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1944-1976 dau vigoare întrecerii socialiste
REȘIȚA: Inițiativele 

muncitorești
— Ce este nou în întrecerea siderurgiștilor din Reșița ? 
Secretarul comitetului de partid din combinat, tovarășul

Dănilă Pîrvu, prezintă un bilanț, pe cit de succint, pe atit 
de edificator : „Așa cum le este tradiția, anul acesta side- 
rurgiștii noștri au dat economiei naționale în plus 6 850 
tone de oțel, 8 886 tone de fontă, aproape 1 000 tone de 
laminate, 31 551 tone de calcar pentru siderurgie, 7 733 tone 
de minereu aglomerat, peste 10 000 
lată".

— Și, totuși, ce este caracteristic 
activitatea reșițenilor ?

— în primul rînd, în combinatul 
deosebit de plenar și rodnic inițiativa comunistă, munci
torească. Bunăoară, inițiativa oțelarilor desfășurată sub 
deviza „Nici o tonă de metal pierdută din cauza opririlor 
neprogramate", pornită cu cîțiva ani în urmă, a atins cea 
mai înaltă cotă de eficiență în aceste 7 luni ; pe baza apli
cării ei, oțelarii au realizat o cantitate suplimentară 
de oțel care trece de 1 500 tone. Comitetul de partid a 
urmărit ca tot ceea ce este valoros să fie preluat și de 
celelalte colective din secțiile combinatului. Așa se ex
plică de ce, în condițiile reducerii normelor de consum 
față de 1975, lucrătorii de la transportul uzinal au 
realizat pînă acum o economie de 36 tone 
iar la nivelul combinatului 
combustibil convențional și 
trică.

Nu putem încheia aceste 
prin aplicarea unei acțiuni 
zolva cu forțe proprii probleme tehnice și organizatorice 
ale producției — anul acesta se vor înregistra economii 
în valoare de 26 milioane lei, față de 10 milioane lei în 
anul precedent. (Nicolae Cătană).

tone de zgură granu-

în aceste zile pentru
nostru se manifestă

economiile sint 
de 150 000 kWh

de motorină, 
de 5 000 tone 
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a preciza că,însemnări fără

a laminoriștilor — de a re-

CLUJ-NAPOCA: 
Recordurile țesătoarelor

Să readucem în memorie două nume cunoscute în rân
dul țesătoarelor din întreaga țară : „veterana" Rachița 
Bochiș și tinăra Anca Crucița. Pe ultima o cheama acum 
și Olteanu. S-a căsătorit între timp și are un copil. Le-am 
intîlnit numele din nou pe panoul de onoare al fruntașe
lor in întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August. 
Ele se remarcă și acum, ca și atunci, prin realizările lor 
deosebite atit din punct de vedere cantitativ, cit mai ales 
în privința calității țesăturilor. Ambele lucrează aproape 
în permanență Ia cite 5—8 războaie.

Caracteristica întrecerii țesătoarelor de la întreprinderea 
de mătase „România muncitoare" din Cluj-Napoca este 
ascensiunea stăruitoare a tinerelor fete spre cote tot mai 
înalte ale măiestriei profesionale. Aproape toate muncitoa
rele de la războaie cu lățimi de lucru mari au trecut la 
lucrul de la 3 războaie la 4, iar cele de la războaiele cu 
țesături mai înguste — la 5—6 războaie. Dintre numeroa
sele inițiative în întrecere se detașează aceea intitulată 
„Calitatea, gramul și secunda in slujba eficienței econo
mice", iar la panoul care indică rezultatele obținute figu
rează : „Anca Crucița-Olteanu. Margareta Bonta, Sabina 
Zăpîrțan" ș.a. Zona servită de Rachița Bochiș, Valeria 
Vais și Maria Mureșan II și-a îmbunătățit cu cel puțin 
100 000 numărul bătăilor-mașină în luna trecută față de 
cea precedentă. Pe un alt panou sînt înscrise alte nume 
în dreptul altor inițiative. „Cea mai ingrijită mașină" : 
Maria Surd, Carolina Rotaru. Piroșca Poca, Anca Moldovan 
și altele ; „Cea mai îngrijită urzeală" — Ana Elecfi și 
altele. (Alexandru Mureșan).

Er.am în comuna Gh. Doja 
din Ialomița, deunăzi, ime
diat după seceriș. Atît de 
mult ne-a sucit și ne-a în- 
vîrtit primarul, Nicolae 
Mihăilă, pe cîmp și pe 
uliți, incit ne-a apucat 
noaptea pe drum. Și ploaia. 
Am bătut la o poartă și am 
cerut adăpost. Omul care 
ne-a deschis, un bărbat in 
puterea vînstei, ars de soa
re, ca un marinar trecut pe 
la tropice, ne-a primit, 
bucuros de oaspeți. Soția 
lui, o femeie zdravănă și 
tînără, n-a intrat decît o da
tă în odaie, să ne zică nouă 
delicat „bună seara", iar pe 
bărbatul ei să-l fulgere o 
Clipă cu privirea.

— E supărată — zice Ion 
Calițoiu,
Cind am venit de la mun
că n-am fost atent și 
gata-gata să intrăm cu 
toturismul în gluga de 
ceni din bătătură. Ba 
să omorîm și găinile 
curte...

Mucalit om, Calițoiu, 
ne-am zis noi. Totuși, 

am întrebat :
— Dacă am înțeles noi 

bine, dv. mergeți pe cîmp, 
la muncă, la volanul mași
nii personale ?

— Păi ce să facem cu ea, 
doar n-am cumpărat-o s-o 
ținem la naftalină ? I

Am ieșit în fața casei. 
Intr-adevăr, se afla acolo 
cu radiatorul aproape lipit 
de o glugă de coceni, un 
autoturism „Moskvici" de 
culoare albastră. Pe banche
ta din spate se odih
neau o pălărie veche, un

gazda noastră.
era 
au- 
co- 
era 
din

ăsta

COLECTIVUL MINEI LEURDA DIN VALEA MOTRU LUI a livrat suplimentar. în 7 luni din acest an, 
136 300 tone de lignit. în fotografie-: la ieșirea din șut din mina 1, una din brigăzile de mineri 

care se distinge prin rezultate deosebite in întrecere Foto: I. Lazăr

DIN CRONICA
ACESTOR ZILE
• Industria județului Galați a rea

lizat in 7 luni o producție-marfă 
suplimentară de 224,8 milioane lei. 
Aceasta se concretizează în însem
nate cantități de produse obținute 
peste plan : 86 milioane kWh ener
gie electrică, 66 688 tone fontă, circa 
10 000 tone oțel aliat, 76 570 tone 
sleburi turnate, 1 865 tone tablă 
zincată, piese de schimb în va
loare de 43 milioane lei, 4 000 m c 
prefabricate din beton. 49 000 
țesături, 975 tone carne pasăre. 556 
tone brânzeturi. 1 272 tone uleiuri 
comestibile ș.a. (Dan Plăeșu).
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ASTAZI E „ZIUA MINERULUI"

• Oamenii muncii din industria 
județului Mureș întâmpină marea 
sărbătoare națională de la 23 August 
cu succese deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. S-au dat supli
mentar 180 milioane kWh energie 
electrică. 343 războaie automate de 
țesut. 572 mașini de cusut industria
le. peste 13 000 tone carbid. 2 085 mc 
cherestea de rășinoase, 128.6 mii mp 
PAL, 3.8 milioane mp geam tras, 
confecții textile in valoare de 18.8 
milioane lei și alte produse. (Cornel 
Pogăceanu)..

0 adresă
URICANI

Celor care au trecut cu 
ani in urmă prin aceste 
locuri trebuie să le spu
nem că Uricaniul care se 
vede (adică 
minei). ca 
care nu se 
galeriilor și 
trecut. în ultimul timp, prin 
atitea metamorfoze îneît sînt 
acum de nerecunoscut. înce
pem cu ceea ce se vede, Ia 
suprafață. Ne vine greu să 
precizăm dacă incinta minei 
seamănă cu o seră sau este 
o autentică grădină botanică. 
S-ar putea spune că este și 
una și alta. Intrăm în pavi
lionul administrativ care în
seamnă birouri, lămpărie, 
baia minerilor... Chiar din 
prag ne aține calea un pa
nou cit un perete care înfă
țișează situația „la zi" a re
zultatelor întrecerii dintre 
exploatările miniere ale Văii 
Jiului, ca și pe aceea dintre 
sectoarele minei. Alături, în-

orașul, incinta 
și Uricaniul 

vede (cel al 
abatajelor) au

douăilic de lină, lingă.., 
sape.

— Sigur, mai zise Ion Ca- 
lițoiu, poate părea de ne
crezut că un țăran din Bă
răgan se duce să munceas
că pămîntul în autoturism 
proprietate personală. Dar 
ca mine, numai în comuna 
noastră, mai sînt vreo 60— 
70. poate o sută. Asta e. 
trase el concluzia, astăzi,

te. Și să știți că acum lo
cul nostru, de comună frun
tașă pe județ, e amenințat 
din toate părțile, 
în ceafă suflarea 
la Smirna, a celor 
grada și din alte

...Am revenit la Gh. Doja 
gi doua zi. Ne plimbăm pe 
uliți, la lumina zilei, să ve
dem mai bine cum arată o 
comună în care se munceș-

Simțim 
celor de 
de la O- 
comune.

a ordinii și hărniciei:
DIN VALEA JIULUI

co
rni- 
cu 
și 

cei
a-

rămată. pe un alt panou, che
marea Ia întrecere a minei 
Vulcan, adresată tuturor 
lectivelor din industria 
niehă. „Noi am primit 
entuziasm chemarea 
i-am întrecut pe 
care au lansat-o" — ne
iută secretarul comitetului 
de partid al minei. Miluță 
Rugină, să dezlegăm situa
ția „clasamentului" în între
cere.

„.„Escaladăm" adîncurile. 
In accepțiunea uricănenilor, 
cel puțin a celor care lucrea
ză Ia orizontul 500, datele 
vechi despre ceea ce în
seamnă mină sînt cu totul 
perimate. Pentru sănătatea 
oamenilor și ușurarea muncii 
lor s-au dezvoltat mult „plă- 
minii" minei : minerii nu 
mai respiră aer îmbîcsit, 
greu, pe galeria principală 
curentul proaspăt te clatină, 
iar în abataje, în locul zăpu-

șelii — deși porți scurtă îm
blănită — te simți ca într-un 
loc răcoros, șub o cupolă de 
brazi.

Nu folosim metafore, nu 
exagerăm. Pentru oricine 
vrea să se convingă, sugerăm 
o adresă : abatajul frontal 
din stratul 15, panoul 1. blo
cul V/3 nord, sectorul III. lo
cul de muncă al brigăzii 
conduse de comunistul 
Gheorghe Scorpie. Un abataj 
pregătit ca pentru a fi pre
zentat Ia expoziție. Și se 
poate spune astfel despre cl 
cu convingerea că nici cei 
mai pretențioși și experimen
tați mineri și tehnicieni dm 
Valea Jiului nu-i vor găsi 
vreun cusur, mai ales dacă 
află că de aici oamenii scot 
zilnic „10 tone de cărbune 
de cască" — cum obișnuiește

Constantin MORARU
(Continuare în pag. a Il-a)

• Pe ansamblul unităților econo
mice din județul Timiș, planul de ex
port pe 7 luni a fost depășit cu a- 
proape 14 milioane lei valută. între
prinderile „Electrotimiș", ..Tehnome- 
tal". „Electrobanat". „6 Martie" din 
Timișoara și aceea de prelucrare a 
cinepii din Sînnicolau Mare și-au 
îndeplinit de pe acum sarcinile a- 
nuale la export. (Cezar Ioana).

• Colectivele din industria județu
lui Teleorman raportează realizarea 
și depășirea angajamentului luat în 
acest an în întrecerea socialistă cu 
peste 30 milioane lei. Producția su
plimentară înregistrată în 7 luni ale 
anului se concretizează în mij
loace de automatizare în valoare de 
14 milioane lei, 214 tone utilaje teh
nologice pentru industriile chimică 
și ușoară, peste 5 900 tone acid sul
furic. 11 000 mp țesături și alte pro
duse. (Ion Toader).

Gh. Doja sînt noi. frumoa
se. din cărămidă. Magazi
nele. de asemenea. Trecem 
și pe lingă o construcție cu 
coș de fum și ne învăluie 
miresme de pîine caldă : e 
brutăria. Ne spunea prima
rul că nimeni din comună 
nu mai face pîine. nu se 
mai duce cu grîul la măci
nat. S-au „abonat" cu totii 
la brutărie. Au apărut în

Jurnal de vară in Bărăgan
„Acur să fi avut eu, neică, 25 de ani...* 4

muncind în cooperativă, 
poți să-ți cumperi chiar și o 
mașină... Dar să muncești, 
nu glumă. Iar mie îmi pla
ce să muncesc... E drept, 
se și plătește munca. La noi 
a ajuns să se cîștige pen
tru o normă de lucru 76 lei. 
Faceți socoteala.

Primarul comunei ne-a 
dat amănunte :

— Ce-ați văzut acasă la 
Calițoiu să nu vă mire. 
Sintem multimilionari. Â- 
verea obștească va ajunge 
în curînd la 50 de milioane 
de let Anul trecut ne-am 
situat pe primul loc în țară 
la floarea-soarelui. pe lo
cul doi la cultura porum
bului. pe locul trei la 
balanța financiară. Sintem 
băgați, dar muncim pe rup-

te „pe rupte". Alături, la o 
aruncătură de piatră de 
primărie, se întinde umbra 
primului bloc de locuințe 
din . comună. E o mindrețe 
de imobil, nedat încă in fo
losință, dar căruia cițiva ti
neri însurăței și cîțiva me
canizatori îi tot dau tîrcoale 
și îi fac curte la propriu și 
la figurat. Peste drum (as
faltat cu ani în unmă). se 
înalță una dintre cele mai 
frumoase construcții din 
comunele Bărăganului — 
dispensarul, de fapt o poli
clinică comunală, cu 24 de 
încăperi, multifuncțională. 
Totul e gata, medicii mai 
lipsesc, dar primăria va da 
în curînd sfoară în țară că 
are locuri libere.

Aproape toate casele din

comună meserii și ateliere 
noi, care vorbesc despre 
nevoile de azi 
lor : pentru 
îmbrăcăminte.
țat 
Cea 
dire 
însă 
intrat pe la prânzul cel mic 
în curtea de joacă. Țipenie. 
Abia cînd am ajuns în sala 
mare ne-am dat seama 
pentru ce era atîta liniște. 
Cei 200 de copii înscriși la 
grădinița satului se aflau cu 
toții la masă. Ne-au sfrede
lit o clipă cu ochii, apoi cu 
toții și-au băgat din nou 
lingurile și năsucurile în 
farfurie. Rareori am văzut 
în comune o grădiniță atît 
de modernă, de bine echi-

ale oameni- 
confecționat 
pentru tapi- 

și altele.mobilă
mai impunătoare clă- 
din comună rămîne 

grădinița de copii. Am

pată, copii atît de curat îm- 
brăcați, atît de bine hră
niți. Directoarea instituției, 
o fată foarte tînără și foar
te amabilă, ne informează 
că masa, casa și îngrijirea 
costă pe Cooperatori cite 3 
lei pe zi de fiecare copil !

„Averea cooperativei 
crește — ne spunea mai 
tîrziu primarul. Oamenii 
noștri sînt și harnici, dar și 
economi. Aproape toate lu- . 
crările gospodărești și edi
litare pe care le-ați văzut 
sînt realizate în mare parte 
din resurse locale".

Ce spune primarul con
firmă toți oamenii din sat, 
chiar și nea Frîncu. om 
trecut prin multe, acum în 
prag de pensie, care pe sub 
seară 
acasă, 
să se 
a dat
— cu 
lucru
— și destăinuindu-ne că la 
vremea lui a fost și el un 
mare îndrăgostit de muncă
— așa cum sînt mare parte 
din tinerii de azi ai comu
nei — a zis cu o undă de 
tristețe în glas : „Neică, 
acu’ să fi avut eu 25 de 
ani".

ne-a invitat la el 
A deschis frigiderul 
vadă ce are la rece, 
drumul la televizor 
aerul că face acest 
de cînd lumea —

P. S. Cînd am plecat din 
comună se întunecase bine. 
In drum, ne-am intîlnit cu 
.președintele cooperativei a- 
gricole, tovarășul Ion 
Spătărelu. Era. ca de obi
cei. ultimul om care se în
torcea de la cîmp....
Gheorqhe GRAURE 
Lucian C1UBOTARU

RELATĂRI DIN JUDEȚE IN PAGINA A 111-A

PREGĂTIREA VIITOAREI
RECOLTE DE GRÎU

In ansamblul mijloacelor 
ționalizate die 
lor largi de 
cerea vieții 
elaborarea și 
rilor de partid și de stat pri
vind îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și viață ale popu
lației, un rol deosebit de important, 
revine controlului obștesc. Legea a- 
doptată in 1972 investește controlul 
obștesc cu răspunderi importante 
într-un sector de larg interes cetă
țenesc — cel al producției bunurilor 
de consum și al serviciilor publice. 
Subliniind rolul pe care trebuie să-l 
exercite controlul obștesc. în cuvîn- 
tul rostit Ia Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste din aprilie a.c.. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își exprima încrederea că 
în viitor „controlul obștesc își va 
intensifica activitatea și va aduce o 
contribuție tot mai importantă la în
făptuirea politicii partidului nostru 
de ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului".

Acționînd in spiritul prevederilor 
legii, străduindu-se să transpună în 
viață sarcinile ce le revin din Pro
gramul partidului, din hotărîrile 
Congresului al XI-lea. cele, aproape 
40 000 de echipe cetățenești din în
treaga tară își fac tot mai simțită 
prezenta în sectoarele supuse con
trolului obștii. Numeroase și impor
tante sînt propunerile echipelor de 
control obștesc care au dus și duc la 
continua îmbunătățire a activității 
unităților comerciale. de alimenta
ție. sanitare și altele. In același 
timp, în legătură cu eficienta con
trolului obștesc se constată și unele 
neajunsuri. spre care este necesar 
să-și îndrepte mai mult atenția con
siliile locale ale Frontului Unității 
Socialiste, toate organizațiile de masă 
și obștești componente.

In această privință, una din cerin
țele de prim ordin trebuie să o con
stituie participarea permanentă a 
echipelor la activitatea de control, 
astfel incit fiecare unitate care le 
este repartizată să fie verificată cel 
puțin o dată pe lună — așa cum se 
prevede în lege. Faptul că în toate 
localitățile sînt constituite un număr 
corespunzător de echipe — corelat 
cu numărul, unităților stabilite a fi 
controlate — a creat cadrul organi
zatoric adecvat pentru ca fiecare 
echipă să-și facă datoria, să-și în
deplinească 
obște.

Deși cele 
active, i 
localități 
obștii în sectoarele 
lege ane un caracter 
în unele cazuri echipele nu mai trec

antrenare a 
cetățeni la 

socia l-economice. 
înfăptuirea

institu- 
mase- 

condu- 
la 

hotări-

mandatul încredințat de

se
mai multe echipe sînt 

constată
prezenta

că în unele 
împuterniciților 

prevăzute de 
întâmplător, iar

cu lunile prin unitățile repartizate. 
Este, de aceea, necesar ca in fiecare 
întreprindere și instituție în care 
sint constituite echipe de control 
obștesc, organele și organizațiile de 
partid, de sindicat, de tineret, comi
tetele și comisiile de femei, împreu
nă cu consiliile populare, 
nele locale cooperatiste, 
lalte organizații care fac 
Frontul Unității Socialiste, 
rească în mod permanent.
tic. modul în care controlorii ob- 
tești își exercită obligația de a fl 
prezenți în unități.

După cum se știe, legea 
zează toate sectoarele și 
publice în care trebuie să 
controlul obștesc. De aici, 
tea ca nici un sector de interes pu
blic să nu rămină in afara contro
lului obștesc. In practică, se constată 
insă că, in timp ce în unitățile co
merciale există o frecvență în gene
ral corespunzătoare a controalelor 
făcute de echipe, alte sectoare pre
văzute de lege sînt vizitate sporadic 
sau deloc de împuterniciri obștii. 
Buhăoară, în timp ce în unitățile co
merciale și de alimentație publică 
din Vaslui echipele merg destul de 
des în control, in celelalte unități, 
cum ar fi atelierele de reparații, gă
rile și autogările. oficiile P.T.T.R., 
unitățile turistice și instituțiile cui- 
tural-artistice. vizitele echipelor sint 
rare, unele nemaifiind controlate de 
echipele cetățenești de mai bine de 
doi ani.

Creșterea eficientei controlului ob
ștesc depinde in mare măsură 
calitatea controalelor efectuate, 
competenta echipelor. Iar pentru 
ceasta sint necesare o ' ' ‘
meinică a controlorilor 
nerea lor la curent cu 
montările noi care apar 
viciilor publice, sprijinirea mai lar
gă a echipelor de către inspectora
tele specializate în control, cunoaș
terea exactă de către echipe a pro
blemelor cu care se confruntă fie
care localitate, fiecare domeniu de 
activitate. In acest sens, s-au contu
rat o serie de experiențe bune în 
județele Bacău. Brașov. Cluj, Covas- 
na. Hunedoara, Iași și altele, unde 
conducerile uniunilor județene ale 
cooperației de consum — de exemplu 
— aii sprijinit direct consiliile ju
dețene șî comunale F.U.S. în Instrui
rea echipelor cetățenești cu proble
mele specifice cooperației. De ase
menea. în numeroase județe și în 
Capitală a devenit o practică frec
ventă organizarea unor consfătuiri 
pe sectoare de activitate, prilej cu 
care membrii echipelor de control și

cu orga- 
cu cele- 

parte din 
să urmă- 
sistema-

nominali- 
serviciile 
acționeze 
necesi-ta-

de 
de 
a- 

te- 
obștești, pu- 
toate regle- 
in sfera ser-

instruire

(Continuare în pag. a Il-a)
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Făclie a unității,
•hi *

lumi ni nd prin veacuri
Există în istoria popoarelor eveni

mente care înseamnă, in evoluția lor, 
momente culminante și, totodată, 
puncte de sprijin pentru altele pe care 
le pregătesc și le susțin prin puterea 
exemplului. O asemenea semni
ficație are, în istoria poporului ro
mân, domnia lui Mihai Viteazul, 
mai puțin bogată în ani. bogată 
insă, cit o epocă, prin însemnătatea 
înfăptuirilor : realizarea celor două 
deziderate cardinale ale oricărui po
por, în orice parte a lumii ar trăi — 
independenta politică și unitatea sub 
o singură cîrmui- 
re. Mintea ageră 
și sabia vitează 
a neînfricatului 
domn român le-au 
înfăptuit pe a- 
mîndouă într-un 
răștimp de numai 
câțiva ani.

Era conștient 
Mihai că inde
pendenta fără u- 
nitate nu are sorti 
de trainică dăi
nuire, după cum 
unitate fără inde
pendentă nu sc 
poate închipui. 
Tocmai cu aceas
tă convingere 
profundă le-a 
pregătit și apoi 
le-a înfăptuit.

Mai întîi inde
pendența. la 1596, 
urmare a epopeii 
din anii 1594— 
1595, a perspica- 

. citații și abilității 
politice. Recuce
rirea independen
ței a fost pregătită de o jumă
tate de secol, de la pierderea ei, pe 
la mijlocul secolului XVI ; a fost 
pregătită de masele cele mai intere
sate de viața in libertate — de ma
sele populare — care suportau cele 
mai mari neajunsuri, cea mai grea 
opresiune. Sub conducerea’ unor te
merari conducători, precum Mihai, 
voința maselor s-a transformat intr-o 
luptă dirză pentru neatîmare, încu
nunată de strălucite victorii.

De și mai multă vreme a fost pre
gătită unirea țărilor române : incă 
de la formarea acestora, prin legătu
rile neîntrerupte dintre locuitorii 
celor trei țări românești — legături 
umane, politice-, economice, culturale, 
militare. Oamenii treceau dintr-o țară 
in alta fără nici o opreliște, sim- 
țindu-se intre frați in oricare din 
cele trei țări: prin origine, prin

limbă, 
prin aspirații.

Pe fondul etnico-lingvistic comun, 
schimburile de bunuri materiale se 
făceau cu înlesnire, 
juite de vameși și 
de oamenii locului 
unor privilegii 
ajunge, astfeL 
prefigureze, in 
secolului XVI, 
co-mună în care se adunau produ
sele celor trei țări românești. Și tot 
Brașovul, unde diaconul Coresi a ti-

prin obiceiuri, prin credință,

de 
ca 
a 
un

, pe drumuri stră- 
pe poteci numai 
știute, în temeiul 
reciprocitate. Se 

la Brașov să se 
doua jumătate a 
început de piață

al Țării Românești, „părinte" a! 
Moldovei. Așa a fost pe vremea lui 
Ștefan cel Mare, care stăpînea o 
bună parte a Transilvaniei și era che
mat „cu dor și dragoste" de brașo
veni să apere această țară transil
vană și influența soarta domniilor 
din „cealaltă țară românească", din 
Muntenia. Și tot asemenea realități 
au condiționat deseori colaborarea 
militară a țărilor române din șeco- 
lele XIV-XVI.

In aceste împrejurări, formarea șl 
dezvoltarea unei active conștiințe de 

neam a poporului 
român apar ca un 
fenomen cit se 
poate do firesc. 
Tocmai existenta 
unei asemenea 
conștiințe — apa
najul nu numai al 
claselor dominan
te. ci al întregu
lui popor, al mul
țimilor de la ora
șe și sate — ex
plică faptul con
semnat de. croni
carii maghiari si 
sași ai vremii 
(SzamoskSzi șl 
Kraus) că țăranii 
ardeleni i-au . în
lesnit lui Mihai 
stăpînirea asupra 
Transilvaniei

Totul era. așa
dar. pregătit. Re
alizarea 
de Ia 
dintre 
XVI și XVII este 
urmarea logică a 
premiselor create 

în cursul unei evoluții multiseculare. 
Mihai Viteazul le-a cunoscut, le-a 
intuit însemnătatea, le-a folosit cu 
neîntrecută pătrundere și cu nease
muită perspicacitate. Temeritatea și 
vitejia au încununat dorinți mai 

și voinți nestrămutate.
fost de ajuns două săptămîni 
hotărîre pînă la împlinire : de 
octombrie 1599, cînd oastea

MOARTEA
LUI

MIHAI

DE LA
DE ANI

VITEAZUL istorică 
cumpăna 

secolele

pârit atitea cărți românești, se min- 
drea cu 
pentru 
continua 
decenii, 
românești, de la sfîrșitul _______
XV și la începutul secolului XVI, 
realizate in Maramureș, satisfăceau 
și nevoile celorlalte țări românești.

Asemenea realități explică legătu
rile politice tot mai strânse care s-au 
dezvoltat între aceste țări. Eveni
mente petrecute într-o țară se răs- 
fringeau, in diferite feluri, în cele
lalte două. Domnii prestigioși dintr-o 
țară influențau soarta domniilor din 
altă țară. Iar cînd vreo domnie se 
înălța pe un piedestal mai înalt, ea 
domina viața politică a tuturor ce
lor trei țări românești. Așa a fost 
pe vremea lui Iancu de Hunedoara, 
voievod al Transilvaniei, „căpitan"

situația de centru cultural 
întreg poporul român. Se 
aci o tradiție de mai multe 
de cînd cele dinții texte 

secolului
vechi

Au 
de la 
la 14 
condusă de neînfricatul domn por
nește din Ploiești, pînă la 28 octom
brie, cind obține victoria hotărâtoare 
de la Șelimbăr-Sibiu, asupra oștirii 
principelui-cardinal Andrei Băthory. 
Cu Hanibal îl asemuiește Wolfgang 
Bethlen pe îndrăznețul Mihai la tre
cerea Carnațiilor. „Cea mai mare vi
tejie și temeritate" a dovedit vitea-

Acad. Ștefan PASCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Expediție 
în doi

I
I

La tehnică modernă-oameni Sfaturi pentru... inimă
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Doi elevi — Dan Grigoriță și 
Tiberiu Bartha — de la liceul 
„Mihai Viteazul" din Turda, au 
încheiat cu bine o expediție pe 
un itinerar inedit. Ei au stră
bătut pe jos distanța dintre mu
zeul „Unirii" din Alba lulia și 
muzeul „Bruckenthal" din Si
biu. S-au oprit la Cirțișoara, lo
cul de baștină al lui Badea Cir- 
țan, de unde au colecționat date 
istorice, cintece și datini popu
lare, au cutreierat satele din 
jur, au traversat apoi munții, 
au poposit in frumosul sat de 
vacanță Rucăr, apoi in Cimpu- 
lung și Tirgoviște. 
final l-a constituit
la, unde au vizitat, 
menea, monumente 
de artă. Cei doi t 
închinat expediția împlinirii, 
aceste zile, a 375 de ani de 
moartea lui Mihai Viteazul.

Părinți
9

Punctul
Capita- 

de ase- 
: istorice 
temerari

Și 
au 
in 
la

Șl copii
Despre faptele minerilor ... 

la Petrila s-a dus vestea nu nu
mai in Valea Jiului. Iată că 
acum pornește „la vale" o ves
te la fel de lăudabilă și despre 
fiii celor din subteran, care se 
dovedesc la înălțime. Atestă 
aceasta un impunător panou cu 
genericul: „Copiii — mindria 
părinților și a școlii; părinții — 
pilda vie a copiilor!" Panoul 
este instalat in incinta minei și 
el reunește o suită de fotografii 
cu chipurile minerilor fruntași, 
surîzind alături de copiii lor, 
fruntași la invățătură : șeful de 
brigadă Eugen Voicu intre cei 
doi copii — Mihai și Elena ; ar
tificierul Iosif Krausz și fiica sa 
Helena; maistrul miner Ion 
Bodelosz cu fiica sa Maria ; in
ginerul Grigor Grăjdan 
Bogdănel... Sint doar cițiva 
trei cei prezenți, cu mic 
mare, la panoul de onoare.

Pe apa 
Sîmbeteî

de

cu 
din

eu

si 
de 

orașul

I
I
I
I
I
I
I

cu înaltă pregătire profesională

Lucrătorii loan Dragomir 
loan Șereș, de la depozitul 
produse petroliere din 
Zalău, județul Sălaj, aveau de 
descărcat un vagon cu motorină 
și un vagon cu benzină, tn loc 
ca magazinerul loan Brindu- 
șan să-i supravegheze, in tim
pul descărcatului, așa cum pre
văd atribuțiile lui de serviciu, 
i-a lăsat pe cei doi să se des
curce singuri. Dar cei doi au 
„incurcat-o". După ce au racor
dat vagoanele cu combustibil la 
conductele de evacuare in bazi
nele respective, cei doi tizi loan 
s-au retras la umbră și s-au 
„așezat" la taifas. Cind și-au 
adus aminte de vagoane, era 
prea tirziu. Unul din bazine se 
umpluse ochi, iar de jur împre
jur vreo două mii de litri de 
benzină se scurgeau pe apa 
Simbetei. Care și-a croit însă 
albie prin buzunarul lor.

a-

A pornit 
cu grabă...

Un camion al cooperativei
gricole de producție din Vii- 
șoara, județul Cluj, condus de 
șoferul Vasile Duca, trebuia să 
traverseze linia ferată. In ca
mion se mai aflau cinci persoa
ne. Șoferul a așteptat pină a 
trecut un mărfar, dar uitind că 
linia ferată este dublă, a apăsat 
pe accelerator, s-a îndreptat 
spre pasajul de trecere, dar ca
mionul a fost lovit in plin de un 

venea din 
a fost 

distrus, iar cele cinci persoane 
s-au ales cu leziuni și cu o 
spaimă grozavă.

tren personal care 
sens opus. Camionul

La scăldat
O întimplare nefericită pe

trecută zilele acestea in ju
dețul Vrancea readuce în atenție 
necesitatea supravegherii aten
te a copiilor, mai ales cînd e 
vorba de foc și apă. Pe unul 
din canalele de irigații din raza 
satului Găgești s-a înecat un 
copil de doi ani. Vremea scălda
tului e in toi. Pentru cei mici 
atracția apei este mare. Dar și 
mai mare trebuie să fie grija 
celor mari față de ei.

Constantin Nistor, lucrător la 
secția de utilaj-transport din 
Rm. Vîlcea a întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj, a 
făcut exact ceea ce nu trebuia 
să facă. A montat o piatră de 
polizor pe un... strung. Năstruș
nica lui idee, in loc să primească 
riposta cuvenită, pentru gradul 
de periculozitate, din partea co
legului Dumitru Găujan, a fost 
primită de acesta cu o vădită în- 
cîntare, drept care i-a cerut voie 
lui Nistor să ascută și el cîteva 
cuțite de strung pe instalația im
provizată. Dar, ca orice impro
vizație, polizorul cu pricina s-a 
răzbunat. Piatra s-a desprins de 
pe axul strungului, lovindu-1 și 
rănindu-1 pe Găujan. în timpul 
cercetărilor, s-a pus întrebarea: 
ce păzea responsabilul cu pro
tecția muncii pe atelier 7 Răs
puns: responsabilul cu protecția 
muncii pe atelier nu era altul 
decît însuși Găujan, accidentatul.

Rubricâ redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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Ca toate județele patriei. Dîmbo
vița cunoaște și ea un dinamic pro
ces de dezvoltare economică, socială 
și culturală, proces care a pus. încă 
de la început, în fața comitetului ju
dețean de partid problema vitală a 
pregătirii forței de muncă, a asigu
rării ritmice cu cadre calificate a tu
turor sectoarelor de activitate și, în 
mod prioritar, a industriei.

în rezolvarea acestei probleme, 
comitetul județean de partid a por
nit de la premisa că pregătirea și 
perfecționarea forței de muncă nu 
este o activitate de natură exclusiv 
economică, ci, mai ales, o sarcină po
litică, integrată în contextul larg al 
muncii de formare a omului nou. cu 
un înalt nivel profesional și o con
știință civică înaintată. posesor al 
gîndirii creatoare, profund devotat 
cauzei înfloririi patriei socialiste.

Aplicînd consecvent indicațiile va
loroase pe care ni le-a dat se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor sale de lucru în județul nos
tru, comitetul județean de partid a 
stabilit un plan de măsuri pri
vind dezvoltarea bazei materiale 
necesare pregătirii și perfecționă
rii cadrelor, corelată cu dinamica 
actuală și de viitor a economiei 
dîmbovițene. cu cerințele cincinalu
lui promovării cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice — plan care 
a fost defalcat pe ani, pe loca
lități și unități economice. Au fost 
apoi constituite comandamente jude
țean. municipal și orășenești, forma
te din activiști de partid, din specia
liști în cele mai diverse domenii de 
activitate, din cadre ce lucrează în 
economie și în aparatul de stat, co
mandamente care analizează și ra
portează periodic secretariatului și 
biroului comitetului județean de 
partid despre modul în care se înfăp
tuiește acest program.

O serie de studii și cercetări între
prinse de comitetul județean de par
tid și factorii de resort din domeniul 
asigurării forței de muncă ne-au per
mis să cunoaștem mai temeinic nece
sitățile, să controlăm mai concret 
factorii care determină schimbările 
în resursele și structura forței de 
muncă, potrivit imperativului dez
voltării unor noi profesii și meserii, 
al restringerii ori dispariției altora. 
Pe baza acestor studii s-a acționat pe 
linia orientării tineretului- îndeosebi

spre meseriile solicitate prioritar de 
economia județului.

în acest cadru organizatoric, un rol 
deosebit de important l-au avut ini
țiativele unor organizații de partid, 
de masă și obștești, ale unor comu
niști, care au amplificat și aprofun
dat, în anumite etape, o serie de o- 
biective din programul județean de 
pregătire și perfecționare a forței de 
muncă. Astfel, comunistul Gheorghe 
Rus, prim-topitor la combinatul de

dețean de partid din 1975 consa
crată acestei probleme, organiza
țiile respective au reușit să cuprin
dă mai bine în sfera lor de preo
cupări și problemele ridicării nive
lului pregătirii forței de muncă. în 
acest sens, amintim că organizația de 
partid de la întreprinderea de strun
guri a preluat 
sub denumirea 
muncitorească", 
muncitori cu o

inițiativa cunoscută 
„Ora de dirigenție 
în cadrul căreia 

bună calificare pro-

PARTIOj
ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

din fiecare întreprindere, pentru ca 
proiectarea și execuția tehnologică 
să vizeze în primul rind îmbunătă
țirea performanțelor produselor.

Viața a demonstrat că, atunci cînd 
organizațiile de partid conduc și în
drumă cu competentă procesul pre
gătirii cadrelor, cînd sînt folosite 
metode de muncă politico-educative 
convingătoare, rezultatele sînt din 
cele mai bune. Județul a realizat în 
lunile din acest an sarcinile de plan 
și există toate premisele să îndepli
nească obiectivele cantitative și ca
litative ce îi revin in actualul cinci
nal. Pentru aceasta, alături de nu
meroase acțiuni tehnico-organizato- 
rice și politico-educative, 
da însemnătatea cuvenită 
prevederilor Legii privind 
și repartizarea forței de 
al cărei proiect a 
dezbaterii publice —
lește importante atribuții ce 
în acest sens, județelor, 
nelor de partid șl de stat. Forța de 
muncă, factor important în dezvol
tarea economică și socială a județu
lui., a întregii țări, va fi mai bine re
crutată și pregătită, mai bine pusă în 
valoare, în așa fel îneît prevederile 
cincinalului să fie înfăptuite cu suc-

vom acor- 
aplicării 

recrutarea 
muncă —

fost
care

oteluri speciale, s-a angajat să cali
fice în fiecare semestru doi tineri, 
iar în cincinal — 20. Susținută printr-o 
intensă activitate de popularizare, a- 
ceastă inițiativă s-a generalizat în 
24 de întreprinderi ale județului, ast
fel că, pînă în prezent, peste 6 000 
de tineri au beneficiat de experiența 
și competența unor muncitori cu 
înaltă pregătire profesională.

Merită, de asemenea, să mențio
năm că in permanentă am avut in 
vedere obiectivul clar exprimat în 
Programul partidului referitor la po
licalificarea cadrelor, la creșterea 
capacității acestora de a trece cu u- 
șurință de la o specialitate la alta, 
în conformitate cu cerințele activită
ții economice.

Trebuie să subliniem însă că au 
fost și unele organizații de partid — 
ca acelea de la întreprinderile SARO, 
Romlux, Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște, întreprinderea 
de aparataj electric pentru instalații 
din Titu, întreprinderea de utilaj 
chimic din Găești — care nu s-au 
preocupat în mod sistematic, nu au 
luat măsuri imediate ori de perspec
tivă pentru recrutarea, pregătirea și 
perfecționarea forței de muncă, lă- 
sînd această problemă în sarcina ex
clusivă a conducerii tehnico-adminis- 
trative a unităților amintite. Ca ur
mare a măsurilor ferme adoptate 
de biroul comitetului județean de 
partid, de plenara comitetului ju

fesională discută cu unii tineri 
nu reușesc să se încadreze în 
cinile de plan, împărtășindu-le 
experiența lor privind modul 
trebuie să-și organizeze munca,
să folosească și să întrețină utilajele 
și mașinile ș.a. în 
în acest scop s-au 
tehnice, în cadrul 
tehnicieni, maiștri
probleme legate de noile utilaje șl 
tehnologii cu care lucrează. Urmărim, 
în același timp, o mai bună organi
zare a compartimentelor de cercetare

care 
sar- 
din 

cum 
cum

supus 
stabi- 
revin, 
orga-

alte întreprinderi, 
înființat cenacluri 
cărora Ingineri, 

dezbat o serie de
Tiberiu VARGA 
secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R

Arad : Imagine a frumosului ștrand de pe malul MureșuluiControlul
(Urmare din pag. I)
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cei controlați se informează reciproc 
asupra problematicii „la zi".

Aceste experiențe, ca și multe al
tele asemănătoare — a căror utili
tate a fost confirmată de practică — 
se cer a fi generalizate, adoptate ca 
modalități permanente de lucru, 
pentru ca membrii echipelor cetățe
nești să fie la curent cu legislația și 
reglementările departamentale din 
domeniile controlate, să fie informați 
permanent asupra principalelor preo
cupări ale organelor locale, astfel 
incit activitatea lor să se desfășoare 
în legătură nemijlocită cu aceste 
preocupări, cu cele mai importante 
obiective stabilite pentru o etapă sau 
alta în sectorul serviciilor publice.

Un factor esențial de care depinde 
creșterea eficienței controlului ob
ștesc il constituie gradul de recep
tivitate al eelor controlați, preocupa
rea acestora pentru soluționarea su
gestiilor și propunerilor formulate 
de membrii echipelor cetățenești. Se 
poate aprecia că în cele mai multe 
cazuri aceste sugestii și propuneri 
sînt tratate cp toată seriozitatea. 
Nu-i mai puțin adevărat însă că unii 
conducători de unități — contrar 
prevederilor legii — n-u analizează 
cu răspundere constatările echipelor, 
iar organele locale nu asigură pre
tutindeni și întotdeauna controlul 
rezolvării sugestiilor și propunerilor 
formulate de echipe. O acțiune de 
control organizată în prima parte a 
acestui an de Uniunea Generală a 
Sindicatelor, cu sprijinul Comisiei 
centrale de coordonare și îndrumare 
a controlului, obștesc din cadrul Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, în unitățile de 
prestări-servicii din 24 de județe 
(urmînd unei acțiuni similare din 
vara anului trecut), a reliefat că, 
deși existau condițiile necesare pen
tru înlăturarea deficientelor semna
late în 1975, totuși, în județe ca Bo
toșani, Harghita, Dîmbovița, Bacău, 
Iași, Maramureș, Caraș-Severin ș.a., 
conducerile unor întreprinderi nu au 
luat toate măsurile ce se im
puneau. Este de datoria consi
liilor locale ale F.U.S., a consiliilor 
populare de a veghea — în confor
mitate cu legea — la respectarea cu 
strictețe a obligației conducerilor de

unitațl propune
rilor și sugestiilor echipelor de con
trol obștesc. Nu trebuie să se aș
tepte sfîrșitul unor etape sau al 
unui an calendaristic pentru a se 
constata că o întreprindere sau alta 
nu respectă legea controlului ob
ștesc. Intervențiile trebuie făcute 
cu promptitudine și în permanență, 
urmărindu-se continuu îmbunătă
țirea colaborării echipelor cu con
ducerile unităților controlate. Tot
odată, se cuvine să reamintim și răs
punderea — de asemenea stabilită 
prin lege — ce revine în această 
privință ministerelor și celorlalte 
organe centrale de stat și coopera
tiste de a analiza periodic modul 
în care conducerile unităților sub
ordonate iau în considerație propu
nerile echipelor, observațiile for
mulate de controlorii obștești.

în eforturile sale de perfecțio
nare, de creștere a eficienței, con
trolul obștesc trebuie să se bucure 
permanent de o atenție deosebită 
din partea organizațiilor de partid. 
Răspunderi Importante revin, in acest 
sens, organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile controlate, care 
au datoria să urmărească felul in 
care conducerile întreprinderilor res
pective ajută echipele, se ocupă de 
soluționarea sugestiilor și propune
rilor făcute de ele.

Programul privind producția și 
desfacerea către populație a bu
nurilor de consum în perioada 
1976—1980 deschide noi perspective 
activității de control obștesc, mem
brii echipelor cetățenești avînd da
toria de a urmări, fiecare în unită
țile ce-i sint repartizate, modul în 
care se aplică prevederile de creștere 
și diversificare a sortimentului de 
mărfuri, de îmbunătățire continuă a 
condițiilor de aprovizionare și servire 
a populației.

Experiența 
controlului 
pină acum, 
ce se pot 
apărute pe 
ale sporirii 
tei 
ceea ce va însemna un progres 
substanțial în activitatea tuturor 
serviciilor cu care luăm contact zil
nic in calitate de cetățeni.

dobîndită în sfera 
obștesc, rezultatele de 
inclusiv învățămintele 
trage din deficientele 
parcurs, sînt premise 
în continuare a eficien- 

activității echipelor cetățenești, 
va însemna un

activitatea

să aprecieze șeful de bri
gadă. Armături metalice — 
stilpi cu susținere hidrau
lică — țin muntele în spi
nare ; accesul spre abataj 
este larg, ca un trotuar de 
stradă, iar lumina lăm
pilor antigrizutoase pătrun
de în toate ungherele, su- 
gerînd aleile luminate ge
neros pentru plimbările 
nocturne. Nu poți să nu re
marci ordinea perfectă, fie
care sculă aflîndu-se La lo
cul ei, așezată în raft, ast
fel ca „oricînd, chiar cu 
ochii închiși, oricare din
tre membrii brigăzii să știe 
unde se găsește unealtă 
sau piesa de care are ne
voie" — ni s-a explicat. 
Este firesc, o asemenea 
productivitate înalță a 
muncii, realizată constant, 
schimb de schimb, de că
tre fiecare membru al bri
găzii este posibilă numai 
în condițiile cind regulile 
ordinii și disciplinei, ale or
ganizării perfecte devin 
legi de fier, respectate cu 
rigurozitate.

Am străbătut abatajul pe 
lungimea lui de 120 de me
tri. După încheierea opera
ției de perforare a peste o 
sută de găuri se trecuse la 
încărcarea acestora cu ex
ploziv. în răstimp, cei mai 
multi dintre ortaci și-au 
luat pauza pentru gustare; 
iată o șansă pentru a 
schimba cîteva cuvinte cu 
ei ; altfel, abatajul, unde 
fiecare își cunoaște rostul, 
nu e loc de... șuetă.

— Lipsește astăzi cineva?
— ne interesăm.

— Lipsesc patru. Moti
vați toți : trei intr-un fel, 
unul în alt fel — ne răspun
de cu un oarecare tîlc Ma
rin Ene, unul din veteranii 
brigăzii. Și mai departe 
explică: Viorel Sîrghie lip
sește pentru că de azi bri
gada a hotărît să-1 
pună la dispoziția sectoru-

lui. La noi a cîștigat bine 
și de aceea a uitat să se 
mai țină 
omul cu 
mină și 
afară-i 
deschisă, 
cantina-i ieftină, de ce să 
nu lipsească el o zi-două 7 
Abatajul trebuie ținut în' 
picioare, fiecare .dintre noi 
garantează zilnic pentru 10 
tone de cărbune. în mină 
sint bine primiți numai 
oamenii de cuvînt. Cit des
pre ceilalți trei absenți — 
Nicolae Istrate, Vasile 
Hărănguș și Ion Cestelecan

de lucru. Se vede 
bani
vorba aceea 

soare, 
căminu-i

frumoși în
cofetăria-i 

bun,

Termenul de „boli ale civilizației" 
a devenit un termen consacrat, cu
noscut de toată lumea. De asemenea, 
sint cunoscute în general și bolile 
cuprinse în cadrul acestei termino
logii : ateroscleroza (cu manifestările 
ei clinice — infarct miocardic, ate
roscleroza vaselor cerebrale, arterio- 
patia periferică), diabetul zaharat, 
obezitatea, hiperlipidemiile (creșterea 
procentului de grăsimi din singe) sau 
dislipemiile după o terminologie mai 
frecvent folosită etc. Numele de „boli 
ale civilizației" explică sugestiv _ le
gătura dintre frecventa lor crescîndă 
în raport direct cu starea de dezvol
tare economică șl industrială, cu sta
rea de prosperitate materială, cu sis
temul de alimentație al lumii mo
derne. Aș vrea să arăt, spre exem
plu, că mortalitatea prin boli 
d’ovasculare ocupă 
plan mondial ; că 
mortalitatea prin 
infarct miocardic 
este de trei ori 
mal frecventă la 
persoanele sub 40 
de ani decît în 
urmă cu 15 ani : 
că diabetul zaharat. întilnit în general 
sub procentul de 0,5 la sută înainte 
de cel de-al doilea război mondial, a 
ajuns să fie astăzi în jur de 5 la 
sută în S.U.A.. 4 la sută în Franța, 
iar exemplificările ar putea continua. 
Și poate că mai puțin cunoscute sint 
hiperlipidemiile. Acestea se întîlnesc 
astăzi la 20 la sută din populația 
sănătoasă din S.U.A., la 17 la sută în 
Franța, la proporții destul de mari 
în alte numeroase țâri.

Astăzi se știe că în apariția atero- 
sclerozei sint acuzați mai multi 
factori : hiperlipidemia. hipertensiu
nea arterială, toleranța scăzută la glu
cide, fumatul, alimentația necorespun
zătoare etc. La recentul Congres de la 
New Orleans (S.U.A., 1976), specialiști 
cardiologi și nutriționiști din diferite 
țări au insistat asupra rolului grăsi
milor în geneza aterosclerozei, ară- 
tînd că dintre elementele de mediu 
„vinovate" în apariția aterosclerozei 
cel mai important este și rămîne 
modul de alimentație. în acest arti
col. tocmai asupra acestui aspect aș 
dori să insist. Pentru că nu se poate 
concepe astăzi un program de com
batere a bolilor cardiovasculare de
generative fără a se depista, diag
nostica și dispensariza aceste pertur
bări ale lipidelor (grăsimilor) din 
singe, cunoscute sub numele de hi- 
perlipidemii sau dislipemii.

Ateroscleroza. indiferent de ma
nifestarea ei clinică, odată constitui
tă, rămîne o boală permanentă, la 
care terapeutica nu poate face ni
mic altceva decît să combată simp- 
tomele, să amelioreze evoluția și să 
prevină complicațiile sale mortale, 
în schimb, prevenirea ei este posi
bilă prin controlul periodic al grăsi
milor din singe. Scăderea cu numai 
10 la sută a colesterolului la per-

car-
azi locul unu pe
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soanele bolnave (cu hipercolestero- 
lemie) a avut drept consecință re
ducerea apariției infarctelor de mio
card cu 2,4 la sută, iar a mortali
tății cauzate de aceeași boală cu 6.1 
la sută. Or. acest lucru s-a putut 
obține numai printr-un regim ali
mentar corect prescris în raport de 
tipul de dislipemie. Aceasta înseam
nă. în primul rînd, micșorarea consu
mului de grăsimi, astfel incit să nu 
depășească 30 la sută din cantitatea 
calorică totală ; reducerea cantității 
calorice totale în raport de necesi
tățile fizice ale individului, diminua
rea cantității de glucide concentrate 
(zaharuri). Alimentația bogată în 
carne, lapte, ouă. unt, dulciuri ș.a. 
este, poate, una din cauzele majore 
ale dislipemiilor.

Experiența noastră (comunicată și 
publicată în literatura de speciali

tate) făcută în 
urmă cu 6 ani. de 
depistare in rîn- 
dul populației 
„sănătoase" in 
virstă de 25 pînă 
la 65 de ani a 
diferitelor forme 

i dispensarizareadislipemii
ne-a confirmat justețea unei 

măsuri privind rațio- 
alimentatiei. S-a obji-

de 
lor. 
astfel de 
nalizarea 
nut, numai prin regim alimentar 
corect, normalizarea lipidelor la 
peste 50 la sută dintre pacienții dis- 
pensarizați. De asemenea, ceea ce este 
demn de reținut este că numărul de 
bolnavi cu infarct miocardic apăruți 
în cadrul acestei „populații dispensa- 
rizate" a fost în această perioadă 
mai mic de circa 4 ori decît în lotul 
martor, de aceeași vîrstă și sex, iar 
numărul de cardiopatii ischemice noi 
a scăzut cu peste 35 la sută. Și dacă 
ne gîndim că pentru depistarea unui 
bolnav se cheltuiesc circa 82 de lei, 
iar pentru tratamentul unui infarct 
miocardic se cheltuiesc, în medie, 
peste 15 000 de lei (fără a mai vorbi 
de aspectele sociale), se înțelege 
rolul nu numai umanitar pe care-1 
are prevenirea acestor boli prin de
pistarea, diagnosticarea și dispensa- 
rizarea precoce a bolnavilor cu hi- 
perlipidemii, dar și cel economic.

In încheiere, aș vrea să subliniez 
că odată cu regimul alimentar spe
cific fiecărei forme de dislipemie 
recomandăm și noi indicațiile gene
rale pentru prevenirea infarctului 
miocardic : nu mîncați foarte dulce 
și gras ; renunțați la. sosuri și 
produse de patiserie ; mergeți 
mult pe jos i...........................
tică : evitați 
fumatul !

Prof.
Iulian 
director 
și boli

la 
mai 

și faceți zilnic gimnas- 
îngrășarea ; abandonați

dr. docent
MINCU
al Clinicii de nutriție 
metabolice București

cutiile sar ds la un su
biect la altul. Se vorbește 
că Uricaniul nu înseamnă 
numai galerii și abataje, 
cărbune și piatră, forfotă 
într-o uzină subterană. El 
înseamnă și construcții noi 
de apartamente — „în ora
șul nou Uricani se con
struiește un nou oraș nou", 
spunea cineva — căci are 
creșă, grădiniță, club al ti
neretului, casă de cultură, 
cantină (15 lei — 3 mese 
pe zi), cabana de la Cîmpul 
lui Neag, amplasată la 
poarta de Intrare în Rete
zat, loc de reconfortare și

ZIUA MINERULUI
— lucrurile stau cu totul 
altfel : brigada le-a moti
vat lipsa pentru două luni.

Discuția se încinge. Oa
menii vorbesc despre cei 
trei „absenți motivați" ca 
despre unii dintre cei mai 
experimentați mineri pe 
care-ii are brigada. într-o 
situație specială — explică 
ei — cînd la sectorul I, 
care n-a avut frontale și 
trebuia pornit un aseme
nea abataj, deși se știa că 
pentru început condițiile 
de muncă vor fi mai grele, 
iar cîștigurile mai mici, cei 
trei mineri, trei comuniști, 
s-au oferit să treacă acolo 
unde se simțea cel mai 
mult nevoia lor.

— Cu asemenea „absen
te motivate" pierdeți punc
te in întrecere — i-am is
codit.

— Asta să fie pierderea 
noastră — spune lăcătușul 
Gheorghe Procea, schim- 
bînd priviri cu Cornea, cu 
Coruga și Apostu. Ciștigă 
mina. Punctele pe care le 
pierdem noi le ciștigă mina, 
adică tot noi.

Așezați pe un trunchi de 
brad. ortacii lui Scorpie 
mânîncă cu poftă, iar dis-

odihnă binemeritată. „Dacă 
cineva vrea să muncească 
într-o stațiune climaterică, 
n-are de ales. Trebuie să 
vină neapărat la Uricani — 
ne spune minerul Gavrilă 
Șleam. La 100 de metri de 
oraș este muntele. Vreau 
să fiu bine înțeles : Urica
niul în care stau de 
ani este stațiune de 
nă pentru cei care 
cesc. Ați citit lozinca 
intrarea în mină 7... 
pline fără muncă» — 
adresează el. La noi, 
tru cei care muncesc pîi- 
nea este cozonac".

Da. clima la Uricani este 
ca într-o stațiune de mun
te. iar climatul de muncă 
este robust, sănătos, opti
mist. Ca să înțelegem mai 
bine acest lucru, șeful ex
ploatării miniere, ing. Ca
rol Schreter, a ținut să pre
cizeze : „Stăm bine cu in
vestițiile. Atît cu cele care 
privesc pregătirile pentru 
deschiderea unor noi fron
turi de lucru și care ne 
asigură succesul din acest 
cincinal, cît și cu investi
ția de încredere în oameni. 
Exigența și încrederea au 
sudat colectivul, l-au făcut 
omogen, puternic".

20 de 
odih- 
mun- 
de la 
«nici 

ni se 
pen-

...S-au terminat pregăti
rile pentru pușcare. Oame
nii și-au servit gustarea și 
părăsesc galeria pină la 
locul de siguranță. Plecăm 
și noi spre alte abataje. 
Din urmă ne-au ajuns la 
scurte intervale cîteva de
tunături înfundate, care au 
cutremurat adincurile 
pietrite ale munților : 
frontalul lui Scorpie 
rupt zăgazurile riului 
cărbune ! Au început 
curgă năvalnic cele „10 
ne de cască".

Cînd am ieșit „la 
fără să scoată un cuvînt, 
dar zimbind cu înțeles, in
ginerul Doru Mihăilă, șe
ful sectorului III. s-a ui
tat la cizme. Le-am privit 
și eu. Și am constatat cu 
surprindere (cum nicioda
tă nu mi s-a mai intimplat 
pînă atunci) că după multi 
kilometri parcurși prin ga
lerii și abataje cizmele 
erau curate. Spune mult 
acest lucru pentru oricine 
cunoaște mina sau a cu
noscut-o altfel decît arată 
ea acum. Și acolo, la ram
pa puțului, oamenii se pre
găteau să intre intr-un 
nou schimb. Ei coborau, 
iar cărbunele urca prin- 
tr-un put învecinat : 
schimb de ștafetă. Dia
mante negre — soare scli
pitor din adîncuri — ve
neau In întimpinarea Soa
relui de lumină.

...Rîndurile acestea apă
rute de „Ziua i 
îl vor găsi pe 
Scorpie la mare, 
află în concediu 
nă, împreună cu 
El ne-a spus încă din aba
taj : „Dacă soarele se va 
ascunde după nori, îi voi 
arăta legitimația de miner. 
El trebuie să știe că din
tre toți oamenii, noi il ve
dem cel mai puțin și-l pre
țuim cel mai mult".

De „Ziua minerului", lui 
și tovarășilor săi : NOROC 
BUN I

Un „Pionier"
mesager 

al milioanelor

im- 
în 

s-au 
de 
să 

to-

zi",

minerului'1 
minerul 

unde se 
de odih- 

i familia.

de pionieri
500 de chipuri îmbujorate de 

copii. 500 de cravate roșii cu tri
color fluturind în vîntul dimi
neții de ieri care prevestește 
mari deschideri de orizonturi. 
500 de inimi tinere bătînd la u- 
nison în așteptarea unui eveni
ment care va marca festiv în
cheierea Forumului național al 
pionierilor desfășurat la Galați 
sub lozinca „Să creștem odată 
cu țara".

în această atmosferă de vi
brantă emoție — la care parti
cipă afectiv nu numai cei 500 
de reprezentanți ai milioanelor 
de pionieri din întreaga tară, 
dar și miile de muncitori de pe 
șantierul naval gălățean — ră
sună cuvinte simple și pline de 
luminoasă căldură sufletească 
prin care copiii României socia
liste își împărtășesc dragostea 
față de constructorii viitorului 
lor destin, aspirația de a le ur
ma exemplul, de a le duce mai 
departe înfăptuirile. Cu adîncă 
emoție ascultă copiii amintirile 
împărtășite de unul dintre vete
ranii șantierului. Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Lupea, care 
le vorbește despre drumul de 
glorii al acestui harnic colectiv.

La ora 9, cea mai mică 
pionieră participantă la forum. 
Cristina Bratu, elevă in clasa a 
cincea Ia Școala elementară nr. 
1 din Videle (Teleorman), a lan
sat sticla de șampanie cu care 
a fost botezată nava.

Iar „Pionierul" — noua navă 
cu nume de tînăr vlăstar al pa
triei socialiste — se așeza te
meinic pe apă, pregătindu-se de 
marile itinerare ale viitorului, 
ca mesager al gîndurilor și nă
zuințelor proaspete, entuziaste 
ale acestor 500 de „nași" ai pro
priei lor corăbii.

Victor BÎRÎ.ADE.ANU
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„Decontul" 
curselor fictive

Nicolae Ciotoi a funcționat In perioada 
aprilie 1974—mai 1975 ca șofer pe o auto
cisternă in cadrul serviciului de aprovizio
nare al întreprinderii de transporturi tu
ristice București. Deși autocisterna mai 
mult stătea prin garaj decit circula, totuși 
pe foile de parcurs apărea că respectiva 
mașină circulă ziua și noaptea. Deși șoferul 
lipsea nemotivat, pierzîndu-și timpul la che
furi și jocuri de noroc, în pontaje apărea 
mereu prezent. Cînd mai mulți colegi au 
ridicat problema lipsurilor sale, șeful ser
viciului, ing Ion Corneliu Mihăescu (renu
mit pentru severitatea ce o manifesta față 
de cea mai mică abatere a subordonaților), 
a sărit și i-a luat apărarea : „Vedeți-vă de 
treabă. Ciotoi este un om muncitor. Dacă 
lipsește înseamnă că i-am dat eu vreo 
însărcinare". De fapt, tot inginerul Mihăescu 
îi confirma lui Ciotoi foile de parcurs, sau, 
în lipsa acestuia, funcționarul Gavril Hosu. 
Cum se face că exigența șefului se dilua 
cind era vorba de Ciotoi 7 Lucrurile aveau 
să fie lămurite la ancheta penală : marea 
majoritate a curselor confirmate de cei doi, 
ca fiind efectuate de N. Ciotoi, s-au dovedit 
a fi... fictive. Și totuși, pentru aceste curse 
„pe hirtie", șoferul primea bonuri de ben
zină. Bonuri pe care le împărțea cu ing. 
Mihăescu și Gavril Hosu. Iată deci cam ce 
fel de însărcinări primea N. C. de la șeful 
său. Paguba ridieîndu-se la peste o sută

de mii de lei, „decontul" penal al curselor 
fictive a fost la fel de scump pentru cei 
trei infractori : pedepse între 5 și 10 ani 
închisoare. Și, bineînțeles, obligarea lor la 
acoperirea integrală a prejudiciului.

De la nemuncâ 
la necinste

— Eu, onorată instanță, nu am nimic de 
adăugat față de rechizitoriul procuraturii. 
Rog insă ca la stabilirea pedepsei, să se 
țină cont că am fost sincer și, pe tot par
cursul procesului penal, mi-am recunoscut 
fapta...

Atît. Nici o umbră de regret pentru ce 
făcuse, pentru suferințele ce le cauzase vic
timei sale. Singura lui grijă era să îndu
plece instanța pentru o pedeapsă cît mai 
mică, făcînd paradă de... sinceritatea cu 
care și-a recunoscut faptele după ce i s-au 
pus în față probele de netăgăduit. Dar să 
vedem despre ce fapte era vorba...

...în seara zilei de 5 aprilie, după ce și-a 
consumat ultima lețcaie in restaurantul 
„Malnaș", Grigore Voinescu, electrician de 
meserie, dar de mai mulți ani fără ocu
pație, iși tot frămînta mintea cum să mai 
facă rost de bani. A observat la o trecă
toare cîteva bijuterii de valoare și... a în
ceput s-o urmărească. Cînd femeia a in
trat în curtea unui imobil, G. Voinescu s-a 
repezit asupra ei, a lovit-o cu bestialitate 
și i-a smuls bijuteriile. Nu l-a interesat că

victima a căzut inconștientă, suferind grave 
leziuni care-i puneau în pericol viata (56 
de zile le-a trebuit medicilor ca să o scoată 
In afară de pericol — n.n.) ; grija lui s-a 
rezumat doar la un plasament cît mai avan
tajos a „roadelor" obținute prin jaf. De 
remarcat că traiul parazitar il mai împin
sese la alte fapte ilicite pentru a-și face 
rost de mijloace de întreținere (mai fusese 
condamnat de 8 ori pentru furturi — n.n.). 
De data aceasta însă, viața dezordonată a 
operat asemenea răsturnări grave in mintea 
lui, incit n-a ezitat să recurgă la tilhărie. 
A fost condamnat la 7 ani și 6 luni închi
soare. Pe măsura faptelor !

dent, pentru fantele lor și-au primit pe
deapsa meritată. Altceva ne-a atras însă 
atenția asupra cazului : în toate declarațiile 
lor susțin morțiș că totul n-ar fi fost decit 
o oarecare ceartă de „interior", că numai 
din întimplare vor fi fost cumva deranjați 
și alți locatari, vecinii din imobilele din 
jur. Mentalitate tipică pentru mulți dintre 
cei ajunși in boxa acuzaților pentru acte 
de huliganism : unii au chiar aerul că se 
miră pentru ce au ajuns acolo. Fiindcă ei 
nu fuseseră huligani de drumul mare : iși 
terorizau doar soția și copiii, vecinii etc. 
Dar actul de violență, tulburarea liniștii 
publice sînt de neingăduit oriunde s-ar 
produce.

trase de Ia hotelul unde Ionel Dinu era 
electrician.

Morala întîmplării e clară. Cum zice 
proverbul : „tot ce se fură iese la soare". 
Și invers cu făptașii.

Din caietul 
grefierului

E nuntd-n 
cartier...

— Viață lungă 1
— Bucurie și casă de piatră !
— Fericire și sănătate !
...Urări, fel de fel, cum șade bine mtr-o 

asemenea ocazie. Nunta avea loc in strada 
Mircea Vodă, din București. Dacă e nuntă, 
nuntă să fie. Dar... nu scandal.

— Eu nici nu știu , bine ce s-a în- 
tîmpiat...

— Eu nu-mi aduc aminte decît că la 
terminarea petrecerii a început o ceartă în
tre mine și altă persoană.

în instanță, doi dintre nuntași : frații Ion 
și Marin Fieraru. Autorii scandalului de 
pomină care au tulburat nu numai nunta, 
ci și locatarii din imobilele învecinate. Evi

Orice naș 
își are... nașul

— M-a prădat, mi-a furat două caseto- 
foane. Cu sacoșă cu tot... Să mă despăgu
bească !

într-adevăr, Ionel Dinu fusese victima 
unui furt. Iar autorul s-a constatat a fi ni
meni altul decît... cumnatul său, Nicolae 
Deșliu. Venise în vizită și n-a vrut să plece 
cu mîna goală. Așa cum făcuse, cu puțin 
timp înainte și la magazinul „Confecția" : 
„vizitînd" magazinul, îmbrăcase o scurtă 
și... uitase s-o plătească. Cu casetofoanele 
furate de la cumnat, povestea s-a dovedit 
a fi ceva mai delicată. Fiindcă s-a mai do
vedit că nici cumnatul... Pe scurt și acesta 
făcuse la fel : magnetofoanele fuseseră sus

„Menționez că geamurile de la casă nu 
le-am spart eu, ci reclamanta, ca să bage 
motiv împotriva mea. Aceasta a făcut-o 
înainte de a ieși la mine cu toporul urne- 
nințindu-mă că mă bagă in pușcărie...".

(Din dosarul nr. 3 271/1976, Judecă
toria sectorului 3)

„Recunosc că, văzind mașina parcată, din 
obișnuință am incercat portiera din spate 
și, găsind-o descuiată, am luat o haină din 
interior. Nu recunosc că am furat-o, deoa
rece, cind am vrut să plec, m-a strigat un 
cetățean care a zis că e proprietarul, lucru 
pentru care eu am aruncat haina jos și 
am fugit, strigindu-i că altă dată să nu 
mai lase ușa descuiată că se poate intimpia, 
de pildă, să vină vreun hoț...".

(Din „pilda concretă" dată păguba
șului de către Alexandru Nan, comuna 
Tinosu, județul Prahova)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU y
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PREGĂTIREA VIITOAREI
RECOL TE DE GRIU

® ARĂTURI PE TOATE TERENURILE DESTINATE CULTIVĂRII 
GRIULUI • FERTILIZARE DIFERENȚIATĂ, DUPĂ CERINȚELE 
FIECĂREI PARCELE • ASIGURAREA ȘI CONDITIONAREA 

SEMINȚELOR
Recoltarea griului a intrat in stadiu final și în județele 

din nordul țării, unde secerișul a început mai tîrziu. 
Odată cu punerea la adăpost a recoltei din acest 
an, pentru lucrătorii ogoarelor începe o etapă de mun
că intensă, de pregătire cu maximă răspundere și 
exigență a recoltei de grîu din anul următor. Deci o re
coltă se stringe, cea viitoare se pregătește. In această peri
oadă sint unele lucrări care se impun în mod deosebit 
atenției. In primul rînd, este vorba de executarea fără în- 
tîrziere a tuturor arăturilor de vară și cu prioritate pe 
terenurile destinate a fi însămînțate cu grîu. Ploile din 
ultima perioadă au creat condiții ca arăturile să se poată 
face la un bun nivel calitativ. In al doilea rînd, fertili-

MEHEDINȚI

zarea suprafețelor ce urmează a fi cultivate cu grîu tre
buie să se efectueze cu cea mai mare răspundere. Se cere 
stabilirea unui raport optim între elementele fertilizanre, 
pe baza cartării agrochimice a solului și a nivelului de 
fertilizare din anul anterior, astfel ca să nu se adminis
treze, in exces, nici un element nutritiv. Și, în sfîrșit, un 
alt factor hotărîtor pentru recoltă il constituie asigurarea 
și condiționarea semințelor cu valoare biologică ridicată, 
astfel ca să se încorporeze în sol numai semințe de cea 
mai bună calitate. In rîndurile care urmează înfățișăm 
citeva aspecte în legătură cu desfășurarea acestor lucrări 
în județele Mehedinți și Dolj.

La fiecare lucrare, în primul
In cooperativele agricole din jude

țul Mehedinți, imediat după ce re
colta de griu din primul an al cin
cinalului actual a fost pusă la adă
post, oamenii ogoarelor au trecut cu 
toate forțele la pregătirea viitoarei 
recolte. Experiența multor unități a- 
gricole care au obținut rezultate 
bune, cum sint cooperativele agri
cole Gîrla Mare, Salcia și cele 
din consiliile intercooperatiste Gruia 
și Obîrșia de Cimp, dovedește că in 
fiecare unitate agricolă există mari 
rezerve și posibilități de sporire a 
producției de grîu. In ce constau a- 
ceste rezerve și cum se acționează 
concret pentru punerea lor in valoa
re pe deplin ? Iată ce învățăminte se 
desprind în acest sens din experien
ța unor unități fruntașe. ,,De cîți- 
va ani — ne spunea Ilie Bărăitaru, 
președintele cooperativei agricole 
Gîrla Mare — sintem preocupați să 
asigurăm cele mai favorabile plante 
premergătoare pentru grîu, aceasta 
ca un factor esențial pentru crește
rea producției. în această toamnă, 
aproape 75 la sută din suprafața pla
nificată cu grîu se va însămînța

DOLJ

Prea multe
Du.pă ce au terminat secerișul 

griului printre primii din țară, lu
crătorii ogoarelor din județul Dolj 
au trecut eu forțe sporite la pregă
tirea recoltei anului viitor. Intr-o 
recentă ședință de lucru cu activul 
de partid din agricultură, organizată 
de comitetul județean de partid, au 
fost stabilite măsuri și termene 
exacte privind eliberarea tuturor 
suprafețelor. executarea la timp și 
de bună calitate a arăturilor de vară 
și pregătirea semințelor. Am urmă
rit zilele acestea, în citeva unități 
din Consiliul intercooperatist Robă- 
nesti. cum se acționează în vederea 
pregătirii viitoarei recolte de griu.

Un prim popas l-am făcut pe 
tarlaua Cîmpu-Mare, aparținind 
cooperativei agricole din Popinză- 
lești. Mecanizatorii Ion Cazacu. Ca- 
trina Florică, Inacu Mătușa și Ion 
Onciu intraseră încă din zori în 
brazdă. pentru a încheia cit mai 
repede arăturile de vară pe cele 138 
hectare. Seara, ogorul era bine afi
nat si nivelat. La ferma nr. 2. la 
punctul Vasovița, aproape 30 de 
cooperatori stringeau paiele și le
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zul domn la Șelimbăr-Sibiu, consem
nează aprecierile martorilor oculari. 
Și, „la 1 noiembrie, ziua tuturor 
sfinților, am luat în stăpinire victo
rios Alba Iulia, reședința principilor 
Transilvaniei", mărturisește cel ce a 
săvirșit marea înfăptuire.

Bucuria și nădejdea cuprind mul
țimile. Pentru a ajuta consolidarea 
domniei, și mai ales pentru a-și 
fi sieși ajutor, țărănimea se răscoa
lă de la un capăt la altul al țării, 
împotriva nobilimii de două ori 
opresoare și exploatatoare : și din 
punct de vedere social și din punct 
de vedere național. Sprijinit pe o 
asemenea bază largă de mase, te
merarul domn plănuiește fără intir- 
ziere alte înfăptuiri îndrăznețe : in
troducerea limbii române ca limbă 
oficială, alături de latină, maghiară 
și germană, aducerea în țara luată 
în stăpinire a boierilor credincioși 
din Țara Românească, cu ajutorul 
cărora înțelegea să cirmuiască, lip- 
sindu-i încrederea în nobilimea ma
ghiară și în trimișii împăratului 
habsburg Rudolf. Moșii, castele, 
curți și alte bunuri le sînt dăruite 
oamenilor de credință, munteni și 
transilvăneni. Dregătoriile principale 
le sînt încredințate acestora și tot 
ei sint așezați in fruntea cetăților 
ca pîrcălabi și a unor orașe, intre 
care Clujul, ca juzi. O episcopie or
todoxă înființează Mihai la Alba 
Iulia, așezîndu-i locul de păstorire 
în apropierea palatului domnesc. 
Preoții ortodocși sint scutiți de ro
botă iobăgească. Dreptul de pășunat 
liber este acordat țăranilor români 
în hotarul satelor ungurești și să
sești. Vechile privilegii le sînt con
firmate secuilor și reînnoite sașilor. 
Sînt aduse sub noua stăpinire păr
țile vestice ale Transilvaniei și Ba
natul, „să (ie de hotarăle acestor două 
țări (Transilvania și Tara Româ
nească), cum au fost de veac". Se 
înstăpînește și în Moldova, în mai- 
iunie 1 600, după ce reușise o „înțe
legere cu mai toți locuitorii acelei 
țări". Cei îndemnați de nevrednicul 
domn moldovean Ieremia Movilă și 
de’ patronul său, cancelarul polon 
Jan Zamoyski, să 1 se împotrivească 
— țăranii-ostași — l-au primit ca 
pe un eliberator, „cu mare însufle
țire", nădăjduind, ca și frații lor 
din Transilvania, vremuri mai bune 
pentru ei și pentru țară.

O singură cîrmuire și o singură 
Stăpinire domnea peste toate terito- 

după plante leguminoase și prăsi
toare. Pe restul suprafeței pe care 
vom semăna grîu după grîu în pri
mul an, se execută în prezent o se
rie de lucrări : arături, fertilizări cu 
fosfor și azot pentru a asigura din 
vreme rezerva de îngrășăminte in 
sol".

Aici, la Gîrla Mare, mecanizatorii 
muncesc fără preget ziua și noaptea, 
folosind la randament superior trac
toarele. Șefii de ferme urmăresc 
pe teren cum se respectă adîn- 
cimea arăturii, calitatea fiecărei 
lucrări. Fertilizarea se face diferen
țiat, pe fiecare solă în parte. în 
funcție de structura solului și rezer
va de substanțe nutritive din sol. în 
același timp se lucrează intens Ia 
condiționarea semințelor. Structura 
soiurilor a fost deja stabilită, mcn- 
ținîndu-se în cultură soiurile de 
înaltă productivitate și. îndeosebi, 
cele timpurii și extratimpurii.

Și în alte cooperative agricole — 
Pristol, Cujmir, Vrata, Izvoarele, 
Obirșia de Cimp ș.a. — se pun 
baze sigure viitoarei recolte de grîu. 
Tovarășul Ion Băleanu. președintele

paie în calea 
transportau cu atelajele. Datorită 
ploilor din ultima perioadă și lipsei 
preselor de balotat, strîngerea paie
lor a’ întîrziat — ne spunea tova
rășa Aurelia Văduva, președinta 
cooperativei. De aceea am mobili
zat forte sporite la eliberarea tere
nului. urmînd ca toate cele 150 hec
tare restante să le degajăm si să le 
arăm în cel mai scurt timp".

La cooperativa agricolă din Ro- 
bănești erau arate 325 hectare din 
cele 510 prevăzute. Echipe de coope
ratori stringeau paiele și eliberau 
terenul, iar cinci tractoare executau 
arături de bună calitate. Nu se fer
tilizase însă nici un hectar cu su- 
perfosfat. ..Deși noi am plătit la 
timp îngrășămintele, nu le-am pri
mit pînă în prezent" — afirmă An- 
ghel Cricoveanu, inginerul-șcf al 
cooperativei. Iată o problemă care 
trebuie rezolvată de organele de 
specialitate. Cooperativa agricolă 
din Lăcrița are de făcut arături de 
vară, după grîu. pe o suprafață de 
750 hectare. Pînă la 5 august se 
executaseră arături doar pe 200 hec
tare. deci cu mult sub plan și sub 

B B

riile locuite de poporul român. Te- 
meinicirea noii stăpiniri se cuvenea 
asigurată. Scutiri de dări, pe timp 
de S ani, sînt acordate țărănimii și 
orășenimii ; cu drepturi mai mari 
sînt dăruiți clerul și boierii credin
cioși, munteni și moldoveni și un 
consiliu cu atribuții de locotenentă 
domnească este instituit la Iași, for
mat din patru boieri munteni ; un 
alt om. cu credință fată de noua stă- 
pînire, este așezat în scaunul mi
tropolitan.

Se putea împodobi domnul unifi
cator cu un titlu sobru în formu
lare, bogat în conținut și semnifi
cații : voievod al Țării Românești, 
al Transilvaniei și al Moldovei. I se 
împlinise „pohta ce-a pohtit". Se 
înfăptuise un vis secular ce stăpî- 
nea mințile și inimile românilor. 
Pecetea solemnă a viteazului și vi
zionarului domn îl simboliza, prin 
cuprinderea, într-o sinteză, a ste
melor celor trei țâri românești : în 
cimpul de sus — vulturul cu cru- 
cea-n cioc, stema Țării Românești ; 
în cimpul din mijloc — capul de 
bour, stema Moldovei ; în cimpul de 
jos — leii Transilvaniei.

Cea mai de seamă înfăptuire se 
săvirșise : independența și unitatea 
țărilor locuite de poporul român. Și 
una și alta de însemnătate covîrși- 
toare in istoria sa. In momentul 
realizării și, de asemenea, în per
spectiva istorică. Deși opera lui 
Mihai n-a putut dăinui in condițiile 
istorice din acel timp, ea a dobin- 
dit o inegalabilă forță și valoare, 
ca pildă și îndemn în toate marile 
momente, în toate marile evenimen
te de atunci și pînă astăzi, vreme 
de trei secole și trei pătrimi. „Adu
cerea aminte a acelor timpuri eroi
ce" a deșteptat în poporul român, 
așa cum o dorea Bălcescu, simțul 
datoriei de a mări pentru viitorime 
această prețioasă moștenire, i-a în
zecit puterile in lupta pentru făuri
rea statului național unitar, a întărit 
sentimentul patriotismului, al dem
nității naționale. Prețioasa moștenire 
este cinstită mai mult ca oricînd, as
tăzi. cind, ca rezultat al victoriei so
cialismului, unitatea statală a do- 
bîndit temelia de nezdruncinat a 
unității social-politice a poporului, 
cînd. sub conducerea Partidului Co
munist Român, pe pămîntul Româ
niei înflorește o viață nouă, socia
listă.

rînd calitatea
Consiliului intercooperatist Gruia, ne 
spunea : „De calitatea lucrărilor pe 
care le executăm acum depinde în 
mare parte nivelul producțiilor vii
toare. Pe baza unui grafic riguros 
întocmit, a cunoașterii realității din 
teren, a rezervelor de substanțe nu
tritive de pe fiecare solă în parte, 
în toate unitățile din consiliu, ferti
lizarea se face diferențiat. Se admi
nistrează între 40—70 kilograme de 
fosfor substanță activă Ia hectar. 
Toate lucrările se execută sub supra
vegherea și îndrumarea specialiștilor. 
Pină la ora actuală, pe mai bine de 
800 ha ce vor fi insămințate în toam
nă cu griu ș-au efectuat arăturile, 
s-au aplicat cantitățile de îngrășă
minte stabilite". Se poate spune că 
in unitățile amintite, ca și in alte 
locuri din județul Mehedinți, spe
cialiștii, lucrătorii ogoarelor au tre
cut cu toată răspunderea, chiar din 
aceste zile, la pregătirea viitoarei 
producții de grîu.

Virgilîu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

tractoarelor
posibilități. Cauza : neeliberareă 
din timp a terenului. Specialiștii 
cooperativei invocau lipsa preselor 
de balotat paie și a forței de muncă. 
Or, în ziua cînd am fost aici, deși 
se putea lucra în cimp. satul si se
diul cooperativei erau pline de oa
meni. In acest timp, tractoarele nu 
puteau fi folosite la arat pentru că 
n.u exista . teren eliberat de paie. 
„Cooperativa agricolă din Lăcrița 
se numără printre unitățile care nu 
au eliberat de paie decît 50 la sută 
din teren — ne spune Pelișor An- 
dreescu, inginer-șef al consiliului 
intercooperatist Robănești. Vom lua 
măsuri pentru a recupera grabnic 
Întârzierile la arături".

La consfătuirea griului, care a 
avut loc zilele acestea la Craiova, 
au fost stabilite noi măsuri pentru 
ca, în timpul cel mai scurt, să fie 
terminate ogoarele de vară. Aceste 
măsuri trebuie aplicate cu cea mai 
mare răspundere de către conduce
rile și specialiștii unităților agricole.

Nicolae BĂBAIAU 
corespondentul „Scînteii"

BOX: „Mănușa litoralului44
Simbătă s-au disputat cele două 

reuniuni semifinale ale competiției 
internaționale de box „Mănușa li
toralului", care se desfășoară în sala 
sporturilor din Constanța. Din nou 
peste 2 500 de spectatori au asistat la 
meciuri atractive. O surpriză a fur
nizat „cocoșul" dinamovist D. Doro- 
banțu, care l-a învins la puncte pe 
Dinu Condurat (Steaua). Alte rezul
tate înregistrate, muscă : D. Burdihoi 
(Metalul) b.p. T. Ghinea (Steaua) ; 
pană: Ayițand Kodak (Turcia) b. KO 
I. Guta (Farul) ; semiușoară : Ertop 
Kamaletin (Turcia) b. KO pe Th.

ATLETISM: Meciul S.U.A. - U.R.S.S.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Pe stadionul Universității Maryland 
din Washington a început dubla în- 
tilnire de atletism dintre echipele 
S.U.A. și U.R.S.S. După prima zi. 
scorul general este de 99—79 puncte 
în favoarea echipei sovietice. La 
masculin conduc atleții americani 
cu 59—46 puncte, iar la feminin oas
petele cu 53—20 puncte. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate in prima 
zi a întrecerilor : masculin . prăji
nă : Roberts (S.U.A.) 5,50 m : cio
can : Spiridonov (U.R.S.S.) 78.G0 m ; 
1 500 m Durkin (S.U.A.) 3’38’42/100 ; 
100 m plat : Riddick (S.U.A.) 10”15/ 
100 (Borzov a ocupat locul doi cu 
10 ’20/100) : 110 m garduri : Foster
(S U.A.) 13”48/100 ; 400 m : Brown 
(S.U.A.) 46”28 100 : triplu-salt : Sa- 
neev (U.R.S.S.) 17,02 m ; 10 000 m : 
Virgin (S.U.A.) 28’35”12/100 ; femi
nin : 1 500 m : Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) 4’00”30/100 ; disc : Faina 
Melnik (U.R.S.S.) 69,14 m ; greuta
te : Nadejda Cijova (U.R.S.S.) 18.13 
m : 100 m plat : Ludmila Maslakova 
(U.R.S.S.) 11” ; înălțime : Galina Fi
latova — 1,89 m.

★
în centrul atenției concursului in

ternational de atletism de la Edin
burgh s-a situat proba de 1 000 m 
plat, care a fost ciștigată de belgia
nul Ivo van Damme, cronom-trat cu 
timpul de 2’17”47/100. Alte rezultate 
înregistrate : greutate : Capes (An
glia) 20,77 m ; prăjină : Slusarski 
(Polonia) 5,43 m. In proba de 440 
yarzi, poloneza Irena Szewinska a 
realizat timpul de 51”71/100, care con
stituie un nou record al lumii.

MONTREAL 7 (Agerpres). — In 
cadrul reuniunii internaționale atle
tice de la Vancouver, canadianul 
Greg Joy, medaliat cu argint la J.O.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc. sîmbătă dimineața, semna
rea Convenției privind acordarea a- 
sistenței judiciare în materie civilă, 
comercială și de statut personal în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Emil Nicolcioiu. mi
nistrul justiției, iar din partea egip
teană de Ahmed Talaat. ministrul 
justiției al Republicii Arabe Egipt.

Au fost de față Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale române.

Au fost prezenți Hassan Daoud, 
ambasadorul R.A. Egipt la București, 
și membrii delegației egiptene de ju
riști.

★
Cu prilejul „Zilei minerului", sîm

bătă au fost depuse coroane și jerbe 
de flori la plăcile comemorative din 
incinta minei Lupeni, în semn de 
cinstire a memoriei eroilor căzuți în 
luptele greviste din august 1929. Au 
luat parte reprezentanți ai Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R., ai 
comitetului municipal de partid și ai 
centralei cărbunelui, numeroși mi
neri.

La monumentul eroilor din Lupeni 
a urmat, sub genericul „Omagiu mi
nerilor", un spectacol de evocare a 
trecutului de luptă al muncitorilor 
mineri din acest important bazin 
carbonifer al țării. (Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

8,40 Tot înainte !
9.35 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
10.00 Viața satului.
11.10 Aventura cunoașterii.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.45 Film serial : Din tainele mărilor.
16.35 Gala maeștrilor.
17.00 Fotbal : Sportul studențesc Bucu

rești — Panathinaikos Atena.
18.45 De Ziua minerului. Reportaj.
19,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt.
20,25 Festivalul filmului muzical la TV. 

,,Sunetul muzicii'* * (partea I).

Timpul probabil pentru zilele de 9, 13 
și 11 august. în țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale in estul țării și în zona de 
munte șl izolat in rest. Vintul va pre
zenta intensificări de scurtă durată în 
Moldova, Dobrogea și Bărăgan. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de, iar maximele intre 20 și 28 grade, 
local mai ridicate în sud-vest. tn 
București : Vreme răcoroasă la înce
put, apoi în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil. Ploaie de scurtă 
durată la începutul intervalului. Vînt 
moderat.

Longwin (R. F. Germania) ; Ilie 
Gheorghe (Metalul) b.p. I. Mantu 
(Steaua) ; ușoară : I. Vladimir (Di
namo) b. KO pe A. Gutu (B.C. Ga
lați), I. Budușan (Metalul) b.p. I. 
Ioancea (Medgidia) ; semimijlocie : 
G. Agapsa (Farul) b.p. V. Cicu (Di
namo) ; mijlociemică : Al. Tirboi 
(Farul) b.p. I. Imre (Litoral) ; mijlo
cie : C. Chiracu (B.C. Galați) b. KO 
V. Anghelov (Bulgaria) ; K. Seiler 
(R.F. Germania) b.p Gr. Sasu (Lito
ral).

Astăzi, de la ora 18, au loc fina
lele la cele 11 categorii.

de la Montreal, a cîștigat proba de 
săritură in înălțime cu un rezultat 
de 2,21 m. Alte rezultate înregistra
te : prăjină : Pullard (S.U.A.) 5,38
m ; 200 m : Gilkes (Guyana) 20”7/10 ; 
5 000 m plat : Ngeno (Kenya) 
13’31 ”8/10.

• AGENDA VRlNCEANA. „File 
de glorie din istoria luptelor pen
tru independentă" și „România pe 
arena politică și economică inter
națională" au fost temele unor dez
bateri, expuneri, mese rotunde, 
emisiuni ale stațiilor de radioficare. 
organizate la casele de cultură și 
căminele culturale din județ. Bi
bliotecile comunale au prezentat ci
titorilor expoziții și vitrine de 
carte social-politică și agricolă, iar 
la bibliotecile orășenești au fost or
ganizate expoziții de carte științi
fică cu tema „Cum ne apărăm să
nătatea". întreprinderea cinemato
grafică județeană, în colaborare cu 
casele de cultură, a organizat, la în
treprinderea de confecții din Foc
șani, o dezbatere pe tema „Comu
nistul — model de acțiune și com
portare în societate". La Mărășești: 
evocarea „Din istoria poporului ro
mân". La Odobești : masa rotundă 
cu tema „Munca — o datorie de 
onoare", o ANSAMBLUL „IZVO
RÂTUL" al Casei pionierilor din 
Vaslui a cucerit marele trofeu 
„Scoica de aur", precum și premiul 
special al Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă 
Constanța, atribuit elevei Laura 
Prisecaru, dirijoarea orchestrei fes

22,00 24 de ore.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10,15—11,40 Concert simfonic popular. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi.
20.25 Ora melomanului.
21.20 Făuritorii de efigii.
21.40 Film serial : Cannon.

LUNI, 9 AUGUST
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Teleglob. Pe drumurile Siriei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Steaua fără nume.
20,50 Să trăim și să muncim în chip 

comunist.
21.20 Roman-foileton î „Țăranii0.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL I
17,00 Telex.
17,05 Cura de fructe.
17.20 Festivalul filmului muzical la TV : 

,.Nu sînt demn de tine“ — produc
ție a studiourilor italiene.

19,05 Sculptorul Anghel.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Ce știm și ce nu știm despre...
21,15 Telex.
21.20 Orchestre simfonice.
22,10 Variațiuni pe teme... vînătoreștl.

vremea

La capătul unui program bogat în activități menite să dezvolte 
cunoașterea reciprocă, prietenia și colaborarea frățească 

între tinerii din cele două țăriS-A ÎNCHEIAT iNTlMEA PRIETENEASCĂ A REPREZENTANȚILOR TINERETULUI ROMÂN Șl AI TINERETULUI SOVIETIC
Sîmbătă, 7 august, s-a încheiat 

întîlnirea prietenească a reprezen
tanților tineretului român și ai tine
retului sovietic, manifestare grăi
toare a legăturilor statornicite între 
tinerii din cele două țări. între or
ganizațiile lor revoluționare, rapor
turi ce se înscriu în cadrul bunelor 
relații care se dezvoltă rodnic intre 
partidele, statele și popoarele noas
tre.

întîlnirea s-a desfășurat sub sem
nul mesajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și salu
tului tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, adresate participanților. 
îndemnuri generoase primite cu sen
timente de profundă recunoștință și 
gratitudine de reprezentanții tinere
tului român și ai tineretului sovietic.

Cu prilejul întîlnirii, membrii de
legației tineretului sovietic. împreună 
cu membrii delegației tineretului ro
mân au fost primiți la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, după care C.C. al P.C.R. a ofe
rit o recepție.

In aceste zile, cele două delegații 
au avut largi schimburi de opinii ți 
experiență privind activitatea U.T.C. 
și a U.T.C.L., au examinat noi căi și 
modalități de amplificare. în diverse 
forme, a conlucrării reciproce, a re
lațiilor dintre organizațiile revoluțio
nare ale tineretului român și sovie
tic.

In timpul șederii în țara noastră, 
reprezentanții tineretului sovietic au 
vizitat instituții, unități industriale și 
agricole, institute de învățămint. așe
zăminte social-culturale. cu care pri
lej au putut cunoaște realizările 
poporului român in multiple domenii 
de activitate, participarea activă și 
responsabilă a tineretului român la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Pretutin
deni. oaspeții au fost întîmpinați cu 
multă căldură, tineretul român re- 
afirmîndu-și simțămintele de priete
nie frățească față de tineretul so
vietic, care își aduce o contribuție 
însemnată Ia îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
în opera de înfăptuire a comunis
mului pe pămîntul patriei sale.

In încheierea acestei frumoase și 
semnificative întîlniri tinerești a 
avut loc. sîmbătă după-amiază. în 
Capitală, o adunare festivă.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei. Ion Traian Stefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., ai Consiliului U.A.S.C.R.. alți 
membri ai delegației tineretului ro
mân.

A luat parte delegația tineretului 
sovietic.

Au fost de fată reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Sasu, președintele Consi
liului U.A.S.C.R.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a spus : Sintem 
cu toții sub puternica impresie a 
caldelor cuvinte adresate participan- 
ților la întîlnirea noastră prieteneas
că de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și de to
varășul Leonid' Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice — expresie a dorinței 
partidelor noastre de a asigura in
tensificarea activității tineretului 
consacrată unei mai bune cunoașteri 
reciproce, amplificării legăturilor de 
colaborare, în spiritul bunelor ra
porturi româno-sovietice, al relații
lor tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări și popoare. Actuala 
vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Uniunea Sovietică, convorbirile 
cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
se înscriu ca evenimente de impor
tanță deosebită pentru întărirea in 
continuare a relațiilor de prietenie 
dintre popoarele noastre, obiectiv la 
înfăptuirea căruia tineretul român 
și tineretul sovietic aduc o însem
nată contribuție.

Relevînd caracterul fructuos al re
uniunii tinerilor din cele două țări, 
vorbitorul a arătat : In zilele în care 
v-ați aflat în România, dragi prie
teni, am realizat împreună valoroa
se schimburi de opinii și experiență 
privind activitatea organizațiilor 
noastre, a tineretului, întîlnirea re- 
prezentînd o nouă și importantă ma
nifestare a prieteniei dintre tinere

tivalului. Manifestarea a reunit 
formații școlare din 21 de județe 
ale tării. • AGENDA HUNEDO- 
REANA. La căminul cultural din 
Baia de Criș a fost organizat un 
schimb de experiență pe tema 
„Forme și metode folosite in 
munca de educație patriotică a ce
tățenilor, îndeosebi a tineretului", 
la care au participat directorii că
minelor culturale și școlilor, pre
ședinții comisiilor de răspîndire a 
cunoștințelor științifice din comu
nele învecinate. La Brad, în cadrul 
festivalului cultural-artistic „Za- 
rand ’76", a avut loc o sesiune de 
comunicări și referate pe tema 
„Cultura străveche și contempo
rană în Țara Zarandu’ui". Biblio
teca județeană, în colaborare cu 
comitetul sindicatului de la între
prinderea poligrafică Deva, a or
ganizat, în incinta întreprinderii, 
un concurs gen „Cine știe ciștigă" 
pe tema „România pe coordonatele 
revoluției tehnico-științifice". In 
perspectivă — alte două asemenea 
concursuri, pe teme profesionale și 

tul român și sovietic, o contribuție 
proprie la dezvoltarea pe mai de
parte a raporturilor de prietenie 
frățească și strînsă- colaborare dintre 
tarile noastre.

Vorbitorul s-a referit apoi la a- 
portul tineretului român la realiza
rea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și a Programului P.C.R., la înfăptui
rea principiilor, obiectivelor și ac
țiunilor de politică externă ale 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Radu Enache, sublini
ind că tineretul român urmărește cu 
viu interes succesele obținute de ti
neretul sovietic în toate domeniile 
de activitate, a spus, în încheiere : 
In curind veți părăsi, dragi prieteni 
sovietici, pămîntul României. Vă 
rugăm să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele de prietenie frățească 
ale tinerei generații a României so
cialiste, urările sale de a obține noi 
și mari realizări în înfăptuirea hotărî
rilor Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S., pentru edificarea societății 
comuniste.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Vladimir V. Grigoriev, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S.

Popoarele și tineretul din Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România — a spus vorbitorul — sint 
legate printr-o prietenie tradițională, 
trainică, printr-o colaborare multila
terală. Fiecare din noi am primit cu 
un sentiment de mare mulțumire si 
recunoștință cuvintele salutului cor
dial adresat de tovarășul L. I. Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. și ale mesajului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R., către participantii la întîl
nirea noastră prietenească.

Și astăzi, cînd întîlnirea noastră îșl 
încheie cu succes lucrările, as vrea 
încă o dată să exprim din toată ini
ma cele mai fierbinți și sincere cu
vinte de recunoștință și mulțumire 
față de tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
și de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru grija lor părintească fată de 
tineret. Comsomoliștii. tineretul so
vietic au primit cu mare satisfacție 
rezultatele întîlnirii din Crimeea din
tre tovarășul L. I. Brejnev și tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care vor 
servi la consolidarea în continuare a 
frăției revoluționare si solidarității 
popoarelor țărilor noastre.

Relațiile prietenești dintre Cornso- 
molul leninist și U.T.C. se întăresc și 
se dezvoltă în spiritul relațiilor fră
țești, tovărășiei și înțelegerii recipro
ce care s-au statornicit între parti
dele și statele noastre. O dovadă con
vingătoare a acestui fapt, o constituie 
și întîlnirea prietenească a tineretului 
sovietic și român care se încheie as
tăzi.

Aflindu-se în tara dv. — a spus în 
continuare vorbitorul — reprezentan
ții Comsomolului leninist, ai tinere
tului sovietic au luat cunoștință cu 
viu interes de viața, munca și arta 
tineretului din România. Ne bucu
răm din tot sufletul de realizările dv. 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în îndeplini
rea hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. și celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C.

Bucurîndu-se sincer și profund de 
succesele Republicii Socialiste Ro
mânia. care sînt o contribuție impor
tantă Ia consolidarea forțelor socia
lismului, comsomoliștii sovietici, ti
neretul din Țara Sovietelor adresează 
tineretului român un salut cordial și 
îi urează din toată inima noi victorii 
în muncă, succese excelente la învă
țătură în numele triumfului idealu
rilor comunismului.

Succesul întîlnirii este în primul 
rind un succes al prietenoaselor noas
tre gazde — organizațiile de partid 
și de tineret din Republica Socialistă 
România. Permiteți-mi. în numele 
Comitetului Central al U.T.C.L., al 
participanților sovietici la întîlnire. 
să exprim cea mai cordială recunoș
tință Comitetului Central al P.C.R., 
guvernului și Uniunii Tineretului Co
munist din România pentru ampla 
și rodnica activitate de care s-au bucu
rat pregătirea și desfășurarea întîl
nirii prietenești a reprezentanților 
tineretului sovietic și ai tineretului 
român.

Putem spune cu deplin temei că 
întîlnirea prietenească se înscrie ca 
o nouă pagină în cronica prieteniei 
sovieto-române.

In încheierea adunării festive, to
varășul Iuri Artiuhin. pilot-cosmo
naut, Erou al Uniunii Sovietice, a in- 
minat tovarășului Ion Traian Stefă- 
nescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C.. 
un fanion purtat în Cosmos. A fost 
înminat. totodată, un medalion cu efi
gia lui Iuri Gagarin.

Oriunde ne-am aflat — a subli
niat cu acest prilej pilotul-cosmo- 
naut Iuri Artiuhin, Erou al Uniu
nii Sovietice — am simțit a- 
tenția profundă a tineretului român, 
a poporului român fată de noi. Acest 

de protecția muncii. • LECTORI 
ȘI PROPAGANDIȘTI ui cabinete
lor comitetelor județene de partid 
Vilcea și Argeș au participat la un 
schimb de experiență organizat la 
Rm. Vîlcea. Tematica : metode și 
forme folosite în activitatea de 
educație materialist-științifică a oa
menilor muncii ; pregătirea noului 
an de învățămînt politico-ideologic. 
• AGENDĂ GALĂȚEANA. Mem
bri ai cenaclului literar municipal 
Galați s-au întilnit cu angajați de 
la întreprinderea mecanică navală 
din localitate. A fost prezentat re
citalul literar „Ritmuri la Du
năre". „Eroi ai ■ neamului româ
nesc" este titlul concursului gen 
„Cine știe cîștigă", a cărui primă 
etapă de masă (pe ateliere și sec
ții) a fost declanșată la Șantierul 
naval Galați, etapa finală urmînd 
să aibă loc în preajma lui 23 Au
gust. o LA „GALERIILE TRI
BUNEI" din Cluj-Napoca, tînărul 
pictor bistrițean Ernst Schuller 
este prezent cu 17 xilogravuri lu

spirit de înțelegere reciprocă ne-a in
solit pretutindeni in vizita noastră. în 
timpul căreia am făcut cunoștință cu 
satele și cu orașele României, am a- 
flat cum trăiesc și cum muncesc prie
tenii noștri români. Insă faptul cel 
mai important este că am făcut cu
noștință cu oamenii din România, cu 
minunatul tineret român. In timpul 
acestor inXilniri noi am aflat ce vă 
preocupă, spre ce tindeți. năzuințele 
dumneavoastră. Și am putut să vă 
vorbim mai pe larg despre preocu
pările popoarelor sovietice, ale tine
retului nostru. Sincer vorbind, ne este 
foarte greu să ne despărțim de prie
tenii noștri români, deoarece din pri
mele minute ale aflării noastre pe 
pămîntul dumneavoastră am simtit 
căldura dumneavoastră. De prieteni 
buni este totdeauna greu să te des
parți. Dați-mi voie, în încheiere, să vă 
doresc mari succese în muncă. în în
vățătură, în sport. în viată, sănătate 
și multă fericire.

Mulțumind, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu a adus un omagiu tinereții 
revoluționare, eroismului pus în sluj
ba cauzei științei, a progresului u- 
manitătii și a transmis pilotilor-cos- 
monauti ai Uniunii Sovietice expresia 
gîndurilor prietenești ale tineretului 
român, urările sale de noi și mari 
succese în activitatea lor.

în continuare, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a subliniat cu satisfac
ție caracterul deosebit de rodnic al 
întîlnirii prietenești dintre reprezen
tanții tineretului român si ai tinere
tului sovietic si a mulțumit delegației 
sovietice, tuturor participanților la a- 
ceastă reuniune.

Ingăduiti-mi a vă spune că gîndu- 
rile noastre, ale tinerilor români pre- 
zenti la această adunare, ale întregu
lui nostru tineret se îndreaptă către 
Comitetul Central al partidului nos
tru, către secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu sentimen
te de profundă dragoste și atașa
ment. asigurîndu-1 că vom face totul 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului nostru, 
că vom acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești cu Comsomolul 
leninist, cu organizațiile de tinerel 
din țările socialiste, cu forțele revo
luționare. progresiste și democratica 
ale tineretului din întreaga lume.

A urmat apoi un spectacol de 
gală.

Ca un simbol al prieteniei româno- 
sovietice. pe scenă au evoluat tineri 
artiști din cele două tari. Creațiile 
muzicale și coregrafice inspirate din 
Viata tinerilor români și sovietici 
s-au bucurat de mult succes.

*
în cursul aceleiași zile, reprezen

tanți ai delegațiilor de tineret so
vietice și române s-au întilnit cu 
ziariști români și sovietici.

Cu acest prilej, tovarășii Vladimir 
V. Grigoriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., și Radu Enache. secretar al 
C.C. al U.T.C., au subliniat semnifi
cația deosebită a întîlnirii priete
nești a reprezentanților tineretului 
român și ai tineretului sovietic. în- 
tilnire onorată de mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și de salutul tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

In legătură cu semnificația și im
portanta întîlnirii, Vladimir V. Gri
goriev și Radu Enache au scos în 
evidență aportul diferitelor acțiuni 
din cadrul reuniunii la mai buna 
cunoaștere a activităților desfășurate 
de tinerii români pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și de comsomoliști pentru 
transpunerea în viață a documente
lor celui de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S.. contribuția acestei manifes
tări în ansamblul ei la adîncirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre U.T.C. și U.T.C.L.

Reprezentanții tineretului sovietic 
au exprimat cuvinte de înaltă apre
ciere pentru marile realizări obți
nute de poporul român, de tinerii 
din tara noastră, sub conducerea 
partidului. în construirea societății 
socialiste, au adresat calde mulțumiri 
pentru ospitalitatea de care delega
ția sovietică s-a bucurat in timpul 
șederii sale în România.

în cadrul întîlnirii. Tatiana V. Fe
dorova, director adjunct al între
prinderii de construcții de metrou 
din Moscova, Erou al Muncii Socia
liste. și Iuri P. Artiuhin. pilot
cosmonaut. Erou al Uniunii Sovie
tice. au vorbit despre activitatea des
fășurată de comsomoliști pe diferite 
șantiere ale Uniunii Sovietice, des
pre preocupările tineretului sovietic 
în domeniul științei.

(Agerpres)

crate în alb-negru și în culori. 
• MUZEUL JUDEȚEAN ARAD a 
deschis la Teatrul de stat din loca
litate expoziția permanentă „Isto
ria teatrului arădean", s „LUMINA 
MELEAGURILOR NATALE" se 
intitulează expoziția deschisă la 
Năsăud (portrete, peisaje și naturi 
statice) sub semnătura pictorului 
amator Nichita Bumbu, de profesie 
fochist. • AGENDA GORJEANA. 
„Din adincuri făurim lumină". Sub 
acest generic, la Clubul muncito
resc din Motru a avut loc finala 
concursului brigăzilor artistice de 
agitație din ramura industriei mi
niere, cu participarea unor forma
ții din Bacău, Covasna, Hunedoara, 
Harghita, Suceava. Maramureș și 
Gorj. La intilnirile cu oameni 
ai muncii din Tg. Jiu, Tg. Cărbu- 
nești, Peștișani, Țințăreni, Plop- 
șoru, Turceai și Biltenl, membrii 
biroului și ai lectoratului comitetu
lui județean de partid au prezentat 
expuneri pe tema „Cucerirea inde
pendenței de stat — moment cu 
multiple semnificații în dezvoltarea 
social-economică și politică a 
României".

Corespondenții „Scînteii"
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VIENA

încheierea reuniunii

totale a armelor nucleare" ministeriale a O.P.E.C.

Imperativele reunificării independente 
și pașnice a Coreei

Rezoluția adoptată la Conferința Gensuikyo
TOKIO 7 — Corespondentul Ager

pres transmite : Rezoluția celei de-a 
22-a conferințe împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, adoptată la 
încheierea sesiunii principale de la 
Hiroșima, subliniază necesitatea in
tensificării acțiunilor tuturor sta
telor în vederea interzicerii totale a 
armelor nucleare și cheamă Ia reali
zarea unei convenții internaționale 
care să declare utilizarea armelor 
nucleare drept o crimă împotriva 
umanității și o violare a dreptului 
internațional.

Conferința 
trimită o

Gensuikyo a hotărit să 
delegație la cea de-a

XXXI-a sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U., care să adreseze acestui 
forum o scrisoare cerând adoptarea 
unei rezoluții în favoarea realizării 
unui tratat internațional în vederea 
interzicerii totale a armelor nucleare.

Conferința Gensuikyo cere totoda
tă Organizației Națiunilor Unite să 
convoace o sesiune specială a Adu
nării Generale pentru a dezbate 
problemele dezarmării, incluzînd, în
tre punctele principale ale agendei 
de lucru, încheierea unui tratat in
ternațional pentru interzicerea arme
lor nucleare.

AFRICA DE SUD

Ample demonsfrajii ale populației 
africane împotriva politicii de apartheid

Ciocniri între manifestanți și poliție în mai multe localități
PRETORIA 7 (Agerpres). — După 

trei zile consecutiv, în care au avut 
loc demonstrații ale populației de cu
loare din Africa de Sud împotriva 
legilor și practicilor rasiste promo
vate de guvernul Vorster, sîmbătă 
politia a făcut din nou uz de gre
nade lacrimogene și a tras salve de 
avertisment pentru a-i dispersa pe 
manifestanții din Soweto. Numărul 
total al arestărilor operate nu a fost 
precizat oficial, dar un purtător de 
cuvînt al politiei sud-africane a de
clarat că numai în cartierul Dobson- 
ville din Soweto au fost arestate 33 
de persoane.

Tulburările s-au extins și în alte 
orașe locuite de populația de culoa
re. La Alexandra, localitate aflată la 
nord de Johannesburg, la 
Middleburg. Brakpan și 
sîmbătă dimineața s-au 
ciocniri între manifestant!
La Thaba Nshu, în urma demonstra
țiilor care au avut loc, școala pen
tru negri a fost închisă pe timp neli
mitat.

Pe întreg teritoriul Africii de Sud 
politia se află în gtare de „alertă 
deplină".

Mamelodi, 
Garankua 
înregistrat 
și poliție.

O.N.U. s Apel la condamnarea ferma a regimului 
de la Pretoria

or- 
unor noi dezbateri în le- 
agravarea situației din 

adoptarea de sancțiuni 
împotriva Republicii Sud- 

a-

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a recomandat 
vineri Consiliului de Securitate 
ganizarea 
gătură cu 
Soweto și 
economice
Africane. Un raport întocmit în 
cest sens de comitet se referă la 
decretarea embargoului asupra vân
zărilor de arme către R.S.A., a pro
duselor petroliere 
strategice, precum 
cărei cooperări în 
cu Africa de Sud.

în același timp. 
Adunării Generale
adopte un program concret în vede-

și materialelor 
ți la sistarea ori- 
domeniul nuclear

documentul cere 
a O.N.U. să

rea izolării regimului minoritar ra
sist sud-african și pentru sprijinirea 
luptei de eliberare a populației de 
culoare sud-africane. El lansează un 
apel pentru condamnarea fermă a 
regimului de la Pretoria pentru cri
mele de genocid comise la Soweto și 
inițierea unei acțiuni internaționale 
in vederea eliminării apartheidului.

*
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Suediei, Olof Palme, 
a adresat partidelor social-democrate 
vest-europene apelul pentru Între
prinderea unei acțiuni conjugate îm
potriva politicii de apartheid din su
dul Africii, pe care a calificat-o drept 
..o amenințare la adresa păcii mon
diale".

CIUDAD DE MEXICO LIBREVILLE

In favoarea 
restructurării O.S.A. Convorbiri la nivel înalt

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — „Criticile formulate Ia adre
sa O.S.A. de guvernul mexican și, în 
special, de președintele Luis Eche
verria au servit la îmbunătățirea 
structurii si corectarea erorilor comi
se de această organizație" — a de
clarat. la Ciudad de Mexico, secre
tarul general al O.S.A., Alejandro 
Orfila. aflat în vizită în Mexic.

Alejandro Orfila a precizat că vi
zita sa are drept obiectiv principal 
discutarea. împreună cu președintele 
Echeverria, a punctului de vedere 
mexican privind restructurarea Orga
nizației Statelor Americane.

franco-gaboneze
LIBREVILLE 7 (Agerpres). — în 

capitala Gabonului se desfășoară 
convorbiri între președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, aflat în vi
zită la Libreville, și Albert Bernard 
Bongo, președintele țării-gazdă.

Potrivit agenției Maghreb Arabe 
Presse. pe agenda convorbirilor la 
nivel înalt franco-gaboneze figurează 
și examinarea participării financiare 
a Franței la realizarea unor proiecte 
de dezvoltare în Gabon.

VIENA 7 (Agerpres). — Miniștrii 
de finanțe ai statelor membre ale 
Organizației Țărilor Producătoare de 
Petrol (O.P.E.C.) cheamă națiunile 
industrializate să-și majoreze contri
buția la Fondul internațional pentru 
dezvoltare agricolă, pentru a permite 
acestui fond să devină operațional, 
se arată in comunicatul dat publici
tății la Viena. la încheierea reuniunii 
ministeriale a O.P.E.C. Organizația 
invită statele industrializate să-și 
sporească cota lor la 600 milioane 
dolari, contribuția O.P.E.C. răminînd 
fixată la 400 milioane dolari.

Miniștrii de finanțe au constatat cu 
satisfacție faptul că „fondul special" 
al O.P.E.C. este de acum înainte 
operațional, se arată în comunicat. 
„Comitetul fondului de ajutor" al 
O.P.E.C. urmează să ia în curînd 
toate măsurile necesare pentru dis
tribuirea sumelor pe care organizația 
preconizează să le ofere cu titlu de 
credit țărilor în curs de dezvoltare.

Miniștrii de finanțe și-au expri
mat regretul față de absenta unor 
progrese practice în cadrul Conferin
ței asupra cooperării economice in
ternaționale de la Paris, situație 
care se explică prin „reticenta anu
mitor țări dezvoltate de a angaja 
negocieri serioase".

SPANIA

Persistența dificultăților
economice

MADRID 7 (Agerpres). — „Dacă 
situația economică a Spaniei nu se 
va redresa rapid și dacă inflația se ' 
va menține, va trebui avută în vede
re o nouă devalorizare a monedei 
naționale — peseta", arată Buletinul 
de 
ca 
ar 
va 
zare capabil să pună de acord econo
mia spaniolă cu cerințele epocii ac
tuale. subliniază 
Pentru a-și susține 
amintește că deficitul 
plăți a 
acestui 
dolari.

comerț exterior, publicat de ban- 
din Bilbao. O astfel de soluție nu 
însemna mare lucru, dacă ea nu 
fi însoțită de un plan de stabili-

publicația citată, 
aprecierile, se 

balanței de 
Spaniei. în prima jumătate a 
an. se ridică la 3,5 miliarde

„Viking-2“ pe o orbită 
in jurul planetei Marte

PASADENA 7 (Agerpres). — Sonda 
spațială americană „Viking—2“ a fost 
plasată simbătă pe o orbită în jurul 
„planetei roșii". Manevra a fost efec
tuată la comanda computerului aflat 
la bordul sondei. „Totul a decurs și 
decurge în mod normal", a anunțat 
un purtător de cuvînt al Centrului 
spațial Pasadena (California).

înainte de amartizare. „Viking—2“ 
va rămîne pe o orbită în jurul lui 
Marte timp de aproape o lună, pină 
la 4 septembrie, urmînd ca modulul 
său să se plaseze pe suprafața pla
netei intr-o zonă care nu a fost încă 
determinată cu exactitate.

In acest timp, modulul de amarti
zare al lui „Viking—1“ transmite, în 
continuare, date privind experiențele 
efectuate în minilaboratoarele sale, 
în căutarea unor eventuale forme de 
viată biologică. De la centrul de co
mandă au fost transmise prin radio 
comenzi urmărind deblocarea brațu
lui telescopic al sondei, defectat pen
tru a doua oară de la amartizare. 
Experții apreciază că această defec
țiune este de natură electronică. în 
cazul în care motorul brațului tele
scopic s-a defectat, acesta nu va mai 
putea fi reparat, ceea ce va impune 
renunțarea la următoarea serie de 
experimente asupra solului marțian.

. '.... -• .■■■■................... ■ 1'

Un memorandum al Guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN 7 (Agerpres). — Guver

nul R.P.D. Coreene a dat publicității 
un memorandum în care' se mențio
nează că, datorită acțiunilor S.U.A. 
și regimului sud-coreean, în Peninsu
la Coreea s-a creat o situație peri
culoasă care amenință pacea în Co
reea, în Asia și în întreaga lume. 
Documentul menționează că S.U.A. 
și-au sporit efectivele militare în 
sudul Coreei, au înzestrat trupele 
regimului sud-coreean cu armament 
modern, au introdus in Coreea de 
Sud o mare cantitate de arme nu
cleare. Declarația condamnă provo
cările militare din zona liniei de de
marcație militară.

Guvernul R.P.D. Coreene, poporul 
coreean adresează un apel guverne
lor și tuturor popoarelor iubitoare 
de pace de a condamna aceste ac
țiuni .periculoase, care vizează îm
piedicarea reunificării independente 
și pașnice a Coreei.

Guvernul R.P.D. Coreene consi
deră că pentru soluționarea pașnică 
a problemei coreene se impune ca 
S.U.A. să înceteze imediat manevre
le și actele ilegale îndreptate împo-

triva R.P.D. Coreene, să retragă 
imediat armele de exterminare în 
masă, inclusiv armele nucleare, și 
echipamentele militare introduse în 
Coreea de Sud. S.U.A. trebuie să re
nunțe la ideea menținerii „a două 
Coree", să pună în aplicare rezo
luția celei de-a XXX-a Sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., care 
prevede dizolvarea „Comandamen
tului Națiunilor Unite" din sudul 
Coreei, retragerea tuturor trupelor 
străine staționate în Coreea de Sud 
sub drapelul Națiunilor Unite și în
locuirea acordului de armistițiu 
printr-un acord de pace.

Reunîficarea Coreei, arată în în
cheiere memorandumul, trebuie să 
fie realizată de poporul coreean în
suși, fără nici o imixtiune străină, 
pe baza formării unei Mari Adunări 
Naționale, unde voința întregii na
țiuni să fie exprimată pe deplin, pe 
baza celor trei principii ale inde- 

și 
în 
Și

pendenței, reunificării pașnice 
marii unități naționale, Înscrise 
Declarația comună dintre Nord 
Sud.

ROMA

Votul de învestitură a noului guvern în Senat
ROMA 7 (Agerpres). — Senatul 

italian a acordat, vineri seara, votul 
de învestitură guvernului minoritar 
democrat-creștin condus de Giulio 
Andreotti. Dintre cei 315 membri ai 
acestui for, au participat la vot 222, 
dintre care 136 s-au pronunțat în 
favoarea programului guvernamen
tal, 17 împotrivă și 69 s-au abținut, 
în afară de senatorii comuniști, s-au 
mai abținut de la vot reprezentanții 
partidelor socialist, socialist-demo
cratic, republican și liberal. Absența

dede la vot a unui număr atît 
mare de senatori se datorește pro
cedurii de vot în acest 
două abțineri echivalează 
în negativ, ceea ce ar 
neacceptarea învestiturii.

Camera deputaților va începe luni 
dezbaterile pe marginea programului 
prezentat de Giulio Andreotti, votul 
de învestitură urmînd să aibă loc. 
după toate probabilitățile, la mijlo
cul săptămînii viitoare.

for, unde 
cu un vot 
fi dus la

agențiile de presă
Convorbiri. PremieruI consi

liului de Stat al R.P. Chineze, Hua 
Kuo-fen. a avut convorbiri cu Ieng 
Sary, viceprim-ministru și ministru 
de externe al Cambodgiei Democra
tice. aflat în vizită la Pekin, infor
mează agenția China nouă.

Sesiunea ECOSOC. La ci
neva au luat sfirșit lucrările celei 
de-a. 61-a sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al Națiunilor Unite 
(ECOSOC). Consiliul a abordat nu
meroase probleme privind coope
rarea internațională.

„Odiseea absolvenților”
„Surplus de absol

venți" — astfel și-a 
intitulat postul de te
leviziune BBC-1 o re
centă emisiune care 
și-a propus să înfăți
șeze „situația gravă 
din domeniul angajă
rii tinerilor absol
venți", adică a acelei 
categorii sociale pe 
care presa occidentală 
obișnuiește să o denu
mească „șomeri cu di
plomă".

Emisiunea a început 
cu „momentul cheie, 
care încununează ter
minarea cu succes a 
studiilor universitare 
— înmînarea diplome
lor". Ca loc al acțiunii 
a fost aleasă Universi
tatea Keele din Sta- 
fordshire, despre care 
comentatorul David 
Dimbleby spunea : 
„Numai o treime din 
absolvenții săi au pu
tut găsi de lucru". 
Iată, arăta el, „odiseea 
amară a absolvenților, 
in goană după un loc 
de muncă, chiar din 
momentul părăsirii 
băncilor universitare". 
însuși rectorul univer
sității 
pe cei ce primeau di
ploma 
greu să se găsească un 
post liber in 
noastre".

Pentru a 
„ dramatismul 
ției", aparatul 
mat a prezentat, în- 
tr-un montaj percu
tant. pe cîțiva absol
venți în momentul 
primirii diplomei și în 
prezent.

Dave Moore, un tî- 
năr înalt, bine clădit, 
în tradiționala togă 
universitară, surîde în
crezător, cu diploma 
sub braț. Un alt Dave 
Moore, abătut și de
cepționat. declară as
tăzi : „Cind am plecat 
de la universitate, nu 
știam oă a doua zi voi 
intra in rindurile șo-

merilor. M-am adre
sat in nenumărate lo
curi, dar peste tot am 
primit același răs
puns : «Regretăm. dar 
in actualele împreju
rări economice nu 
avem nici un loc liber». 
In comitatul Hamps
hire am găsit in sfirșit 
un post liber, dar se 
și prezentaseră 200 
de candidați înaintea 
mea". Scena se repe
tă cu fiecare absol
vent, pe rînd.

Iată cazul lui Peter 
Styles, 
eminent, 
sind nici 
află în

îi prevenea
„cit este de

zilele
ilustra 
situa- 

de fil-

un student 
care, negă- 

o slujbă, se 
întreținerea 

părinților. Tatăl său
declară : „Eram mân
dru că voi avea un fiu 
absolvent de facultate. 
Acum sînt dezamăgit. 
Viața este grea pentru 
tineri atunci cind 
nu-și pot făuri singuri 
un rost in viață. So
cietatea ar trebui să-i 
ajute, dar acest lucru 
nu se intimplă". Și 
Jeny Cousins a capo
tat ■: „Am căutat în za
dar, n-am găsit nimic. 
Am impresia că la 
universitate am pier
dut patru ani din via
ță. deși după diplo
mă s-ar părea că i-ant 
folosit cu succes. Din 
păcate, diploma nu 
mă poate ajuta cu ni
mic". John Hayward : 
„Sînt căsătorit, am și 
un copil. Împreună cu 
soția, ne-am hotărit 
să întemeiem de ti
neri o familie. Astăzi, 
ce ne mai rămîne de 
făcut 7 Nicăieri nu se 
întrevede vreo posi
bilitate de a găsi ceva 
de lucru".

Reporterul televizi
unii a descoperit și 
cîțiva „dintre cei fe
riciți". Silvya Adams 
este... chelneriță în- 
tr-un bar. Diploma ’ ei 
atestă că a primit o 
pregătire care o în
dreptățește pentru un

post de profesoară de 
limba și literatura en
gleză. „Am obținut di
ploma, dar pe oriun
de am fost nu am gă
sit nimic de lucru. 
Aici, la bar, fac o 
muncă pentru care 
n-aș fi avut nevoie de 
universitate". O altă 
absolventă, Karen 
Draysey, a fost fil
mată vînzînd mărgele 
la o tarabă în piață : 
„Am visat întotdea
una clipa in care voi 
primi diploma. Nici
odată nu mi-am în
chipuit însă că voi în
cerca o mare dezamă
gire. Dar realitatea 
este atit de crudă ! 
Priviți ce fac acum. 
Așa ceva nu mi-a tre
cut prin minte nici in 
cele mai negre vise".

Emisiunea s-a în
cheiat cp o convorbire 
între redactorul emi
siunii și cîteva perso
nalități ale vieții pu
blice și economice, 
predominantă fiind o- 
pinia că „în actualele 
condiții de austeritate 
este clar că zeci de 
mii de absolvenți nu 
vor găsi de lucru". A 
doua zi dimineața, 
ziarul „TIMES" pre
zenta succint un ta
blou semnificativ: „In 
1968 au fost 28 000 
șomeri 
nerilor 
în 1971 
era de 
șomerilor absolvenți a 
crescut la 158 000 în 
1975 și la 209 000 in 
1976". Șl ziarul arăta 
în continuare : „Afir
mațiile privind drep
tul la muncă ar trebui 
completate cu crearea 
de posturi. Este impe
rios necesar să se în
treprindă urgent un 

a

in rindurile 
absolvenți, 

numărul 
58 000.

de 
ti- 
iar 
lor 

Cifra

program de plasare 
tinerilor absolvenți".

N. PLOPEANU
Londra

Noul guvern sirian. 
Damasc s-a anunțat, sîmbătă, 
marea noului guvern, prezidat 
feneralul Abdel Rahman Kleifaoui. 
n noul cabinet, care cuprinde 23 de 

membri, Abdel Halim Khaddam con
tinuă să-și păstreze funcția de vice- 
premier și ministru al afacerilor 
externe.

La
for

ds

Tîrgul internațional de 
la Messina (Italia>< t» 
acest an la cea de-a 37-a ediție, și-a 
deschis ieri porțile. Și-au anunțat 
participarea peste 1 280 de firme ita
liene și străine. Un loc important în 
standurile tîrgului ÎI ocupă expona
tele din domeniile agriculturii și con- 

. strucțiilor civile.

întrevedere. Ministrul aface
rilor externe al Olandei, Max van 
der Stoel. aflat în vizită oficială in 
Grecia, a fost primit de primul mi
nistru grec, Constantin Karamanlis. 
In cadrul întrevederii a fost discu
tată problema negocierilor care sa 
desfășoară în prezent între reprezen
tanți ai C.E.E. și ai guvernului elen 
privind aderarea Greciei la Piața co
mună.

Comisia C.E.E. a oferit Ita- 
liei mijloace tehnice în vederea 
combaterii efectelor norului de gaze 
otrăvitoare rezultat în urma explo
ziei de la o uzină chimică din nor
dul Italiei. Au fost puse la dispozi
ție echipamente specializate, între 
care și aparataj radar pentru detec
tarea tulburărilor atmosferice.

Flirt. Un autoportret al lui Rem
brandt a fost furat din orașul fran
cez Aix-en-Provence. Hoțul a lăsat 
neatinse alte capodopere, ceea ce 
determină poliția să creadă că a lu
crat in contul unui colecționar. Va
loarea tabloului este inestimabilă.

Maladia din Pennsylva
nia, care 8 Provocat moartea a 23 da 
persoane și a necesitat spitalizarea al
tor 160, a fost generată de o substan
ță toxică — indică ultimele rezultate 
ale cercetărilor efectuate de medicii 
americani. Cauza specifică a miste
rioasei boli nu a putut fi totuși pre
cizată.

Invazie diversionistă
pe marele și micul ecran

Incendii și cutremu
re de proporții catas
trofale, 
centrale 
ufragii 
care nu 
supraviețuitor, rechini 
care terorizează așe
zările de coastă, mon
ștri dezlănțuiți ce sfă- 
rimă blocuri cu zeci 
de etaje ca pe niște 
bețe de chibrit — in
tr-un cuvînt imagini 
de groază și coșmar, 
s-au constituit in ul
timul timp intr-un a- 
devărat val 
să invadeze 
peliculelor 
marelui și 
ecran in diferite țări 
occidentale. Titlurile 
unor astfel de produc
ții, realizate de regulă 
cu cele mai moderne 
mijloace ale tehnicii 
filmului, sînt, în acest 
sens, sugestive : „Infer
nul flăcărilor", „Ziua 
în care s-a sfârșit lu
mea", „Ultima zi îna
inte de 
„Giganții 
„Rechinul alb", 
sectele incendiatoare' 
etc., etc.

Ce-și propune să su
gereze acest gen de 
spectacol publicului 
larg 7 Sintetizind opi
niile unui număr in 
creștere de sociologi și 
psihologi, ziarul aus
triac „KLEINE ZE1- 
TUNG" scrie : „Scopul 
este de a provoca 
groază în rîndul con
temporanilor și de a-i 
îndepărta de proble
mele lor cotidiene". 
Este semnificativă ob
servația că declanșa
rea acestui nou val de 
filme, ce acumulează 
pină la paroxism si-

explozii de 
nucleare, na- 
spectaculoase 

lasă nici un

ce tinde 
tematica 
destinate 

micului

apocalips", 
din cer", 

„In-

tuațiile de groază, are 
loc in contextul difi
cultăților pe care le 
traversează viata eco
nomică și socială 
numeroase țări 
dentale. In 
marii crize 
1929—1933, 
King Kong 
pe ecranele 
grafelor 
spre spaima specta
torilor, zgirie norii și 
făcind să se prăbu
șească metroul new- 
yorkez. Astăzi, casele 
de filme „Universal" 
și „Paramount" scot 
din uitare gigantul an
tropoid pentru 
„incredința" noi 
prăvi de același gen : 
catapultarea clădirii 
„Empire State" din 
New York peste 
„World Trade Center", 
cea mai înaltă din 
lume, in timp ce ra
chetele nucleare desă- 
virșesc procesul 
distrugere totală a 
mii...

Desigur, mizind 
gusturile unei i 
mite categorii de 
blic, producătorii spe
cializați in filme de 
acest gen pot să înre
gistreze cîștiguri im
portante. „Fabrica de 
vise a Hollywoodului" 
reușește, după o pre
lungită eclipsă, să 
marcheze o nouă pe
rioadă de prosperi
tate. „Producțiile de 
groază — observă zia
rul austriac citat — 
încearcă să convingă 
că omul ar fi incapa
bil să dea o ripostă 
eficientă angrenajului 
social occidental deve
nit atotputernic". Con
cepute ca un mijloc

din 
occi- 

perioada 
a anilor 

monstrul 
se lansa 
cinemato- 
sfărimind,

a-i 
is-

de 
lu

pe 
anu- 
pu-

Tovarășului GEMĂT BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Aflînd cu adîncă durere despre urmările tragice ale exploziei produsa 

la mina „Breza", vă exprim, în numele guvernului român și al meu per
sonal, profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți cele mai sin
cere condoleanțe familiilor îndoliate, iar celor răniți urări de însănătoșire 
grabnică.

NAIROBI

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Acord privind normalizarea
relațiilor dintre Kenya

și Uganda

care 
stării 

cu 
trupelor 

ab- 
difuzarea 
cu carac-

capitala

NAIROBI 7 (Agerpres). — La 
Nairobi a fost realizat un acord în
tre Kenya și Uganda privind nor
malizarea relațiilor bilaterale, 
prevede încetarea imediată a
de beligerantă și a amenințării 
folosirea forței, retragerea 
staționate la frontiera comună, 
tinerea ambelor țări de la 
și publicarea de materiale 
ter ostil.

Comunicatul publicat în
Kenyei precizează că cele două părți 
au convenit asupra unul „memoran
dum de înțelegere", în care sînt 
stipulate obligațiile fiecărei țări în 
baza normelor dreptului internațio
nal. Documentul relevă că cele două 
țări au convenit să reia schimburile 
comerciale și să fie creat un comitet 
mixt destinat să examineze proble
ma datoriilor.

„Memorandumul de înțelegere" ur
mează a fi semnat de șefii celor 
două state.

transmit
Relații interarabe. Regel® 

Hussein al Iordaniei a sosit sîm
bătă în localitatea Al Taef din Arabia 
Saudită, prima etapă a unui 
în mai multe state din zona 
lui. El va avea convorbiri cu 
Khalid al Arabiei Saudite 
unor probleme ale relațiilor
rale și asupra evoluției situației din 
lumea arabă.

turneu 
Golfu- 
regele 
asupra 
bilate-

Șomajul în rîndul femei
lor. Conform unor cifre date publi
cității la Geneva de Organizația In
ternațională a Muncii (6.1.M.). în .si
tuația creată de criza economică 
prin care trec în prezent statele ca
pitaliste, aproximativ șapte milioane 
de femei din 23 de țări capitaliste 
dezvoltate și-au pierdut locurile de 
muncă.

Avionul „Yx". Asociația ja
poneză pentru dezvoltarea transpor
tului civil, compania italiană „Alita
lia" și firma aeronautică americană 
„Boeing" vor construi în comun un 
avion de cursă medie, denumit „Yx“. 
Programul construcției avionului va 
costa un miliard de dolari. Noul a- 
parat va putea transporta între 200 
și 240 de pasageri, pe o distanță de 
2 800—3 700 kilometri.

DE PRETUTINDENI
• MĂRIREA SPERAN

ȚEI DE VIAȚĂ cu 2°-30 13 
sută în decursul unei singure 
generații nu mai este de dome
niul utopiei. In cadrul unui sim
pozion științific organizat în 
R.F.G., prof. Bayreuther asigura 
că printr-un mod de viață să
nătos, cuplat cu influențarea pe 
cale medicamentoasă și chirur
gicală a proceselor îmbătrînirii, 
se poate asigura o speranță de 
viață de 90 de ani, în condiții 
fizice și spirituale bune. Aceas
ta înseamnă, în principal, înce
tinirea proceselor de îmbătrî- 
nire a țesuturilor crgierului și 
inimii, ale căror celule nu se 
regenerează. In afara medica- 
ției, determinant este un mod 
de viață sănătos, prin care sa
vantul amintit înțelege : feri
rea organismului de iradiații 
dăunătoare (razele soarelui în 
exces, razele Roentgen), evita
rea abuzului de medicamente, 
o alimentație rațională (cafeaua 
reduce capacitatea de „autore- 
parare" a anumitor celule). Se 
recomandă, de asemenea, un 
ritm de viață constant, pentru 
a se evita dereglarea „ceasului 
biologic".

• UN CINEAST CU
RAJOS. Cotidianul „Le 
Monde" consacră un amplu ar
ticol regizorului Fritz Lang, 
„părintele expresionismului în 
cinematografie", decedat recent 
la Los Angeles, în vîrstă de 85 
de ani. De origine germană, 
Lang a avut curajul, în perioa
da imediat premergătoare veni
rii lui Hitler la putere, să de
maște teoriile naziste în două 
filme celebre : „Dr. Mabuse ju
cătorul" (1928) și „Testamentul 
dr. Mabuse" (1932), al căror per
sonaj central, un doctor dement, 
conducător al unei bande de 
criminali, vrea să cucerească 
lumea. Silit să părăsească Ger
mania după venirea lui Hitler 
la putere. Lang se stabilește în 
S.U.A., unde își continuă acti
vitatea progresistă ; unul din 
filmele sale cele mai cunoscute 
în această perioadă este „Fu
rie", puternic act de acuzare 
împotriva practicilor linșajului. 
Lang a fost, de asemenea, un 
precursor al filmelor de antici
pație cu pelicula „Femeia în 
lună" (1928), pe genericul că
reia apare, în calitate de consi
lier tehnic, numele savantului 
german Hermann Oberth ; (origi
nar. după cum se știe, din Me
diaș), recunoscut astăzi ca unul 
din „părinții" rachetelor mo
derne.

de evadare în fata 
marilor probleme ale 
momentului economic 
și social pe care-l tra
versează in prezent 
sistemul bazat pe ine
galitate și exploatare, 
asemenea filme profe
sează, mai mult sau 

direct, o 
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unor 
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se intrea- 
Zeitung" 

noastră 
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inevitabile 7"

Răspunsul pe care-l 
primește o astfel de 
întrebare nu poate fi 
decît negativ. Rele- 
vînd falsitatea concep
țiilor diversioniste, ca 
și caracterul nociv al 
acestor creații, care 
fac apologia violenței, 
pe de o parte, și a re
semnării fataliste pe 
de altă parte, tot mai 
multi sociologi și pe
dagogi, critici de artă 
și reprezentanți ai opi
niei publice din diver
se fări occidentale se 
pronunfă pentru stă
vilirea tendinței ne
faste a producțiilor ci
nematografice desti
nate să pervertească 
gustul artistic și con
știința spectatorilor, să 
îndepărteze opinia pu
blică de la adevărate
le probleme de ordin 
economic și social ce 
se cer soluționate.

C. VLAD
Bonn

GrCVă. Muncitorii feroviari din 
regiunile Marsilia și Montpellier au 
participat la o grevă de 48 de ore, 
acțiunea fiind declanșată în spriji
nul revendicărilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de viață. Mișcarea 
grevistă a fost inițiată de organiza
țiile afiliate la centralele sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T.

NIAMEY 7 (Agerpres). — în Ni
ger, stat african cu importante ză
căminte de fosfați și marmură, 
minereuri de fier, cupru, cositor și 
wolfram, autoritățile guvernamen
tale au inițiat măsuri menite să dez
volte o industrie minieră națională, 
cu efecte favorabile în dezvoltarea 
de ansamblu a țării. Printr-un de
cret special, în Niger a fost creat 
un Departament al minelor, însărci
nat cu coordonarea lucrărilor de 
prospectare și exploatare a diferi
telor zăcăminte, precum și cu alcă
tuirea hărților geologice ale diver
selor regiuni. Pentru valorificarea 
zăcămintelor urmează să fie con
struite întreprinderi ale industriei 
prelucrătoare.

QUITO 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Quito, Luis Pinei
ros, membru al Consiliului de con
ducere al Corporației de stat petro
liere ecuadoriene (CEPE), a eviden
țiat hotărârea instituției de a lupta 
ferm pentru apărarea intereselor 
naționale în materie de hidrocarburi, 
luînd măsuri adecvate împotriva 
companiilor care nu respectă preve
derile legilor țării.

Cocaină. Vameșii de la Miami 
(Florida) au confiscat peste 2 kg de 
cocaină, apreciată pe piața’ ilicită a 
drogurilor la 
lari. Cocaina 
tanului unui 
Columbia. In 
dul acestui vas au fost descoperite 
20 kg de cocaină, valorînd 9,5 milioa
ne dolari.

peste 1.2 milioane do
se afla în cabina căpi- 
cargou care venea din 
urmă cu un an. la bor-

• JUBILEUL PLANE- 
TARIULUI. Recent, plane- 
tariul din Jena (R.D.G.) a săr
bătorit 50 de ani de existentă, 
în acest răstimp el a fost vizi
tat de peste 4 milioane de oa
meni. Planetariul din Jena nu 
se limitează doar la activitatea 
didactică și de popularizare a 
științei, ci constituie, concomi
tent. un permanent centru de 
experimentare a unor noi apa
rate optice produse de uzinele 
„Cari Zeiss" din acest oraș.

Cost ridicat. Potrivit uno,r 
date statistice publicate la Haga, cos
tul mediu al unei zile de spitalizare 
în Olanda a crescut, in 1975, de la 
140 la 173 florini. Se așteaptă ca în 
acest an sporul să fie de 16,6 la 
sută, ridieîndu-se la peste 200 florini.

Declarația a fost motivată de fap
tul că, în prezent — potrivit presei 
din Quito — sucursale ale companii
lor transnaționale care operează în 
Ecuador, în special ale consorțiului 
„Texaco-Gulf", fac presiuni asupra 
organismelor de specialitate ecuado- 
riene pentru a orienta politica pe
trolieră a țării spre satisfacerea in
tereselor de grup ale companiilor 
străine. în context, Luis Pineiros a 
precizat că întreprinderea de stat 
CEPE va intenta, în următoarele 
zile, un proces împotriva companiilor 
străine care au violat legile ecuado- 
riene, prejudiciind interesele națio
nale ale Ecuadorului.

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — Guvernul panamez va iniția 
in 1977 un vast program de dezvol
tare a zonelor rurale. Prin transpu
nerea în viață a prevederilor aces
tui program este vizată realizarea 
unei evoluții economice armonioase 
la scara întregului teritoriu al țării.

După cum s-a relevat la Ciudad 
de Panama, programul guvernamen
tal prevede înfăptuirea de proiecte 
agroindustriale in unele zone slab 
dezvoltate ale țării.

Consecințe ale capriciilor vremii
ISLAMABAD. — Inundațiile din 

regiunea Pendjab (Pakistan) au pro
vocat moartea a 40 de persoane, au 
declarat surse oficiale la Islamabad. 
Se apreciază însă că numărul celor 
ce și-au găsit moartea ar putea fi 
mult mai ridicat. După cum se știe, 
în urmă cu o săptămînă, un puter
nic muson s-a abătut asupra acestei 
provincii 
peste un 
cuitori.

itorii din unele localități de pe valea 
Rhonului au fost evacuați.

a Pakistanului, afectînd 
milion și jumătate de lo-

— Incendiile de păduri dinPARIS.
Franța au distrus, în primele 5 luni 
ale anului 1976, o suprafață de 21 641 
hectare,
centrale și de vest ale țării. Locu-

îndeosebi în regiunile

LONDRA. — Regina Elisabeta a 
Il-a a Angliei a semnat legea-cadru 
cu privire la secetă, care împuterni
cește autoritățile locale britanice să 
ia măsuri de urgență pentru lichi
darea urmărilor acestei calamități, 
cum ar fi raționalizarea apei. Pre- 
zentînd în Camera Comunelor mă
surile preconizate, John Silkin, mi
nistrul colectivităților locale, a adre
sat un apel britanicilor de a coopera 
cu autoritățile în aplicarea noii legi, 
care prevede sancțiuni pentru cei ce 
fac risipă de apă.

• CARTEA DE VIZITĂ 
A CASEI. Numeroși cetățeni 
britanici obișnuiesc să dea nu
me caselor în care locui e, 
creind astfel probleme atit - 
legilor, cît șl psihologilor. Pen
tru că nu e vorba de simple de
numiri, ci de adevărate invenții 
verbale și grafice, care trădea
ză diferite mentalități și trăsă
turi de caracter. Firește, nu lip
sesc nici sclipirile umorului en
glezesc. Bunăoară, cineva a 
scris pe frontispiciul locuinței 
sale „Nomoni" ; omul polemiza 
astfel cu agenții fiscului, pen
tru că „Nomoni" vine, de fapt, 
de la 
Alții 
cale, 
casa 
(de 
știu).
talității : „Kumin" (de la „Come 
in" = intră) sau „Kumincyde" 
(de la „Come inside" = vino 
înăuntru). In fine, un locatar, 
folosind, de data aceasta, orto
grafia în vigoare, și-a botezat 
casa „Laughing dogs" = ciini 
care rid, care, oricum, sînt de 
preferat cîinilor care mușcă...

„No money" (nu am bani), 
își proclamă, pe aceeași 
înclinarea spre discreție, 
lor numindu-se „Idontno" 
la „I don’t know" = nu 
Iată și o expresie a ospi-

• MUZICĂ PREISTO
RICĂ. Arheologi sovietici 
încearcă să reproducă muzică 
preistorică, folosind în acest 
scop instrumente vechi de 20 000 
de ani. Este vorba de un fel de 
flaut confecționat din coarnele 
unui ren, un omoplat de ma
mut — folosit drept tobă — un 
femur de mamut scobit care a- 
duce cu un xilofon, precum și 
de un fragment din maxilarul 
unui mamut utilizat în chip de 
nai. Toate aceste instrumente 
au fost descoperite într-o colibă 
construită din oase tot ale aces
tui strămoș al elefantului. în a- 
propierea satului 
Ucraina.

Mesin din

© TEZAUR PE FUN
DUL MĂRII
corăbii franceze din secolul al 
XVIII-lea care, pe vremea dom
niei regelui Louis al XV-lea, 
transporta un tezaur fabulos 
zace pe fundul Mării Medite- 
rane, în zona Sidi Abdel Rah
man. la 100 kilometri vest de 
Alexandria, scrie in numărul 
său de sîmbătă cotidianul egip
tean „Al Akhbar". Ziarul anun
ță că în curînd vor sosi în Egipt 
un grup de scafandri francezi 
și belgieni care vor începe, în 
septembrie, căutarea epavei.

Epava unei
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