 
urbanizare. Excesele comise ta 
exploatarea resurselor epuizabile 
ale planetei mal pot fi corectate 
prinir-o gospodărire chibzuită, 
cu simțul responsabilității fală 
de viitor".

Nu spaima atavică ta fața unul 
Inexorabil cataclism, pe care nici 
o forță din lume nu l-ar mal 
putea evita, caracterizează atitu
dinea omenirii raționale față da 
una dintre cele mal grave pro
bleme alo contemporaneil&tJl, cl 
optimismul, certitudinea că tacă 
se poate acționa, că Încă nu este 
prea Urdu, că n-am ajuns Încă 
ta cea do a ,.23 n a nufărului 
blestemat", dar eă această zl nu 
trebuie așteptată ca o ultimă 
șansă, d exclusă din calendare!o 
vieții pe pămint Problema, o.șa 
cum a demcsnslral-o recenta 
conferință de la Stockholm, Sșl 
are soluțiile ei umana.

Dacă omenirea n-ar cheltui 
pentru îmbunătățirea vie
ții pe pămint și pentru 

dezvoltarea resurselor el natu
rale decit ailt rit cheltuiește 
pentru producerea armamentu
lui — spunea la Stockholm dl. 
A. ÎL Boerma, directorul gene
ral al F.A.O. (Organizația nxm-

linia aici și valoarea contribu
țiilor românești — ou imprimat 
acestei importante conferințe nu 
numai un nivel înalt, el l-au dat 
șl o certă eficacitate".

Alternativa „dezvoltare, sau 
faliment ?" secondată de teoria 
„a produce, sau a pieri î“ și de 
reapariția tezelor ncomalthuste- 
rie cn privire la „explozia de
mografică" nu pot rezista in

H

trebuie să manifeste-o grijă per- _____ ....______________ _
mnnentă pentru protejarea pă- fața posibilităților de care ar 
mintalul, apelor, pădurilor, n " ---------- '
tuturor avuțiilor șl frumuseților 
naturale ale patriei, să lupte 
hotărit Împotriva degradării me
diului ambiant" — se spune In 
„Proiectul de norme ale vieții șl 
muncii comuniștilor, ale eticii șl 
echității socialiste".

La Stockholm, între 5-10 iu
nie 1972. pămintul întreg a 
fost pus să-și privească 

chipul lntr-o oglindă nemJnel- 
noasă. „A vedea in mod sim
plist poluarea doar ca efect se
cundar al progresului — rte de-

dispune lumea contemporană in 
condițiile unei bune cooperări 
intre popoare pe baza respectu
lui și a avantajului reciproc, 
fără amestec in treburile inter
ne și, mal ales, fără perpetua a- 
mffidnțaro a războaielor, pentru 
a rezolva optim problemele le
gato de lupta comună cu efec
tele poluării, pentru conservarea 
unul mediu Înconjurător capabil 
aă asigure o Înaltă calitate a 
vieții pe pămint.

• Că s-au putut obține rezultata 
incontestabile șl rezolvări de

ivcroeazâ .dezvoltarea. 
. _____ .^AUlLLWMul*

a resunselor pămlnlului. După 
calculele prezentata de econo
miști ca piese neîndoielnice ta 
„dosarul poluării mediului în
conjurător". numai Statele Uni
ta (care nu reprezintă mal mult 
de O la cută din populația glo
bului) consumă 33 la sută din 
producția mondială de combus
tibili tatii!. -M la sută din pro
ducția do celuloză, un sfert din 
tot coca ce poate produce In- 

’ traaga omenire ta comcnllîe si
derurgiei și ale petrochimiei, 
o cincime din toata Recoltele de 
bumbac alo pămlnlului. Cel 250 
do mijloano de americani pro
voacă planetei prin Influentele 
nefaste asupra solului, ale utili
zării excesive, nerațlonale, a 
diferitelor substanțe chimice, ’ 
tot at! ta pagubă cit n-ar 
reuși să provoace, dacă ar 
exista, dnd miliarde de in
dieni. Europa occidentală nu 
este mal puțin vorace. Cu 
10 Ib sută din populația 
globului ea atacă aproape 80 
ta sută din resursele epuiza
bile ale pămlnlului. Un euro
pean din țările supradezvoltate, 
sau un american mediu, consu
mă de 30—40 de ori mal mult

V --------------------

meric» de Sod (in special din 
Peru) țari 'lipsită acut de pro
teine. Printr-o astfel de mane
vră care, printre altele, creează 
abundența dc la noî ta materie 
de aJImenic Ieftine și deosebit 
dc nutritive, se Impune subnu
triția restului lumii".

Voluminosul dosar al „me
diului înconjurător" prezentat 
în fața Conferinței mondiaJe do 
la Stockholm cuprinde nume
roase pagini al căror conținut 
eună ca un adevărat rechizitoriu 
făcui lovi tar Itor primite do na
tură din partea acțiunilor ne
controlate sl nechibzuita ale o- 
muiul, Îndeosebi in ultimul se
col. Intre 1882 șl 1932 o șeaime 
din suprafețele agrloolc ale pă- 
minlulul au devenit „margi
nale" sau Improprii unei ex- 
ptoalftri regulate, mal mult de 
o treime și-au pierdut paste M 
la fcită din humus, aproape 
două miliarda da hectare din 
pădurile existenta acum 99 do 
ani au fost distruse, proporția 
pfimlnturilor bogate a scăzut de 
la 83 ia sută din totalitatea te
renurilor agricole, la numai tl,2 
ta autâ.

Poluare.!, după dalele conclu
dente ta care" s-a ajuns in pri
ma jumătate a anului 19T2. nu 
mal înseamnă pur și «simplu ■ 

, „murdărirea1" globulute ’ supra- 
tactacnrea lu! cu reziduuri 1 șl 
deșeuri, Îmbolnăvirea apelor și 
a «olului, otrăvirea atmosferei 
prin gaza nocive d, ta primul 
rind, Jefuirea planetei de prin
cipalele el resurse penirn a se 
produce un Imens volum de 
„bunuri" inutile»

Unele dlntra’ cele mal popu
lare lozinci cub cnre s-au <!&’>- 
fflșurat ia Stockholm — In timpul' 
conferințe! mondiale asupra me
diului Înconjurător — numeroase ‘ 
manifestații de stradă gîăsu- 
lau: „Suficiente constatări, tre
ceți Ia măsuri I Prea multe pro
misiuni, vrem acțiuni I F.cocJ- 
dul Înseamnă genocid 1".

Maladia timpurilor noastre a 
căpătat un nume atroce : „slals- 
froza". Poluarea e doar un 
simptom, slnlstroza dovine o ’ 
atare a planetei In epoca auto
distrugerii mediului Înconjură
tor. DlagM®îscul Implică un 
aingur remediu : pentru a con- 
bctvb viata Pămlnlului. ea tre
buie schimbată ta esență, ta 
aspectele ei fundamentale, in 
sistem.

Măsurile 7 Beți In aparență 
energice, <iio ce dovedesse uneori 
simple paliative. „A aplica a- 
menzi pentru poluare — spunea 
ecologul suedez Arno Rydbek — 
nu Înseamnă dcelt a” percepe 
laxe pentru dreptul de a polua. 
Or, însuși acest „drept" pe 
care șl-l acordă monopolurile 
trebuie abrogat, ea incompatibil 
cu dreptul la viață aj popoarelor 
lumii. Legile Internaționale pen
tru protejarea mediului înconju
rător trebuie să prevadă sanc
țiuni sinonime cu cele aplicate 
marilor acte de genocid. Numai 
In felul acesta poate acționa 
efectiv o reală Cartă a drep
turilor omului asupra naturii—",

„/Aamfoslcjia ocologico" a tinerelului american dosf&țurațfi In ziua doichiderii ultimului «alon automobilistic do la New York 
(prima fotografic). Zeul automobil și produsele sale : gazele toxice (a doua fotografie). Copiilor lumii trebuie sâ li se re-

t

Cunoscuta revistă săplă- 
mlnală franceză „L'EX- 
PRJESS" n publicat nu da 
mult o vastă anchetă cu 
privire la șomajul In rin- 
durile tineretului din 
Franța. Reproducem ex
trase din acest articol.

Un fapt recunoscut ofi
cial : ta Franța, un șomer 
din trei are mal puțin do 25 
de ani. Oficial șl, totodată, 
scandalos. Dinamici, plini 
do fantezie, cu un nivel de 
cunoștințe niciodată atins 
pe vremuri, tinerii or tre
bui să se afio În avangarda 
dezvoltării economice. Or, 
el formează cel mai Im
portant detașament de șo
meri. Muncitori Unerl, po
sesori ai unui certificai dev _ _ —

școală profesională, sau ab
solvenți eu diplome do în- 
vățâmlnt superior fac eja- 
dă la porțile agențiilor <Ie 
repartizare a brațelor do 
muncă.

Tinerii șomeri sînt adesea 
cuprinși de disperare. Iată 
citeva exemple :
• Erich Demuynck. 19 ant, 

din Roubaix, e fără slujbă, 
fi are In buzurotr un certi
ficat de moator pchtrii ter
mocentrale dc bloc.

După șapte luni, descu
rajat, Erich Intră Inlrto fa
brică do texlCe, unde lu
crează „ca un robot", ta o 
mașină da tricotat. Se Îm
bolnăvește șl redevine 
șomer, rflmlne fSră o lcț- 
cnle. Șl-a găsit azil la câ-

lungă durată ta lupta omului 
pentru asanarea mediului Încon
jurător prin îndepărtarea efec
telor poluării șl printr-o mal 
chibzidia Moolre a procedeelor 
de ameliorare a solidul, a apel 
șl a atmosferei, o dovedesc d- 
twa exemple elocventa. Londra 
care, . cu douăzeci de ani ta 
urmă, plătea năvalcl’ unul 
,jîitx>3“ de o Intensitate fără 
ps’ceederr. un tribut de peste 
4 OCT de vieți omenești, lș! spală 
cerul far ceața, ceața încărcată 
de fum șl praf ta suspensie, se 
risipește, Incapabi l & să mal ud - 

Sena, splendidul ‘În
carc traversează Pari- 
poale fi salvată dc 

ta totala devitaUzare prlntr-un 
efort material considerabil, iar 
lucrul acesta nu mal pare uto
pic. Lingă Stockholm, ta Kepal- 
la, am fost invitați să vlziiăm 
o stația .subterană de epurare a 
ajxtlor de canalizare colectata 
prin tunde, «ăpatc ta granit din 
12 locali tfiți, șl curățite tatr-un 
procent do In la suta prta pro
cedeele ftoculăril chimice șl or
ganice pentru a fl apoi, ditjjjl 
readucerea lor aproape ta stare 
pură, deversate ta mare. Evi-

: -.l
poate permite luxul dc a-și cu
rați cu un preț arit de ridicat, ri- 

1 ’ pele” reziduale și a le restitui 
plrnîntulul rcvitallzate. Dar In- *— 
cepului a fost făcut și excmpJcla legendara, „hidră 
atestă posibilitățile de care poa- căreia, daeți, nu 
te dispună omenirea ta scara nc- * '* 
tualulu! proces al dezvoltării 
șaințcl și tehnicii. Ea este ca-

dtalâ pentru alimentație ți agri
cultură) — mediul înconjurător 
n-ar mai fl amenințat șl n-ara 
mal fi avut de ce sâ ne Intllnhn 
Ia o astfel de conferință.

Evident, lupta cu poluarea 
mediului impusxs c'ieltuteil na- m.ra. VteO'Wn» rmrw*

scară’ locala, '

.zorve. alt viitpr decit cel al măștii de gazc.și al jocului pe maldâre do. gunoaie pestilenjiale (a treia fotografie) s ' toată Iumaa^-își
- ■■ f—' j,/r. ‘ ,,, „■ i : —,.H^; ;;

DIN CARNETUL DE ÎNSEMNĂRI AL TRIMISULUI SPECIAL AL „SCINTEII" 
LA CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCO NJURĂTOR ■

rețete comune toate almptomele 
din. evoluția bolnavului 7 Poate 
câ numai anumite părți ale Iul 
nu fost atinse de maladie, iar 
proliferarea bolii poate fi stă
vilită șl, ceea ce plnâ acum 
s-a dovedi: grav coniamlnat, se 
va putea remedia prta -eslsil 
de sănătate a organismului iocă 
t'năr 7 Posibil. O .congenitală 
înclinație către optimista he-ar 
obliga să credem că așa este. 
Șl trebuie e& fie astfel I Căci, 
daca n-ar fi așa. lu I ce bun fă 
mai trezim conștiințele 7

Sintetizate în citeva fraze, ■ 
problemele mediului înconjura^ 
tor și alo poluării lui, așa cum 
apar în optica celor mal muîți 
specialiști, pot fl enunțate slm-- 
piu : resursele pămlnlului nos
tru sînt limitate și 'natura s-a 
dovedit vulnerabilă Iu loviturile 
primite dc ea din partea omu
lui. Cantitățile de aer și de apă, 
ca șî resursele de energie șl re
zervele de materii prime nu stat 
Inepuizabile. Ducă poluarea ă- 
pelor și a atmosferei nu înce
tează. riscăm să aducem daune 
Ireversibile proceselor naturale 
de care depinde însăți viața o- 
m uliii.

Logica ce străbate aceste con
statări devenite în ultimi! ani 
bine cunoscute opiniei publice, 
nu poate fi pusă. în es 
la îndoială. Șl totasl) nl se nare 
prematur șl hazardat a afirma 
că omenirea a atins culmea 
progresului el tehnic șl că au 
toft cunoscute șl stiidlate ta a- 
mănunțltne toate resursele de 
energie de care dispune pămîn- 
tuL „Dar ceea ce cunoaștem șl

‘Intr-o nemărgl- s-a edificat la noi, de-a lungul clara la Stockholm un delegattransformate
niil „magma cloaca", o faună 
Infirmă, o floră de Ierbar devi- /____________ _______ ,
tnllzat, ca intr-un sinistru pano- conjurător. A sosit Insă și tlm-
pilcum al morțil. nu pol forma pul legilor scrise, acceptate 
cadrul viitorului pentru genera- de toți șl obligatorii pentru toți, 
țiile ce ne urmează pe șplendi- catiâbfje «ă apere mediul am

biant la care vrem eâ trăim si 
sâ prosperăm, ca pe una drn bo- ___________ _ _
gățlilo de căpetenie ale tării, nomlce a țârilor ce aspiră " în 
O adevărată morală a mediului mod Justificat către progres, 

Falsul avertisment ci. urmlnd 
căile bătute de țările supradez- 
voltate se va ajunge obligato
riu Ia aceleași efecte nocive a- 
sapra mediului, n-a avut șl nu 
putea să albă darul de a con-

timpurilor, prin legi nescrise, o algertan — Înseamnă a Îndrepta pabilă să răscumpere ipoteca po 
adevărată morală a mediului In- progresul Împotriva Iul Însuși care i-n acordat-o natura in-

si a deposeda In mod temten- credlnUndu-l-se omului spre a-1

nive pe baza unor acțiuni de 
anvergură, la scară locală, 
națională, zonală sau planetara. 
Protecția mediului Irionjurălor 
interesează șl angajează Întrea
ga umanitate : pcțxnxele. gu
vernele, industrie, educația, 
Insiltațilte de cercetări ți 
organismele Inuanaționale, !ji- 
«dusiv Qrganizația Națiunilor 
Unite caro nu poate acționa in 
mod eficient decit pe baza res
pectării principiului universali
tății Înscris cu literă de lege in 
Carta ei. . ..

cadrul viitorului pentru genera- 
r- .: -
dul glob albastru care. In peri
oada Iul dc copilărie ți de puri
tate, a născocit atîtea legende 
despre meleaguri de vîs ! —
ne descria viziunea sa asupra ________________ ________
unei lumi „posibile", cunoscutul zultatul unul.Îndelungat proces 
oceanograf _ francez .’

parea acestor legende pe alte 
planete ? Dar leagănul vieții 
noastre a fost șl va rămfnc pH- 
ndntul, acest elipsoid guvernat 
de legile multimilenar stratifi
cate ale universului șl de inte
ligența fără seamăn șl fără egal 
a omului. De ca. numai de en, 
de nccnsLă Inteligență colectivă, 
mereu nepotolită, mereu capa
bilă de a declanșa noi forțe con
structive. depinde acum rezolva
re» echilibrului necesar dintre 
om șl natură, pentru ca vlnța pe 
pămint să merite a fi trăită".

Și merită. Noi. românii, a- 
vem, t> țară do invidiat. Arare
ori natura ?l-a pus la contri
buție generozitatea el pentru a 
crea un astfel de colț de lume

bine cunoscute opiniei publice, Jn care tota.il fl slno-
nu poate fi pusă. In esența ei, npn eu cuvlntul armonie. Tripla

„-Intr-o anchetă Internațională^ 
pa icina mediului Înconjurător 
publicată de „Almanahul Scta- 
tetaclBK^-.pnuLditatre tearUcț-Ț 
panțl asemăna tjolunrea cu 
____________ ’ ă de la Lerna", 

—_ -J l-?(6e tăiau
toate capelele deodată, in to
cul unuia singur retezat 11 
creșteau alte șapte; Recenta 
dezbatere mondială da la Stoc
kholm, la caro au luat cuvlntul 
reprezentanții a peste o sulă da 

Astata șl al cltotva zeci de orga-

8

țios silința contemporană, de servi ta nevoile sale. 4------ .
principala el capacitate de a Ilăscumpăraroa acestei Ipoteci nlzațll internaționale neguveraa- 

nu k poate face prin dwaarațli mentale^ a demonstrat, auț, pnn 
solemne și cuvinte patetico, cl 
prin acțiuni concrete,’ prin coa- 
certarea eforturilor către un 
scop comun. Tn numeroase țări 
au fost adoptate legi drastica 
menite să protejeza mediul În
conjurător. Se prevăd (de pildă 
Jn Elveția) pedepse grele — ti
neta Impunind Închisoarea pen
tru cel ce se fac vlnovnțl de cri- 
mo împotriva mediului ln-

rezolva poziilv toate proble
mele ce decurg din aplicarea 
el In dezvoltarea puterii eco-

vMunea 'sa asupra înconjurător este totodată re-
-war--sw- —- Jacques de educație cetățenească, de !n-
Cousteau... Să căutăm întruchi-, formare îi de cultură, fără de

• ■ ■- -- gar(J n(d o ijyjg m.ar putea fl
aplicată. Am; moștenit o tară .__ __ ___ _____ _________
flplendtdâ dar ființa el mal noar- vlnge pe nimeni. In fond, cu 
tâ litoă cicntrlclle unor răni ...................
adinei provocate de o epocă ta 

1 rayre guvernau exploatarea, pro
fitul maxim .din Kloărcorea ne
controlată a bogățiilor soiului el 
ale subsolului In dauna ■ valo
rilor ce se cereau fructificate 
cu chibzuință. Păduri, tăiate la 
„ras", terenuri erodate, pâm!n- 
turl stoarse de vlagă. în Impe
tuozitatea construcțiilor gene
rate de elanul nostru revoluțio
nar șl de ambițioasele planuri 
de edificare a unei ■ Româ
nii moderne, nu fiecare dintre 
cel datori au ținut cont plnă Jn 
uitimoie consecințe de efectele 
secundare ale progresului și 
dezvoltării asupra echlllbruiul o- 
co’oglc. Din fericire, comparativ 
cu gradul de poluare atins de 
alte țări, stațetn încă denarte do 
„censul- al unsprezecelea". Dar 
dacă românului II place ®ă aflr- _ 
me că „ziua bună se cunoaște rllor aparflnlnd covlrsltoarei 
de dimineață", viitorul ecojo- majorități a țărilor aflate ta

nosdnd evoluția procesului de 
dezvoltare cu toate Implicațiile 
sale, nimeni nu poale fi astăzi 
obligat sâ adopte cine știe ee 
„căi bătute" date drept rețelar 
ol progresului—".

Flecare țară lșl cunoaște ne
voile și posibilitățile, șl tocmai 
cooperarea șl schimbul de ex
periență ta găsirea soluțiilor 
optime ale dezvoltării conteni- 
porane constituie caracteristica 
timpurilor noastre. „In acest

Ipostază a reliefului nostru, 
clmpla mănoasă, dealurile cu 
livezi, munții semeți Inyeșmln- 
tatl In păduri sl pășuni arase, 
o rețea hidrografică ce blnecu- 
vlnlează cu ape cristaline un 
pâmtal de prodigioasă produc-

er/ cw

‘ ■-
mlr.u! tinerilor muncitori ‘ 
din Roubaix. ■ -

o Marc Stephan. 23 de 
ani. nro Ho! an! de studii 
la Școala de chimie din 
Lyon, după ce a urmnt șl 
niște cursuri de matematici 
Buporioarc. A obținut o di
plomă de inginer. L-om 
Inlllnlt ia Paris la agenția

conjurător. O gravă răspun
dere morală șl materiala În
cepe 
celor
deBaj.,.
lumii, de la individ ta colectivi
tăți întregi, fără acordarea de 
„circumstanțe atenuante". Pen
tru interzicerea deversării ape
lor reziduale, a împroșcării at
mosferei cu gaze nocive și pul
beri. In suspensie, pentru agre
siunea sonoră, pentru stăvilirea 

sens — ne declara dL Maurice valului de otrăvuri- emanate ta 
aer de cele un sfori; de miliard 
de țevi de eșapament ale auto
mobilelor care circulă pe șose
lele globului există remedii teh
nice aplicabile, cu rezultate efi
ciente. Aceste remedii nu se cer 
decit a ti generalizate șl Înscrise 
ca obligatorii !nlr-o morală șl 
legislație a ‘mediului lnconjură-

Slrong, secretarul general al 
Conferinței de la Stockholm.— 
am reușit să operăm tocmai pe 
unul dintre cele mal propice 
momente din pregătirea con
științelor. Aportul de Inteli
gență In desfășurarea dezbate-

ața unor -porți închise
pentru brațele de muncă. 
De op1. luni de rile caută de
lucru. Cu privirea stinsă, 
gesturile obosite șl vocen 
tremurătoare, arată ca un 
om care și-a pierdut orico 
iluzie.

o „Debulnnțll nu sînt 
admiși” — o rezoluție frec
ventă pe cererile de ser-

vleJL Atunci unde să de
butezi 7 Tută o întrebare 
pe core și-o pune 'In fie
care zi Nelly Hesberick, o 
fată din Limoges, de 21 de 
ani. cu certificat de a- 
jutor dc contabil șl diplo
mă de dactilografă. „Am 
trecut examene, fel de fel 
de teste, pentru ca in final

să fiu respinsă mereu, pe 
motivul câ_. nu mai lucra
sem nicăieri'’ — spune ea.

Situația apare dramatica. 
In timp ce numărul șome
rilor cu diplome crește, e- 
conomla suferă din lipsă 
do lucrători calificați. 
..Lipsa do specialiști ne-a 
făcut să pierdem 1 milion

1
Vljsi,?,
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să apese pe umerii 
care și-au Însușit dreptul 
polua mările q! oceanele

de frânei ki cifra de afa
ceri din 1971“ --- afirmă 
Roger Plllet, directorul So
cietății do automatizare —- 
,-Sogâmo", descentralizată 
din 1907 la Salnt-Junion, 
la 30 de km de Lîmogi 
Plllet credea că ți-a fac 
blrte calculele.
ea te un. important rezervor

. _ _ lC51t
Limoges

L-
Iffeg:

conținutal dezbaterilor cit, ln- 
deosebi. prin programul, da ac- 
țlune șl prin Declara<,ia asupra 
mediului lnconjurfftoir adoptată, 
că Herculesul capabil sâ răpună 
această ftară există, și că nu- 
mdn lui este cooperarea dintre 
toata statele lumii ta spiritul în
țelegerii ?! al respectului între 
popoare, singurele capabile să 
ofere măsuri convergente pentru 
atingerea unuia șl aceluiași scop 
— ridicarea calității vieții pa 
pămint, nu prin „tehnologic" și 
prta tafrinarea dezvoltării, ci 
tocmai printr-o dezvoltare rațio
nala. șttințIEc planificată, ta ar
monie cu legile naturii. Dar, așa 
cum spunea reprezentantul țârii 
noastre la această amplă șl pres
tigioasă dezbatere, dlnd glas 
concepției românești cu privire 
Ia măsurile ce se Impun a fi lua
te pentru conservarea șl îmbu
nătățirea mediului vital al o- 
menlril, acest Imperios deziderat 
al lumii contemporane nu poate 
fl atins șl îndeplinit decit prin 
Instaurarea pe Întregul pămint 
a unul climat de pace șl de 
securitate, singurul propice unei 
rodnice colaborări intre toate 
popoarele globului.

!;

de mină de lucru, Iar 
Snlnt-Jiinlen este dotat cu 
o școală profesională ul
tramodernă. Acum, el dez
văluie Insă un adevăr a- 
mar. „Elementele bune din 
Sxlni-Junlen se duc ta Li
moges să-și focă ultimele 
clase de liceu, înainte de a 
deveni șomeri cu diplomă. 
Iar din centrul școlar din 
Salnt-Junlen nu Ies decit 
ucenici, pe care-1 pot an
gaja doar ca salahori".

Există numeroasa cauze 
ale șomajului in riadul tl- 
noroluluL Restringerea ac
tivității In uncie ramuri și 
regiuni are un rol; creș
terea demografică, de ase
menea. In urine, condițiile 
de lucru, de igienă ?! de 
securitate a muncU sînt a-
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deaca Intolerabile. Meseria 
de muncitor nu mai este 
„brățară de aur", Iar faptul 
cS se recurge la forța de 
muncă străină a devalori
zat-o șl mal mult.

în acest an, universitatea 
din ChnmMrj- pregătește 
121 de Ucențtațl in psiholo
gie. „Nu avem locuri dorit 
pentru 2 sau 3 oameni. Ce 
vom face cu ceilalți 7“ — 
se Întreabă agenția locală 
pentru brațele de muncă

Astăzi — conchide auto
rul anchetai — tineri mun
citori șl siudențl, caro nu 
au reușit să se tatllnească 
în uzine, stau laolaltă in 
sălile de așteptare ale bi
rourilor de plasare...

J
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Sosirea unei delegații a Federației

din Milano a P. C. Italian
Vineri după-nmlază a sosit o dc- 

»e a Federației din Milano a 
iului Comunist Italian, care, 

fnce o vizită in țara noastră, Ia .in
vitația Comitetului județean Brașov 
ol P.C.IL

Delegația italiană este formată din 
tovarășii Gianni Cervettl, membru al 
C.C. al P.C.I.. prim-secrctar al Fe
derației din Milano a P.CJ.. condu- . 
cătorul delegației, Ruggero Donai urni 
șl Augusto Castagnn, membri ai C.C. 
al P.C.I. șl ni Biroului Federației, 
Dina Caprara, membră a Comlte.lu-

lui Federal, Ugo Carrctla, membru 
al Prezidiului Comisiei federale de 
de control de partid.

La sosire, oaspeții au fost aalulați 
dc tovarășii constantin Drflgan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. ni P.C.R., p-lm-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.H., 
Constantin Vaslliu, adjunct de șei 
de secție la C.C. ni P.C.IL, Ștefan 
Antoniu, secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., do activiști 
de partid.
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a campionatului de primita cu
» r

ipe în divizia A) și 
internațional au de-

viața i nte r n ați o n a I ă

Festivitatea absolvirii Academiei 
militare de către o nouă promoțiew ,

Vineri dimineața n avut loc festi
vitatea' prilejuită de absolvirea Aca
demici militare de către o nouă 
promoție de ofițeri do comandă șl 

’■ "stat major șl de către prima promo
ție de subinfflncri militari. La so
lemnitate au participat general do 
armată Ion Ion iță. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul Forțelor Armate, 
adjunct! al ministrului Forțelor Ar
mate ®î ministrului- de interne, ge
nerali șl ofițeri superiori, cadre di
dactice, ofițeri elevi și elevi ai aca
demiei, Invitați.

Cu acest prilej,, din partea .condu
cerii de partid șl dc stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușcscuf co
mandant suprem al Forțelor Armato 
ale Republicii Socialiste România, 
generalul de armată Ion Icnită a 
transmis noilor absolvenți un roiul 
călduros, le-a adresat felicitări pen
tru rezultatele obținute tn pregăti
rea militară șl de specialitate, in ri
dicarea nivelului lor politico-ideolo
gic șl le-a urat succes deplin in În
făptuirea sarcinilor dc răspundere 
ce le revin In Întărirea capacității 
de apărare a patrleL Subliniind , că 

' absolvirea academiei de către noua 
promoția de cadro militare cu pre
gătire superioară are ioc In condi
țiile puternicului nvlnt constructiv 
generat de Conferința Națională a 
partidului, în atmosfera Insuflețl- 
toare cu care întregul nostru popor, 
lntlmplnlnd ziua do 23 August șl cea 

• de-a 25-a aniversare a proclamării 
Republicii, insert o noi și- importante 
succese In Înfăptuirea planului cin
cinal înainte de termen. In opera de 
edificare n societății socialiste multi
lateral dezvoltate, vorbitorul a evi
dențiat răspunderea ce revine absol
venților in funcțiile Încredințate, 
faptul că, prin rolul șl misiunile în
credințate, el trebuie să se afirme in 
permanență ca specialiști militari șl 
activiști politici, să-și desfășoare în
treaga activitate pornind consecvent

de In cerințele politicii partidului 
nostru, mllltlnd neabătut pentru tra
ducerea tn viață a acestei politici.

Intr-o atmosferă dc puternic entu
ziasm, particlpanțll In festivitate au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care 60 spune, 
printre altele : In acest moment so
lemn, gindurlle noastre, nle ofițerilor 
absolvenți — promoția 1072, se În
dreaptă cu dragoste fierbinte șl cu 
nemărginită recunoștință spre Parti
dul Comunist Român, spre Comitetul 
său Central, spre dumneavoastră, to
varășe NLcoîae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru.

Folosim acest prliej pentru a ne 
exprima Încă o dată deplina adeziune 
față de politica internă șl externă a 
partidului și stalului nostru, față de 
istoricele hotăriri ale . Conferinței 
Naționale a partidului, angajlndu-ne, 
totodată, să acționăm neobosit pen
tru aplicarea In viață a acestor hotă- 
rirl, pentru întărirea continuă a ca 
parității combative a unităților și 
marilor unități, pentru educarea mi
litarilor In spiritul devotamentului 
nemărginit față de patrie, partid și 
popor, față de cauza socialismului șl 
comun tamuluL

Pregătirea obținută In academie p 
vom. continua șl perfecționa In uni
tăți șl comandamente, fiind convinși 
că școala a constituit numai o treap
tă In formarea noastră ca specialiști 
militari șl activiști politici.

încredințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom sluji cu 
credință idealurile poporului romăn, 
dărulndu-ne Întreaga noastră capaci
tate și putere de muncă cauzei apă
rării pfimlntulul străbun, cuceririlor 
noastre socialiste, independenței șl 
suveranității naționale a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Noua formulă i 
rugbi (cu 14 cehi; 
bogatul calendar I 
terminat forul de specialitate să gră
bească inaugurarea sezonului ; cam
pionatul tncejxi ir.tir.e șl se vn în
cheia tlrzlu, către finele ' " '
cembric.

Cum m știe. In primo categorie 
vor activa echipele Universitatea Ti
mișoara, Știință Petroșani, Dlnamo, 
Steaua, Grivlta roșie, Farul Constan
ța, Precizia Săcele, C.S.M. Sibiu, Rul
mentul Blrlnd, Politehnica Iași, 
Sportul studențesc. Gloria, Construc
torul Suceava, Vulcan București.

Un fapt îmbucurător ■ este că, pe 
zi ce trece, rugblul Lțl mărește aria 
ile cuprindere. în țară, numărul cen
trelor rugblstlce crește mereu. Alăă 
turi do Iași, Timișoara, Petroșani, 
Blrlnd, acum avem și Sibiul, Con
stanța, Sucanvn, Brașovul (SScclc). 
Notabilă ta acest Început de sezon 
este’ și atenția care se acordă ju
niorilor, In general tinerelului. Mi
nisterul Educației ți învățămlntului. 
In colaborare cu Federația de rugbi 
ți LE.F.S. nu Inițiat o acțiune meni
tă să facă cunoscut acest joc spor
tiv In lumea școlarilor, prin Intro
ducerea In programa școlilor gene-
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rale a rugbiulul educativ. Alături 
do această măsură vom sublinia e- 
xlstența concursului școlilor sporti
ve eu secții de rugbi (10 la .număr), 
a campionatului școlilor profesio
nale, a campionatului liceelor.

Pe plan internațional, in acest 
sezon calendarul F.R.R. este destul 
de bogat țfi=. Începutul lunii octom
brie, echipa României va efectua un 
turneu de trei jocuri in Anglia. în 
noiembrie sint programate jocurile 
Românie—R.F. a Germaniei și Ro
mânia—Franța, anuală Intllnlre ; In 
cadrul „Cupei Națiunilor* — F.I.R.A.. 
Să nu uităm, totodată, că in prLmft- 
vnra anului viilor vom organiza tur
neul internațional do Juniori pentru 
„Cupa FJ.TLAfi*.

Cucerirea' „Cupei campionilor eu
ropeni", dșligarea „Cupei NațiuiiIIor" 
F.I.R.A, ocuparea locului I ș! cuce- 
rlrea „Cupei F.I.1LA." Io recentul 
campionat Internațional al juniori
lor de In Roma, iată succese care 
obligă pe conducătorii federației, e- 
chlpele. șl pe jucători ts& privească 
cu toată seriozitatea activitatea lor 
in sezonul care Iriccp?.

Prof. Camll MORTUN

■ ' ;| , r ț j ț- 7 V;.“. ț.-

Șah: DIN NOU REMIZĂ IN MECIUL SECOLULUI

Cel doi mari maeștri de șah, aflațl 
In disputa pentru titlul mondial (de
ținut do Spasxkl), nu au putut În
cheia, după'cum se‘șUe, partida a 
15-a In timpul regulamentar de joc. 
După dnd ore de la prima mutare, 
partida s-a întrerupt ; era miezul 
nopții de Joi spre vineri. Apreciind 
(sau, mal blne-zis, antidpind) șan
sele rezultate după efectuarea a 10 

, de mutări, dte se făcuseră p!nă In 
Întrerupere, specialiștii considerau 
că Fișcher (cu negrele) se află Intr-p 
situație mai bună, deși Spasski are 
avantajul a doi pioni In plus. Iată 
Insă că Ieri ■ dupA-amiază In reluare.

Fischer a constatat că mutarea 
4l-a a lui Sjjasski (dată in plic, 
Întrerupere) nu-i iasă altă speranță 
declt remiza. Fischer a efectuat 
mutarea corespunzătoare, care a 
dua la „șah ’ etern", astfel că arbl- 
trul a consemnat egalitatea la mu
tarea a 43-a.

înaintea celei, de-a lS-n partide, ce 
i, 'urmează șă albă loc duminică ceara, 

scorul este de 9—0 In favoa
rea lui -Fischer. Pronosticurile, p~l- 
vinr! victoria sa finală'slnt, desigur, 
mereu mai numeroase. Spasski păs
trează, totuși, destule șanse de a nu 

■ pierde titlul.

a 
la

În cîteva rînduri
fis fi." ' ăfi-ă Ifi .“fi fi 5-

CLUJ (Corespondentul „Sclnteli", 
Al. Marașan). Vineri după-amfazA, 
In Sala sporturilor din Cluj a avut 
loc un med internațional de lias2 
chei Intre selecționata universitară 
QuJ șl selecționata Universității Pen- 
sylvânta din Philadelphia (S.U.A.). 
Joc frumos, spectaculos, aplaudat de 
spectatori. A Învins selecționata uni
versitară clujeană cu ‘ scorul 
08-(52 (34—31).

• Teniamanul nostru 
Năstase s-a calificat In sfertu
rile do finală nle turneului In- 

. torhațlonal de ' In Toronto (Ca
nada). El l-a Lnlllnlt In turul 
trei pe indianul Anand Amri- 
traj, pe care l-a Învins in 
două seturi cu 0—3, 0—1.. Ita
lianul Adriano Panatta l-n În
trecut cu 6—4, 0—2 pe ameri
canul Roscoe Tanner, iar fran
cezul Patrick Prolsy â dispus 
cu 6—2, G—l do Japonezul Kn- 
miwazunn. Tn turui dai' al pro
bai de dublu bărbați, , cuplul 
Iile N'ăxtese — Ion Tiriac n 
clștlgat cu, 6--I, 6—4 partida 
susținută cu jtoj-cchea colum- 
btană Ivan Molina — Jlro Ve
lasco.

FOTBAL. — La Brazzaville, In ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial, selecționata Republicai De
mocratice Congo a intllnll reprezenta
tiva Nigeriei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1, TENIS. —? în primul 
tur nl turneului internațional de te
nta de la Fort Worth (Texas), jucă
torul american Jeff Borowluk (In 
virată de 22 de an!) a obținut o sur
prinzătoare victorie (6—4, 4—0, ii—2) 
In fața celebrului, campion austra
lian Rod Laver. ATLETISM. — Pe 
stadionul „V. I. Lenin"' au Început 
campionatele de atletism nle orașu
lui Moscova, la startul cărora slnt 
prezenți șl membrii lotului olimpic. 
In prima zi au fost stabilite trei 
noi recorduri unionale : EvghenI Ar- 
zanov — r-13'fi.VlO In 8®0 m,i Nlkolnl 
Piiklakov - 13’33”M.O in 5QTO m șl 
Rnșld Șarafudlny.fi — 7’50?W10 ta
3» m plat AUTOMOBILISM. — 
După disputarea a 31 do probe spe
ciale (din cele 0-1 prevăzute), In „Ra
liul OlJmp!c-72“ conduce, francezul 
Jean Pierre Nicolas („Renault A1- 
phine"), urmat de vest-germanul 
Walter Roehri („Ford Cnpri") șl en
glezul Tony Fall („B.M.V/.").

ii
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bllHI I FERENTARI — 15,50; Ut; 
39,15.

a a -a Directorul : COSMOS — 13.3J; 19.
<1° (S3 H f? fSD a w K,) <*o leghe sub mări 1 DRU-& H 1<£Ș MUL SARI! - 13; 17,33; S3.

îj

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 18 AUGUST 1372

FOND GENERAL DE PREMII :
1 033 577 lei, din care 101 693 lei rcjjort

EXTRAGEREA I ; 14 72 40 67 10 57 
20 61 16

EXTRAGEREA A
7B 60 22 55

Plata premiilor vn începe In Ca
pitală de la 28 august ptaă la 2 oc
tombrie;',!n țară de! la ^'’august 
plnă ta 2 octombrie 1072 inclusiv.

“ ’ l(<t SiAf

vremea
r .
11 ■nanaiBKzs:

14 4
1 j-fi'

II-A : ■49 23 73

slab. Temperatura maximă a fost de 
31 grade. ;

Timpul probabil pentru zilele
20, 21 și 22 august. în (ară :- Vremea 
va fi instabilă și răcoroasă, mai ales 
In prima parte a intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi, mai 

de descărcări electrice, mai' frecveh- 

nord a țării. Vlnt potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată, Tempera
turile minima vor fi cuprinse intre 
9—19 grade, tar maximele intre 18—23 
grade. La București : Vreme in
stabilă, mal ales la Începutul Inter
valului. Cerul va fi schimbător. Vor

! •'. I de

. ' , In prima pari ________ ______ ______
, va fi schimbător, v'or cuden ploi, mai

Ieri In (oră : Vremea a fost In ge- ales sub formă de averse, însoțite 
neral Instabilă In cea mal mare par- 
ta a țăriL S-au semnalat frecvente t0 jn zona de munte șl jumătatea de 
descărcări electrica ți au căzut a- - --■•••
verse locale de ploaie. Vlntul a su- 
flai slab pină la potrivit, Tempera
tura a înregistrat o scădere față do 
ziua precedență. I-a ora 14 oscila in
tra 19 grade ta Ocna Sugatag șl 39 
grade la I-llrșova. Izolat, In munții 
Ceahlău, a căzut grindină La Bucu- vyro. >a u «wu.uau».
rcșil : Vremea s-a răcit, ușor. Cerul cădea ploi .de scurtă durată. Vlnt
n fost variabil, mal mult noros .după potrivit. Temperatura In scădere u-,
amiază Vlntul a suflat în general

i

fi fi î" 'fit fi'- fi fi -V -fi.- • fi-. ■ ;-fi i"1, (
■ Teatrul Glulețtl (la Arenele 
ltomane) : Omul care a varul 
moartea — Î5.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. T6- 
nase“ (la grădina Boema) s Trits- 
nlml meu drag — 11.
a Teatrul de revistă ți comedie 
„Ion Vaslîescu" (la Teatrul dc vară 
„S3 August") : Cine arc dor pe 
lume —.39.
a Teatral evreiesc de stat i Dlbuk
- 1SJ0.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" 1 Pe plaiurile Mioriței
- IM®.

e zww ae legne sud mari i uitu- 
MUL ȘAHII — 13; 17,33; S3.
• Robin Hood : PACEA — 18,45; 
18; 30.
a Amintiri bucureștene ■ 
PURI NOI — 9,45—19.13 tn 
nuare.
a Legenda ■ CRINGAȘI — 
17,45; *5.
a Desculț In parc t MOȘILOR — 
13,30; 1B. la grădină — $3.15.
a Cermen s VTTAN — 15,30: 18. 
a' Jocul de-a moartea 1 ORA,ULNA 
VJTAN — »,1B.
a Mlhall StrogoH : PROGRESUL
— 15, J®: 18; El,S3.
a vedere do pe pod 1 RAHOVA
— lbfiîa; IS; 39,15.

TTM- 
contl-

cinema
..fi fi,l'\fi

o Bărbați cumsecade ■ CENTRAL
— 0; 11,13: 13,31; 1S; lBjfl; 93,53.
o NIRoledna BuraaC 1 FESTIVAL
— 9; 11,15; U>i 16; ie,M; SI.
• Războiul minelor 1 LUMINA’ — 
9; 11,13; 13,33; 13; 15,13'; 13,33.
e Creierul! BUCUREȘTI — BjB; ■ 
11;' 13,3®; ÎS; 18,13; SI, SCALA — 
8.S3: u; 13.35; lt; 18,30; 31, GRA
DINA FESTIVAL — 1M5, GRA
DINA SELECT — 39.
q mnecuvlutațl animalele șl co
piii ! PATRIA — B; 13; 13; 18; SI, 
CAPITOL — 9.33; 11.43; 14; 16,15; 
IM®; 29,45, la gr Adina — 19,45.
O Tintin Șl Templul Soarelui t 
FLOREASCA — 13,M; 18; M*.
a Dacie marți, e Belgia : FERO
VIAR — B; 11.13; 13,30; 13,43; 15,15; 
Sfl,45, MELODIA — 8,45; 11; 13,El; 
IS; IB,»; 39,45, MODERN — S; 11,13; 
13,33; 16; 13,15; S3,30, Ia grădină
— sa. .
a Procesul unei stele 1 LUCEA
FĂRUL - ®; 11,15; 13,39; 18; 13.33; 
îl, GRADINA DOINA — 20, FAVO
RIT — S.13; IJ.ro; 13,45; 16; 18,15; 
30,39.
• Tudor « MUNCA — 18; 19.
a Ferma din Arizona t VICTORIA
— s; U»; 15: ,19.k. flamura — 
0; 1LS3; 1«; lljl, AURORA — 9; 
12,3®; 1S; 10,15, la grădină — sa. 
a Program de desene animale 
pentru copil — 9,43; 11, O afacere
— 12,3®; 15.3J; 1B; s®ă® : DOINA.
a Aventuri la Marea Neagră 1 
FLACARA — 15.30; 1®, LAROMET
— 15,50; 1®, POPULAR — 15,3®; 1®. 
a Balada Iul Cable Hogue : EX
CELSIOR — «,45; 11; 13,M; IB; 1(1.33; 
55,45, GLORIA — MO; 10.45; 13.15; 
15.45; IMS; 20,43. TOMIS — 8,43! 
11; 13,15; 15,30; 1®, la grădină — 
13,15.
S Jandarmul la New Tort — 10;

; 14; IS: 18,13. Duminică la New 
York — S3.3O : CINEMATECA (sala 
Union).
a Naufragtatl tn spațiu : G Hl VI
TA — B; 11.43; 16, 10,30, VOLGA — 
S; 12; 15; 18; «3.45.

I a Fanlan la Tullpe a ARTA — 
15,30; 11. Ia grădină — 23.15.
S Lupul negru a LIRA — 13,323; IB, 

grădină — 29,15.
1 a LTUmul tren din Gun Hill 1 

DACIA - 9; 11,13; 13,K; 10; 18,15;
I M,M.

a Nevăzut, necunoscut 1 VHTO-
1 RUL — 16; 18: 20.
1 a Trel din Virginia a BUCEGI —
' 18,43; 18. CIULEȘTI - 15,33; 18;

sw. ■
a O afacere a SHORTT A — 10;
12,31; 13.
a Apa vie a MIORIȚA — 17.»; 19. 
a Exploda albă a COTROCENI — 
16,30: 1®; S3.IS.
a Casa de sub arbori a BUZFSTI 
— 15.20; 18, la grădină — 23,15. 
o Waterloo a UNIREA — 18.
a Fredy șl dntecul preriei a GRĂ
DINA UNIREA — 19.45.
a Mărturisirile unul comisar de 
poliție făcute procurorului repu-

tv
i PBOGBAMUL I
O.OT Deschiderea emisiunii. Telex. 
8,03 Biblioteca pentru toți „George 

Coșbuc". Participă : Dumitru 
Mlcu și Gavril Scrtdon o Via
ța șl opera. Fam documentar. 
Comentariul : George Gană 
_ . filfi:.: 1 ouRetul
neamului meu..." — antologie 
din lirica lui Georgs Cojbuo 
In lectura actorului Marcel 
Glngulescu.

e,M De vorbă cu gospodinele. 
io.cî To’eencldopedla.
10,50 Panoramic ștUnțUlc.
11.15 Emisiune de divertisment.
12,2® In slujba sănătății. Emisiune 

do educație sanitară. Comba
terea vectorilor unor boli 
contagioase. Invitatul emisiu
nii : dr. Sanda Blbert-Moroea- 
nu. Realizator : dr. ALÎons 
Profcia.

13,13 Telejurnal.
18,3® Deschiderea emisiunii 

dupâ-amlază. Emisiune 
limba germană.

18.15 Itllm, tinerețe, dans.
19,08 Arta plastică : „Expoziții 

artă plMtică ‘ “
românească* 
Dan IlăuUcă

19.15 Publicitate.
IS,S3 ÎMI. de seri.
1S,U Telejurnal a In cinstea. zilei 

de SJ August — marea în
trecere la zi.

2i3,19 Teleenclclopcdla.
20,M Film serial : Mannlx — epi

sodul in. „Fugi oiță, fugi".
31,49 v-nm rezervat un loc... I Eml- 

aluno muzlcal-dlsiractlvă ta 
care iși dau concursul actorii 
Rodlca Tapalagă, Dodl Calan, 
Ileana Sandu, Marcel Anghe- 
Jcscu, Ștefan MJliăltescu- 
Ilr.’illa. Nucu PSunescu. Ma
rian Hudac, Nlcu Constantin, 
Sorin Gheorghiu, Ion Angliei, 
Dumitru Ghesa. Dumitru Du- 
nen, Ștefan Sloboda. Vor cfn- 
ta : Angela Moldovan, DIdn 
Drftgnn, Aurelian Andreeseu, 
Standu Slmlon, Cristian Ciu
botarii. Dansează : Cristina 
Dan, Florin SearlaL Sceno
grafia : Zamfir Pasula ; Ima
ginea : Gheorghe Dăftăllft ; 
redactor muzical : Dan Je- 
lescu. Realizatori : misabela 
Mondanos, Vlad IJâtcă.

23.55 Tetei unul
M.M-’Cu o săptămînS Înaintea des

chiderii Jocurilor Olimpice de 
vară de la Mllndien.
Pil OG HAMUL H

15,3® Agenda.
18.40 Utoral "73. Al VTH-lea festi

val național da îoldor.
17,05 Reportaj bucureștean.
17.25 Pagini muzicale de mare 

popularitate.'
17.55 Film artistic : „Corul începe 

la etajul III". Cu : Ștefan 
Clubotărașu. SHviu Stăncules- 
cu. Irinn Gărdescu. Regla : 
Frandsc Munteanu.

a „SInt SuHe» in

de 
In

„_________de
contemporana 

(ID. Prezintă : 
șl Ion FrunzelU.

Expozițu „România 72
viu interes
Comitetelor regionale de partid 
din Ucraina. Dc asemenea, s-au 
aflat In vizită consulii generali 
șt consuUi economici din țările 
socialiste, acredi(a(i la Kiev.

Concomitent, Expoziția indus
trialii  ----- "" '•
o î .
llfti și reprezentanți ai comer-

KIEV 18 — Trimisul ipeclal 
Agerpres, Tudote Nifcîcu, trans
mise : Deschisă de o săpiămlnă 
in capitala Ucrainei sovietice, 
Expusiția industrială „Romă- 
nia *72" se bucură de un frumos 
succes, constituind un punct de 
atracție pentru mii de cizitalorl 
din toata localitățile Ucrainei fl 
din celelalte republici unionale, 
precum ți pentru numerofi tu
riști, din diuerre țâri, sosiți la 
Kiev. Multe dintre impresiile 
culese In timpul vlcit&rii stan
durilor slnt in-icriie In Cartea 

' de onoare a ezporlliei. Ele se 
referă allt la organizarea expo
ziției cit ți la varlctnlca ți cd- 
litatea exponatelor.

Expociția noastră a evul ca 
oaspeți, in aceste iile, pe secre
tarii cu problemele economica al

ială a țării noct.'re prilejuiește 
serie de contacte Inire specia- _

țului exterior din România și 
uniunea Sovietică, bunâ parte 
din ele fiind concretizate prin 
încheierea de importante con
tracte comerciale. Valoarea a- 
cesior cqntracle se ridică, plnă 
in prezent, la peste un miliard 
dc lei valuiâ.

Intre partenerii comerciali ro
mâni șl sodeticl au loc In pre- • 
rent negocieri privitoare la pro
duse ale industriei constructoa
re de mafini, chimiei fi petro
chimiei, bunuri de larg consum.

BAGDAD 18 (Agerpres). — La 
Bagdad continuă lucrările conferinței 
internaționale de solidaritate cu po
porul irakian. In care participă re
prezentanți șl invitați clin peste 50 
de țâri, printre care și România.

După discursul inaugural al pre
ședintelui Irakului, Ahmed Hassan 
El-Bakr, au luat cuvlntul invitați șl 
reprezentanți din diferite țări, care 
au salutat șl SjJriJlnlt naționalizarea 
de către guvernul do la Bagdad a 
bunurilor nparțlnlr.d companiei „Irak 
Petroleum*.

• în acțiunea de naționalizare n bu
nurilor companiei „Irak Petroleum* 
— a declarat secretarul general al 
Consiliului național pentru pico șl 
solidaritate din Irak, Aziz Sharif — 
poporul irakian „s-a bazat șl se va 
baza șl In viitor pe sprijinul maselor 
populare din Interiorul țării, pe uni
tatea forțelor naționali 
țărilor socialiste", 1____ ___
borarea cu țările socialiste, a spus el,

țlonale, pe sprijinul 
'. Prietenia și cola-

au o însemnătate deosebită pentru 
victoria noastră In confruntarea cu 
monopolurile petroliere străine.

Naționalizarea bunurilor companiei 
„Irak Petroleum" — a declarat se
cretarul general adjunct al Organi
zație! de solidaritate cu popoarele din 
Asia și Africa, Mohammed Sadek 
Sami — a provocat o vie reacție în 
Întreaga lume. Cercurilor monopolis
te Ie este teamă că exemplul Ira
kului va, fi urmat și de alte țări 
arabe producătoare de țiței. Hotă- 
rlrea Irakului ce bucură do sprijinul 
larg al țărilor socialiste, al statelor 
arabe și al cercurilor progresiste din 
întreaga lume. Naționalizarea com
paniei „Irak Petroleum" a exercitat 
o puternică influență asupra evolu
ției evenimentelor din lumea arabă, 
a contribuit la spulberarea mitului 
că popoarele arabe nu ar fi capabile 
să' dispună ele Insele de bogățiile 
tor naturale.

fUillWififi. "fi -. fi .

Ocrotirea iănațății pubHce
(Urmare din pag. I)

noi cu un total de cinci mil dc pa
turi fia Alexandria. MIcrcurea-Ciuc. 
Galați, Slatina, .Caransebeș, Dala 

.JMare).;- Alte șapte spitale nu intrat 
sau Intră Jn. funcțiune In acest on-la'-• 4°
Pitești, Inși,' Rm. Vllcen. Focșani șl 
două In București. Al șaptelea, spi
talul județean cu 7tW> do paturi de la 
Vaslui, ®e inaugurează astăzi.. S-au 
construit șl unsprezece policlinici noi 
de mare capacitate. A Început con
strucția unor mari spitale șl poli
clinici, care vor intra in funcțiune In 
anii imediat următori.

într-un ritm corespunzător a cres
cut și crește numărul medicilor șl 
al cadrelor sanitare medii. Astfel, 
In anul 1038 In țara noastră !șl des
fășurau activitatea 8 234 de medici, 
majoritatea in cabinete particulare. 
Lipsite de o dotare corespunzătoare și 
greu accesibile. Numărul medicilor 
pregătiți numai In acest cincinal, este 
aproape egal cu cel existent In 
România antebelică. La finele anu
lui trecut Iși desfășurau activitatea 
31 213 rrfedlct Peste clteva zile un 
nou detașament de medici Uneri, 
promoția do absolvenți din acest an. 
Ișl vor ocupa posturile, astfel că In 
medie pe țară un medic. Inclusiv sto
matolog, va reveni la 632 de locui
tori. Numărul cadrelor sanitare auxi
liare și medii a crescut și mal rapid 
-- de La 13 300, la pesto 103 OW) !

Nu uh detașament, d o adevărată, 
armată, armata oamenilor tn alb. 
desfășoară, bătălia permanentă Împo
triva bolilor șl suferințelor, pentru 
sănătate, pentru viață. în cursul a- 
nulul trecut, această armată in alb a 
efectuat aproape 335 mllloano do

proceduri medicale — consultații, . 
tratamente, Intervenții, vaccinări, ra- 
dioscopll șl radiografii, analize ido 
laborator etc. In media, pentru fie
care locuitor nl tărli revin dte șnp- 
'-------“ u’țraWcnțe efectuate

^uu-hiiccsibllă a cicve- 
încdlcaiă <lc cea mal 

1

tor al
.' (Șf 'âp'-hȘc&Jbllă a deve^ 
Irpif Bâpdițală, <lo cea iinâl 
ficare eo vede șl din creș- .«---1.., «-r,™. jn ftpl

mil In 1!XB. 1

Iț 
ti 
i

i

a suflat ...^al^șoariL

(Urmare din pag. î)

sau intră Jn funcțiune !n acest on-la'-* fp® ” " ■ - — ■ I ij nit Inj
-'Inaiai _____ .

tarea numărului internărilor in 
tale — de la 378 
aproape patru milioane In anul tre
cut. ;

Ca urmare a acestei vaste activi
tăți, starea de sănătate a populație! 
țării noastre s-a Îmbunătățit conti
nuu. S-au înregistrat succese remar
cabile In lupta antiepidemică Astfel 
nu fost eradicate complet boli cn : 
larla, febra recurenta, trnhomul. 
o serie de boli infccțloane cu grai, 
tete șl frecvență mare 
ca dlfterta, tetanosul ț‘ 
— au fost reduse la cazuri sporai 
șl nu mal constituie probleme 
sănătate publică.

Ca urmare a îmbunătățirii t.___
do sănătate se Înregistrează însem
nate mutații pozitive In dinamica 
indicatorilor demografici. Astfel,' a 
crescut cu aproape 27 de nnl durata 
medie a vieții (do la 42 ani Înainte 
do război la peste 58,5 ani în anul 

.1BJ7). De asemenea, a scăzut de p-erte 
trei ori mortalitatea infantilă. Iar 
cea generală, ca urmare a creșterii 
longevității, se situează la cal mal 
scăzut nivel cunoscut vreodată in 
țara noastră (9.5 Ia mie).

Iată doar dteva dale șl fapte care 
ntestă dt se poate de condudent 
rezultatele grijii permanente pentru 
sănătatea publică. .

.întar
------- „fiavi- 

re In trecut] — 
și poliomielita 

■adîce 
o >de

stării

șase dintru 
mdere do 

™.Je de do-

lor militare. Numai țere 
țările lumiț dețin o pont 
493 din cele peste 200 mlliardi 
lari cheltulțl anual pentru Înarmări, 
in timp ce celorlalte peste 130 de țâri 
le revin 1/5. O diminuare a chel
tuielilor militare ale ■ lumii cu nu
mai 10 la sută ar Însemna elibe
rarea in timpul deceniului actual a 
peste 1 (MM [miliarde dolari, resurse 
suficiente pentru a pune in practică 
Îndrăznețe planuri ae edificare paș
nică, precum și de susținere a efor
turilor țărilor In curs de dezvoltare.

Ca obiectiv central al acestor pro
puneri sa înscrie elaborarea, unul 
program concret pentru oprirea șl li
chidarea treptată, sub eorurol Inter
național a producerii de armament, 
și îndeosebi a armamentului nuclear. 
O atare abordare este impusa, Înainte 
de toate, do’faptul că astăzi In lume 
s-au acumul"* —j*;sa— »■- fi-- ■
menea ari 
caitor.nl piu

du.io de 15—20 tone de explozibil cla
sic. Cu alii mii Imperios necesară 
este realizarea unei înțelegeri cu 
caracter universal — ca angajament 
comun al staicior san ca declarații 
separate prin care, ața cum propune 
Conferința Națională, puterile pose
soare de arme nucleare să-și asume 
obligația că hn vor recurge la accsic 
arme 
rea 1___ ,__
prejurare.

Isiienaiflcaren luptei pentru reali
zarea unui asemenea instrument In
ternațional apare cu allt mai nece
sară in prezent cu cit cercurile reac
ționare vehiculează nșa-zise „teorii* 
potrivit cărora arma nucleară ar fi 
un instrument de „menținere a c- 
chillbrului", o „armă a păcii*, că 
omenirea s-ar fi deprins să trălasc.1 
sub spectrul sau chiar™ protecția 
armelor nucleare.

Inconsistența unor asemenea „ar-~ 
guntente* apare cu tontă limpezimea, 
mai ales In situa'M dnd printre po
sesorii armei nuclearo se numără, 
după cum .se știe, stale imperialiste. 
Se știe că, chiar'de la, început arma 
atomică a fost folosită nu numai In

scop strict militar, d șl politic, ca 
mijloc de Intimidare a popoarelor. 
Armele atomice reprezintă un Instru
ment principal al politicii de forță, 
chiar fără a fi folosite și a-șl dez- 
Jănțul puterea radioactivă slnt pro
fund nocive pentru climatul Interna
țional.

Alături de armele nucleare se Im
pune seoaterea in afara legii șl a al
tor arme de distrugere In masă, a 
metodelor așa-zis noi de lupiă, deo
sebit de crude. Inumane de purtare 
a războiului, cum ar fl „războiul me
teorologic*, folosirea defolianților, cn 
și a unor arme denumite „clasice".

Bazele militare șl prezența trupelor 
străine pe teritoriile altor state slnt 
incompatibile cu suveranitatea șl in
dependenta națională. Este cunoscu
tă, de pildă, lupta dusă de.tinerele 
state independente contra prezenței 
bazelor și trupelor străine, pnponrele 
respectivelor state fiind conștiente că 
menținerea acestora le lezează grav 
atributele existenței suverane șl in
dependențe.

Din păcate, chestiunea lichidării 
bazelor militare străine a dispărut 
de 1«: agenda Națiunilor Unite mal

Express", preconizate a avea loc In 
această toamnă, asemenea demon
strații do forță legate, Intr-o măsură 
sau alta, dc scopuri de intimidare, 
nepullrtd să nu creeze neliniște șl 
Încordare. Cu nilt mal multă impor
tanță doblndesc, de aceea, jjropuneri 
cum slnt acelea formulate de țara 
noastră, cu atît mal mult se impune 
să se acționeze hotărit In vederea 
creării condițiilor corespunzătoare 
pentru desființarea ImpărlirH conti
nentului In blocuri militare gi înlo
cuirea lor cu un sistem de angaja-

Înainte de a so fi obținut cel mai mente caro sâ asigure dezvoltarea

" s.u acumulat stocuri uriașe de ase- 
mer.™ armej incit pentru rîeearc lo- 

' . ' planetei eixtaiă rapacități de
distrugere echivalente cu acelea pro
duse de 15—20 tone de explozibil cla
sic. Cu atit mal Imperios necesară 
este realizarea unei înțelegeri cu 
caracter universal — ca angajament

ie sau la amenințarea eu utiliza
tor față de nimeni șl in ulei o im-

dar nu mal puțin crude, ca. de pil
dă, bombele cu napalm șl cu fosfor, 
bombele cu bile, bombardamentele 
Îndreptate Împotriva populației ci- 

' vile. Nu Intlmplător, tn ultimul 
timp In Comitetul de la Geneva s-au 
făcut auzite vocile a diferite state

fi

mie progres, tar problemele privind 
trupele străine de pe teritoriile altor 
state, desființarea blocurilor militare 
nu au figurat niciodată — In ciuda 
Însemnătății lor evidente — pe o- 
gendele de lucru ale organismelor 1_. K);._ 

----- — —-------- - con
tară, In această parte a 
are sediul N.A.T.O., 

ale cărei țări membre cheltuiesc pen- 
, .:“L --------  :------ r _„- ll militare

peste 100 miliarde dolari anual ; tot 
ale! numai Statele Unite dețin peste 
7 009 de focoase nucleare. Un rol pro
fund dăunător au, de asemenea, mă
surile de genul celor luate In cadrul 
N.A.T.O. în direcția sporirii efortului 
militar ol statelor membre ca șl or
ganizarea de manevre cu participarea 
mal multor state la granițele altor 
țări,' cum slnt monevr'ele combinate 

■ apă-pămlnt-aer ale N.A.T.O., „Strong

. , Internaționale. Europa, de pildă
care au cerut ca și asemenea arme sUiiile o regiune de maximă 
șl mijloace de ducere a războiului centrare milll
să cadă sub incidența Interdicției In- lumii tai t

-temațlonale. __ ________
Pornind de la analiza realităților tru Înarmări șî pregătiri 

lumii contemporane, dc la necesită- ' ..................
țlle șl posibilitățile de acțiune In a- 
cest domeniu. Conferința Națională 
a propus să se adopte măsuri con
crete pentru lichidarea bazelor mlll- 
(are șl retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile ailor state, să se elabo
reze măsuri pentru trecerea treptată 
la reducerea trupelor naționale În
seși, Jn fine, să se aibă In vedere 
crearea condițiilor pentru desființa
rea blocurilor militare.

liberă șl Independentă, deplina secu
ritate n fiecărei țări europene, să 
promoveze o largă cooperare Inter
națională, egală în drepturi.

Date fiind evoluțiile pozitive pe
trecute In lume, se evidențiază tot 
mai puternic posibilitatea de a se 
evita izbucnirea unul război mondial, 
de a se asigura o pace trainică In 
întreaga lume. în aceste condiții se 
afirmă tot mal puternic necesitatea 
de a fl întreprinse 'măsuri împotriva 
propagandei ile război, a învrăjbirii 
Intre state, împotriva rasismului sl 
B oricăror alte forme de propagandă 
împotriva păcii.

Avlnd In vedere că toate popoare
le au de suferit do pe urma cursei 
Înarmărilor șl ar avea dc plătit un 
inimaginabil iribut tn cazul unei hol 
conflagrații mondiale sa Impune, fi
rește, ea o condiție tsehțlală. par‘1- 
dparea, pe picior de egalitate, la

ii

eoluțlonorea problemelor privind În
cetarea Înarmărilor șl înfăptuirea 
dezarmări! a tuturor statelor, a tutu
ror popoarelor.

Pornind de la această premLsă ve
rificată de Întreagă experiență In
ternațională contemporană. Confe
rința Națională s-a pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe mondii
le dc dezarmare, cu participarea tu
turor popoarelor lumii șl, tn același 
timp, pentru imbnnălăllrca șl lărgi
rea activității Comitetului de dezar
mare de ta Geneva, pentru democra
tizarea acestui organism șl supune
rea activității Iui unul control public 
electiv. Comitetul trebuie să pri
mească sarcina de a trece la elabo
rarea unor programe concrete de 
dezarmare ; aceste programe, ca șl 
pozițiile fiecărei țări, să fie prezen
tate in fata Întregii omeniri, făcute 
cunoscute opiniei publice internațio
nale. Este o idee care sc bucură dc 
o largă audientă, nșa după cum o 
dovedește, de altfel, reluarea el, zi
lele trecute, chiar In cadrul comi
tetului.

Se cunoaște importanța deosebită 
Î>c care o acordă România rolului și 
upld popoarelor pentru înfăptuirea 

UezormlriL Este convingerea nestră
mutată a țării noastre că cu cit a- 
ceastă lupta va fl mai fermă, cu cit 
popoarele, care suportă pe umeri! lor 
greul cursei nelnfrlnate a înarmă
rilor, Iși vor face mal energic auzit 
glasul, vor acționa mal hotărit, cu 
atlt dezideratul fundamental al de
zarmări! se va trn'duce in mâsuri de 
ordin practic. \

Reflecllnd • aspirațiile șl Interesele 
poporului romăn, grija față de des
tinele întregii omeniri, lupta conseo 
ventă a României pentru Înfăptuirea 
dezarmării, propunerile . in atest 
cens ale Conferinței Naționale nu 
Bllrnit un amplu ecou internațional, 
Conștiința că aceste- propuneri dau 
plaa unui imperativ arzător al ome
nirii întărește hotăriren fermă n 
României .socialiste de n face totul 
pentru n-și aduce, șl de acum îna
inte, contribuția activă la înfăptui
rea țelului vital nl Întregii omeniri 
pe care 11 constituie o lume fură 
arma, fără războaie.

%25c8%2598arafudlny.fi
caitor.nl


Minta-

La 29 noiembrie

ol Canadei, Mitchell

te din Olanda vor

Filialele sindicale ale docherilor din mal multe centre portuare bri
tanice, printre care Liverpool șl Manchester, nemulțumite de noile 
oferte ale paironatulul privind garantarea loculni de muncă, au con
testai hot&rirca centralei sindicale a muncitorilor din transporturi de 
a suspenda greva declanșată Ia 28 Iulie. El și-nu anunțat hofărirea de 
a continua acțiunea revendicativi care de mal multe săplămlnl para
lizează activi taica porturilor din Marea Britanic. In fotografie : Do

cheri din Liverpool rotind continuarea grevei

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale patrioțiior la Da Nang 
și Quang Tri

VIETNAMUL DE SUD 18 (Ager
pres). — Vineri, artileria Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud a declanșat un puternic 
atac cu rachete asupra bazei ameri- 
dano-salgonoze do la Da Nang. pro
vocând pierderi personalului militar 
șl dlstrugînd 8 avioane americane. 
Au fost, de asemenea, grav avariate 
două dintre clădirile tezei — infor
mează agenția United Press Inter
national. Pe de alta parte, in ea-

drui ciocnirilor care a-au înregis
trat, joi șl vineri, în Împrejurimile 
localității Quang Tri, forțele patrio
tice au forțat inamicul să abando
neze două poziții, situate 1a nord șl 
la sud-vest de oraș.

Lupte puternice au avut loc șl in 
provinda Dlnh Tuong din ■ Delta 
Mekongulul. în Împrejurimile loca
lității Ben Tranh, punct strategic si
tuat In 48 km sud-vest de Saigon, 
pe șoseaua nr. i.

Noi bombardamente ale aviației 
americane asupra R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — 
tenii. Afacerilor Externe al IU). 
Vietnam' a dat publlcHăJU o decla
rație in care se arată ca, la 18 au
gust, aviația Statelor Unite a ata
cat in mal multe valuri succesive 
Hanoiul, bombardlnd un număr de 
puncte din interiorul.orașului șl din 
toate cele ■ patru districte Înconjură
toare. 1 ■ '

îficeplnd de la 10 aprilie 1672 — 
relevă declarația. — aviația ameri
cană a atacat capitala Republicii 
Democrate Vietnam do 10 ori. în 
aceeași perioadă au fost bombar
date capitala provincială Thnnh 
Hoa, portul Halfong. orașele Nam 
Dlnh șl Vinii șl multe alte locali
tăți urbane. ÎAu fost distruse caso 
de locuit, obiective economice, cul
turale, sanitare șl religioase și s-au 
Înregistrat. numeroase victime în 
rindul populației civile.

La 17 august a fost bombardat de 
către aviația americană orașul 
Thai Binh. : Zed de cetățeni paș-

nici, din această localitate, In 
majoritate bătrlni, femei < șl copil; 
au fost uciși. Au suferit avarii clă
direa spitalului din oraș, facultatea 
de medicină, o școală secundară, u- 
zina de produse farmaceutice, ma
gazine șl locuințe. .

WASHINGTON *18 (Agerpres). — 
Senatorul demoers’rxiward Ken-

.
!

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Praga a acut loc o 
conferință de presă consacrată 
sărbătoririi Zilei eliberării 
României de sub jugul fascist. 
Ambasadorul Teodor 11a; a vor
bit reprezentanților presei ceho
slovace despra însemnătatea 
istorică a zilei dc 23 August, 

.. ' obfinute ds
poporul român in opera de con- 

iî». » <'*?"•?
i fi mem- 

depus co

despre succesele

»
Ken- • 

nedy a supus unei critici aspre 
bombardamentele efectuate de avia
ția S.U.A. asupra Vietnamului, In 
cadrul audierilor organizate -pe': a- 
ceastă temă de Subcomisia pentru 
probleme Juridico a Senatului ame-
Tlcan. , ; .

Vorbitorul — relatează agenția 
Associated Press — a subliniat, cu 
acest prilej, că actualele raiduri ala

Vietnam și Vietnamului de sud

August, despra succesele repur
tate de poporul nostru in opera 
de construire a loctaltsmului, 
sub conducerea Partidului Co
munist Romdn, despre relațiile 
de prietenie fi coiatercre dintre 
P.C.R. fl P.C.U.S., dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică.

BERLIN 18. — Coresponden
tul Agcrpres, Șt. Deju, trans
mite : In capitala H. D. Germa
ne a fost inaugurate Săptămlna 
filmului românesc. I.a cinema
tograful „Kosmos* din Berlin a 
avut loc un spectacol de gală 
cu filmul ^Serata* ; au partici
pat Gflntcr Klein, adjunct al mi
nistrului culturii, reprezentanți 
al Miniiterului Afacerilor Ex
terne, personalități ale tdefii 
cultural-artlstice, precum și am- 
basadorul României In R.D.G., 
Vasilc Vlad.

PHENIAN JȘ (Agerpres). — 
La cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia corecano- 
română*, din comutia Sambon, 
a avut loc un miting, la care 
au participat Kim Sun Sik, 
vicepreședinte al Comitetului 
dc conducere pentru agricul
tură din regiunea Phenianul 
de sud, Kim Biăng Kil, secre
tar al comitetului raional de 
partid, Li The Hiang, vlce- 
prefedtnte al comitatului popu
lar raional, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
membri ai ambasadei române. 
A luat cuvintul, cu acest prilej, 
președintele cooperativei „Prie
tenia coreeano-romănă*, Kin 
Ning Uăn.

BONN ÎS. — Trimisul special 
Agerpres. Vasile Crișu, transmi
te : La Bonn a fost deschisă o 
expoziție de artă populară ro- ' 
mănească. Organizată de Institu- ' 
tul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, in colabo
rare cu Departamentul culturii 
al orafului Bonn, expoziția — 
prima manifestare românească 
de acest fel in capitala R.F.G. - 
cuprinde aproximativ 189 de ex
ponate.

PEKIN 18 (Agerpres). — „Stabili
rea relațiilor dlploritallce Intre Chi
na șl Canada, In octombrie 1970, a 
deschis țin nou capitol In relațiile 
prieieneșli dintre popoarele chinez 
și canadian", a subliniat ministrul a- 
facerilpr externe, CI Pin-fel, la o re
cepție oferită In imoe.re t ministrului 
de externe al Canadei, Mitchril 
Sharp. „Premierul canadian Tru
deau — n relevat Cl Pin lei — a ac
ceptat recent lnvliațln premierului 
C.iu En-lal de a Tace, In viitorul a- 
propiat, o vizită In China. Așteptam 
această vizită de mare imnortanță 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări".

La rindul său, Mitehell Sharp a 
arătat că, de ta stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Canada șl China, 
s-a Înaintat foarte rapid pe calfeaj!/' 
stabilirii unei înțelegeri' Intra cele 
două părți. „Noi — a spus In conti
nuare oaspetele canadian — vedem 
In Asta nu numai piețe, nu numai 
îmbogățirea unor noi culturi, ci. de 
asemenea, o privire nouă lntr-o serie 
largă de probleme umane. Credem 
că avem de învățat mult unii de Ia 
alții șl sperăm să dezvoltăm con
tactele dintre țările noMire.in spi
ritul egalității șl avantajufiii reci
proc". .' -; ț.

★
O expoziție a R.P. Chineze a fost 

eschisă la Toronto, In prezența lui 
Pal Stan-kuo. ministrul comerțului 
exterior ai R.P. Chineze, șl a Iul 
Jean Luc Pepțp, ministrul canadian 
al comerțului exterior.

strucțle socialistă.
Ambasadorul român 

bri ai ambasadei au 
roane de flori la monumentele 
eroilor roniânl cârufi, in anii ce
lui de-al doilea război mondial, 
In luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei în localitățile 
Zvolen, Lucenec, Plestang, Hum- 
polec, Bmo, Banoo Kromeriz ?i 
Piifiimerl

VARȘOVIA 18 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite : La Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Varșovia a fost organizată 
o conferință dc presă. Ambasa
dorul Marin Mihai a vorbit 
despre semnificația istorici a 
actului de ta 23 August '1944 fi 
a trecut ln revistă succesele 
importante obținute de poporul 
român,-sub-conducerea parti
dului, ln opera dc edificare a 
socialismului. Ambasadorul ro
mân a relevat, totodată, dez
voltarea fl adlncireaj pe diverse 
planuri, a relațiilor dintre Re” 
publica Socialistă România țl 
Republica Populară Polonă. Au 
participat reprezentanți ai zia
relor fi publicațiilor centrale, 
membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți strdlni acreditați 
la Varșovia.

MOSCOVA 18. — Corespon
dentul Agerpres, L. Dvță, 
transmite : La Uzina experi
mentală „Mețalika*, din Mos
cova, a acut loc o adunare 
festivă. Directorul uzinei, Ivdn 
Sumkin, membru al conducerii 
centrale a Asociației da priete
nia sovleto-române, c vorbit 
despre semnificația zilei de 23

aviației Statelor Unite asupra R.D. 
Vietnam și Vietnamului de sud 
constituie „unele din cele mal teri
bile, momente Jde la începutul Inter
venției americane din Indochina”.

* ;
PARIS 18 (Agerpres). — Geogra

ful francez Yves Lacoste, care, din 
Însărcinarea Comisiei internaționale 
de anchetă asupra atrocităților 
S.U.A. In Indochina, a efectuat timp 
de 15 zile o vizită In R.D. Vietnam, 
a declarat că.ylața,a peste un mi- 
_on de oameni este In pericol ca 
urmare a breșelor provocate In di
guri de bombardamentele aviației 
americane.

.ul Inter- 
Indochlna".

Conferință de presă la Paris
PARIS 18 (Agerpres). — După în

cheierea lucrărilor celei de-n 153-a „
ședințe a Conferinței" cvadripartlte Hon de 
asupra Vietnamului, care s-a ținut 
joi, la Paris, reprezentanții ■ delega
țiilor RID. Vietnam ți Guvernului 
Revoluționar. Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au organizat 
o conferință ; de presă.

Li Van Sau, reprezentantul dele
gației G.R.P., a declarat că partea 
americană nu manifesto dorința de 
a angaja tratative serioase, ci în
cearcă doar să justifice țiojlllca n- 
areslvă a S.U.A. RAspunzLnd unei 
întrebări, el îa arătat că, în prezent, 
G.RP. întreține relații diplomatice 
la nivel de ambasadă cu 28 de țări 
ale lumU.

Ln rindul isăii, reprezentantul de
legației R.I). Vietnam, Nguyen Than 
Lft, a subliniat că nici un soldat 
american, nici un consilier militar 
american nu au dreptul * să rămlriă 
pgîVfpămîntiil iHBUiamez.'vestalele 
Unite-nu au dreptul să - folosească 
trupele lor dislocate ln aite țări pen
tru atacarea i Vietnamului.

în altă ordine de idol, el a decla
rat că atunci „dud este vorba de 
declarații Administrația americană 
încearcă să creeze o atmosferă du 
fals optimism. Cind este Insă' vorba 
de fapte, S.U.A. escaladează războ
iul. Numai miercuri nu avut Ioc 
peste 400 de raiduri asupra Viet
namului de nord șl de sud*.

I-IAGA 18 (Agerpres). — Alegerile 
generale anticipate din Olanda vor 
avea loc la 2D noiembrie a. ;c| a 
anunțat în Camera deputaților pre
mierul Barend BlesheuveL Organiza
rea anticipată a alegerilor a consti
tuit, după cum se știe, una dintre 
condițiile puse de partidele politice 
pentru “a rămtne In continuare in gu
vernul prezidat*do Bleshouvel, care 
se menține „în funcție” pină 1a vii
torul scrutin. Soluția provizorie a in
tervenit ta, 9 august, pentru a se ieși 
din criza guvernamentală declanșată 
de demisia a doi miniștri apnrțlnînd 
Partidului democrat-socialist „70“J

i
Ploile torențiale, care s-au 

abătut asupra I’ll!pine!or, Inun-I 
dind vaste regiuni, au pi-ovocsț 
importante pagube materiale., e-! 
vafuale da către Faruk, Barkol^ 
taalt.țțm<aionCi):j,a1 O.N.U„;,îijd , 
săremat cu organizarea aju‘oa- 
relor, la peste un miliard de 
franci. La rindul său, președIn- 
tele ITlipinelor, Ferdinand Mar-ț 
cos, a arătat recent că vor trc-j 
bui să treacă cinci ani pentru 
a repara -pagubele pricinuite de 
Inundații.

★
Puternicele furtuni lnrepis-ț 

trate in tuciul R.F. a GermaJ 
nici au compromis, in citeea 
landuri, recolta pe acest an. Po4 
trivlt aprecierii asoclafiildr a- 
grîcultortlor din aceste landuri, 
în anunsite regiuni ca Tubingen 
ți BăbHng'en, culturile au foii 
distruse pe mari porjlunl in pro
porție de sufd la tutfi. Pagube 
importante ;l pierderi merglnd 
pind la 50 la sută au fost inrej ■> 
gislrate In lectorei viticol și In 
cultura hameiului din (inului 
Tettnang.

După cum relatează agenfla 
D.P^i,, furtunile din ultimele) 
zile au provocat moartea a 
te persoane și. conform unui bi
lanț provizoriu, pagube de 
pesta 50 milioane mdrei ucit- 
germanc.

Kim Tr secretar general
al C.C. al Partidului Mundi din Co
rcea, a primit delegația Partidului 
African ar Independenței din Guineea 
ijl Ințiilcle Capului Verde,1 Condușii 
do, Arnllcar Cabrai, secretar general 
al partidului, care efectuează o vizită 
ln k -P. D. Coreeană, anunță agenția 
A.C.T.C. A avut ioc o convorbire 
cordială, prietenească.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R. S. F. 
Iugoslavia, G«mal sicdid, i-» 
primii, ta Belgrad, pe Hans Dletrlch- 
Genscher, ministrul afacerilor inter
ne al R. F. a Germaniei, care face o 
vizită In iugoslavin. Au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre Iu
goslavia șl R.F.G., precum șl pro
bleme Internaționale actuale, Infor
mează agenția Tanlug.

In Republica Bmigladesh 
b intrat In vigoare legea cu: privire 
la limitarea suprafețelor de terenuri 

' a® •
mint j^Lfltâțe prin aplicarc4 preve
derilor legii vor fi distribuite Jami- 
llllor care nu dispun de terenuri 
agricole.

Henry Kissinger. comhi«ui 
special al președintelui Nixon pentru 
problemele securității naționale a 
sosit vineri la Tokio, venind dc ta 
Salgon. Surse Japoneze arată că el 
va avea tnțrevederl cu primul minis
tru Kakuel Tanaka și cu ministrul de 
externe, Masayoshi Ohlra, pentru a 
discuta o largă gamă de probleme in
ternaționale. Va fi abordată, de ase
menea, agenda lnillnirli dintre pre
ședintele Nixon și premierul Tanata, 
ce va avea toc In Honolulu la 31 
august șl 1 septembrie a-c.

Lu Conakry a asnut Ioc sesiu
nea Consiliului Național al Revoluți
ei, care a examinat raportul Comi
siei economice a C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea șl a analizat 
propunerile de Îmbunătățire a activi
tății organelor locale dc partid și de 
stat, probleme ale agriculturii și 
transporturilor urbane — anunță pos
tul de radio Conakry. Consiliul na
țional a adoptat o serie do mflsuri, 
menite să ducă la lichidarea deficien
țelor constatate In sectoarele anali
zate.

Autorii asasinatului “cSrul 
victimă a fost, în aprilie 1971, ara- 
basaclorui Iugoslav la Stockholm, au 
evadat vineri In zori din Închisoarea 
Kumla, aliată ‘ la 38 km do capitala 
suedeză, unde ișl executau condam
narea la temniță pe viață — anunță 
agenția Taniug. citind age: 
deză de știri T.T.B. O data

viitor totul pentru a contribui activ 
la pregătirea șl desfășurarea cu 
succes a conferinței. Părțile au rea
firmat marea jMemnătâle „a. ralifl- ' 
căril tratatelor Încheiate intre 
U.RS.S. șl R. F.G. șl-intre Polonia ți 
R.F.G. Cei. doi șefi de guvern și-au 
exprimat convingerea profundă -că , 
recunoașterea de către guvernul 
R-F.G. a acordului de la Mtlnchen ca 
nevalabil de la bun Început ar con-

PRAGA 18 (Agerpres). — în comu
nicatul cu privire la. convorbirile de 
ta Praga dintre Lubomlr Slrougal, 
președintele guvernului ,B. S. Ceho
slovace, și. .JaroszoiKlcz, pre-
ședințele C uj - de^Minlțtrl., al
R. P. Polon . ilevă'cî părțile aii 
constatat dezvoltarea șl aclindrea le
găturilor șl colaborării In toate do
meniile.

Șefii celor două guverne au acordat 
o atenție deosebită, problemelor pre
gătirii conferinței generai-europene stițul un aport Însemnat la cauza pâ- 
peniru problemele securității și co
laborării. El apreciază că a sosit 
Umpul pentru Începerea ncinllrziaiâ 
a consuliărilor multilaterale privind 
pregătirea concretă a eonferințel. 
Părțile au declarat că vor face șl in

Masuri pentru combate- 
rea toxicomaniei 

în Italia

dl,’ securității șl destinderii In con
tinuare l.n Europa.

In Încheierea convorbirilor, cel doi 
prlm-minlțtrl au semnat protocolul 
privind colaborarea economică dintre 
Cehoslovacia șl Polonia.

•Potrivit tm::! raport prezentat 
în Senatul italian, In preajma 
examinării proiectului dc lege 
care prevede interzicerea folo
sirii de substanțe halucinogene, 
UMOUO dc italieni fac uz de dro
guri. 203 000 dintre cei ce re
curg la stupefiante sini tineri 
tub 20 dc ani, ceilalți au intre 
20 fl 20 de ani. Ei consumă de 
preferință marijuana fi, In or
dine descresclndiî, hașiș, opium, 
heroină.

Proiectul dc lege prevede ini
țierea unei vaste campanii anti
drog, instalarea in fiecare re
giune a unui ceniru pentra 
preuenirea toxicomanie! fl în
ființarea, in cadrul spitalelor de 
psihiatrie, a unor centre de 
coniulîa(il de urgență pentru 
tratarea toxicomanilor.

>Traficant<l de droguri fi cei 
ce incita pe minori tă consuma 
stupefiante slnt pasibili de pe
depse grele, merglnd plnă la 
17 ani închisoare.

LE DUC THO LA PEKIN
PEKIN 18 (Agcrpres). — Le Duc 

Tho, membru al- Biroului Politic al 
C..C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, consilier special al de- 
Se! guvernului RD. Vietnam la 

rința dc la Paris asupra Viet
namului, aflat In drum spre Hanoi, 
a sosit vineri la Pekin. La aeroport, 
ol a fost primit de Ctan Clu-clao, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez; și de alte 
persoane oficiale.

J

© încheierea vizitei președintelui Kekkonen în U.R.S.S.

EEDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA S București, Plaț« Scintell, TeL 17 W10. 17 63 M. Abonamentele i
■ ■ , ■ -* - - ■ . - ‘ CSLei GrivRct nr. K-4& P.O.D. —

liroulul Politic al

MOSCOVA 18 (Agcrpres). — In 
comunicatul cu privire la vizita pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekkonen, 
In UJ3.S.S.. te relevă că oaspetele' a 
avut convorbiri cu L. L Brejnev șl 
A N. Kosighin. A fost relevată dez
voltarea pozitivă a relațiilor bilate
rale In' domeniile politic, economic, 
tehnico-științific șl altele șl s-a ex
primat dorința de dezvoltare a lor 
în continuare. Au fait discutate, da 
asemenea, perspectivele extinderii 
legăturilor economice bilaterale, in
clusiv construirea unor întreprinderi 
industriale pe teritoriul U.lLS.S„ re
latează agenția T.A.S.S.

Conducătorii sovietici an apreciat 
pozitiv Inițiativele Finlandei în do
meniul politicii externe, evidențiind

eforturile acestei Uri pentru convo
carea conferinței jeneral-europene. 
Părțile s-au pronunțat pentru orga
nizarea Ia Helsinki, In luna noiem
brie a.c., a consultărilor multilatera
le privind conferința seneral-curo- 
peani de securitate $1 colaborare.

M. KOHL Șl E. BAHR DESPRE
’ - 1 < -... ......... .

ULAN BATOR 18 (Agcrpres). — 
La Ulan Bator s-a .încheiat, vineri, 
Intr-un cadru festiv, a doua Confe
rință a femeilor âtro-ăslatlce, la caro 
au luat parte reprezentanți din nu
meroase țâri ale lumii. A fost pre
zentă o delegație a Consiliului Na
țional al Femeilor din Republica So- 
ctaHstă România, condusă de Corne
lia Dlnescu, secretară a consllluluL

Conferința a adoptat In unanimi
tate a declarație generală șl p serie 
de rezoluții, intre care documente 
privind participarea femeilor din ță
rile Astei șl Africii la lupta pentru 
eliberare, independență șl pace, pri
vind situația in societate a femeilor 
din Asta șl Africa

Declarația generală relevă hotărî- 
rea femeilor afro-astatlce de a lupta 
pentru Întărirea solidarității șl uni
tății tuturor forțelor progresiste, anti- 
imperlalisie. Documentele conferinței 
subliniază marea Importanță a des
tinderii internaționale șl dau o Înaltă 
apreciere eforturilor de pace ale ță
rilor sactalisto. Conferința sprijină 
ferm lupta dreaptă a popoarelor In- 
dochlnei, cere încetarea războiului în 
această parte a lumii și retragerea 
grabnică a trupelor S.U.A Conferin
ța cere, de asemenea, retragerea tru
pelor tsraeilene din teritoriile arabe 
ocupate.

BERLIN 18. — Corespondentul A- 
gerprc.s, Șt. Uoju, transmite : După 
.prima rundă, a tratativelor oficiale 
dintre delegațiile R. D. Germane și 
R F. a Germaniei In vederea Inclic- 
Terii unul tratat care să reglementez® 
relațiile dintre cele două stata ger
mane, conducătorii delegațiilor — 
Michael Kohl, secretar de stat la Con- 
Eillut de Miniștri al R.D.G., șl Egon 
Bahr,' secretar de stai In Cancelaria 
federală a R.F.G., — au răspuns 1a 
Întrebările reprezentanților presei. El 
au Informat, cu acest prilej, că In 

■ ca tirul întrunirii au fost abordate atit 
.chestiuni privind tratatul, cit șl alte 
.problema, cum ar fi, de .pildă, pozl-

- •

țla' ce’dr două state’ germane In via
ța Internațională. Ambii parteneri au 
relevat necesitatea unui ritm mal 
dinamic al tratativelor, nnunțlnd, tot
odată, că rundele de convorbiri vor 
avea loc la interval de 14 zile.

Michael Kohl a accentuat cererea 
R. D. Germane db a stabili „relații 
absolut normale, bazate pe dreptul 
internațional, cu R. F. a Germaniei, 
ca și cu oricare alt stat", șl a reafir
mat poziția țării sale care tesțlhe ne
cesitatea primirii ambelor state ger
mane In Organizația Noțiunilor Unite.

După cumi s-a mal anunțat, cei doi 
secretari de [stat Ișl vor continua tra
tări vele la 30 și 31 august, la Bonn.

CONFERINȚA DE IA GEORGETOWN - CONTRIBUȚIE 
LA CAUZA LUPTEI ANTIIMPERIALISTE

La Moscova a sosit o de
legație a O.L.U.S., «mdu’â 
de Virgil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
educației și învățămlntului, care, la 
Invitația Asoctațlal do prietenie so- 
vie.to—române, vn participa la mani
festările ce vor avea loc in Uniunea 
Sovietică cu prilejul celei de-n ’ 2H-a 
aniversări a eliberării României* de 
sub Jugul fascist

... iOrsvUCj'-’lî'tS'.
Islanda c5!e decSsă p,jna 

in apUcaro hotârîrea de a extinde 
ai>ele sale teritoriale do la .12 1a 50 
de mile marine, a anunțat un purtă
tor de cuvlnt -oficial islandez. ■ Ș a 
subliniat că, In, condițiile In care pes
cuitul reprezintă o chestiune vitală 
pentru Islanda, guvernul Islander nu 
poate lua in considerare hotărirea 
Curții Internaționale de Justiție, care, 
întrunită la, cererea Marii Britanii șl 
R. F. a Germaniei? s-a pronunțat Îm
potriva extinderii apelor teritoriale 
Islandeze. , . . ■

NOTA

colul subliniază că rezultatele confe
rinței constituie o contribuție ta cauza 
comună a popoarelor care luptă Îm
potriva agresiunii Imperialiste,, pen
tru apărarea Independenței și suve
ranității lor naționale, In slujba men
ținerii șl consolidării plicii. In lume.

PEKIN 18 (Agerpres). — Guvernul 
S,de Uniune Națională al Cam

ei a dat publicității o declarație 
în care tși exprimă gratitudinea față 
de conferința miniștrilor de externe 
ni țărilor nealiniate, pentru sprijinul 

.prețios acordat cauzei drepte a po
porului cambodgian. Aprobarea de 
către parilăpanțil conferinței de Ia 
Georgetown a admiterii G.R.U.N.C. 
ca singur reprezentant legitim al 

......... .. — —, • , . Cambodglhlș in cadrul statelor nenil- 
al Cambodgle! ca unic nlata reprezintă uh net de dreptate

a Guvernului Rcvoiuționnr Provizo- nezdruncinat a Cambodglel cu privire 
riu ai Republicii Vietnamului de Sud, la politica nealinierii, subliniază de
ca membru cu drepturi depline, arii- clarația.

• Ecouri după întllnlrea miniștrilor de externe al statelor 
nealiniate .

PHENIAN 18 (Agerpres).— Ziarul 
‘„Nodon Șinmuh"; organ central* 'al 
Partidului Mundi din Coreea, a pu
blicat un articol in care salută re
zol latele conferinței de la George
town a miniștrilor de externe al ță
rilor nealiniate. Participant 11 ■ la con
ferință — arată ziarul — au cerut 
.curmarea amsslecuLiui extern In pro
blema coreeană și retragerea tuturor 
trupelor străine din Coreea. Această 
poziție se Înscrie ca un sprijin față 
de cererile șl năzuințele poporului 
coreean do a vedea înlăturat princi
palul obstacol din calea reunlficărli 
independente și pașnice a patriei, 
subliniază „Nodon Șlnmun". După ce 
salută hotărlrca conferinței de a prl- 

-ml, ,In cadrul său, o delegație a Gu
vernului Regal de Uniune Națională

’ .h c.'.
0 delegație japoneza ° 

grupului lndustrtal-financtar „Mitsu
bishi” a sosit la Păkln, pentru,o vi
zita de prietenie, Informează agen
ția China Nouă. Totodată, a sosit In 
capitala It. P. Chineze Tomoharu 
Okubo, membru' al Consiliului Per
manent ți secretar general al Oficiu
lui din Tokio sl Memorandumului 
cjmerctal China—Japonia.

citind agenția sue
deză de știri T.T.B. O dată cu el au 
evadat șl alțl 13 deținuți de drept 
comun? condamnați pentru trafic de 
narcotice, adaugă agenția, precizând 
că, date, fiind Împrejurările in" care a 
avut loc evadarea, se impune supozi
ția eă evadații au beneficiat dc aju
tor din,afara închisorii.

„Cosmos-515".Vlnwi a fwt 
lansat In Uniunea Sovietică satelitul 
artificial al Pămlntulul „Cosmos-S15". 
Aparatura de in bordul satelitului — 
destinat continuării cercetării spațiu- 

. lui cosmic — funcționează normal, 
relatează agenția T.A.S.S.

După atentatul din Maroc 
® Reuniunile Consiliului dc Miniștri © Autoritățile bri
tanice au hotârît sâ extrădeze pe cei cinci aviatori ma

rocani refugiajl în Gibraltar

RABAT 18 (Agerpres). — La Ra
bat a fost dat publicității un comu
nicat oficial in. care se precizează 
că, în cursul reuniunilor Consiliului 
de Miniștri de miercuri șl Joi, care 
ș-au desfășurat sub președinția re
gelui Hassan al Ll-lea ți primului 
ministru. Mohamed Karim Lam- 
rani, au fost examinate evenimen
tele petrecute miercuri pe aeropor- 

1 lui Rabat-Saie. Suveranul marocan 
a trecut In revistă cauzele șl deta
liile acestor, incidente șl a dat in
strucțiunile impuse de situație, men- 

; ționează agenția marocană de presă. 
Consiliul do Miniștri a' ascultat, de 
asemenea, o. informare a ministru

lui de interne, Mohamed Banhima,

asupra situației din țară. La rindul 
său, generalul Driss Bcnaomar El 
Alami, ministru ad-lnlerim nl apără
rii, a afirmat că toate forțele mili
tare ale țării slnt fidele șefului 
statului.

★
Agenția marocană de presă a fă

cut cunoscut că un elicopter al for
țelor militare marocane — avind la 
bord pe locotencnt-colonelul Amak- 
rane si alU patru aviatori — a ateri
zat In Gibraltar după atentatul nere
ușit Împotriva regelui Hassan ăl 
II-lea. La cererea guvernului maro
can, autoritățile britanice au hotărit 
sfi extrădeze pe cel cinci aviatori, 
care. In prezent, sini supuși cercetă
rilor. ■ ■

care și-a regăsit !

Villefrance nu e o 
stea de prima mărime 
in constelația turistică 
a Coastei de Azur. Este 
un oraș francez obiș
nuit. Și totuși pinii nu 
demult era foarte frec
ventat da călătorii 
străini pentru frumu
sețea peisajului, dar 
mai alei pentru faima 
de localitate calmă, li
niștită. In ultimii ani, 

) tihna proverbială a o- 
ț roșului a fost Insd răs- 
’ colită dc prezenta unor 
1 musafiri ncpâftiți. 
i Portul ViUcfrance s-a 
i transformat intr-un 
i punct de escală al flo- 
1 tei a Vl-a americani 
ț din Mediterana. Apțo- 
l rlmaiiv 4IW de /omilii 
1 da ofițeri al S.U.A. 
J rezidențiale, luxoasei 
) fn plus, cu ocazia fic- 
l cărei escale, străduțe- 
’ le, înțesate de prăvă- 
l Ut,'care coborau spre 
/ port, erau literalmente 
1 invadate de sute șl 
I chiar mii de mateloțl 
’ americani. Gazde ospi- 
ț tallere. autoritățile o- 
i roșului Villefrance 
1 i-au - primit intr-un 
i mod civilizat, după o- 
. Meciul pSmlntuSui. au 
’ făcut totul ca „musa- 
i firii* să se simtă bine.

politețea orașului 
căpitănia portului 

,New York Barf,- ,.A- primit numeroase 
„ i v> . clamațil, fn decursul

anilor, împotriva com
portării marinarilor a- 
merlcani. Locuitorii au 
cerut sil se suprime 
escalele flotei a Vl-a.

— Cererile n-au rămas
debarcați, fără ecou. Mal intli, ca 
j- ■ urmare a dezangajării 

Franței dir. N.A.T.O.,

Localurile 
mit nume evocatoare :

mexican Bar*, iar ho
telurile arborau pan
carte cu „Welcome* — 
bun venit. „Musafirii" 
au răspuns Insă in
tr-un mod prea puțin 
iwliticos acestor aten
ții. Odată < ’ 
marinarii dădeau buz
na ln baruri fl se _____ ______ ,
comportau ln modul cele 400 de familii au 
cel mai puțin civilsrat. —— j-- 

Npaptea Hrriu cind te
șeau din localuri, or
becăiau pe strdzi. pro- 
cacind scandaluri ; ln 
cea mal autentică ma
nieră dc peste ocean, 
bombardau cu sticle 
goale vitrinele maga
zinelor, finind pe ce- 
tățcmii orașului ini.

primit ordin să se 
mute, fiind nevoite sâ 
sg deplaseze In Italia. 
Treptat, s-au mărit șl 
intervalele dintre es
calele navelor de răz
boi din Mediterană. 
Mai intli odată Ia 
șase sdpfâmfni, apoi 

™ -------- , ,----- - odată la 2 luni, penfra
locuiau In cariierele tâfenii orașului intr-uh ca începlnd din ianua- 

' 2- . ’1 rie 1972 vasele ameri-
vacarmul de pe străzi cane să înceteze, prac- L,.., _ tjc^ mal amtteJ!e in

portul Villefrance.

perpetuu coșmar. La

se adăuga zgomotul a-
, surzitor al sirenelor ____ ____ ____ _
vedetelor care făceau Clțiva proprietari de 
naveta Intre chel și 
vasele ancorate fn larg, 
ducindu-i pe mateloți ■ 
la culcare.

Toate aceste
maniere* au procurat
i ... ____ ______ _______

lor. Turiftli, oaspeții care il-ău regăsit, In

cabarete regretă, pro
babil, absența matelo- 

' țllor americani, de na
tură să le ■ provoace o 

„bune scădere a profiturilor, 
-------  „„ In schimb sini satisfă- 
nemulțumirea cetățeni- eufl* cetățenii orașului,
lor. Turiftli, oaspeții care si-au •-
oblșnulfl al orcțului fine, linițtea.
șl-au edufat liniștea ln 
alte stațiuni. Maniei
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