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ȘEDINJA COMUNĂ 
$ Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. II., 
ăKliîB de W si CfflsMii le lasîri 

ale Republicii Socialiste România
în ziua de 9 august 1975 a avut loc șe

dința comună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat o informare referitoare la 
lucrările fazei a treia de la Helsinki, la ni
velul cel mai înalt, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, cu pri
vire la activitatea desfășurată cu acest 
prilej și în legătură cu întîlnirile și con
vorbirile avute cu șefi de state și guverne 
prezenți în capitala Finlandei.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au dat o apre
ciere deosebită activității permanente des
fășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în promovarea, pregătirea și des
fășurarea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. Tot
odată, Comitetul Politic Executiv, Consi
liul de Stat și guvernul au dat o înaltă 
apreciere activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cea de-a treia fază a Confe
rinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, expunerii prezentate în fața înal- 
ților reprezentanți ai statelor participante.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri apreciază că 
secretarul general al partidului a dat ex
presie în chip strălucit orientărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., a acționat cu 
fermitatea comunistă care îi este caracte
ristică pentru aplicarea în viață a politicii 
externe a partidului și statului nostru. în
treaga activitate desfășurată de secretarul 
general al partidului în cadrul conferinței 
de la Helsinki, pozițiile exprimate servesc 
intereselor și aspirațiilor poporului român, 
cauzei socialismului și păcii, înțelegerii 
între națiuni și de aceea au fost primite 
cu aprobare unanimă și cu deplină ade
ziune de poporul român, avînd un larg 

ti internațional.
îisușindu-și concluziile prezentate de 

secretarul general al partidului, Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri au salutat încheierea cu 
succes a lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, apre
ciind aceasta ca un moment de însemnă
tate istorică în viața politică pe continen
tul european, care marchează un spirit 
nou în relațiile internaționale, punînd ba
zele unui amplu și profund proces de edi
ficare a securității pe continentul nostru, 
cu implicații deosebit de pozitive pentru 
întreaga lume.

Aprobînd cu satisfacție semnarea de că
tre președintele Republicii Socialiste Româ
nia a Actului final al conferinței pentru 
securitate și cooperare, Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri consideră că aceasta corespunde 
întru totul intereselor poporului român, 
ale celorlalte popoare europene, cauzei 
securității, cooperării și păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Republica Socialistă România •— por
nind de la interesele construirii noii orîn- 
duiri sociale, a colaborării și păcii' inter
naționale — a participat activ, împreună 
cu celelalte țări, Ia eforturile de convocare, 
pregătire și desfășurare a conferinței, de- 
punînd o activitate susținută pentru elabo
rarea unor documente cît mai clare și an- 
gajante, pentru afirmarea unor concepte și 
principii noi în viața internațională, pen
tru promovarea unor modalități și proce
duri democratice, care consfințesc egalita
tea între state, pentru a asigura succesul 
deplin al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri apreciază 
că prin adoptarea, la cel mai înalt nivel, 
a acestui important document statele par
ticipante la conferință și-au luat angaja
mentul solemn de a asigura continuarea 
cursului destinderii, de a soluționa toate 
problemele litigioase dintre ele pe calea 
tratativelor, de a așeza la baza relațiilor 
lor principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și suvera
nității naționale, renunțării la forță sau 
amenințarea cu folosirea ei, de a făuri o 
Europă a înțelegerii și păcii, în care să se 
afirme nestînjenit aspirațiile de progres 
social și dezvoltare economică liberă a tu
turor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri subliniază că

un rol de cea mai mare importanță în re
zultatele obținute în cadrul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa 
l-au jucat masele largi populare, partidele 
comuniste, partidele socialiste, alte forțe 
progresiste și democratice, parlamentele, 
organizațiile sindicale, de femei, de tine
ret, precum și alte organizații obștești și 
religioase.

Pentru traducerea în viață a celor con
venite în documentele conferinței este ne
cesară întărirea colaborării și unității tu
turor popoarelor, a tuturor forțelor pro
gresiste iubitoare de pace, fără deosebife 
de convingeri politice, filozofice sau reli
gioase, întărirea unității lor, atît pe scară 
națională, cît și pe plan european, pentru 
a se asigura astfel consolidarea procesului 
destinderii, lărgirea cooperării, adîncirea 
și întărirea securității pe continent și în 
întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri consideră că 
prin încheierea cu succes a conferinței se 
deschide o nouă etapă, hotărîtoare pentru 
viața popoarelor europene, în care se impu
ne să se acționeze energic pentru aplicarea 
fermă în viață a principiilor și normelor 
consemnate în documente, în vederea 
creării unui sistem trainic de securitate și 
colaborare pe continentul nostru. înfăp
tuirea măsurilor înscrise în documentele 
conferinței trebuie să ducă la sporirea în
crederii între state, să deschidă calea unor 
noi pași în direcția soluționării probleme
lor care se află încă în suspensie.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri apreciază că 
realizarea unei reale securități și păci pe 
continentul european este indisolubil le
gată de adoptarea unor măsuri hotărîte de 
dezarmare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară. Este necesar să se adopte măsuri 
concrete pentru încetarea producției de ar
mament nuclear, pentru lichidarea acestuia 
și scoaterea armamentului atomic în afara 
legii.

Interesele securității cer să se ac
ționeze cu hotărîre pentru desființarea ba
zelor militare, pentru retragerea arma
mentului nuclear și trupelor străine de pe 
teritoriile altor state în granițele lor na
ționale, pentru retlucerea armatelor națio
nale, a armamentelor și cheltuielilor mili
tare, pentru dezvoltarea încrederii și 
colaborării care, să ducă la lichidarea 
blocurilor militare opuse, la desființarea 
concomitentă a Pactului nord-atlantic și a 
Tratatului de la Varșovia.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Sfat și Consiliul de Miniștri consideră ne
cesară crearea unui organism permanent 
— la care să participe toate statele — me
nit să asigure organizarea în viitor a unor 
noi reuniuni în vederea examinării apli
cării angajamentelor asumate și continuă
rii eforturilor de soluționare a probleme
lor vieții politice europene aflate încă în 
suspensie, pentru înfăptuirea deplină a 
securității, cu participarea activă a tutu
ror statelor, indiferent de mărimea sau 
orînduirea lor socială, pe baza principiu
lui consensului, a unor norme democratice, 
de egalitate.

Cu convingerea că realizarea deplină a 
securității europene este strîns legată de 
soluționarea problemelor de pe toate con
tinentele, Comitetul Politic Executiv, Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri se 
pronunță pentru sporirea rolului Organi
zației Națiunilor Unite și al celorlalte orga
nisme internaționale în scopul democrati
zării largi a vieții politice mondiale, asi
gurării participării directe și active a țări
lor mici și mijlocii, a tuturor statelor, la 
soluționarea problemelor ce confruntă 
omenirea, pentru lichidarea vechii politici 
de inechitate și dictat, pentru o nouă or
dine politică și economică internațională.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri afirmă solemn 
că Republica Socialistă România este 
hotărîtă să acționeze cu toate forțele pen
tru ca documentele conferinței să prindă 
viață, pentru promovarea în continuare a 
cauzei securității, cooperării și păcii în 
Europa, pentru instaurarea unei păci trai
nice în întreaga lume.

Republica Socialistă România consideră 
-necesar ca, îh spiritul documentelor confe
rinței, să se acționeze pentru concretizarea 
obiectivelor convenite prin acorduri și înțe
legeri bilaterale și multilaterale, între țările 
continentului, pentru dezvoltarea relațiilor 
intereuropene, pe multiple planuri, pentru 
intensificarea contactelor cu diferite orga
nizații și organisme internaționale menite 
să sporească cooperarea între națiuni* să

elimine barierele și restricțiile de orice fel 
din calea unei largi conlucrări între state 
pe plan economic, tehnic, științific și în alte 
domenii. ,

în acest sens, România va intensifica în 
continuare contactele și colaborarea cu ce
lelalte țări europene, cu toate statele lumii, 
va milita pentru întărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, va dezvolta relații cu 
alte organizații internaționale, în interesul 
accelerării construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul pa
triei noastre, servind, totodată, cauza co
laborării, păcii și securității în Europa și 
în întreaga lume.

România consideră că în ansamblul efor
turilor de înfăptuire și întărire a secu
rității pe continentul nostru un loc impor
tant trebuie să-l ocupe realizarea unor zone 
de înțelegere și bună vecinătate în Europa 
și, în acest cadru, transformarea Balcanilor 
într-o regiune a colaborării și păcii.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
au reafirmat poziția României cu privire la 
realizarea unei reglementări politice a si
tuației din Cipru, care să asigure indepen
dența, suveranitatea și integritatea terito
rială a acestui stat, conviețuirea și conlucra
rea pașnică, democratică, între cele două 
comunități.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri salută cu deo
sebită satisfacție întîlnirile și convorbirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu înalții re
prezentanți ai statelor participante la con
ferința de la Helsinki, subliniind că acestea 
marchează momente importante în dezvol
tarea relațiilor bilaterale și diversificarea 
colaborării în multiple domenii între Româ
nia și aceste țări, servesc în același timp 
cauza înțelegerii și conlucrării pașnice pe 
continentul nostru și în întreaga lume, se 
înscriu în spiritul documentelor Conferinței 
pentru securitate în Europa.

★
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe

cutiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri au examinat, de asemenea, situația 
din Orientul Mijlociu, apreciind că absența 
unor progrese reale și substanțiale în direc
ția unei reglementări politice a conflictului 
menține pericolul reizbucnirii ostilităților 
militare, cu consecințe grave asupra ansam
blului vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri consideră că 
în prezent, mai mult ca oricînd, se impune 
necesitatea de a se depune noi eforturi de 
către toate părțile pentru a se ajunge la re
zolvarea conflictului din Orientul Mijlociu 
pe cale pașnică, politică, pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în această parte 
a lumii. Este necesar ca Israelul să se retra
gă din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, să se asigure indepen
dența și suveranitatea tuturor statelor din 
zonă, să se înfăptuiască aspirațiile naționale 
legitime ale poporului palestinean, inclusiv 
dreptul său de a-și organiza viața în cadrul 
unui stat propriu, independent.

în cadrul ședinței s-a apreciat că în con
dițiile actuale se impune necesitatea întări
rii eforturilor statelor direct implicate în 
conflict, ale altor state, în primul rînd ale 
statelor europene, ale opiniei publice inter
naționale, pentru a se obține noi progrese 
pe calea reglementării politice a conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

în continuarea ședinței, a fost prezenta
tă o informare cu privire la vizita oficială 
în România a președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Gerald R. Ford, și convorbi
rile care au avut loc cu acest prilej.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au salutat cu 
profundă satisfacție rezultatele convorbiri
lor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald R. Ford, apreciind că noua întîlnire 
la nivel înalt româno-americană reprezintă 
o contribuție remarcabilă la dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două state și popoare, la înfăp
tuirea unei politici noi, de egalitate și res
pect în viața internațională.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul român apreciază că întîl- 
nirea între președinții României și S.U.A., 
care a avut loc imediat după Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa, 
reflectă voința celor două state de a acționa 
în spiritul documentelor adoptate la Hel
sinki, de a promova cauza păcii, înțelegerii 
și cooperării între națiuni.

Aprobînd înțelegerile la care s-a ajuns în
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Uae Ceaușescu a primit 
pe ministrul economiei al B. A. Egipt

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă, 9 au
gust, îh stațiunea Neptun, pe Mo
hamed Zaki El Shafei, ministrul 
economiei al Republicii Arabe Egipt, 
președintele părții tării sale în Co
misia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țificâ egipteano-română, care parti
cipă la cea de-a IX-a sesiune a 
acestei comisii, ale cărei lucrări se 
desfășoară la București.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei ali
mentare, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică și 
tehnico-științifică româno-egipteană,. 
Petru Burlacu, ambasadorul tării 
noastre la Cairo.

A fost de fată ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la București, 
Hassan Aii Daoud.

Oaspetele a subliniat că îi revine 
deosebita plăcere și onoare de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc și cele 
mai bune urări de sănătate și feri

cire din partea președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros și a rugat pe 
oaspete să adreseze, din partea șa, 
aceleași salutări și urări frățești 
președintelui Anwar Sadat.

în timpul convorbirii, s-a reliefat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Republica Arabă 
Egipt cunosc o dezvoltare rodnică și 
multilaterală, avînd la bază măsurile 
importante stabilite cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor la nivel înalt 
de la București și Cairo, prietenia și 
înțelegerea deplină dintre președinții 
celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Mohamed Zaki El Shafei 
au examinat, apoi, aspecte ale ra
porturilor de colaborare și cooperare 
economică româno-egipteană, rele- 
vind schimbările calitative interve
nite în evoluția acestora, creșterea 
ponderii lor în ansamblul conlucrării 
prietenești dintre țările și popoarele 
noastre, cg urmare a transpunerii cu 
succes în viață a acordurilor și a ce
lorlalte documente existente între 
România și Republica Arabă Egipt.

în cadrul schimbului de vederi, 
s-a apreciat că actuala sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale con
tribuie, prin rezultatele ei pozitive,

prin acțiunile preconizate, în spiritul 
înțelegerilor convenite între cei doi 
șefi de stat, la intensificarea și di
versificarea legăturilor economice, 
precum și a schimburilor comerciale. 
A fost exprimată dorința comună de 
a promova în continuare colaborarea 
fructuoasă în industrie, agricultură 
gi în alte sectoare economice de in
teres reciproc, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
progresului, al statornicirii în viața 
internațională a unei noi ordini po
litice și economice.

Au fost abordate, totodată, proble
me ale actualității politice interna
ționale, îndeosebi cele privind solu
ționarea grabnică și pe cale, politică 
a situației din Orientul Mijlociu, in
staurarea unei păci drepte și trai
nice în această zonă.

în acest. context, oaspetele egip
tean a dat expresie sentimentelor de 
profundă apreciere ale poporului ță
rii sale față de acțiunile consecvente 
pe care România, personal președin
tele Nicolae Ceaușescu, le consacră 
realizării cît mai grabnice a unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, ce ca
racterizează relațiile româno-egip- 
tene.

întreprinderea minieră Rovinari
a fost decorată cu ordinul 

„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
tului, de construire a socialismului 
în patria noastră, cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la înființare, 
prin Decret prezidențial, a fost con

ferit întreprinderii miniere Rovinarl 
din județul Gorj ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste' România11 cla
sa I.

Pentru contribuția deosebită adusă 
Ia dezvoltarea industriei extractive a 
cărbunelui și participarea activă la 
înfăptuirea politicii partidului și sta CONSACRAMMARII SĂRBĂTORISKIF.SI1E NOASTRE

De ziua lor, minerii 
au cu ce se mîndri
Sărbătorim astăzi ;,Ziua minerului-, zi In care poporul întreg 

cinstește glorioasele tradiții de luptă revoluționară ale unui detașament 
de frunte al clasei noastre muncitoare, munca sa harnică, plină de dă
ruire pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

De ziua lor, minerii au cu ce se mîndri. Colectivele exploatărilor 
miniere Vulcan, Petrila și Lonea âu extras pînă acum peste prevederi, 
70 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. Demne de remarcat sînt 
și rezultatele obținute de minerii Văii Motrului sau Maramureșului, de 
cei din bazinele Rovinari sau Bara olt. din alte centre miniere ale tării.

Festivitatea de la Rovinari
TG. JIU (Corespondentul „Scîn- 

teii", D. Prună). — Ieri, la clubul 
muncitoresc din Rovinari a avut loc 
o adunare festivă în cadrul căreia 
s-a conferit prin Decret prezidențial 
ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" ciasa I puternicei între
prinderi miniere Rovinari, cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de activi
tate. în cuvîntul rostit la adunare, 
tovarășul Gheorghe Paloș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., a relevat atenția și încre
derea cu care partidul nostru încon
joară pe mineri, munca lor plină de 
dăruire și abnegație pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin. De ziua 
lor. minerii, excavatoriștii și meca-

nicii din această cunoscută zonă car
boniferă a tării raportează cu mîn- 
drie realizări remarcabile în între
cerea socialistă. Pe șapte luni din 
acest an, ei au extras suplimen
tar 121 176 tone de cărbune, au spo
rit productivitatea muncii cu 6,1 Ia 
sută, iar la producția globală au în
registrat o depășire de aproape 18 
milioane lei. Totodată, două cariere 
din acest important bazin carbonifer 
— Gîrla și Beterega — au atins re
cent cota finală a cincinalului.

într-o atmosferă de deplin angaja
ment și puternică însuflețire, parti- 
cipanții Ia adunare au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Vrednicie și răspundere 
muncitorească

La Leșu-Ursului, primul raport 
de producție a fost întocmit în 1965, 
la început de august. EI marca in
trarea în circuitul economiei națio
nale a uneia din cele mai importante 
exploatări miniere. în cele aproape 
două cincinale care au trecut de 
atunci, exploatarea Leșu-Ursului a 
cunoscut o amplă dezvoltare, ajun- 
gind să dețină acum, din' punct de 
vedere al volumului producției in
dustriale, primul loc în cadrul Com
binatului minier Suceava. în perime
trul exploatării de la Ostra, pe Va
lea Suhei, pînă la Broșteni, pe Va
lea Bistriței, își desfășoară activita
tea aproape 4 000 de mineri. Ei au 
încercat pentru prima dată noi meto
de de exploatare, menite să determi
ne o mai bună valorificare a zăcă- 
mîntului, creșterea productivității 
muncii, metode care au fost extinse 
ulterior și la alte exploatări miniere 
sucevene. Consecința : cantitatea de 
minereu extrasă a crescut cu 153 la 
sută. Concomitent, mecanizarea în
cărcării și transportului minereului a 
sporit substanțial.

Leșu-Ursului nu este numai o școa
lă de promovare a progresului teh
nic, ci și o școală a muncii, a vred
niciei și curajului, în care sînt cali
ficate și educate cadre de nădejde. 
Bunăoară, din vestita brigadă con
dusă de Petru Moraru — care și-a 
îndeplinit sarcinile pe cincinal încă 
din august anul trecut și a dat pînă 
acum o producție suplimentară de 
peste 32 000 tone de minereu — 5 
ortaci destoinici au fost promovați 
în munca de șefi de brigadă și se 
străduiesc acum cu echipele pe care 
le conduc să-și întreacă „profeso
rul".

Anii care au trecut de cînd de la 
Leșu-Ursului au plecat primele can-.

tități de minereu spre flotațiile și 
uzinele metalurgice ale țării au fost 
bogați în înfăptuiri și pentru celelal
te unități miniere sucevene. în luna 
mai anul trecut, minerii din Țara

Importante economii 
de metal

în cadrul întrecerii socialiste 
In cinstea zilei de 23 August, 
colectivele din unitățile indus
triale mari consumatoare de 
metal din județul Prahova sînt 
stăruitor preocupate de folosirea 
cît mai judicioasă a acestei pre
țioase materii prime. Așa, de 
pildă, Ia întreprinderea con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești au fost repro- 
iectate mii de repere, ansamble 
și subansamble, SDV-uri, cu 
scopul de a reduce consumul 
specific de metal. Tot aici s-a 
introdus debitarea centralizată 
a tuturor profilelor, croirea 
combinată a tablelor. O aten
ție deosebită s-a acordat și re
ducerii rebutului. Ca urmare, 
față de consumurile normate au 
fost economisite 437 tone de 
metal. Prin măsuri asemănă
toare au reușit să obțină im
portante economii de metal și 
întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia, întreprinderea de 
reparații utilaj petrolier Telea- 
jen, întreprinderea „Neptun" 
Cimpina și altele. Pe ansamblul 
industriei județului Prahova 
s-au înregistrat, de Ia începutul 
anului și pînă acum, economii 
de metal de aproape 5 000 tone. 
(Constantin Căpraru).

Suplimentar 
285 strunguri

Harnicul colectiv de la între
prinderea de strunguri din 
Arad consacră un nou succes 
apropiatei sărbători de la 23 
August : realizarea peste pre
vederile planului pe 7 luni din 
acest an a unui număr de 285 
strunguri. Este un rezultat care 
exprimă hotărîrea cu care în
tregul colectiv de aici răspunde 
insuflețitoarei chemări adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
21—22 iulie a.c. cu privire la 
sporirea producției industriale, 
realizarea și depășirea planului 
și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe acest 
an. (Constantin Simion).

(Continuare în pag. a III-a)

La pupitrul de comandă al unei mașini de extracție de la Exploatarea mi
nieră Dîl|a-Valea Jiului
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în fiecare an, tot mai multi oa
meni ai muncii își petrec concediile 
in frumoasele stațiuni de odihnă și 
tratament de pe întreg cuprinsul 
țării. în 1974, de exemplu, aproape 
10 milioane de cetățeni au beneficiat, 
într-un fel sau altul — cu bilete de 
odihnă și tratament de la O.N.T. sau 
de la alți organizatori de turism, în 
toate tipurile de excursii, în „tururi 
ale țării" și sejururi în locuri de 
popas etc. — de baza materială crea
tă în acest scop. în acest an se vor 
înregistra cifre și mai mari.

...Sînt cifre care reflectă cît se

poate de grăitor grija statului nostru 
pentru a asigura oamenilor muncii 
condiții tot mai bune de odihnă, în
tărire a sănătății și refacere a capa
cității de muncă. Numai în acest 
cincinal s-au alocat pentru acest 
sector investiții de peste 4,5 
miliarde lei. în ce s-au materializat 
aceste importante fonduri ? Iată, pe 
scurt, cîteva direcții prioritare :

Continuarea programului de 
voltare a stațiunilor de odihnă 
tratament de pe litoralul Mării Ne
gre, care dispun astăzi de posibili-

dez- 
Și

tatea de a primi la odihnă și trata
ment circa 150 000 de turiști pe serie.

Inaugurarea unui program priori
tar de dezvoltare a stațiunilor do 
tratament balnear. Mai bine de o 
treime din sursele de ape minerale 
și termale ale Europei se află pe te
ritoriul României. Numai din inves
tițiile Ministerului Turismului au 
fost construite zeci de complexe sa- 
natoriale— în stațiunile Herculane, 
Felix, Călimănești-Căciulata, Tușnad, 
Vatra Dornei, Sîngeorz, Geoagiu, 
Slănic-Moldova, Amara, Eforie Nord, 
Mangalia ș.a. — care însumează pes-

te 10 000 locuri. Dar edificii asemă
nătoare (cu peste 5 000 de locuri) au 
ridicat și sindicatele. Dacă mai adău
găm că un astfel de program de con
strucții au în prezent si cooperativele 
agricole de producție (anul trecut a 
fost dat în folosință, pe Valea Oltu
lui, primul complex sanatorial pen
tru cooperatori) înțelegem si mai 
bine că eforturile în acest domeniu 
sînt departe de a fi încheiate. La 
sfîrșitul cincinalului 1976—1980, prin 
construirea a încă 10 000 de locuri, 
capacitatea totală a stațiunilor de

tratament și cură balneară va ajunge 
la peste 42 000 locuri de cazare.

Valorificarea complexă a stațiuni
lor montane mult solicitate. în ac
tualul cincinal s-au construit, și so 
vor mai construi pînă la sfîrșitul a- 
nului, circa 5 000 de locuri în stațiu
nile montane de mare interes turis
tic — acțiune care va continua in
tens și în etapa 1976—1980, atît prin 
dezvoltarea capacităților (cu circa 
12 000 locuri) în stațiunile foarte so
licitate. — Poiana Brașov, Predeal,

Sinaia — cit și prin punerea în va
loare a unor zone noi (Bîlea. Bor.șa 
— Maramureș. Semenic și Muntele 
Mic — Caraș-Severin). sau prin ame
najarea pentru turism a construcții
lor de la Vidra (Lotru).

în fotografii : stingă — Noul și 
modernul hotel „Hebe" din stațiunea 
Singeorz-Băi (județul Bistrița-Nă- 
săud) ; dreapta — Cap-Aurora, cea 
mal nouă stațiune de pe litoralul ro
mânesc.

Constantin PRIESCU

Azi, 10 august, este Ziua mi
nerului. Iar 7 foști mineri, 
maiștri și ingineri la exploata
rea din Petrila — în prezent 
pensionari — s-au hotărit să 
cinstească tradiționalul eveni
ment tot în mod tradițional : 
muncind. Drept pentru care, 
Barna Gheorghe, Coștean Iosif, 
Ignat Andrei, Groza Victor, 
Musca loan, Tenczler Ștefan și 
Simion Vesa au coborît în sub
teran, alcătuind ad-hoc o for
mație de lucru. Și-au zis „bri
gada pensionarilor", in glumă, 
dar au muncit serios : luînd in • 
primire un abatai, au dat un 
„șut" nu ca în floarea bătrîne- 
ții, ci ca pe timpurile cînd erau 
în floarea tinereții. Felicitîndu-i, 
ortacii lor mai tineri le-au fă
cut urarea ca „și de acum îna
inte să dați multe, multe șuturi 
sărbătorești de ziua noastră, 
minerilor". Ceea ce le dorim 
noi !

a
Și

Cu toate că pină la începerea culesului porumbului și celorlalte culturi 
de toamnă mai este timp, trebuie făcute, înoă de pe acum, pregătiri temeinice 
în vederea depozitării în cele mai bune condiții a recoltei. îndeosebi pentru 
porumb trebuie să se construiască din vreme pătule noi și să fie reparate 
cele vechi, astfel incit, în timpul păstrării, să nu se piardă nici un bob din 
recoltă. Am urmărit ce se întreprinde in această privință în două județe 
mari cultivatoare de porumb : Ialomița și Arad.

lÂLOMiȚA. „Datorită construi
rii de noi silozuri și pătule, ca și unor 
măsuri organizatorice întreprinse —• 
recoltarea porumbului concomitent in 
boabe și știuleți și eliberarea de pe 
acum a magaziilor ocupate cu grîu 
— vom putea depozita în condiții 
bune întreaga producție de porumb, 
soia și floarea-șoarelui — ne-a spus 
ing. Const. Bostan, directorul I.V.C.. 
Ialomița. A fost terminată construc
ția pătulelor de la mai multe baze de 
recepție, între care și cea din Fetești. 
Sînt în curs de finisare con- 
strucții similare ța-jggrișțyUj, Bg^ăgși- 
nu j și ,:Sărățuicaj<j4aauiisc?.șt 
cepute lucrările ^Qnșțrjicție '.păs;, 
tulelor cu o capacitate de 400: de 
tone de lâ Perieți — iocalit.nte care 
a avut de suferit de pe urma inun
dațiilor. Materialele au fost aduse pe 
șantier".-Primim asigurări că există 
condiții — imediat ce vor fi date în 
folosință celelalte pătule, toate echi
pele vor fi concentrate aici — ca de 
la 1 septembrie și aici să se poată 
primi recolta.

Potrivit planului, din cantitatea de 
porumb prevăzută pentru producția 
de nutrețuri combinate, fabricile res
pective vor prelua în timpul cam
paniei de recoltare jumătate, restul 
urmînd să fie păstrat în bazele de 
recepție. Ca rezervă pentru producții 
suplimentare, I.V.C. Ialomița a pre
văzut amenajarea la toate bazele a 
unor arioaie din panouri pentru de
pozitarea 
betonate a 
știuleți.

S-a avut
condiționarea porumbului care va fi 
recoltat sub formă de boabe cu com
binele „Gloria". Astfel, capacitatea 
de uscare a bazelor de recepție a 
fost mărită în acest an cu 1 200 de 
tone în 24 de ore. (Lucian Ciubotaru).

ora actuală această lucrare a fost în
cheiată în 12 baze de recepție din

Raid în județele

Ialomița și Arad

județ. Au fost luate măsuri ca și la 
celelalte baze, cum este cazul celor 
din Sînpetru-German, Curtici, Și- 
ria și Tîrnova, ritmul reparațiilor 

isă ^fie intensificat.
■ Ih acest an se construiesc In ju-
;'deț, din fonduri de investiții, aceștoț 'lucrări pînă la începerea re-
spații de depozitare. Cum timpul coltatului. (Constantin Simion).

care a rămas pînă la Începerea re
coltatului nu este ' prea mare, 
trebuie luate măsuri în vederea gră
birii lucrărilor de execuție a acestor 
obiective. De exemplu, la bazele de 
recepție din Cermel și Nă- 
dlac sînt în curs de execuție noi pă- 
tule cu o capacitate de 10 000 tone. 
Sînt asigurate condiții ca pînă la 15 
septembrie spațiile de depozitare să 
fie predate beneficiarilor. O atenție 
deosebită trebuie acordată pregăti
rilor ce se fac pentru buna depozi
tare a recoltei de porumb in coope
rativele agricole din județ. In multe 
cooperative — cum sînt cele din Nă- 
dab, Sîntana, Aradu-Nou, Pecica ș.a. 
— au fost organizate echipe de coo
peratori care se ocupă de curățirea, 
repararea și întreținerea pătulelor. 
Totuși, mai sînt multe pătule care 
trebuie reparate și revizuite. Condu
cerile cooperativelor agricole au da
toria să ia măsuri pentru executarea

:SȘi

temporară
60 000 de

pe platforme 
tone porumb

!n vedere, totodată, și

ARAD. Prezen*> bazele de 
recepție și in unitățile agricole din 
județ se fac pregătiri intense în ve
derea depozitării în bune condiții a 
produselor ce se recoltează toamna 
și, în special, a porumbului, 
cum ne-a informat tov. Carol 
directorul I.V.C. Arad, a fost 
mit un program de acțiune în 
căruia o atenție deosebită se 
reparării pătulelor la toate bazele de 
recepție. Deși termenul pentru în
cheierea reparațiilor la spațiile de 
depozitare, respectiv a pătulelor, a 
fost stabilit pentru 5 septembrie, la

După 
Baciu, 
întoc- 
cadrul 
acordă

Descoperiri 
la Brăiesti »

curînd, țăranii cooperatori 
comuna Brăiești (județul 
au descoperit in vie și pe 
miriști, pe o distanță de

Stimați tovarăși,
Cunoașteți, desigur, sarcinile mari 

care revin colectivului de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al Combinatu
lui chimic din Craiova atit in acest 
semestru, ultimul din actualul cinci
nal, cit și in perioada 1976—1980. 
Producerea necesarului de îngrășă
minte chimice solicitate de agricul
tură constituie pentru noi nu numai 
cea mai importantă sarcină profesio
nală, ci, mai mult decît atit. o înal
tă îndatorire patriotică. Pentru ori
cine este lesne de înțeles că și de 
munca noastră, de rezultatele ei de
pinde intr-o mare măsură însăși 
plinea țării. Iar dacă ne mindrim cu 
rezultatele 
planului 
șapte luni 
nostru se 
cele 11 594 
mice cu azot sută la sută, 68 tone 
de produse-'; macromoleculare, 191 

! ton'e,’ă^btat'de . amoniu, 5 714 tone de 
■; tjree și 207 tone de catalizatori li- 
1 vrate suplimentar pină in prezerțt

numeroșilor noștri beneficiari, aceș
tia vor putea obține, prin imediata 
lor utilizare, producții importante 
peste plan.

Creșterea substanțială a producției 
agricole prevăzute pentru noul cin
cinal presupune și o sporire cores
punzătoare a volumului de îngrășă-

03

obținute in îndeplinirea 
și a angajamentelor, pe 
din acest an, sentimentul 
datorează faptului că din 
tone de îngrășăminte chi-

T

Informații, note, comentarii de la cititorii și corespondenții „Scînteii"

Comerț stradal
Comerțul stradal a 

luat în ultima vreme 
o mare
Galați : pe marile ar
tere, în
ților. în piețe, în 
noile cartiere. zeci 
de tonete pun la dis
poziția cumpărătorilor

extindere la

i fața unită- 
în piețe, 
cartiere.

Cu ce

produse industriale, a- 
limentare și de ali
mentație publică (mi- 
nuturi, gustări, răcori
toare etc.). Avantajul 
principal al acestei 
forme de cqmerț? Ma
ximum de economie de 
timp pentru cumpără-

tori. Se înțelege că, 
dezvoltîndu-se această 
metodă de vînzare, se 
manifestă cuvenita gri
jă atît pentru păstra
rea esteticii orașului, 
cit și pentru crearea 
tuturor condițiilor de 
prezentare și igienă a 
produselor.

se mîndresc cetățenii

din
la 

pri- 
co-

Răspunzîndu-ne 
această întrebare, 
mărul cunoscutei 
mune doljene, 
varășul Mihai 
bu, ne-a spus : 
case noi, mari și
moașe, străzi largi, pie
truite, bine întreținu
te și străjuite de ron
duri cu trandafiri, spi
tal cu 60 paturi, cre- 
șă și' grădiniță, liceu, 
maternitate cu 30 pa
turi, cu un mare ma
gazin universal, dis
pensarul uman și ve-

comuna Cetate?
terinar, un mare com
plex meșteșugăresc, un 
nou local de poștă, săli 
de școală și încă mul
te, multe altele... După 
care interlocutorul a- 
daugă; sînt dotări care 
au fost realizate nu
mai în acest cincinal, 
cincinalul cel mai în
floritor pentru comu
na noastră, ca de alt
fel și pentru multe 
alte comune din țară. 
Am construit în acești 
ani cît în 30 de ani

anteriori. Este, dacă 
vreți, dovada hărniciei 
sătenilor, care au în
țeles cu toții că izvo
rul bunăstării lor este 
unul singur: munca, 
munca spornică în cele 
două cooperative agri
cole de producție care 
sînt organizate în co
mună. Planurile noas
tre de viitor sînt și 
mai ambițioase și sîn- 
tem hotăriți să le rea
lizăm în totalitate 
(N. Băbălău).

ta wpm \Sill

Pe banca acuzați
lor se afla și alco
olul sau ce a ur
mat unei prietenii 

de pahar
împrejurările care au dat naștere pro

cesului penal soluționat recent în sala Casei 
de cultură a sectorului 6 din Capitală șirau. 
pus definitiv amprenta pe destinele a doi 
oameni. N-au fost împrejurări- extraordi
nare. Dimpotrivă, la început, păreau cît se 
poate de banale. Și așa ar fi rămas dacă...

Dar să pătrundem In sală ; judecătoarea 
Cornelia Popescu, președinta completului 
de judecată, tocmai dă cuvîntul procuroru
lui Alexandru Grigore pentru a prezenta 
In mod public acuzarea.

Faptele :
...16 martie 1975. La o masă, In restau

rantul „Diham", bucuroși de revedere, se 
întrețin la o bere doi amici : Petre Dumitru 
și Nicolae Miu. Se cunosc de ani de zile și 
își zic chiar prieteni. De-asta se și cinstesc 
șl mai schimbă o vorbă. Petre e mai gră-

bit, a comandat o friptură pe care vrea s-o 
ducă soției la spital.

...14,30. Petre Dumitru a pornit către 
spital. Nu înainte însă de a împrumuta 
niște bani de la Nicolae Miu ; la rîndul lui, 
i-a dat unei alte cunoștințe din local. 
Amîndoi amicii convin să se întîlnească la 
ora 17 Ia „Miniș". Chipurile, pentru 
înapoierea datoriei.

...15,30. Petre D. a plecat de la spital, 
după ce a obținut de la soție o sută de lei. 
Femeia i-a dat, privindu-1 cam îngrijorată 
de starea lui și a stăruit să se ducă acasă.

...16,00. P. D. tot n-a ajuns acasă : a tre-' 
cut pe la părinți. Le-a adus vești ce par 
să fie bune. .Dar... de ce i-or fi prilejuit ai 
săi din nou întîlnirea cu băutura ? Fiindcă, 
iată, vinul din sticla de pe masă scade vă- 
zînd cu ochii. Un pahar, două, trei...

...16,30. Petre Dumitru a ajuns, în sfîrșit 
acasă. Nu pentru mult timp. Are întîlnire 
cu Miu și se grăbește. Ia de acasă și patru 
pești, să-i prepare la local. Să fie șederea 
mai plăcută.

...17,10. Iată-i pe amici la „Miniș".
— Ospătar, o sticlă de vin I — comandă 

Petre.
— Mie un coniac mare, își declară prefe

rința Miu.
...18,00. „Noroc" !... „Să trăiești" I...
...19,00. Timpul trece, spiritele se-ncing. 

încep primele discuții în contradictoriu. 
Ospătarii se văd nevoiți să intervină pen
tru a-i calma.

...19,30. Calmul este numai aparent. Prie-

la 31 iulie a.c. și, respectiv, In tri
mestrul II 1976. După cum știți, din- 
tr-o serie de cauze, printre care și 
lipsa unui însemnat volum de utila
je și echipamente tehnologice, ter
menul de punere in funcțiune a u- 
nității de îngrășăminte complexe • a 
expirat.

Colectivul nostru, in frunte cu co- 
muniștit, este ferm hotărit să depu
nă eforturi stăruitoare, să acționeze 
prin orice mijloace, fără preget, pen
tru a lichida restanța actuală și a a- 
sigura toate condițiile ca amindouă 
obiectivele de investiții să intre in 
producție cit mai rapid și să func
ționeze, incă din primele zile de ac
tivitate, la capacitatea maximă. Pen
tru aceasta trebuie ca și dumnea-

■ voastră, stimați furnizori de utilaje, 
să acționați cu solicitudine, să ne 
sprijiniți efectiv și neintirziat pen-

■ tru lichidarea restanțelor acumulate 
tunile anterioare la livrarea unor

xitdte^ se '^etașead&f la ora Colabo-
■ unit'dle'a îngrășăminte complete..JS^agi tovarăși;.' : 

— ■N'fffți'țKtfi-și fabriga,: de amonigg ÎII,. reiuizării ce’
cu termene de intrare în producție stălațu . ale combinatului,

minte chimice puse la dispoziția agri- , 
culturii. Aceasta este, de fapt, rațiu
nea pentru care conducerea partidu
lui a hotărit dezvoltarea și în viitor 
a combinatului nostru, construirea și 
punerea în funcțiune a unor noi și 
importante ; capacități productive. 
Dintre ețe,.,prin pondere și comple-

Case de comenzi în toate județele
Din informațiile pri

mite de la Ministerul 
Comerțului Interior 
am aflat că, In pre
zent, in toate județele 
țării funcționează ca
se și microcase de co
menzi pentru desface-

rea mărfurilor. în 
plus, se estimează — 
pe baza unui program 
de perspectivă — ca 
pină la sfîrșitul anu
lui să ia ființă micro- 

comenzi in

toate localitățile cu 
peste 30 000 de locui
tori ; în anii următori, 
în toate localitățile cu 
peste 50 000 locuitori 
vor funcționa case de 
comenzi.

\parcur!sul realizării- pelorlalte in-, ,
___ , succesele 

obținute împreună . ne îndreptățesc 
convingerea că și de această dată ne 
veți acorda întregul sprijin solicitat. 
In acest sens, facem un apel tovără- ' șese următoarelor . colective de 
muncă : .

— întreprinderea de utilaj alimen
tar din Slatina să expedieze ultimele 
două filtre ionice pentru stația de 
demineralizare. ,.••■•

— întreprinderea de utilaj chimic
din Ploiești să lichideze restanțele 
față de contracte : 5 schimbătoare
de căldură, precum și un cazan re
cuperator, cu termen contractual 
pirat încă din primul trimestru a.c.

— întreprinderea „Vulcan"
ex-

De 
din 
lași) 
niște ....
3 km, mai multe fragmente de 
ceramică pictată, lame și topo- 
rașe de cremene, cit și alte obi
ecte — mărturii ale existenței 
străvechi a populației pe ace
le meleaguri. Evident, noile des
coperiri au fost trimise Muzeu
lui de istorie din lași, ai cărui 
specialiști, deplasați la fața lo
cului, au stabilit că ele reprezin
tă urme ale culturii Cucuteni- 
Ariușd-Tripolie, a,vind o mare 
importanță istorică șl documen
tară. Săpăturile arheologice con
tinuă, cu sprijinul voluntar al 
cooperatorilor.

Filmul de la
ora sase

De multe ori se întîmplă să 
nu putem intra la cinematogra
ful spre care ne-am îndreptat 
pentru spectacolul de la o anu
mită oră — fie din pricină că 
n-am mai găsit bilet, fie că a 
întirziat tramvaiul ori autobu- 

: zul. Faptul nu comportă nici o 
■nenorocire,..Dar; o: dată, depla- 
s'at pînă in centrul Bucureștiu- 
lui, n-ai Vrea să pierzi tim
pul, ai vrea să mergi imediat 
la alt cinematograf — unde ru
lează același film sau chiar 

im- 
toa- 

au
ace- 
nici

lează același film sau 
altul. Este însă practic 
posibil — pentru că mai 
te cinematografele noastre 
aproape cu strictețe exact 
leași ore de spectacol, fără 
măcar un scurt decalaj de timp. 
Luceafărul, Central, Capitol, 
Festival, Victoria (plus, în car
tiere, Favorit, Excelsior, Fero
viar ș. a.) la 9,15 — 11,30 — 
13,45 — 16 — 18,15 — 20,30. Cu 
numai un sfert de oră diferență 
— în plus sau in minus — încep 
spectacolele și la Scala ori la 
București.

Poate că întreprinderea cine
matografică București găsește o 
soluție...

din 
București să urgenteze livrarea ul
timelor părți componente cazanului 
auxiliar, utilaj care necesită un 
timp îndelungat pentru montare.

împreună cu constructorii și mon- 
torii de pe șantier, colectivul nostru 
nutrește speranța că apelul tovără
șesc făcut prin intermediul „Scin- 
teii" va fi recepționat și își va găsi, 
in scurt timp, rezolvarea corespun
zătoare.

Scrisoarea este semnată de ing. 
Oliviu Popa, director general, Petre 
Andrîțoiu, secretarul comitetului de 
partid, Ing. Ion Rădăcină, șeful ser
viciului de investiții.

Desigur, 
conținutul el. Intrarea în funcțiune 
la datele prevăzute a noilor capaci
tăți de producție este o sarcină 
prioritară pentru toți factorii anga
jați în realizarea investițiilor — așa 
cum s-a subliniat cu putere Ia re
centa Plenară comună a C.C. al 
P.C.R. șl Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale. Ne 
exprimăm, de aceea, convingerea 
că scrisorii chlmlștllor craioveni i se 
va da singurul răspuns posibil, prin 
livrarea cit mai gabnică a utilajelor 
restante.

subscriem întrutotul Ia

țțțiW ’I t

ÎWSWS MtlliiLir hui A'ur&Su’illlliL

Noul supsrmagazin din Tirgoviște

tenia de pahar este la un pas de a se face 
țăndări... Momentul critic îl reprezintă 
achitarea consumației : fiecare pretinde să 
plătească celălalt. Scos din sărite, Petre 
Dumitru iese afară. Iese după o vreme și 
Miu... în busculada care a urmat, Petre D. 
a scos din buzunar briceagul, cu lama bine 
ascuțită... Cei din apropiere Sar să preîn- 
tîmpine drama. Miu însă tot a primit 
cîteva lovituri. își pierde cunoștința și este 
dus în stare foarte gravă la spital ; în cele 
din urmă, intervenția chirurgicală se dove
dește salvatoare.

Concluzia procurorului : în seara zilei de 
16 martie, fiind sub influența alcoolului, in 
timpul incăierării cu Miu Nicolae, inculpa
tul Petre Dumitru a încercat să-1 ucidă, 
aplicîndu-i mai multe lovituri cu lama bri
ceagului. Prin urmare, inculpatul se face 
vinovat de comiterea infracțiunii de omor 
— art. 174 din Codul penal — in faza de 
tentativă. Nu se poate reține scuza pro
vocării.

Alte date despre făptuitor : tot în anul 
1975 a fost trimis în fața comisiei de ju
decată și sancționat cu o amendă de 200 de 
lei pentru lovirea unui coleg in timpul 
serviciului. Datorită comportării sale, nu se 
bucură de o apreciere bună din partea co
lectivului.

Teza apărării :
— Onorată instanță, noi considerăm că 

din analiza corectă a probelor administrate 
în cauză rezultă că inculpatul a fost lovit 
de partea vătămată care i-a aplicat mai 
multe lovituri in regiunea craniului, pro-

dueîndu-i o tulburare care a dus la scă
derea stării psihice. Or, acest lucru nu i-a 
mai permis să gindească la ceea ce face și 
a aplicat lovitura fără să aibă cunoștință 
unde anume lovește și nici nu a avut 'in
tenția să lovească într-un centru vital. Ce
rem să se rețină scuza provocării și să se 
aibă în vedere circumstanțele personale ale 
inculpatului ; faptul că e Ia prima abatere, 
nefiind cunoscut cu antecedente penale, 
avînd de asemenea o comportare bună (7!) 
în familie și societate...

Cuvîntul inculpatului :
— Recunosc și regret fapta comisă. Nu 

pot să precizez cîte lovituri am dat, dar nu 
am avut intenția să suprim viața victimei, 
mai ales că eram și prieteni. Fac apel la 
clemența instanței...

Verdictul instanței :
în numele legii,
Condamnă pe inculpatul Petre Dumitru 

— născut la 15 martie 1936, domicialiat în 
București, Șoseaua Vergului nr. 65 — în 
baza art. 20 raportat la art. 174 din Codul 
penal, la 7 ani închisoare.

★
Așa s-a făcut țăndări „prietenia de pahar" 

și acestea au fost urmările unor împre
jurări in care au lipsit cumpătarea și re
ținerea in fața băuturii. Un om a fost la un 
pas de moarte ; celălalt, datorită necuge- 
tării și ajuns sclavul alcoolului, a fost la 
un pas de crimă și are acum de trecut 
printr-o lungă perioadă de detenție.

...Și totul a pornit de la niște pahare, de
i

la prea multe pahare
intr-o duminică de primăvară...

băute de doi amici

r Din caietul 
grefierului

„în ceea ce privește fulgarinul părții vă
tămate, arăt că l-a luat inculpatul Iubitu 
Iordan, amenințîndu-1 pe acel cetățean 
că-1 bate dacă nu-1 dă și-chiar l-a lovit... 
După aceea, este adevărat că eu l-am luat 
de la Iubitu, insă numai cu intenția de a 
face un bine păgubașului..."

(Drumul cel pavat cu „bune intenții", 
al lui Ghenea Ion, zis „Cobzăraș" — 
coinculpat în dosarul nr. 3178/1975, Ju
decătoria sectorului 6).

„Recunosc și regret c-am pătruns, găsind 
ușa deschisă, în% locuința unui vecin, de 
unde am luat mai multe lucruri... Solicit 
să se aibă însă în vedere că m-am prezen
tat singur la miliție, întrucît inițial se 
pornise urmărirea penală contra fiului 
meu..."

(Declarația inculpatului în dosarul
1886/1975, Judecătoria sectorului 6)

Dinu POPESCU

Pescuitul
fatal

Viorel Bet (32 de ani, locuitor 
al satului Honțișor, comuna 
Gurahonț, județul Arad), în- 
tr-una din zilele trecute a tras 
un cablu din casă pînă în gră
dină ca să „pescuiască electric" 
în apa din apropiere. încerca
rea nesăbuită s-a soldat cu o 
dramă la primul contact, a 
fost electrocutat.

Nr. 1
continuă să
fie ultimul

Brăila, 7 august, orele 13,25 ; 
o mulțime de cetățeni așteptau 
autobuzul 1 barat în stația „Bi
serica greacă". Abia după 25 de 
minute a venit unul, al cărui 
șofer a anunțat : „Defecțiune, 
ne retragem la garaj". Și auto
buzul a pornit glonț la... gară, 
întrebat de ce și-a părăsit tra
seul la jumătate și s-a dus di
rect la stația terminus, șoferul 
s-a scuzat. : „Ca să mă pot men
ține in grafic". întrucît nu este 
prima dată cînd se întîmplă a- 
semenea situații, neregulile de 
pe linia 1 barat ținîndu-se lanț 
de mai multă vreme, poate ar 
fi cazul ca I.J.G.C.L. Brăila să 
cerceteze și să intervină. Au
tobuzul cu pricina avea numă
rul 31-BR-2578.

Două săptămîni, Adrian 
zăr din Brașov (in virstă 
ani) s-a tot plimbat prin 
cu autoturismul l-BV-9058, p: 
care-l furase. In ziua a 14-a a- 
junsese la Galați — unde, după 
un festin bine „udat", a pornit 
să viziteze orașul. S-a întim- 
plat insă ceea ce era inevitabil: 
un agent de circulație i-a cerut 
să oprească pentru control ; el 
n-a oprit, a urmat o cursă de 
urmărire ca in filme, pentru ca 
in cele din urmă să fie prins. 
Necunoscînd orașul, hoțul a in
trat pe o fundătură unde... i s-a 
infundat.

Rubrică redactată de 
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

La
de 21 

țară 
pe

\
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ȘEDINȚA COMUNĂ 
a Comileliiliii Politic Executiv al C C. al P. C. R„ 
Consiliului de Stat si Consulului de Miniștri 

ale Republicii Sucialiste Rooiiia

Primire
b urimul Mestre 

ol guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, simbătă 
dimineața, pe V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
ambiantă de cordialitate, au fost 
discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea în continuare a relații
lor economice româno-sovietice.

Cronica zilei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLIC^ ECUADOR

(Urmare din pag. I)
cursul dialogului româno-american, Comite
tul Politic Executiv, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri au relevat importanța 
ser.nării de către președinții celor două 
ță? a Comunicatului comun și a instru- 
'T,r ntelor de ratificare a Acordului cu pri- 

■-"ț la relațiile comerciale dintre România 
ș.x Statele Unite ale Americii, documente ce 
consfințesc voința ambelor țări și popoare 
de a amplifica și aprofunda colaborarea și 
cooperarea dintre ele, pe o bază echitabilă, 
trainică și de lungă durată, în interesul 
reciproc.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri consideră că re
zultatele vizitei, evoluția favorabilă a rela
țiilor româno-americane demonstrează în 
mod convingător că țări aparținînd unor sis
teme social-politice deosebite, de mărime și 
potențial diferite, pot și trebuie să găsească 
în zilele noastre căile care să le permită să 
conlucreze rodnic, atît pe plan bilateral, 
cit și în sfera vieții internaționale, pe bază 
de egalitate și respect al independenței și 
suveranității naționale, să participe activ la 
soluționarea marilor probleme care frămîn- 
tă omenirea.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri apreciază că 
noua întîlnire româno-americană la nivel 
înalt atestă, încă o dată, realismul și juste
țea politicii externe a partidului și statului 
nostru, consecvența cu care acționează pen
tru pace și bună înțelegere între toate sta
tele lumii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au stabilit ca 
ministerele și alte instituții de stat să ia 
măsuri energice pentru a folosi cu maximă 
eficiență cadrul favorabil care s-a creat ca 
urmare a înțelegerilor româno-americane la 
nivel înalt în vederea creșterii și diversifi
cării schimburilor și colaborării economice, 
științifice, tehnologice, culturale și în alte 
domenii. r

★

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri au luat cunoștință de informarea cu 
privire Ia recenta vizită oficială în țara 
noastră a primului ministru al Franței, 
Jacques Chirac.

Salutînd rezultatele convorbirilor cu pri
mul ministru francez, Comitetul Politic Exe
cutiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri au subliniat importanța deosebită a 
întîlnirilor dintre președinții celor două 
state, care au pus baze trainice conlucrării

pe termen lung între România și Franța. 
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri apreciază faptul că 
în cadrul convorbirilor cu primul ministru 
al guvernului francez s-a manifestat dorin
ța comună ca în noile condiții să se intensi
fice colaborarea în domeniul politic, să se 
pună în valoare, într-o măsură mai mare, 
posibilitățile existente pentru creșterea și 
diversificarea relațiilor comerciale, coope
rarea în ramuri de vîrf ale economiei și 
cercetării științifice, în sfera învățămîntu- 
lui, culturii și artei, în folosul celor două 
popoare, al înțelegerii și cooperării între 
țările europene, între toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri subliniază în
semnătatea concluziilor la care s-a ajuns de 
a conlucra pentru rezolvarea problemelor ce 
confruntă lumea contemporană, de a acțio
na pentru consolidarea cursului spre destin
dere, securitate și cooperare în Europa și 
pe plan mondial.

în legătură cu vizita primului ministru al 
Guvernului Republicii Franceze, Jacques 
Chirac, Comitetul Politic Executiv, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri au stabilit 
măsuri pentru transpunerea în viață a înțe
legerilor convenite, în vederea dezvoltării 
mai intense a relațiilor româno-franceze.

★
în continuare, Comitetul Politic Executiv, 

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au 
discutat și aprobat proiectul de decret pri
vind colectarea, predarea, gospodărirea și 
valorificarea deșeurilor și a altor resurse 
secundare de materii prime și materiale.

Decretul, pornind de la necesitatea gos
podăririi și valorificării cu maximă eficien
ță a tuturor deșeurilor și resurselor secun
dare, stabilește sarcini și răspunderi în 
acest sens pentru ministere, centrale indus
triale, unități economice, pentru toți cetă
țenii țării, care au datoria să acționeze cu 

i,

nii patriei au obligația de a preda Ia 
unitățile de colectare toate materialele și 
obiectele uzate care nu mai sînt utilizate în 
gospodăriile individuale, de a depozita re
ziduurile menajere în locurile stabilite de 
către comitetele executive ale consiliilor 
populare, precum și de a participa la ac
țiunile inițiate de organele de stat sau de 
organizațiile de masă și obștești în scopul 
colectării deșeurilor. Organele și organiza
țiile de partid, Uniunea Tineretului Comu
nist, celelalte organizații de masă și obștești 
au datoria de a cultiva în rîndurile tinere
tului, ale tuturor cetățenilor patriei spiri
tul de economie, grija pentru buna gospo
dărire a materiilor prime și materialelor, 
atitudinea necruțătoare împotriva risipei. 

Comitetul Politic Executiv a analizat 
apoi concluziile rezultate din controlul efec
tuat cu privire la realizarea planului de 
produse zaharoase și aprovizionarea popu
lației cu aceste produse în semestrul I al 
acestui an.

Apreciind rezultatele obținute, Comitetul 
Politic Executiv a constatat deficiențe mari 
în realizarea planului de produse zaharoase 
în sortimentele stabilite, ca urmare a 
neajunsurilor din activitatea Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, în 
special a Departamentului industriei ali
mentare, ca și din activitatea Ministerului 
Comerțului Interior, care nu a realizat con
tractările la nivelul prevederilor planului. 
Toate acestea au avut efecte negative pen
tru aprovizionarea populației și a unităților 
de alimentație publică. Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția șefului Departa
mentului industriei alimentare pentru'lip
surile manifestate în activitatea sa.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o se
rie de măsuri care să ducă la realizarea 
integrală a planului pe semestrul II, în sor
timentele stabilite, la o aprovizionare 
ritmică a populației, la diversificarea pro
duselor zaharoase, la folosirea pe scară mai 
largă a fructelor și sucurilor naturale în 

fermitate împotriva risipei, pentru introdu^, % preparatele alimentare. . .
cerea ăWsFof'ni’ăferiăle în -’circuitul eco- S’ Comitetul Politic Executiv a cerut Mi£isi*s£ 
nomic.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au stabilit ca 
toate unitățile economice să treacă neîntîr- 
ziat Ia adoptarea de măsuri concrete pentru 
ca în fiecare întreprindere, secție, 
sau loc de 
un spirit de înaltă responsabilitate în 
gospodărirea 
sporită, a materiilor prime și materialelor, 
să se acorde o atenție deosebită colectării 
și valorificării tuturor deșeurilor și ce
lorlalte resurse secundare. Toți cetățe-

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Ecuador, Antonio 
Jose Lucio Paredes, cu prilejul Zilei 
naționale a țării sale, cea de-a 166-a 
aniversare a proclamării indepen
denței.

★
Simbătă s-a înapoiat în Capitală 

delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de Ilie Matei, membru supleant, 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.U.P., a 
făcut o vizită în schimb de experien
ță în R. P. Polonă. La sosire, pe ae
roportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. Au fost de față 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. Po
lone la București.

In EDITURA POLITICA a apărut: 

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 6/1975

ir.

atelier 
muncă să se instaureze

economicoasă, cu eficiență

terului Agriculturii și Industriei Alimenta
re, Ministerului Comerțului Interior, Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de Consum, 
Ministerului Turismului, consiliilor popu
lare județene și al municipiului București 
să ia măsuri energice pentru aplicarea in
dicațiilor stabilite în cadrul ședinței, să 
exercite un control riguros în vederea asi
gurării unei bune aprovizionări a populației 
cu produse zaharoase.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

Excelenței Sale Domnului general de divizie 
GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador
QITO

Sărbătoarea națională a poporului ecuadorian îmi oferă deosebit de plăcutul 
prilej de a fi interpretul celor mai alese sentimente ale poporului și guver
nului român pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului ecuadorian 
prieten calde felicitări și cele mai sincere urări de noi succese în dezvoltarea 
multilaterală a țării, pe calea progresului și bunăstării.

’ Nutresc ferma convingere că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor prie
tenești și rodnice pe care le-am avut, bunele relații de colaborare statornicite 
între România și Ecuador vor cunoaște o puternică dezvoltare în continuare, 
spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice în lume, _ pentru 
asigurarea dreptului fiecărui popor de a dispune suveran de bogățiile sale 
naționale, de a-și alege liber calea dezvoltării economico-sociale, fără nici un 
amestec din afară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vrednicie si
»

iare din pag. I)
Domelor raportau îndeplinirea cinci
nalului, ca, după un timp, să le ur
meze tovarășii lor de la Fundu-Mol- 
dovei. Pe ansamblul combinatului 
minier sucevean, întreaga producție 
minieră a anului 1965 se realizează 
în numai 66 de zile.

Ce a stat la baza atîtor remarca
bile succese ? Reflectînd asupra răs
punsului la această întrebare, ing. 
Irimia Catargiu, directorul combina
tului, ne-a vorbit, în primul rînd, 
despre hărnicia oamenilor, despre 
priceperea lor. Organizarea unor bri
găzi complexe, dotate cu tehnică de 
lucru adecvată, a făcut să crească 
substantial producția medie lunară 
pe abataj. Un rol deosebit de impor
tant l-au avut și măsurile de creș
tere a randamentelor în uzinele de 
flotatie, de sporire a aportului aces
tora la intrarea în circuitul eco
nomic a minereurilor mai sărace în

> substanțe utile.
— Minerii suceveni știu prea bine 

că munca plină de abnegație 
este în folosul lor și al întregului 
popor — a tinut să precizeze tova
rășul Mihai Găinaru, secretarul co
mitetului de partid de la exploata
rea minieră Leșu Ursului. Condițiile 
lor de viată s-au îmbunătățit perma
nent; odată cu dezvoltarea industriei 
miniere, s-au schimbat multe in 
traiul oamenilor de pe plaiurile bu- 
covinene. Edificatoare sînt înfăptui
rile sociale și edilitare pentru mi
neri ; în orașul Gura Humo
rului — numeroase apartamente și

. răspundere
un liceu de profil. La Ostra — lo
calitate ridicată din punct de vedere 
urbanistic la exigentele civilizației 
moderne — 720 de apartamente. în 
Călimani — un viitor puternic centru 
muncitoresc — zeci și zeci de gar
soniere. La Vatra Dornei au demarat 
lucrările de construcție a 1 000 ’de 
apartamente și alte dotări tot pentru 
mineri.

în întîmpiițarea „Zilei minerului", 
hotărîți să cinstească, prin noi suc
cese măreața sărbătoare de la 23 Au
gust, oamenii muncii din unitățile 
combinatului minier sucevean au 
intensificat întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor asumate. Ei au atins, de 
altfel, cota finală a cincinalului încă 
la 20 aprilie a.c., ceea ce le va per
mite realizarea unei producții supli
mentare în valoare de peste 250 mi
lioane lei. Minerii suceveni au ex
tras în 7 luni din acest an, peste pre
vederi, 8 698 tone minereu mangan și 
1 900 tone barită. Fapte de muncă 
vrednice de toată stima și lauda, pe 
care minerii suceveni, în frunte cu 
comuniștii, le consideră temelia unor 
acțiuni viitoare care au ca obiectiv 
transpunerea neîntirziată în practică 
a indicațiilor secretarului general al 
partidului formulate în cuvîntarea la 
Plenara din 21—22 iulie a.c. privind 
sporirea aportului industriei noastre 
miniere la asigurarea necesităților 
economiei naționale în plin avînt.

Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Noi magazine de prezentare 
ale cooperației meșteșugărești

V-ați înscris dobînda în libretul de economii?
Unitățile C.E.C. din Întreaga țară 

efectuează, în continuare, cu promp
titudine. operațiunea de înscriere 
în libretele de economii a dobîn- 
zilor cuvenite depunătorilor pentru 
economiile păstrate la C.E.C. in 
anul 1974, titularilor libretelor de 
economii cu dobîndă — la vedere 
și pe termen — cu dpbîndă și cîș- 
tiguri, cu dobindă și cîștiguri in 
autoturisme, precum și titularilor 
libretelor de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală și libretelor de economii 
pentru turism.

De reținut că . nu există un ter- 
men-limitâ j de înscriere a dobîrizii. 
DimpbrAva/ Operațiunile de’ înscrie
re în librete sau de plată efectivă 
se1 fac oricînd, cu prilejul efectuă
rii unor noi operațiuni în libretele 
de economii și — în mod obligato
riu — cînd se lichidează libretul.

Aceasta este și o consecință a 
faptului că dobînzile, ca și depune
rile la C.E.C. sînt imprescriptibile, 
titularii libretelor păstrîndu-și 
dreptul de proprietate și de dispo
ziție asupra acestor sume fără li
mită de timp.

Dobînzile acordate de Casa de 
Economii și Consemnațiuni contri
buie la sporirea economiilor păstra
te de populație pe libretele de eco
nomii cu sute de milioane de lei.

înscrierea dobînzilor se efectuea
ză de către toate sucursalele și fi
lialele, precum și de către agen
țiile C.E.C. autorizate — pentru li
bretele emise de acestea.

Unitatea emitentă a unui libret 
este precizată pe prima pagină a 
acestuia.

Vă invităm la unitățile C.E.C. 
menționate mai sus pentru înscrie
rea dobînzilor în librete.

îndeplinirea planu
lui cincinal de dezvol
tare economică (1973— 
1977) constituie pre
ocuparea dominantă a 
Ecuadorului. Inițiat 
de guvernul președin
telui Guillermo Ro- 
driguez Lara, planul 
urmărește realizarea 
unor progrese sub
stanțiale în lichidarea 
moștenirii trecutului 
pe calea valorificării, 
în interesul propriei 
dezvoltări, a bogate
lor resurse naturale 
ale țării. De pildă, pe
trolul — avuție de 
bază, intrată destul 
de țîrziu în exploa
tare. Primele sonde 
au fost puse în func
țiune spre sfîrșitul a- 
nilor ’60. în prezent,, 
cu o producție de 
250 000 de barili pe zi, 
Ecuadorul a devenit 
una din țările expor
tatoare de petrol din 
America Latină. La 
dezvoltarea acestei ra
muri, ca și a altor 
sectoare ale econo
miei, au contribuit 
hotărîtor măsurile fer
me ale actualului gu
vern — de îngrădire 
a activității companii
lor străine.

Dar resursele Ecua
dorului nu se rezumă 
la petrol. Subsolul ță
rii este bogat în fier, 
cărbune, cupru, aur și 
alte minereuri utile. 
Ca urmare, planul

cincinal a prevăzut 
construcția unor im
portante întreprinderi 
de prelucrare a aces
tor avuții, noi obiecti
ve urmînd să intre 
curînd în funcțiune. 
Se cuvin menționa
te în mod deosebit 
acțiunea de electrifi
care, înfăptuită para
lel cu construcția in
dustrială, precum ■ și 
înfăptuirea reformei 
agrare, de natură să 
schimbe vechile struc
turi și relații sociale 
la sate. Toate acestea 
fac ca poporul ecua
dorian să poată privi 
cu satisfacție și mîn- 
drie peisajul înnoit al 
țării sale în această 
zi, în care aniversea
ză 166 de ani de la 
proclamarea indepen
denței de stat.’

în România sînt 
urmărite cu simpatie 
eforturile încununate 
de succes ale poporu
lui ecuadorian, ca și 
cele ale celorlalte po
poare latino-america- 
ne, pentru dezvoltarea 
independentă, pentru 
înflorirea economiei 
naționale, pentru pro
gres economic și so
cial. între România și 
Ecuador — țări situa
te pe continente dife
rite, dar legate prin 
afinități de limbă și 
cultură, prin preocu
pările actuale de dez
voltare rapidă pe ca

lea progresului — 
s-au dezvoltat relații 
de prietenie și colabo
rare, bazate pe egali
tate în drepturi și 
respect reciproc.

Momente de cea 
mai mare însemnăta
te în extinderea rela
țiilor prietenești de 
colaborare româno- 
ecuadoriană au consti
tuit vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu 
efectuată în Ecuador 
în 1973 și vizita pre
ședintelui Guillermo 
Rodriguez Lara, din 
1975, în România. Do
cumentele și acordu
rile semnate cu aceste 
prilejuri, la Quito și 
București, au deschis 
un larg orizont coope
rării româno-ecuado- 
riene. Pe baza identi
ficării posibilităților 
largi de cooperare e- 
conomică, tehnico-ști- 
ințifică în domeniile 
petrolier, minier, a- 
gricol, al formării de 
cadre, concretizate in 
importante acorduri și 
înțelegeri, a fost sta
bilit un amplu pro
gram de activitate, a 
cărui aplicare răspun
de intereselor ambe
lor țări, conlucrarea 
dintre România și 
Ecuador contribuind 
totodată la afirmarea 
noilor principii de re
lații internaționale.

G. DASCALU
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jv, tocmle balcanice de atletism«4 *»• S'.

DUMINICA, 10 AUGUST 1975
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului
8.40 Cravatele roșii
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktarl. Episodul „Urma fri
cii (II)

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce. nu știm des

pre... Cine a descoperit In
sulina ?

11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.45 în cartea naturii
16.30 Virtuozi ai arenei
16,50 Film serial : „UFO". Episodul 

VI — „Straker în pericol”
17.40 De ziua minerului.
18,00 Campionatele balcanice de

atletism. (Transmisiune direc
tă de la stadionul Republicii) 

19,00 Lumea copiilor
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Pe drumuri de glorie. A 

XXXI-a aniversare a elibe
rării patriei de sub domina
ția fascistă

20.20 Film artistic: „Un caz... cla
sat"

21,35 Unora Ie place... opereta 
22,00 24 de ore
22,10 Duminica sportivă

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic
20,00 Desene animate pentru co

pii: „Prințesa Păunița" (III)
20,25 Monumentele de arhitectură 

— efigii ale spiritualității 
românești în permanentă ac
tualitate

20,45 Adagio și varlațiunl din ba
letul „Don Quljote" de
Minkus

20,55 Film serial: „Un șerif la
New York"

*v
Și în cea de-a doua zi a Jocurilor 

balcanice de atletism am notat re
zultate valoroase, semnificative pen
tru cursul ascendent al acestui sport 
în țările peninsulei. în acest cadru 
de întrecere cu performante de ni
vel european, miile de spectatori 
și-au luat rămas bun de la renumita 
noastră atletă Viorica Viscopoleanu, 
fostă campioană olimpică și ex- 
recordmenă mondială a probei la sări
tură în lungime, care a părăsit acti
vitatea competițională pentru a se 
dedica meseriei de antrenor.

Parcă pentru a sărbători momen
tul, chiar în prima probă de ieri, 
Ștefan Lăzărescu a cucerit titlul bal
canic la săritura în lungime bărbați 
(7,88 m). Acest succes al atleților ro
mâni a fost urmat de alte realizări î 
victoriile lui Gh. Cefan (3 000 m ob
stacole — 8,36,3), Gh. Ghipu (1 500 
m — 3,47,16), N. Bogdan (decatlon — 
7.669 puncte), ca și prin recordul Mi-

haelel Loghin la aruncarea greutății 
(18,83 m — locul al IlI-lea).

Ieri au fost însă și cîteva insuc
cese : M. Suman a fost învinsă la 400 
m plat de iugoslava Pavlicici (52,55), 
iar N. Andrei, la 1 500 m, de atleta 
bulgară N. Stereva (4,15,10). Iată și 
pe ceilalți cîștigători ai titlurilor bal
canice : 20 km marș — Galusici (Iu
goslavia) — lh,33,07,6 ; greutate f. — 
Hristova (Bulgaria) — 20,65 m J
pentatlon — Focici (Iugoslavia) — 
4 342 p ; suliță m. — Djonev (Bulga
ria) — 80,22 m ; greutate m. — Stoev 
(Bulgaria) — 19,83 m ; 200 m f. — 
Panaiotova — 23,56.

înaintea ultimei zile a competiției, 
în clasamentul masculin conduce 
România cu 104 puncte, urmată de 
Grecia cu 64 p, iar în clasamentul 
feminin — Bulgaria (72 p), pe locul 
secund fiind echipa României (66 p). 
Azi întrecerile vor începe de la 
ora 16.

V. M.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Uniunea județeană a cooperati

velor meșteșugărești Vaslui se 
preocupă permanent de lărgirea și 
modernizarea unităților de pro
ducție și prestatoare de servicii că
tre populație. în toate localitățile 
urbane funcționează în construcții 
noi complexe de servire, precum și 
o rețea de magazine comerciale de 
prezentare și desfacere a produc
ției proprii. în orașul Vaslui, coo
perativa „Unirea meșteșugarilor" 
dispune de două magazine cu pro
fil mixt. Sînt prezentate, pentru 
vînzare, la cererea cumpărătorilor, 
produse executate de meșteșugarii 
vasluieni : confecții pentru bărbați 
și femei, covoare, încălțăminte, ar
ticole de marochinărie, obiecte de 
artizanat, produse de tapițerie. Un 
magazin cu profil asemănător, ,1a 
care se adaugă articole de îmbră
căminte pentru copii și un raion de 
tricotaje, funcționează în strada 
Ștefan cel Mare.

Pentru a veni în întîmpinarea so
licitărilor populației, U.J.C.M. a 
inițiat, pe baza unor sondaje de 
opinie în rîndurile cumpărătorilor, 
organizarea în orașul reședință a 
județului a unor magazine de pre

zentare și desfacere a produselor 
executate în unitățile de producție 
din Bîrlad, Huși și Negrești. Astfel, 
la magazinul „Mobila", situat în 
centrul orașului Vaslui, amatorii 
de interior plăcut găsesc mobilă 
curbată și obișnuită pentru came
re și holuri, mobilă de bucătărie, 
produse din fier forjat etc. De ase
menea, cooperația meșteșugărească 
vasluiană completează rețeaua co
merțului de stat cu o sporită gamă 
sortimentală de confecții, tricotaje 
și încălțăminte, fie prin cele două 
magazine din complexul de la se
diul U.J.C.M., fie prin alte două 
— „Moda" și „Trainic" — organi
zate la parterul blocurilor din cen
trul civic al Vasluiului.

Cit de solicitate sînt mărfurile 
executate de meșteșugarii din ju
dețul Vaslui de către frecvenții 
cumpărători din partea locului, pre
cum și cei din țară, ne-o dovedesc 
realizările obținute de U.J.C.M. în 
primul semestru al acestui an, cînd 
s-a obținut, peste prevederile pla
nului, o producție-marfă în va
loare de 3 320 000 lei. (Crăciun 
Lăluci).

vremea
Ieri în tară : vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate s-au pro
dus în estul Olteniei, vestul Munte
niei și în sudul Banatului, unde lo
cal au căzut ploi sub formă de aver
se, însoțite de descărcări electrice. 
Vintul a suflat slab, pînă Ia potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Petroșani și 30 gra
de la Tulcea. în București : vremea 
a fost în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vintul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 12 și 13 august. în țară : cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în sudul tării și zonele de deal 
și de munte, unde, pe alocuri, vor 
cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. în rest, averse 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 
20 grade, iar cele maxime între 23 
și 33 grade. în București : cer schim
bător. favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului în creș
tere ușoară.

Trei noi victorii 
ale înotătorilor noștri 

Ia campionatele balcanice
în ziua a doua a campionatelor 

balcanice de natație, care se desfă
șoară la Salonic, Anca Groza a cîș- 
tigat proba de 200 m mixt în 2’31’’ 
72/100, iar Marian Slavic s-a clasat 
pe primul loc la 200 m liber cu tim
pul de l’57”34/100 (nou record al 
României). A treia victorie a echipei 
române a obținut-o Carmen Bunaciu 
la 100 m spate, cu timpul de 1’11” 
24/100.

Turneul rugbiștitor români 
în Noua Zeelandă

AUCKLAND 9 (Agerpres). — Se
lecționata de rugbi a României 
și-a continuat turneul în Noua Zee- 
landă, întîlnind în orașul Hamilton 
cunoscuta formație Waikato. La ca
pătul unui joc spectaculos, rugbiștii 
români au repurtat victoria cu sco
rul de 14—9 (9—6), transmite cores
pondentul agenției Reuter. După 
cum s-a anunțat, în primul meci 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 19—12 (13—6) formația Poverty 
Bay.

VOLEI
Aseară s-au încheiat în Capitală 

campionatele balcanice de volei re

zervate juniorilor. La feminin, titlul 
a revenit selecționatei României, care 
a întrecut, în ultimul meci, cu scorul 
de 3—0 formația Greciei. în compe
tiția masculină, pe primul loc s-a 
clasat reprezentativa Iugoslaviei, în
vingătoare cu 3—0 în partida cu echi
pa Greciei.

TENIS
Românul Ilie Năstase, nord-ameri- 

canui Jimmy Connors, australienii 
Rod Laver și Ken Rosewall s-au ca
lificat pentru semifinalele turneului 
internațional de tenis de la North 
Conway.

FOTBAL : Azi, o finală 
Rapid — Progresul

Pe stadionul ,,23 August" din Ca
pitală s-au disputat ieri meciurile 
din prima zi a turneului de fotbal 
pentru „Cupa municipiului Bucu
rești". Echipa Progresul a învins cu 
scorul de 4—3 (4—2) pe Sportul stu
dențesc, iar Rapid a cîștigat cu 1—0 
(1—0) în fața echipei Dinamo. Golul 
formației feroviare a fost înscris de 
Iordan în minutul 8. Astăzi, de la 
ora 19,00, Rapid și Progresul se întîl- 
nesc in finală. în deschidere, de la 
ora 17,00, pentru locurile 3—4 Dina
mo va da replica Sportului studen
țesc.

LUNI, 11 AUGUST 1975
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Unde și cum lucrează tinerii 

din satul dv.7
19.25 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Steaua fără nume — emi- 

slune-concurs pentru tineri 
interpret! de muzică ușoară

20,50 Ancheta socială TV: Părinți 
orfani

21.25 Roman foileton: „Șl totuși 
se învîrtește...“

22,10 24 de ore

PROGRAMUL II

17,00 Telex
17,05 Album coral
17,20 Film artistic: „Am fost ti

neri"
19,00 Dorule du-te In zbor — mu

zică populară
19.25 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii :

Daktari. Episodul „Urma 
fricii" (II)

20.25 Romanțe
20,35 Teatru serial TV: „Mușatinli"
21.25 Telex
21,30 Mesagerii lui Mercur. Ve

chile vaduri comerciale ale 
Capitalei văzute la nivelul 
anului 1975 — zona Lipscani
lor șl Obor-Colentina

21,50 Voci tinere

chema
o A fost odată un Hollywood : 
SALA PALATULUI — 10.30 (se
ria de bilete 5249) — 17.15; (5250) 
— 20,15.
O Piaf: SCALA — 9,15: 11,30:13,45; 
16; 18,30; 21, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 12,45; 16: 18,15; 20,30. la gră
dină — 20, FAVORIT — 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, DINAMO — 
20.

o Defileul legendelor uitate: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30.
a Omul din Laramie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 8,45: 11;
13,15; 16,15; 18,30; 20,45, la grădină 
— 20.
G Muntele ascuns : ■ LUMINA — 
9.15: 11.15; 13.30; 16; 18: 20.
O Lanțuri : FESTIVAL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
O' Pavlinka : BUCEGI — 16; 18. 
o Piedone — comisarul fără ar
mă: CENTRAL — 9.15: 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,45, DACIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18, 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 20. 
GRADINA MOȘILOR — 20.30.
O Secretul planetei maimuțelor : 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
e, Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : TIMPURI NOI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15. 
6 tnfringerea Iui L. Wilkison : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18: 20, la grădină — 20.30. 
O Din copilăria mea : UNIREA 
— 16; 18.
tr Strălucirea soarelui : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
TOMIS — 8,30; 10,45; 13: 15,15:
17,30; 19,45, la grădină — 20.30.
O Actorul și sălbaticii : LIRA —
15.30, la grădină — 20.
O Nu iese fum fără foc : GRIVI- 
TA — 9; 11,15: 14,30: 17,15; 20,
VOLGA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15.
G Nu te voi iubi : DRUMUL SA
RI! — 15,33; 18; 20,15.
O Program pentru copii : DOI
NA — 9,45.
O Tunurile din Navarone : DOI
NA — 11; 14; 17; 20.
0 Marele circ : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
O Ultimul pistolar din Cross 
Creek : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30, MUNCA — 16; 18; 20.
O Brigada diverse în alertă: CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20.
o Cei mal frumoși ani : FLO-

REASCA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
• Toamna bobocilor : PACEA — 
15,30; 17.45: 20.
e Tată de duminică : CRINGAȘI
— 16; 18,15.
o Sperietoarea : VIITORUL —
15,30; 18; 20.
o Trandafirul' negru : MOȘILOR
— 15,30; 18.
O Pirații din Pacific — Insula co
morilor : POPULAR — 15.30; 19. 
© Kit în Alaska : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
O MIhai Viteazul : FLACARA — 
15,30: 19.
o Legea preriei : ARTA — 15.30; 
17,45; 20, la grădină — 20.15.
a Lumină la capătul tunelului :
VITAN — 15,30; 18.
© Ultimul cartuș : RAHOVA — 16; 
18.
O Invincibilul Luke : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
o Steaua de tinichea : PATINOA
RUL „23 AUGUST" — 20,15.
e Aeroportul : STADIONUL
STEAUA — 20.
® Acea pisică blestemată : GRA
DINA FESTIVAL — 20.

o Teroare pe „Britannic" : GRA
DINA BUCEGI — 20.
O Al greșit, inimă : GRADINA
UNIREA — 20.
® Luminile rampei : GRADINA 
TITAN — 20.
O Cîntecele mării : GRADINA VI
TAN — 20.

teatre
® Opera Română : Traviata — II, 
Bărbierul din Sevilla — 19.
o Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.
o Teatrul Glulești (in parcul Tea
trului Giulești) : Nopți de vară — 
spectacol de sunet șl lumină — 
20,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : In gră
dina bucuriilor — 19,30.

o
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La Invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, Manea Mănescu, miine so
sește într-o vizită oficială de 'priete
nie în țara noastră Amir Abbas Ho- 
veyda, primul ministru al Iranului.

Născut la 18 februarie 1919 la 
Teheran, Amir Abbas Hoveyda și-a 
făcut studiile superioare la Univer
sitatea liberă din Bruxelles,- obți- 
nind licența în drept și științe 
politice. Pregătirea și-o desăvir- 
șește, apoi, la Paris, devenind 
doctor în istorie la Sorbona. Intre 
alte titluri onorifice, Amir Abbas 
Hoveyda mai deține și pe cel de 
doctor honoris causa al Universi
tății din Cluj-Napoca. își începe, în 
anul 1942, cariera politică și diplo
matică la Ministerul Afacerilor Ex
terne. Din 1952 pînă în 1954 îndepli
nește, la Geneva, diverse funcții pe 
lingă Națiunile Unite. Ocupă, în con
tinuare, posturi de răspundere în 
economia țării sale. Astfel, în 1958 
este membru al Comitetului directo
rilor Societății naționale petroliere 
iraniene. în martie 1964 intră în gu
vern, deținind funcția de ministru al 
finanțelor. La scurtă vreme, în ia
nuarie 1965, Amir Abbas Hoveyda, 
personalitate politică marcantă a 
țării sale, diplomat de notorietate in
ternațională, devine prim-minișțru al 
Iranului. Amir Abbas Hoveyda este, 
de asemenea, secretar general al 
partidului de guvernămint, Renaște
rea Națională a Iranului (Rastakhiz 
Mellate Iran). \

Vizita înaltului oaspete în țara 
noastră are loc sub semnul dezvol
tării remarcabile pe care au cunos
cut-o în ultimii ani relațiile multi-, 
seculare dintre popoarele român și 
iranian, pe baza solidă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

Dezvoltarea fructuoasă, pe multi
ple planuri, a raporturilor prietenești 
dintre România și Iran, dintre po
poarele celor două țări poartă am
prenta contribuției personale, de im
portantă decisivă, pe care au adus-o 
întîlnirile și convorbirile dintre șefii 
celor două state, prilejuite de vizi
tele președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Iran, și vizitele șahin- 
șahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, în România.

în aceeași sferă a dialogului fruc
tuos româno-iranian s-au înscris și 
Vizitele precedente în România ale

primului ministru 'al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda.

Privită în ansamblu, în formele ei 
concrete, colaborarea , româno-ira- 
niană prșzintă un tablou bogat și 
dinamic, ea desfășurîndu-se cu suc
ces în toate domeniile, fiind, totoda- 
tă, un exemplu de conlucrare rodni
că între state cu sisteme social- 
politice diferite. Stau mărturie, in 
acest sens și importantele documen
te semnate la cel mai înalt nivel, 
care au așezat pe o bază stabilă, de 
lungă durată, relațiile bilaterale — 
politice, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale — conferind o di
mensiune tot mai amplă legăturilor 
tradiționale, cu adinei rădăcini isto
rice, dintre popoarele român și ira
nian.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit îndeaproape, cu inte
res si satisfacție, evoluția raporturi
lor româno-iraniene, precum și rea
lizările poporului iranian pe calea 
progresului social, economic, cultural 
si tehnico-științific, salută sosirea la 
București a premierului iranian, 
ut'îndu-i un cald și tradițional „Bun 
venit" în Republica Socialistă Româ
nia, convinsă că vizita sa va aduce o 
nouă contribuție la întărirea priete
niei și dezvoltarea colaborării între 
cele două țări și popoare.

ATENA
i

Număr special al revistei „Nea Estiaet

consacrat literaturii și artei române
* ................
ATENA 9 — Cores

pondentul Agerpres 
transmite : Prestigioa
sa publicație literară 
greacă „NEA ESTIA", 
care apare la Atena, 
a consacrat in întregi
me ultimul său număr 
literaturii și artei 
României. Deschise cu 
„Gînduri despre artă 
ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu", 
cele o sută de pagini 
ale revistei cuprind 
texte alese din lucră
rile cele mai repre
zentative ale unor po
eți și prozatori ro
mâni: Tudor Arghezi, 
George Bacovia, Ion 
Barbu, Lucian Blaga, 
George Călinescu, Za- 
haria Stancu, Mihai

: -o
Jebe- 

Teodo- 
Preda, 

Titus 
Popovici, Fănuș Nea- 
gu, D. R. Popescu.

Traducerea este 
semnată de cunoscuți 
oameni de litere, ca 
Iannis Ritsos, Mene- 
laos Loudemis, Rita 
Boumi-Papas, G. D. 
Hourmouziadis și Cos
tas Asimacopoulos. 
Sint publicate, de ase
menea, studii, despre 
proza, poezia, drama
turgia și artele plasti
ce românești. Volumul 
este ilustrat cu repro
duceri după opere ale 
lui Constantin Brân- 
cuși, Theodor Palladi, 
Camil Ressu, Corneliu

<ts e 
Beniuc, 
leanu, 
rescu, 
Eupen

Eugen 
Virgil 
Marin 
Barbu,

Baba și Alexandru 
Ciucurencu.

în prefață, sub titlul 
'„Apropierea popoare
lor balcanice", acade
micianul Petros Haris, 
directorul publicației, 
mărturisește credința 
sa in rolul important 
pe care il poate avea 
literatura in mai buna 
cunoaștere și ințele- 
gere între popoare. 
Prin volumul de față, 
datorită textelor scrii
torilor români, infăți- 
șind cu artă aleasa spi
ritualitate a României 
contemporane, reușim 
să cunoaștem autentic 
un popor din , zona 
Balcanilor — apreciază 
acad. Petros Haris.
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Covorul, tractorul 
și ecusonul .

însemnări de călătorie din Iran
Au nume seducătoare, melodioase, 

orașele persane : Is-fa-han, Și-raz... 
Parcă sint note muzicale, desprinse 
dintr-o melopee cu dansatoare orien
tale, schițînd pași de dans pe imense 
covoare. Și Tabriz este dintr-o me
lopee. Și Tabriz sună frumos. Orașul 
pare a se fi cufundat încet, volup
tos, în covorul („de Tabriz") din 
care i s-a țesut legenda.

...Severe lanțuri muntoase, mai 
înalte decît Carpații. în căutarea 
platoului de aterizare, avionul se 
strecoară cu prudență printre creste, 
neverosimil de aproape : parcă schi
ază pe pîrtiile abrupte. Orașul te în- 
tîmpină cu o veritabilă explozie dș 
sunete, de culori, de arome. Străba
tem bulevarde și ulițe largi, flancate 
de clădiri scunde și cuminți, care su
portă cu stoicism vecinătatea sfidă
toare a stejarilor și platanilor asia
tici (cenar). în jurul bazarului din 
centru, forfotă de nedescris, tîrgoveți 
lăudîndu-și marfa cu voci sparte, ță- 
rănci tăcute sub vălurile lor de stam
bă și diftină (ceador), tarabagii care 
prăjesc chiftele ce degajă o puter
nică aromă de piper, băiețași pur- 
tînd, acrobatic, prin mulțime tăvi cu 
ceaiuri fierbinți comandate de ne
gustorii de mărunțișuri. Și exact la 
doi pași, ca un decor dintr-un cu to
tul alt spectacol, se înalță, orgolios, 
sedii ale unor întreprinderi comer
ciale, industriale și bancare, agenții 
de voiaj, placate în faianță azurie 
sau marmură neagră, cu uși ferecate 
în alămuri.

Contrastele spectaculoase, tonurile 
istorice apăsate și-au lăsat dintot- 
deauna amprenta asupra Tabrizului. 
întîi o obscură colonie arabă pe vre
mea califatelor, întemeiată, potrivit 
legendei, de soția lui Harun-Al-Ra- 
șid ; mai apoi, de-a lungul a trei 
veacuri, gloria de a fi capitala Per- 
siei și leagănul unei noi sinteze spi
rituale ; așezare în calea de foc 
a lui Gingis-Han și Timur-Lenk; 
veritabilă metropolă în evul de

mijloc, adăpostind, în unele pe
rioade, peste o jumătate de mi
lion de locuitori, iar în altele — 
aproape pustiită de cutremurele, ciu
ma și holera ce-și năpusteau coasa, 
dintr-o singură lovitură, asupra a 
zeci de mii de vieți... Maree istorice 
succesive, timp de peste un mileniu, 
care au izbit fără cruțare Tabrizul. 
Dar el a dăinuit, și a renăscut succe
siv, datorită uimitoarei sale capaci
tăți de regenerare, de adaptare la 
istorie. Anii din urmă l-au supus .din 
nou, pe măsura epocii, unei confrun
tări decisive : între statu-quo-ul de 
tirg somnolent, rămas la tradiționa
lele abilități artizanale, și efortul de 
a-și descoperi vocația industrială. A- 
ceasta era răscrucea. Și acesta .era 
Tabrizul în cate, cu vreo cîțiva ani 
în urmă, a descins un grup de spe
cialiști și muncitori români. Simbo
lic vorbind, ei au pătruns în orașul 
necunoscut la volanul tractorului lor 
din Carpați.

întîmplarea este evocată de un 
monument. Cel mai insolit din isto
ricul Tabriz, iar pentru noi cel mai 
emoționant.. Pe soclul masiv tronea
ză un vlăstar-din dinastia mașinilor 
românești : tractorul „Universal 651". 
Citisem și chiar scrisesem, nu o dată, 
despre necontenitul său voiaj pe 
glob, marcat de brazdele trase peste 
tot mai numeroase meridiane și pa
ralele ; il urmărisem cu imaginația 
pină și în jungla braziliană. Numai 
în ipostaza de statuie, „clasicizat", 
nu l-aș fi bănuit !

Alături, în uzină, totul pare fami
liar, cunoscut : benzile de montaj, 
ambianța, expresii românești sur
prinse ici și colo, cite o inscripție pe 
utilajele sosite de sub poalele Tîm- 
pei, caligrafia rodajului din jurul ha
lelor noi, curate, cu aerul lor orgo
lios de zidire tînără. Chiar fără a fi 
expert în „fizionomia industrială" te 
izbește asemănarea — aproape ome
nească — dintre uzina mamă de la

Aprecieri, declarații, poziții

SOFIA 9 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Con
siliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale R. P. Bulgaria au apreciat 
rezultatele- Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa drept 
o cucerire istorică a popoarelor con
tinentului, avînd o uriașă importan
ță internațională. Conferința, ale că
rei rezultate se datoresc eforturilor 
comune ale participanților, a elabo
rat un sistem de obligații moral-po- 
Iitice a căror respectare va duce la 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa, apreciază conducerea de partid 
și de stat bulgară, care își exprimă 
încrederea că toate statele semna
tare ale Actului final de la Hel
sinki vor depune eforturile necesare 
pentru înfăptuirea deplină a hotărî- 
rilor adoptate.

Se relevă, totodată, că R. P. Bul
garia va continua să militeze pentru 
afirmarea destinderii, pentru înțe

legere reciprocă și cooperare în zona 
Balcanilor, in Europa și în întreaga 
lume.

★
BONN 9 (Agerpres). — La Diissel- 

dorf s-au desfășurat lucrările unei 
plenare a conducerii Partidului Co
munist German. în cadrul plenarei, 
vicepreședintele partidului, Herman 
Gautier, a prezentat un raport privind 
„sarcinile Partidului Comunist Ger
man în legătură cu aplicarea în poli
tica internă și externă a Republicii 
Federale Germania a hotărîrilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, în lupta pentru destinde
rea încordării militare și dezarmare."

Direcțiunea P.C. German a adresat 
un apel populației Republicii Fede
rale Germania la acțiuni comune pen
tru transpunerea în viață a principii
lor formulate în documentele finale 
ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

LARS MIN CERERILOR R. D. « Șl REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD DE IM IN O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și un organ subsidiar al său — Co
mitetul pentru admiteri — dezbat de 
cîteva zile problema admiterii de noi 
membri, procedură ce are loc de obi
cei în perioada care precede deschi
derea sesiunii Adunării Generale. 
Sînt analizate — în prezent — cere
rile de intrare in Organizația . Na
țiunilor Unite prezentate de Repu
blica Democrată Vietnam. Republica 
Vietnamului de Sud și Coreea de 
Sud. Hotărîrea propriu-zisă asupra 
admiterii de noi membri ține, potri- 
vit regulamentului O.N.U., de com
petenta Adunării Generale, care ana
lizează însă cererile în urma reco
mandării Consiliului de Securitate.

Consiliul de Securitate a exami
nat, separat, cererile prezentate de 
R.D. Vietnam și Republica Vietna
mului de Sud, pe de o parte, și a 
Coreei de Sud, pe de altă parte. Pri
mele două cereri au fost înscrise pe 
ordinea de zi a Consiliului de Secu
ritate (întrunind 14 voturi favorabi
le și o abținere), în timp ce' cere
rea prezentată în mod ilegal de Co
reea de Sud a fost respinsă, neavînd 
sprijinul a cel puțin 9 din cei 15 
membri.

Conform procedurii, Consiliul de 
Securitate a transmis cererile R. D. 
Vietnam și Republicii Vietnamului 
de Sud Comitetului pentru admiteri 
al consiliului. Dezbaterile și votul în 
cadrul comitetului au consemnat 
însă, de astă dată, opoziția repre
zentantului Statelor Unite, care a de

clarat că Statele Unite vor uza de 
dreptul lor de veto cînd vor fi supu
se Ia vot cererile R.D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud, dacă 
nu se asociază problema admiterii în 
O.N.U. a R.D. Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud de cea a Coreei 
de Sud. Purtătorii de cuvînt ai Ca
sei Albe și Departamentului de Stat 
au afirmat intenția S.U.A. de a blo
ca în Consiliul de Securitate cererile 
vietnameze.

Comitetul de coordonare al grupu
lui .„celor 77“ de. state nealiniate a 
dat publicității o declarație în care 
apreciază că atitudinea Statelor Uni
te „contravine voinței clar exprima
te de majoritatea copleșitoare a opi
niei internaționale și adresează un 
apel statelor nealiniate, ca și tutu
ror celorlalte țări, să ia atitudine în 
favoarea dreptății și păcii și să spri
jine cererile de intrare în O.N.U. ale 
R.D. Vietnam și Republicii Vietnamu
lui de Sud".

Totodată, ambasadorul Nguyen Van 
Luu (R.D.V.) și Dinh Ba Thi (R.V.S.), 
observatorii acestor state pe lingă 
O.N.U., au dat publicității un comu
nicat comun în care se afirmă că 
cele două republici vietnameze „sînt 
dispuse să stabilească relații norma
le cu Statele Unite pe baza Acordu
lui de la Paris privind Vietnamul și 
să dezvolte relații de prietenie între 
popoarele respective". De asemenea, 
comunicatul declară că „guvernul a- 
merican continuă în mod deliberat 
politica ostilă față de poporul vietna
mez și va trebui să poarte întreaga 
răspundere pentru aceasta".

PORTUGALIA

Prima reuniune a noului cabinet
Adoptarea unor măsuri de naționalizare

LISABONA 9 (Agerpres). — Noul 
guvern provizoriu al Portugaliei a 
hotărît trecerea sub controlul statu
lui a șantierului naval „Setenave", 
al doilea ca mărime din țară, a unei 
companii de transport și navigație și 
a altor firme. Hotărîrea a fost luată 
în cadrul primei reuniuni a ■ guver
nului, desfășurată în noaptea de 
vineri spre sîmbătă.

Șantierul „Setenave", din portul 
Setubal, aparținea marelui complex 
industrial „Compannia Uniao Fabril" 
(C.U.F.), ale cărei proprietăți au fost, 
parțial, naționalizate anterior.

După cum se știe, măsurile de na
ționalizare adoptate în Portugalia au 
vizat, în luna martie, marile bănci 
și companiile de asigurări, urmate de 
întreprinderile de electricitate, side
rurgice, căile ferate, compania de

Suspendarea a 
ai Consiliului

LISABONA 9 (Agerpres). — Direc
toratul executiv al Consiliului Revo
luției din Portugalia a hotărît sus
pendarea din funcție a nouă dintre 
ofițerii membri ai consiliului, care 
au semnat așa-numitul „document 
Melo Antunes" (după numele fostu
lui ministru de externe — n.red.) •— 
relatează agenția portugheză A.N.I. 
„Documentul Melo Antunes" conți
ne unele idei care nu corespund cu 
politica de transformări revoluțio
nare, democratice, promovată de 
Mișcarea Forțelor Armate și guver
nul portughez. în urma unei reu
niuni a Directoratului executiv al 
Consiliului Revoluției, care a avut 
loc sîmbătă dimineața, președinția 
Republicii, a dat publicității un co
municat în care este anunțată hotă-

transporturi aeriene 
petroliere și două companii de navi
gație. Un comunicat dat publicității 
la încheierea ședinței guvernului re
levă că a fosi evidențiată necesita
tea de a se continua transpunerea 
în practică a programului de națio
nalizări, care preconizează trecerea 
sub controlul public a șantierelor na
vale, a minelor, industriei tutunului, 
cimentului, construcțiilor, industriei 
celulozei și îngrășămintelor chimice, 
industriei farmaceutice.

Totodată, membrii noului guvern 
au declarat că doresc să mențină o 
colaborare strînsă cu directoratul mi
litar pentru guvernarea țării, alcă
tuit din președintele Portugaliei, ge
neralul Francisco da Costa Gomes, 
generalul Vasco Goncalves și gene
ralul Otelo Saraiva de Carvalho.

nouă membri 
Revoluției

rîrea privind eliberarea din funcție 
a celor nouă ofițeri din consiliu, 
făcîndu-se precizarea că aceștia au 
primit ordin să se prezinte la statele 
majore ale armelor de care aparțin, 
pentru a primi, ulterior, alte însăr
cinări. Cei nouă ofițeri suspendați 
din consiliu sînt Melo Antunes, Vitor 
Crespo, Vitor Alves, Vasco Correia 
Lourenco, Jose Bernardo do Canto e 
Castro, Costa Neves, Manuel Ribeiro 
Franco Charais, Pezarat Correia și 
Sousa e Castro.

în cursul dimineții de sîmbătă, 
precizează agenția France Presse, Di
rectoratul executiv al Consiliului Re
voluției a organizat o reuniune la 
care au participat șefii de stat major 
ai celor trei arme.

DE PRETUTINDENI
• GREENWICH LA 

300 DE ANI. Renumitul ob
servator astronomic Greenwich 
și-a sărbătorit, recent, 300 de 
ani de existență. El a fost con
struit în 1675, cînd flota Marii 
Britanii deținea supremația pe 
mările și oceanele lumii și cînd 
se resimțea acut nevoia de mij
loace exacte pentru determina
rea coordonatelor geografice. în 
1714, John Harrison a construit 
primul cronometru marin de 
precizie. Apoi, în 1884, locali
tatea Greenwich a fost aleasă 
drept punct de trecere a meri
dianului zero, moment ce a 
marcat, totodată, începutul a- 
nunțării „orei Greenwich". Din 
cauza poluării, a deselor înno- 
rări, în 1948 observatorul a fost 
mutat la nord de localitatea 
Eastbourne. Dar și aici el și-a 
păstrat vechiul nume. Fostele 
clădiri ale observatorului sînt 
folosite astăzi drept muzeu.

NAGASAKI

TOKIO 9 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Orașul Naga
saki a comemorat, sîmbătă, 30 de 
ani de la bombardamentul atomic 
în care și-au pierdut viața aproxi
mativ 70 000 de oameni. La mani
festările desfășurate în memoria 
victimelor bombardamentului ato
mic de la 9 august 1945 au partici
pat peste 12 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferitelor 
organizații antinucleare japoneze și 
ai orașului Hiroșima.

Primarul orașului Nagasaki, 
Yoshitake Morotani, a dat citire 
Declarației păcii, care lansează un 
apel pentru pace și cheamă Ia re
alizarea dezarmării nucleare.

în aceeași zi s-au desfășurat lu
crările sesiunii de la Nagasaki a 
celei de-a XXI-a Conferințe inter
naționale împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen, organizată de 
Consiliul japonez împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen-Gen- 
suikyo.Conferința națională a P. C. din Venezuela

CARACAS 9 (Agerpres). — La Ca
racas se desfășoară lucrările celei 
de-a Vil-a Conferințe naționale a 
Partidului Comunist din Venezuela, 
în cuvintarea rostită la deschiderea 
conferinței, Jesus Faria, secretar ge
neral al P.C. din Venezuela, a arătat 
că. partidul sprijină intenția guver
nului de a naționaliza industria pe
trolieră. Vorbitorul a chemat pe co
muniștii venezueleni să lupte activ 
pentru dezvoltarea economică a țării, 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Secretarul 
general al P.C. din Venezuela a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
sarcinii de a consolida unitatea co
muniștilor din țările Americii La
tine în lupta antiimperialistă.

Referindu-se Ia alte aspecte ale si
tuației internaționale, Jesus Faria a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.
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QHOirtlite

Schimbare la municipa
litatea din Napoli. După Tori’ 
no, Florența și Milano, demo- 
crat-creștinii italieni au pierdut 
vineri un nou post important 
în rețeaua municipalităților din 
tară, prin alegerea în funcția de pri
mar al orașului Napoli a republica
nului Giuseppe Galazzo. El înlocu
iește în acest post pe reprezentantul 
Partidului democrat-creștin. Bruno 
Milanesi.’ Partidul democrat-creștin 
continuă să facă parte din Consiliul 
municipal — cu 24 de consilieri, față 
de cei 27 ai Partidului comunist, dar 
el înregistrează o nouă înfrîngere 
morală, după cum apreciază agenția 
France Presse, pierzînd pentru pri
ma dată după al doilea război mon-

de presă transmit;

in atelierul-școală al uzinei de tractoare

Brașov și această fiică a ei din Ta
briz.

„Salut !“, „Noroc !“ răsună la fel 
ca acasă și observi, după numele 
înscrise pe ecusoanele de pe salope
te, că mulți dintre cei ce rostesc cu
vintele românești' sînt iranieni. In
tuind dificultatea vizitatorului de a-1 
identifica pe fiecare după ecuson, ai 
noștri se grăbesc să-și prezinte tova
rășii de muncă iranieni — și invers.' 
Iar privirea, nuanța glasului, zîmbe- 
tul care însoțesc acest gest protoco
lar, altminteri banal, relevă și altce
va, mai mult decît un simplu raport 
de muncă. Mărturisesc, de la pri
ma vedere, prețuirea reciprocă și 
prietenia dintre acești bărbați. îm
preună au descifrat, de pe foi
le de ozalid, proiectele sosite din 
România. Au deprins persana, au 
deprins româna. împreună, bi
ruind geruri și arșițe, au ridi
cat din temelii „Iran Tractor Tabriz". 
Pentru unii — temelia unui Tabriz 
industrial și a unei agriculturi sub 
zorile mecanizării, pentru ceilalți — 
temelia unei experiențe inedite, a- 
ceea de a construi pentru prima 
oară, la mii de kilometri depărtare 
de țară; o uzină de acest gen, de o 
atît de înaltă tehnicitate. Și pentru 
unii și pentru ceilalți — temeliile 
unei ample și fericite colaborări ce 
avea să îmbrățișeze apoi, odată cu 
anii, mereu mai numeroase domenii, 
lucrare cbmună a două popoare bune 
prietene.

Directorul tehnic al uzinei evocă, 
însoțindu-le de un zîmbet nostal
gic, răgazurile de timp petrecute 
în țara noastră. „Ghicesc că vreți 
să mă întrebați care este cea 
mai vie amintire pe care o păs
trez. Vă răspund ca un inginer elec
tromecanic : ceea ce acum vedeți și 
aici — tractoarele. Mai precis,, cola
borarea și ajutorul României in acest 
domeniu atît de important pentru 
noi. Altfel, o spun deschis, nu am fi 
avut «Iran Tractor Tabriz». Sintem 
foarte mulțumiți de tot ceea ce am 
realizat împreună in acești ani și 
sintem foarte optimiști in ce privește 
perspectivele colaborării noastre vii
toare".

Prin istorie și vocație, Tabrizul 
are asemănări cu vechile tîrguri 
moldovenești, glorioase ex-cetăți 
de scaun. Foști neștiutori de carte, 
apropiindu-și alfabetul tehnicii mo
derne, meșteșugari umili devenind 
muncitori de înaltă calificare, desti
ne aspirînd la civilizație. Un Tabriz 
în plină metamorfoză, care, -fără a-și 
pierde faima artizanală, măiestria 
covoarelor, își integrează forța con
strucției de mașini. Chiar dacă nu 
i-ai cunoscut și nu aveai cum să-i 
cunoști strălucirea trecutului, Tabri
zul de astăzi îți apare, cînd il pri
vești cu ochii bărbaților de la trac
toare, un oraș nemaipomenit de fru
mos.

Victor VANTU

dial postul de primar al „capitalei 
Sudului".

Ț&ils nealiniate vor inclu- 
de în curînd Republica Panama, care 
va adera ca membru cu drepturi de
pline la acest grup, cu prilejul apro
piatei reuniuni ministeriale a neali- 
niatilor, ce va fi găzduită între 24 și 
29 august de capitala peruană — in
formează agenția Prensa Latina, re- 
luînd o declarație a șefului guver
nului panamez, Omar Torrijos. A- 
cesta a menționat că tara sa va de
veni. astfel, cel de-al patrulea stat 
latino-american care face parte din 
acest grup, alături de Cuba. Peru și 
Argentina.

_ Mișcarea antiapartheid 
din Marea Eritanie a organizat 
o manifestație de protest împotriva 
practicilor rasiste din Rhodesia. O 
delegație a manifestanților a remis 
Foreign Office-ului textul unei scri
sori deschise prin care cer guver
nului britanic să intervină energic 
pentru apărarea drepturilor deținu- 
ților politici aflați în închisorile 
rhodesiene. Documentul este semnat 
de numeroși oameni politici, lideri 
sindicali, de personalități ale vieții 
științifice și culturale.

S2Ste luate de actualul gu
vern al tării, condus de Forbes Burn
ham. s-a pronunțat fostul prim-mi- 
nistru al Guyanei, Cheddi Jagan, 
care a anunțat că partidul său — 
Partidul Popular Progresist — va a- 
corda o deplină aprobare acțiunilor 
concrete pe calea independentei eco
nomice a țării.

probat preluarea filialei din Norve
gia a companiei engleze „British Pe
troleum". Parlamentul de la Oslo ur
mează să se pronunțe definitiv in 
această problemă la 20 noiembrie.

Recolta de cereale a state_ 
lor membre ale Pieței comune ur
mează să scadă anul acesta, din cau
za umidității excesive a solului, la

101—102 milioane tone cereale, a a- 
nuntat Oficiul de statistică al C.E.E. 
Recolta de cereale realizată anul 
trecut în aceste țări a fost de 108 
milioane tone.

0 declarante a ministrului 
de externe tare. într-un in- 
terviu acordat agenției naționale 
..Anatolia", ministrul de externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil, s-a referit 
la concepția politică a Turciei in ce 
privește relațiile cu țările socialiste, 
declarînd : „Guvernul nostru dorește 
să întărească relațiile sale cu toate 
țările socialiste. El nu consideră că 
deosebirea de regim împiedică țările 
să coopereze".

Convorbiri chino-birma-
La Pekin au avut loc convorbiri 

între Ciao Kuan-hua, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Chineze, 
și U Hla Phone, ministrul de externe 
al Birmaniei.

Cei nonă oiiteri ai arma
tei spaniole arestațirecent au 
fost învinuiți de autoritățile mili
tare de „complot în vederea unei 
rebeliuni". După cum relevă A.F.P., 
„cazul ofițerilor arestați pare să fi 
pus capăt mitului — întreținut cu 
grijă în ultimul timp de către gu
vern și de către șefii militari — al 
unității de monolit a forțelor ar
mate."

Pentru combaterea tero
rismului. Guvernul japonez va e- 
xamina problema convocării unei 
conferințe internaționale pentru ela
borarea unei convenții privind com
baterea acțiunilor teroriste — a a- 
nunțat, la Tokio, secretarul cabinetu
lui nipon.

Grevă la „fflitalia". Mai°- 
ritatea piloților companiei aeriene 
..Alitalia" au intrat într-o grevă de 
o săptămînă. Greviștii cer îmbună
tățirea condițiilor de viață și de 
muncă. Mai mult de jumătate din 
cursele companiei italiene au fost 
anulate.

IRLANDA DE NORDhtîlnire a reprezentanților grupărilor rivale
LONDRA 9 — Corespondentul nos

tru transmite : La Belfast a început 
o serie de întîlniri și convorbiri între 
reprezentanții partidelor Unionist și 
Social-Democrat și Laburist, repre- 
zentind cele două comunități — pro
testantă si catolică — din Irlanda de 
Nord, în cadrul cărora urmează să 
se „pregătească viitoarele dezbateri 
din Convenția constituțională". Zia
rul „Financial Times" consideră că 
este vorba de „convorbiri cruciale, 
menite să asigure succesul Conven
ției constituționale".

Convorbirile vor continua săptă- 
mîna viitoare. Este pentru prima 
dată cînd. după cum scrie ziarul 
„Daily Telegraph", „se face o încer
care serioasă de a se mișca lucrurile

din punctul mort". Intr-adevăr, în- 
tîlnirea de la 8 august a fost prima 
de. acest fel în care reprezentanții 
Partidului Unionist protestant au 
stat de vorbă față în față cu repre
zentanții Partidului Social-Democrat 
și Laburist care exprimă punctele de 
vedere ale catolicilor. Convenția con
stituțională urmează să-și reia lu
crările la 19 august, pentru a găsi o 
formulă de guvernare a provinciei 
acceptabilă ambelor comunități.

Pentru a sublinia dificultățile cu 
care este confruntată Irlanda de 
Nord, agențiile de presă menționea
ză că. în noaptea de vineri spre sîm
bătă. în provincie au avut loc noi 
incidente sîngeroase cu ocazia împli
nirii a patru ani de la introducerea 
internărilor fără judecată.

• CONVORBIRI TE
LEFONICE LIMITATE. 
Pasiunea italienilor de a purta c 
discuții îndelungate la telefor',;7 
creează mari dificultăți centra 
lelor din Roma. Din totalul de., 
944 000 linii telefonice, cite nu-. 
mără capitala italiană, doar 7 la 
sută pot fi utilizate concomi
tent. De aceea, Societatea ita
liană de telefoane a hotărît să 
introducă, începînd cu anul vi
itor, o taxă sporită de 37 lire 
pentru o convorbire limitată la...
3 minute.

• REÎNTOARCEREA 
LA VIAȚA PAȘNICĂ. Lon® 
Binh, una din cele mai mari ba
ze militare pe care S.U.A. le a- 
veau în Vietnamul de sud, se 
transformă într-o pașnică loca
litate rurală. După cum scriu 
ziarele din Saigon — „Orașul 
Ho Și Min“, trecerea „pe picior 
de pace" a acestei baze va nece
sita șase luni, urmînd a fi folo
sită munca voluntară. Materia
lele diverselor instalații și clă
diri vor fi folosite pentru con
strucția caselor, iar teritoriul 
aferent fostei baze va fi trans
format în teren arabil. Se pre
vede ca noii locuitori ai satului 
să strîngă, la sfîrșitul anului, 
prima lor recoltă.

• SVIATOSLAV RICH
TER, PICTOR. Talentul de 
pictor al celebrului pianist so
vietic Sviatoslav Richter era cu
noscut și apreciat, pînă acum, 
doar de prietenii apropiați, din 
cauza refuzului său de a-și su
pune aprecierii publice rezulta
tele „pasiunii sale de dumini
că". în cele din urmă, a cedat 
totuși insistențelor prietenilor, 
astfel că, în prezent, 50 de pic
turi în ulei, acuarele, guașe și 
desene purtînd semnătura sa 
sint expuse — cu mult succes 
— în cadrul unei expoziții orga
nizate în orașul Tbilisi.

• DROJDIE DE BERE 
ÎMPOTRIVA ACNEEI. Ua 
medic vest-german, Clara Man- 
drella, din Miinchen, a descope
rit de curind un preparat care 
dă rezultate bune în combaterea 
acneei, boală de piele care îi 
afectează mai ales pe adoles
cenți. Preparatul, alcătuit pe 
bază de drojdie de bere, s-a 
dovedit deosebit de eficient 
împotriva acneei. Se pare că 
acțiunea medicamentului se ba
zează pe o îmbunătățire a acti
vității intestinale, influențînd 
pozitiv metabolismul.

• MACARAUA VIITO
RULUI. In cadrul celei de-a 
doua Conferințe internaționale 
în probleme aerospațiale, ce se 
desfășoară la Vancouver, în Ca
nada, tehnicienii de la firma 
americană „Goodyear aerospace 
corporation" au prezentat pro- 
totipul unui nou aparat de zbd. 
care reprezintă o combinație în
tre elicopter și dirijabil. Noul 
vehicul, despre care mulți teh
nicieni afirmă că prefigurează 
macaraua viitorului, poate ridi
ca și transporta pe o distanță 
de circa 380 kilometri o încăr
cătură de 80 tone. în rezervoa
rele aparatului poate fi înmaga
zinată o cantitate în jur de un 
milion metri cubi de heliu, iar 
manevrele sînt efectuate cu a- 
jutorul unor rotoare de elicop
ter.

• NOUL TEATRU NA
ȚIONAL DIN LONDRA. 
Mult așteptata și mereu amîna- 
ta inaugurare a noii clădiri a 
Teatrului Național din Londra 
a fost fixată acum pentru sfîr
șitul acestui an. Spectacolul 
inaugural va cuprinde, bineîn
țeles, o piesă de Shakespeare, 
și anume „Hamlet". în rolul ti
tular va apărea celebrul actor 
britanic Albert Finney, cunoscut 
și publicului nostru din apari
țiile sale pe marele ecran.

• CONTRABANDĂ 
CU... PAPAGALI. Crește
rea vertiginoasă a prețurilor la 
animalele și păsările caracteris
tice faunei australiene pe piața 
occidentală a determinat apa
riția unui mare număr de con
trabandiști pe insula-continent. 
Recent, la Melbourne a avut loc 
un mare proces intentat unuia 
din cei mai abili contrabandiști 
de... papagali, prins în flagrant 
delict. în prezent, numeroși oa
meni de afaceri din Australia se 
„reprofilează" pe comerțul — 
adesea ilicit — cu animale și 
păsări specifice continentului, 
împiedicind în bună măsură ac
țiunile de ocrotire a faunei.

• UN RECHIN ALB, 
lung de 4,62 metri și cîntărind 
1 088 kg, a fost pescuit în lar
gul coastei Los Angeles-ului. 
Este cel de-al treilea exemplar 
gigant din această specie cap
turat în California. Cel mai 
mare rechin alb cunoscut a fost 
prins la țărmul Australiei în a- 
nul 1969. El măsura 5,13 metri 
și cîntărea 1 tonă și 208 kg.
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