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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Grișa Filipov,

din industrie
de muncă

Petrolierul românesc
de 150000 tone „Biruința

Alte județe-Argeș, Brăila 
și Prahova—au terminat 

secerișul griului

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

vecine și prietene, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei socialis
mului, cooperării și păcii in Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice 
mondiale. în acest cadru, a fost 
reafirmată hotărîrea României și 
Bulgariei de a acționa în continuare 
pentru a se pune capăt încordării 
internaționale, pentru a se opri 
cursul spre confruntare și război, 
pentru reluarea politicii de destin
dere, respect al independenței națio
nale, pentru rezolvarea pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor dife
rendelor din difeiite zone ale globu
lui, pentru adoptarea de măsuri ho- 
tărite de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru edi
ficarea unui sistem real de securita
te, înțelegere și pace in Europa și in 
întreaga lume.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă

fost relevate rezultatele bune obți
nute în amplificarea și adîncirea co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice, in acțiunile de 
specializare în producție, in sporirea 
și diversificarea schimburilor reci
proce de mărfuri.

S-a apreciat că dezvoltarea actuală 
și in perspectivă a economiilor socia-, 
liste ale României și Bulgariei 
creează condiții dintre cele mai fa
vorabile pentru promovarea la un 
nivel tot mai ridicat a colaborării 
bilaterale. A fost evidențiată hotă- 
rirea comună de a se acționa pentru 
valorificarea superioară a posibilită
ților' existente, in scopul intensifică
rii și diversificării cooperării ro- 
mâno-bulgare pe multiple planuri. 
De ambele părți s-a relevat că am
plificarea continuă a bunelor rapor
turi dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica ~ - - -
teresul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
în stațiunea Neptun, pe tovarășul 
Grișa Filipov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, care a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al guvernului, precum și 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Petre Duminică, 
ambasadorul României la Sofia.

Au luat parte Andrei Lukanov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Todor Stoicev, ambasadorul 
Bulgariei la București.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc și cele mai cor
diale urări -din partea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria. 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Todor Jivkov salutul său 
cald 
mai

în 
cate 
colaborare tradițională dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, sub- 
liniindu-se cu deosebită satisfacție 
că aceste bune raporturi, care con- 

. stituie un model de conlucrare între 
două țări socialiste vecine, cunosc o 
dezvoltare ’ rodnică, multilaterală, 
prin transpunerea in viață a- înțeie- ■ 
gerilor și hotărîrilor convenite cu 
prilejul întâlnirilor și convorbirilor 
româno-bulgare la nivel înalt. Au

fiecărei zile și a fiecărei ore bune 
de lucru. Grija statorfiică pentru 
strîngerea la timp a întregii recol
te și înlăturarea oricărei risipe, pe 
care toți participanții la bătălia se
cerișului au situat-o în centrul 
atenției, ne-a permis să realizăm 
cea mai mare producție de la crea
rea județului și să livrăm supli
mentar însemnate cantități de griu 
la fondul de stat.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că în județul Brăila vor fi efec-j 
tuate la timp și în bune condiții 
și celelalte lucrări agricole din 
campania de vară.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. se arată :

Vă informăm, cu firească bucu
rie, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, muncind cu 
dăruire și responsabilitate, mecani
zatorii, membrii cooperatori, cei
lalți lucrători din agricultura pra
hoveana, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, au înde
plinit și. depășit planul la recolta de 
griu, inregistrînd cea mai mare 
producție medie la hectar obținută 
pină în prezent în județul nostru, 
ceea ce a permis să livrăm la fon
dul de stat întreaga producție pre
văzută în contract, precum și unele 
cantități suplimentare.

In prezent, toate unitățile agrico
le de stat și cooperatiste sînt pre
ocupate de terminarea, în urmă
toarele zile, a lucrărilor de însă- 
mînțare și plantare a culturilor du
ble și succesive de porumb, legume 
și plante furajere, în care scpp ș-au 
luat măsuri energice pentru elibe
rarea operativă a terenurilor 
paie, efectuarea arăturilor 
gătirea corespunzătoare a 
rilor.

Dorim să vă transmitem 
acest prilej, mult iubite t 
Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră 
gratitudine, un profund omagiu 
pentru tot ceea ce faceți și inițiați 
în numele intereselor majore ale 
poporului, asigurîndu-vă că vom 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru sporirea contribuției jude
țului la realizarea hotărârilor Con
gresului al XII-lea.

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Argeș, Brăila și Prahova 
au încheiat recoltarea griului.

In telegrăma adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Argeș al P.C.R, se spune ;

Traducînd în viață orientările și 
indicațiile dumneavoastră, mecani
zatorii, cooperatorii,»lucrătorii în
treprinderilor agricole de stat, spe
cialiștii, toți locuitorii satelor, în
drumați permanent de organele și 
organizațiile de partid, au muncit 
cu dăruire și abnegație, aplicînd 
măsurile agrotehnice, respectînd 
normele de calitate, au folosit ma
șinile și utilajele agricole din do
tare la întreaga lor capacitate, cit 
și timpul bun de lucru, reușind să 
strîngă la timp întreaga recoltă. Ca 
urmare, în această vară s-a 
realizai cea mai scurtă campanie 
de recoltare, comparativ cu anii 
trecuți, producțiile medii la hec
tar planificate fiind realizate și de
pășite, ceea ce ne-a permis înde
plinirea obligațiilor Ia fondul de 
stat în proporție de 110 la sută.

Toate forțele umane și mijloa
cele mecanice din agricultură sînt 
acum mobilizate pentru încheierea 
în perioada optimă a celorlalte lu
crări de sezon.

Așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sîntem 
ferm hotărîți și vom acționa cu 
toată energia pentru întărirea spi
ritului de1 ordine și disciplină, creș
terea răspunderii față de folosirea 
cit mai eficientă a tuturor suprafe
țelor agricole și a bazei materiale 
din fiecare unitate.

în. obținerea acestui important 
succes pentru economia națională 
și creșterea nivelului de trai al po
norului nostru — se relevă în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul județean Brăila al P.C.R. 
— factorul hotărîtor l-au constituit 
sarcinile și indicațiile pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni 
le-ați dat în permanență cu privire 
la organizarea și desfășurarea în
tregii bătălii a secerișului, măsurile 
concrete întreprinse de organele și 
organizațiile de partid, conducerile 
unităților agricole de stat și coope
ratiste pentru folosirea deplină a 
bazei tehnice de care dispunem, a

de 
și pre- 
terenu-

i și cu 
tovarășe

Populară Bulgaria este în în
tăritor și popoarelor noastre

DEJUN
primire, secretarul general

prietenie.

și prietenesc, împreună cu cele 
bune urări.
cursul întrevederii au fost evo- 
relațiiie de strînsă prietenie și

După 
al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a re
ținut la dejun pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Grișa 
Filipov.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Gheorghe Petrescu, viceptim- 
ministru, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Trandafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice, Lucian Drăguț, secretar al' 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului ^fa
cerilor externe, Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Au luat parte 
vicepreședinte al 
niștri, Nikola 
energeticii, Toncio Ceakîrov, minis
trul construcțiilor de mașini și elec
tronicii, Marii Ivanov, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Luben Petrov, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării; 
Marin IVIarinov, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Asen Velkov. 
șeful cabinetului președintelui Con
siliului de Miniștri.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la. Sofia, și. ambasadorul 
Bulgariei la București.

Dejunul s-a desfășurat intr-o am-: 
bianță de caldă cordialitate.

Andrei Lukanov, 
Consiliului de Mi- 

Todoriev, ministrul 
Toncio

O idee pregnant relevata
23 AUGUST 1944
23 AUGUST 1982

IX-lea al partidului, și 
în acest colectiv s-au 
petrecut aceleași mu
tații calitative ca, 
practic, în toate colec
tivele de oameni ai 
muncii din țara. Este 
vorba întîi de toate de 
procesul de dotare cu 
tehnică de prim rang, 
la nivelul celor mai 
moderne șantiere de 
acest tip din lume : li
nii automate de secții 
plane, aparatură auto
mată și semiautomată 
de sudură, care asigu
ră întreaga sudură în 
poziție orizontală, pre
se de 1 000 tone-forță 
și valțuri de 2 000 
tone-forță, cu care se 
poate fasona tablă cu 
grosimi pină la 60 
mm, mijloace de ridi
cat. . din cele ■ mai pu
ternice ș.a.

în același ritm a 
evoluat și priceperea 
profesională, conștiința 
muncitorească a celor 
care lucrează aicj. Oa
meni care, 
străduiesc să
tească, printr-o

. de calitate, de 
productivitate, 
rile de investiții, făcute 
pentru creșterea nive
lului tehnic al fabrica
ției, realizînd nave cu 
performanțe tehnice 
ridicate.

este singurul vas de o 
asemenea capacitate 
din planul pe aceas
tă perioadă — ne spu
ne secretarul comite
tului de partid, tovară
șul Ștefan Pgna.it. în 
afară de acest petrolier 
ne-am mai asumat sar
cina realizării, în acest 
an, a patru mineralie
re de 65 000 tone, din 
care unul a fost predat 
in luna martie, al doilea 
este gata, iar. la al 
treilea au început lu
crările de montaj. în 
aceste zile premergă
toare marii sărbători 
naționale de la 23 Au
gust, colectivul nostru 
consemnează și un alt 
eveniment deosebit: 
întoarcerea din.probele 
de mare a celui de-al 
doilea mineralier rea
lizat în acest an și al 
cincilea din seria mi
neralierelor de 65 000 
tone. Rezultatele pro
belor sint excelente, 
așa incit nava urmea
ză să fie preluată de 
flota comercială pină 
la sfîrșitul lunii iulie.

Cum se explică per
formanțele tehnice ble 
colectivului de oameni 
ai muncii de la Șantie
rul naval Constanța — 
constructori care, în 
urmă cil un deceniu și 
jumătate, executaq 
doar reparații ale na
velor maritime? îndeo
sebi după Congresul al

Cea de-a treia navă- 
amiral a flotei mariti
me comerciale româ
nești, petrolierul „Bi
ruința", de 150 000 tdw, 
realizat de colectivul 
de oameni ai muncii 
de la Șantierul naval 
Constanța, a primit bo
tezul apei în urmă cu o 
săptămână, iar acum i 
se fac ultimele fini
saje. Dominind prin 
dimensiunile sale — 
304 m lungime, 46 m 
lățime și 22,55 m înăl
țime — întregul peisaj 
al șantierului naval și 
al portului constăn- 
țean, „Biruința" se ca
racterizează, după cum 
aflăm de la șeful sec
ției montaj, inginerul 
Dumitru Teodorescu, și 
printr-o calitate ire
proșabilă a lucrărilor. 
Cei peste 800 de mun
citori conduși de ingi
nerul Teodorescu, pre- 

- și cei 200 de uce- 
'are ait dat contur 

'[ui colos, dirijat de 
‘ile.ve comenzi e- 

nu și-au 
eforturile, 

realizeze 
record, în
de 28 de 

... durează 
mod obișnuit construc- 

■ ția^'unei astfel de nave. 
., ’. -^-. Lansarea petrolie
rului „Biruința" a con
stituit pentru noi cel 
mai mare eveniment al 
anului, „dat fiind că

cum ș-, 
nici sa 

co 
lectronice, 
precupețit . 
reușind să-l 
intr-un timp 
mai puțin 
luni.. cit

acuni, se 
răsplă- 
muncă 
înaltă 

efortu-
in

Anica FLORESCU

/

42 de unități economice 
din județul Teleorman 
au îndeplinit pianul 

pe șapte luni
i

înAngajați cu toate forțele 
marea întrecere socialistă desfășu
rată in cinstea zilei de 23 August, 
oamenii muncii din 42 de unități 
economice ale județului Teleorman 
raportează îndeplinirea planului, la 
producția marfă pe 7 luni din acest 
an. Pe baza succeselor obținute, 
pină la sfîrșitul lunii iulie va fi 
realizată o producție marfă supli
mentară de peste 175 milioane lei. 
concretizată în importante canti
tăți de țiței, gaze de sondă, mașini 
și utilaje pentru dlU.?' 
ale economiei naționale.
cate din 
din oțel, 
fecții și 
lectivele ----------
de la .schela de extracție Videle, în
treprinderea metalurgică Zimnicea, 
întreprinderea de utilaj chimic Tr. 
Măgurele, Fabrica de prefabricate 
din beton armat Alexandria, între
prinderea mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară și 
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan).

diferite sectoare 
prefabri- 

beton armat, țevi sudate 
cherestea, țesături, con- 
alte produse. Printre co- 
fruntașe se situează cele

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI
in seara zilei de 22 iulie, in județele din zona a ll-a

Suprafața Suprafața recoltată
Județul cultivată (în pro-

(în hectare) (in hectare) cente)

Prahova / 33 025 32 590 99
Argeș 47 400 46 361 98
Vrancea 36 418 34 820 96
Mehedinți 51 036 47 139 92
Dîmbovița 44 934 39 534 88
Galați 74 291 57 372 77
Vilcea 15 872 12 050 76
Caraș-Severin 24 148 15150 63 '
Gorj 22 738 12 969 57
Vaslui 88 665 42 300 48
Bihor 67 917 31 240 46
Bacău 47 400 21 130 45
lași 75 006 29 502 39
Satu Mare 48 343 16 620 34
Botoșani 74 508 23 825 32
Neamț 35 406 5 905 17

ara in lumina lui august, 
tara, in lumina muncii 
și creației socialiste
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BRĂILA
Cuptor electric 

de 6 tone
La întreprinderea de utilaj 

greu „Progresul" — Brăila a 
fost pus în funcțiune cuptorul 
electric cu o capacitate de 
6 tone, cel mai mare cuptor al 
întreprinderii. Astfel se creează 
posibilitatea, de a se obține în
treaga gamă de oțeluri necesare 
unității pentru realizarea unor , 
Utilaje și piese de mare com
plexitate, cum sînt excavatoare
le și piesele destinate șantiere
lor navale și întreprinderilor 
constructoare de vagoane. Tot
odată, prin intrarea in funcțiune 
a acestui cuptor electric se vor 
putea turna piese cu un gabarit 
mare, aduse pină acum de la 
alte întreprinderi din țară. Noul 
cuptor va contribui Ia reducerea 
cheltuielilor de producție ale 
întreprinderii și la creșterea 
productivității muncii. (Corneliu 
If rim).

Constructorii desferecă noi izvoare de energie
Parafrazînd ~ un vechi 

dictoh, se' poate spune că, 
acum,'» toate apele duc la 
Rfimeți — și rnai departe, 
la Munteni. Două așezări 
mărunte, clar cu loc dis
tinct pe harta energetică 
a țării. Au ieșit din ano
nimat și candidează la no
torietate, ca puncte de re
ferință pentru două viitoa
re hidrocentrale care vor 
totaliza o putere instalată 
ele 158 MW.

Sistemul hidroenergetic 
din care reporterul relatea
ză își- adună apele din două 
județe limitrofe — Bihor și 
Cluj. Pe teritoriul clujean 
se concentrează o mare 
forță in lacul de acumu
lare Drăgan.- Dimensiunile 
acestuia 110 milioane 
metri cubi zăgăzuiți de ba
rajul ce se ridică în acest 
punct, cu o înălțime de 
120 metri. Cota lui de șan
tier a trecut de jumătate 
din cea finală și urcă di- 
namie. Rețelei de cărări ar
gintii, curgătoare

stînci — operă a măiestriei 
naturii — ii corespunde un 
sistem circular de magis
trale subterane, operă a o- 
mului. Căi noi deschise zo~ 
riteior ciarsuri de ape „lu
crătoarei*. Un itinerar total

cut la locurile datoriei. Și 
nu poți să fii decît „îneîn- 
tat de cunoștință** cu acești 
oameni care, înainte de a 
fi ajuns pe aici, unde se 
simt ca acasă, au aprins 
lumini pe multe ape ro-

milar de pe Someșul Cald. 
Iscusitul meșter Alexa 
Moldovan și-a făcut debu
tul odată cu Pavel Oțet 
(„Oțel" ar fi mai potrivit !), 
cu Viorel Cheța, Viorel 
Moldovan, concetățeni de

Oameni și fapte pe șantierul de la Remeți — Bihor

printre

de 58 km galerii de aduc- 
țiune sau evacuare.

Falnice sînt aceste con
strucții realizate de vred
nicii mineri, fierar-beto- 
niști, mecanici, dulgheri
— sute, mii de. anonimi, 
cu multiple identități pro
fesionale. Tinăcul șef de 
șantier de la Remeți, in
ginerul Petru Bolba, ghi
dul cel mai competent din 
perirpetrul Renieți-Mun- 
teni — „inima" sistemului
— citează admirativ^ multe 
nume de oameni vrednici. 
Nu pe puțini dintre aceș
tia i-am întilnit și cunos-

mânești. Ei sint ceea ce se 
cheamă hidroenergeticieni 
consacrați. Iată-1, ca un 
prim exemplu, pe Alexa 
Moldovan, șef de brigadă 
la excavații-betonări, pe 
Șantierul hidrocentralei 
Remeți. Și-a petrecut a- 
proape întreaga viață acti
vă pe șantierele luminii. 
De 32 de ani și-a urmat, 
neîntrerupt, itinerarul de 
„șantierist" de la Bicaz la 
Remeți, „via" Argeș, Lo
tru, Măguri pe Someș. Se- 
cuieu. La Remeți e și fiul, 
Isai Moldovan, vrednic ex
cavatorist pe șantierul si-

prin Jibou, din părțile Să
lajului. Și au fost mereu 
împreună — vieți paralele- 
Dar iafă-1 acum pe Pavel 
Oțet depășit ierarhic de 
propriul fiu. Ionel, șef de 
lot, subinginer.
om acest Pavel Oțet ! De 
mai bine de un an se tot 
codește să... iasă la pensie. 
Zice că nu are vreme, cind 
e atîta de lucru, 
timp 
anu’, 
las".
s-a răzgindit din nou** 
spune șeful
Aflăm că și Viorel Cheța a

Minunat

Intr-un 
se hotărîse : „No, la 
în Mărțișor, gata, vă 
Vorbea de ’82. „Dar 

ne 
șantierului.

la recenta plenară a C. C. al P. C. R.:

Valoarea formativă a istoriei
De fiecare dată, cind stăruie a- 

supra istoriei poporului român, a is
toriei in general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne oferă un adevărat te
zaur de idei novatoare, de concluzii 
și învățăminte de o mare profunzi
me și frumusețe spirituală. Un ase
menea tezaur, care fertilizează gîn- 
direa revoluționarei creatoare și o în
nobilează, 1 ...
zonturile cunoașterii 
constituie 
stadiul actual” 
mului în țara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și activitatea po
litică, educativă a partidului, prezen
tată la recenta plenară lărgită a C.C. 
al P.C.R.

Din conținutul atit de bogat și. 
de pătrunzător al acestui document 
trebuie relevat, înainte de toate, de
finirea istoriei și a statutului ei 
științific, a legităților care guvernea
ză progresul social. „Istoria oifteni- 
lii, deci și istoria poporului român — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 

dezvoltării forțelor de

uponarp creatoare și o in- 
lărgincl considerabil ori- 

științifice, ii 
expunerea eu privire la 

al edificării socialis-

I

cam uitat și el să se retragă 
la pensie.

Numai „baiuri" de-astea 
să fie I Ora care a acumu
lat vechime în aceste locuri 
este și sobrul Petru Marc, 
șeful unei apreciate echipe 
de dulgheri. Ca unul din 
partea locului, a luat parte 
și la construcția hidrocen
tralei mai miei de 
în amonte de 
Cîndva lucrase tot 
gher, în domeniul 
prin apropiere. Dar 
reprofilat. A îndrăgit, 
vede treaba, noul 
natural. Cam tot așa și tî- 
nărul Gheorghe Butiri. 
L-am cunoscut, intr-o pau
ză, lingă macaraua-turți pe 
care lucrează la unul din 
obiective. Apreciatul maca
ragiu a fost, întîi, mecanic 
de utilaj în domeniul fo
restier. Apoi excavatorist

ia Le.șu, 
Remeți. 
ca dul- 
minier, 

s-a
. se 

cadru

Alexandru PETI
(Continuare în pag. a V-a)

este istoria ____
producție și a re- ■ 
lațiilor sociale,
istoria luptelor
de clasă, a lupte
lor împotriva a- 
supririi 
minației 
pentru 
voitare de sine stătătoare, istoria în
fruntării continue între vechi și nou. 
în același timp, istoria omenirii este 
jalonată de relațiile dintre diferite 
popoare și state, de formarea și apoi 
dispariția unor imperii, de lupta po
poarelor pentru apărarea ființei pro
prii, a ființei lor naționale**.

Este fără îndoială o- cuprinză
toare definiție dată istoriei uni
versale și, în contextul ei. istoriei 
românilor. în această viziune profund 
științifică, materialist-dialectică si 
istorică, expunerea realizează o 
imagine veridică a istoriei milenare 
a poporului român, a momentelor 
fundanientale ale afirmării identită
ții sale : originea daco-romană si 
continuitatea existentei în spațiul 
carpato-dunăreân; formarea celor trei 
principate românești — Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania — și 
dezvoltarea unor strinse legături între 
ele ca expresie a conștiinței originii 
comune și a dorinței românilor de u- 
nire intr-un singur stat ; epopeea 
luptelor Împotriva dominației străine, 
pentru păstrarea ființei proprii, pen
tru libertate socială și națională, pen
tru independență și unitate, care au 
culminat cu marele act al unirii din 
1918 — formarea statului național u- 
■nitar român.. Se împlineau astfel, ca 
rod al unor lupte necurmate, purta
te secole de-a rindul. năzuințele ro
mânilor de pretutindeni de a-și avea 
un stat unitar, independent, de a 
trăi liberi, în pace și colaborare.

Fundamentînd valorile imuabile 
prin care poporul nostru a dăinuit 
timp de milenii, parcurgind toate o- 
rînduirile economico-sociale cunos
cute de omenire, tovarășul Nicolae

Ceaușescu se referă din nou la in! 
cercările unor istorici străini de A 
pune sub ’ semnul întrebării con
tinuitatea și autohtonia urmașilor 
dacilor și romanilor, a poporului 
nostru. Celor ce din neștiință sau 
rea credință Continuă să susțină 
și azi teoria falsă a existenței! 
într-o anțimită perioadă, a unui 
vid în spațiul carpato-dunărean li se 
aduc în față rezultatul săpăturilor 
arheologice — documentele vremi:, 
argumentele realității faptelor isto
rice; li se reamintesc răspunsurile 
date de mult, prin fapte, de Mircea, 
Ștefan cel Mare, Ioan de Hunedoara. 
Mihai Viteazul, de cei ce au infrinț 
și au ținut piept atîtor cuceritori și 
au apărat cu singele lor vatra stră| 
moșească și au fost totodată scut 
pentru alte popoare europene, ameț- 
nințate de invazii străine: li se în
fățișează răspunsul dat de mult de 
înaintașii noștri, care și-au păstrat 
nealterate și și-au dezvoltat insusi^ 
rile comune proprii, conștiința iden
tității de origine și cultură și care, 

în. împrejurări- 
grele, nu și-au 
părăsit pămintul 
unde s-au născut!, 
ci. înfrățindu-se. 
cu el, cu munții 
și câmpiile, cu 

rîurile și codrii falnici, au rămas ne
clintiți pe aceste meleaguri, apărin- 
du-și ființa, dreptul la existență li
beră.

O însemnătate excepțională pentru 
înțelegerea cursului complex al dez
voltării poporului român în ansam
blul istoriei universale o au atit 
ideile privind conviețuirea eu po
poarele vecine, cit și cele referitoa
re la urmările grele ale dominației 
străine, ale îndelungatelor războaie 
de apărare, care au întîrziat afirma
rea națiunii, formarea și dezvoltarea, 
statului
Concluzia 
este aceea 
cipială și 
„dominația 
cit ar dura, nu pot împiedica mani
festarea comunității de interese a 
unui popor, păstrarea specificului 
său, formarea națiunii și a statului 
național unitar**. Acestea sint consi
derate legități obiective în dezvolta
rea oricărui popor, confirmate cu 
putere de realitățile lumii contempo-' 
vane.

Cunoașterea istoriei milenare a po
porului român dobindește in viziunea 
secretarului general 
nostru, alături de un 
teoretic, metodologic, 
însemnătate practică.
reprezentind fundamentul activității 
ideologice, al educației patriotice, so
cialiste a maselor. Cultivarea res
pectului față de munca și lupta înain
tașilor. față de pildele lor de eroism 
și vitejie conferă poporului român 
sentimentul demnității, il educă in

tității de origine

Prof. univ. dr. Ștefan LACHE
și do----------------------
străine,

eliberare națională și dez-

național unitar roinân. 
formulată în expunere 
,de mare valoare prin- 

practică, anume că 
și ocupația străină, ori-

al partidului 
profund sens 
unul de mare 
multilaterală.

(Continuare in pag. a IV-a)
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¥ ACUM, CÎND LANURILE S-AU COPT ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, 

PENTRU EVITAREA ORICĂROR PIERDERI DE RECOLTĂSECERIȘUL GRllllI TRFBLIE MUT INTENSIFICAT!A Rezultatele întrecerii socialiste
pe primul semestru al anului

IAȘI

Ritmul recoltării crește prin dirijarea 
operativă a combinelor

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Iași, griul 
a fost strîns pînă în seara zilei de 
22 iulie de pe 29 500 hectare, ceea 
ce reprezintă 39 la sută din supra
fața cultivată. în timp scurt, în 
unitățile din consiliul agroindus
trial Vlădeni recolta de grîu a fost 
strinsă de pe 50 la sută din supra
fața cultivată, lucrările fiind avan
sate și în consiliile agroindustriale 
Răducăneni, Popricani, Ciurea, Po
dul Iloaiei, Tîrgu Frumos și altele. 
Datorită bunei organizări a mun
cii, cei mai mulți dintre cei 1000 
de .combiner! își depășesc norma 
de lucra stabilită.

Realizările bune obținute la 
strîngerea recoltei în multe unități 
agricole se datoresc măsurilor lua
te de cadrele de conducere și spe
cialiști de a dirija combinele pe 
acele sole unde grîul s-a copt mai 
repede și' se poate lucra în condiții 
bune. La cooperativa agricolă Ciu
rea, bunăoară, lingă satul Curături, 
se lucra cu șapte combine. Pînă Ia 
amiază a fost strînsă recolta de pe 
cele 23 de hectare. Fără să piardă 
nici un minut, tractoriștii Gheorghe 
și Mihai Mia, Ion Crimu, Grigore 
Tenea, Constantin Preotu, Nicolae 
Cantemir și Constantin Tănăsucă 
au mutat combinele în sola de 12 
hectare de la punctul Vad, pe care, 
de asemenea, au terminat-o în 
cîteva ore. Pînă seara, combinerii 
s-au întors din nou la Curături, în 
tarlaua Poeni, de 37 hectare. „Să 
nu credeți că ne plimbăm — ne 
spune Dumitra Crețu. Am făcut 
această deplasare pentru a strînge 
mai repede griul din soiul „Dacia", 
care se scutură. Intrăm imediat și 
în lanurile cu soiuri mai rezisten- 

' te". Aici munca este temeinic or
ganizată. Inginerul Ion Ciuhurea- 
nu. șeful fermei nr. 1, îndrumă ac
tivitatea combinerilor pe întreaga 
durată a campaniei. De funcționa
rea celor trei prese de balotat și a 
celor peste 80 de atelaje răspunde 
inginerul Gheorghe Voica, șeful

SAW MARE

Chiar în condiții mai dificile, 
mecanizatorii munceic fără răgaz

De la un capăt la altul al jude- ■ 
țului Șatu Mare se muncește fără 
preget la recoltarea griului. Deși 
se lucrează îh condiții dificile — 
multe lanuri fiind culcate datorită 
ploilor căzute în luna iunie , 
griul a fost strîns pînă în seara 
zilei de 23 iulie de pe 19 622 hecta
re, ceea ce reprezintă 41 la sută 
din suprafața cultivată.

Se remarcă, prin rezultatele ob
ținute, mecanizatorii care lucrează 
in lanurile de grîu de la I.A.S. 
Dorolț. Aici, în cursul zilelor de 
marți, miercuri și joi, cele 10 com

fermei nr. 3. Inginerul Mihai Ni- 
„ culiță, șeful fermei nr. 2, se ocupă 

de însămințarea culturilor duble.
Și 'la cooperativa agricolă vecină, 

cea din comuna Mogoșești, munca 
este temeinic organizată. în ziua 
respectivă, cei 8 combined recol
taseră, in medie, griul de pe cîte 
10 hectare. „Secretul nu este altul 
— ni se spune — decît că timpul 
este foarte bun, iar combinele, re
parate cu răspundere, funcționează 
toate din plin datorită hărniciei de 
care dă dovadă fiecare combiner". 
Deși se lăsase întunericul, combine
rii din Mogoșești s-au mutat pe o 
altă solă, în Dealul Budului, unde 
urma să lucreze a doua.zi din pri
mele ore ale dimineții. „Ne stră
duim să terminăm recoltarea griu
lui în 6—7 zile" — ne spune Aurica 
Albu, primarul comunei, venită să 
ajute la dirijarea combinelor și a 
utilajelor de transport.

La C.A.P. Scînteia, pe dealul de
numit „Ogoare", grîul se întinde 
cît vezi cu ochii pe vreo 400 de 
hectare. Aici, șase combine recol
tau de zor. Mijloacele de transport 
cărau imediat griul la baza de re
cepție aflată în comună. Dar trei 
combine stăteau. De ce ? Uneia i 
se defectase carcasa sitelor. „O pu
tem repara noi, pentru că avem 
piesele necesare" — ne spune unul 
diri cei doi mecanici veniți de la 
secție.' Celorlalte combine însă li 
s-au stricat motoarele. Trebuiă să 
mergem la S.M.A. Tîrgu Frumos, 
să procurăm altele". Am aflat că, 
de două zile, conducerea acestei 
stațiuni de mecanizare n-a între
prins nimic pentru a rezolva pro-, 
blema.

Există reale posibilități ca, prin 
folosirea din plin a tuturor combi
nelor și a timpului de lucru, rit
mul la seceriș să crească și mai 
mult pentru încheierea în scurt 

. timp a recoltării.
Manole CORC VCI 
corespondentul ,,Scînteii"

bine au fost concentrate pe ulti
ma parcelă de 55.hectare, care mai. 
erau de recoltat din cele 200 hecta
re cultivate cu grîu în această uni
tate. Combinele înaințează, ce-i 
drept, anevoios și, din această cau
ză, viteza de lucra este de trei 
hectare zilnic. Dar oamenii nu-și 
precupețesc eforturile pentru a se 
strînge fiecare spic de grîu, spre 
a nu se pierde nimic din recolta 
acestui an. Directorul întreprinde
rii, inginerul Teodor Forțiu, a ți
nut să ne precizeze că ritmul re
coltării a fost determinat în primul

rînd de buna funcționare a com
binelor. Mecanizatorii întreprinde
rii și-au reparat singuri combinele, 
convinși că o vor face mai bine 
decît oricare alții. Și acest lucru s-a 
vădit din plin la recoltat : combi
nele funcționează perfect, rezistînd 
condițiilor grele de pe teren. In âl 
doilea rînd, mecanizatorii au dat 
dovadă de multă răspundere pen
tru strîngerea grabnică a recoltei, 
folosind din plin timpul de lucra. 
Ei au muncit și muncesc cu dărui
re de dimineață, de cum se ridică 
rouă și pînă se înserează, la orele 
21. Șeful fermei, Eugen Damian, 
ne spune că s-au evidențiat la re
coltare mecanizatorii Emeric Acs, 
Ștefan Cseki, Ștefan Ilonczai. „Dar, 
practic, toți zece sînt oameni de 
nădejde" — adaugă șeful fermei, 
în timpul discuției observăm că o 
combină iese din lan și se îndreap
tă spre marginea tarlalei. Aflăm 
că s-a ivit o defecțiune. Imediat, 
sudorul Al. Nagy și electromecani
cul Mihai Lazar, împreună cu me
canizatorul loan Muj au depistat 
defecțiunea. Ierburile mari, crescu
te după ploi, au făcut să crape un 
lagăr de lemn de la scuturătorul 
de paie. Cei trei, deși au fost ne- 
voiți să lucreze în condiții grele, 
în interiorul combinei, au repus în 
timp scurt combina în funcțiune.

Recoltarea griului la C.A.P. Moftinu Mic - județul Satu Mare
Foto : Martin Sarea

Se muncește intens, bine organi
zat și în alte unități agricole. Deși, 
așa cum am arătat, în multe locuri 
grîul este culcat de ploi și vînt, 
mulți combineri reușesc să-și înde
plinească normele zilnice de lucru. 
In legătură cu această problemă, 
inginera Violeta Mureșan. director 
adjunct la direcția agricolă jude
țeană, ne-a spus „Din cauza la
nurilor culcate, viteza medie de 
lucru pe o combină atinsă pe an
samblul județului este în prezent 
de numai patra hectare, care, de
sigur, nu ne mulțumește. Conside
răm că acum, după zilele cu soare 
din ultima vreme, nu mai poate 
invoca nimeni excesul de umidita
te care a existat pe terenurile joa
se. Dealtminteri prin concentrarea 
combinelor din fermele și unitățile 
care au încheiat recoltarea pe so
lele cu grîu nerecoltate din alte 
unități, ritmul secerișului va fi in
tensificat, putîridu-se atinge o vi
teză zilnică de lucru pe o combină 
de șase hectare. Și aceasta cu deo
sebire în cooperativele agricole din 
consiliile Valea Vinului, Ardud și 
Livada, unde au fost înregistrate 
pînă acum cele mai reduse viteze 
medii zilnice pe combină".

Octav GRUMEZA
K corespondentul „Scînteii"

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so
cialistă pe priinul semestru din acest an de către colective fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de construcții, trans
porturi, agricultură, unități comerciale și din centrale industriale.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza nivelului de realizare 
a planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a întrece
rii socialiste, la finele celor șase luni "), pe primele locuri se situează :

\ ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Zemeș, 
județul Bacău, cu 744,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,6 la sută la 
producția fizică la forajul de cer
cetare, 4,9 la ’ sută la viteza de 
lucrări la forajul de cercetare, 11,1 
la sută la sonde terminate din fo
raj, 6,7 la sută la producția fizică 
la forajul de mare adîncime, 5,7 la 
sută la volumul producției pe o 
persoană ; a fost redus prețul de 
cost al lucrărilor la foraj efec
tiv realizate cu 2,4 la sută ; consu
murile normate de combustibili și 
energie electrică au fost reduse cu 
17,5 la sută.

•Locul II : Schela de foraj Me
diaș, județul Sibiu.

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE

ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I ; întreprinderea mecanică 

Drobeta-Turnu Severin, cu 783,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la 
producția netă, 6,3 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
2,7 la sută la productivitatea mun
cii și 27,5 la sută la export ; au 
fost reduse consumurile normate de 
materii prime și materiale, precum 
și cele de energie electrică și com
bustibili.

Locul II : întreprinderea de a- 
vioane Bacău.

Locul III : întreprinderea „Hi
dromecanica" — Brașov.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre ar

tificiale Brăila, cu 1103,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,8 la sută la 
producția netă, 4,6 Ia sută la pro
ducția fizică, 4,4 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 15,7 
la sută la livrările de mărfuri la 
fondul pieței și cu 2,8 la sută la 
productivitatea muncii ; unitatea a 
realizat însemnate depășiri de plan 
la export.

Locul II : Combinatul de fibre și 
fire sintetice Săvinești, județul 
Neamț.

Locul III : Combinatul de fibre 
sintetice Iași.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I: întreprinderea de con
fecții Reșița, județul Caraș-Seve- 
rin, cu 513,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 fa sută la pro
ducția netă, 7,3 la sută la producția 

fizică, 5,4 la sută la producția mar
fă vîndută și încasată, 8,8 la sută 
la export, 5,5 la sută la producti
vitatea muncii, 1,5 la sută la livră
rile de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile normate de energie 
electrică și combustibili au fost re
duse cu 5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Sibiu.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Suceava.
(

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

dc stat Bacău, cu 1 053 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 36 la sută la pro
ducția fizică și livrările de carne, 
47,2 la sută la producția de ouă 
și cu 47,5 la sută la beneficii ; chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 1,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Arad.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, cu 
385,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la vo
lumul activității de poștă și teleco
municații, 2,4 la sută la prestări 
servicii pentru populație, 4 la sută 
la volumul de Activitate pe o per
soană și 9,6 la sută Ia beneficii ; 
cheltuielile planificate Ia 1 000 lei 
venituri au fost reduse cu 2,8 la 
sută.

Locul II : Direcția de poștă a 
municipiului București.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Botoșani cu 275 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la des
facerile de mărfuri cu amănuntul, 
3 Ia sută la producția proprie, 1,7 
la sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe lucrător și 19,8 la sută 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost, 
reduse cu 3,1 la sută.
. Locul -IIîntreprinderea de ali- 

.mentație publică Drobeta-Turnu 
SeVerin.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Satu Mare.

INDUSTRIA METALURGICA — 
CENTRALE INDUSTRIALE

Local I : Centrala industrială dc 
produse refractare Brașov cu 279,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13,1 la sută la 
producția netă, 4.1 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
9.6 la sută la productivitatea mun
cii și 5,7 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse 
cu 1.4 Ia sută, iar cele materiale 
cu 1,2 la sută.

INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 
ELECTRONICII 

ȘI ELECTROTEHNICII

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
577,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 6,5 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 7,4 
la sută la productivitatea muncii ; 
au fost depășite sarcinile de plan 
la export ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 0,9 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 1,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
echipament de telecomunicații și 
automatizări București.

INDUSTRIA CHIMICĂ

Locul I : Centrala dc utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică, cu 845,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,6 la sută la 
producția netă, 14,1 la sută la pro
ducția fizică, 9,9 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 7 la 
sută la productivitatea muncii ; au 
fost realizate însemnate depășiri de 
plan la export ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
au fost reduse cu 1,7 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 4,7 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII ț
Locul I : Centrala industrială de 

utilaje și piese de schimb Bucu
rești, cu 520,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost^depășiți cu : 0,9 la sută la pro
ducția netă și Ta productivitate^ 
muncii, 2 la sută la producția fiz. \ 
că, 2,4 la sută Ia producția marii 
vîndută și, încasată, 1,4 la sută la 
beneficii și 6,9 la sută la export j 
consumurile normate de materij 
prime și materiale au fost reduse 
cu 0,9 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,3 la 
sută.

INDUSTRIA UȘOARĂ

Locul T : Centrala industriei 
bumbacului București, cu 217 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0,2 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 0,7 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 3,2 la 
sută la livrările de mărfuri la fon
dul pieței și 1 la sută la export ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale, precum și cele 
de energie și combustibili au fost 
reduse cu 0,3 la sută.

Locul II : Centrala industriei 
mătăsii, inului și cinepii Bucu
rești.

(Agerpres)
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AUTOAPROVIZIONAREA: cum sînt îndeplinite programele locale
Revenind în județele ale căror programe de autoaprovizionare au fost 

prezentate, la începutul anului, în convorbiri purtate cu tovarășii prim-vice- 
președinți ai consiliilor populare respective, astăzi publicăm o analiză din 
județul Galați.

în vederea abordării interlocutoru
lui nostru din cadrai convorbirii an
terioare, publicate la 31 ianuarie — 
tovarășul Ioan BEJAN, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Galați 
— am întreprins o documentare 
prealabilă pe teren, culegînd un șir 
de impresii. Am constatat, astfel, că 
ogoarele se prezintă cum „scrie la 
carte". „Ca unul care bat drumurile 
satului, ne spunea tovarășul Benone 
Pușcă, directorul direcției adminis
trației locale de stat, pot să spun că 
niciodată nu s-a lucrat pămîntul atit 
de bine ca în acest an".

Dă, cîmpul arată bine. Cum se 
înfățișează însă celelalte laturi ale 
activităților agricole și gospodărești 
de care depinde înfăptuirea obiecti
velor autoaprovizionării ?

în convorbirea consemnată în 
iarnă, interlocutorul combatea, cu 
multă convingere, folosirea exclusivă 
a terenurilor din curți sau a lotu
rilor personale pentru cultura viței 
de vie și arăta că birourile executive 
ale consiliilor populare comunale, 
organismele obștești vor căuta să-i 
convingă pe acești „viticultori fa
natici" că trebuie să se bucure de 
prioritate produsele alimentare — și 
numai după aceea vinul. Iată de ce. 
cutreierind comunele, am comis „in
discreția" de a privi mai stăruitor în 
curți. într-adevăr. discuțiile lămuri
toare par să fi dat roade: în multe 
curți ..monoculture' viticolă" a cedat 
teren și straturilor de legume. Deși 
nu se poate vorbi încă de o schim
bare radicală.

— Cred că în 15 dintr-o sută de 
cazuri argumentele noastre nu au 
avut, cel puțin deocamdată, succes. 
Dar perseverăm, ne spunea secretarul 
consiliului popular din comuna Cuca, 
Costică Gh. Constantin.

Am sondat în aceeași comună un 
alt obiectiv anunțat cu prilejul con
vorbirii :

— V-ați propus ca fiecare din cele 
1 075 de familii să crească o vacă cu 
lapte, doi porci, păsări. Care este 
situația în momentul de față ?

— în zootehnie lucrurile nu se 
schimbă intr-un termen scurt. To
tuși, in acest răstimp, efectivele au 
crescut considerabil. Avem 217 vaci 
cu lapte și sperăm să obținem încă 
200 de viței.

De avantajele autoaprovizionării 
s-au convins și locuitorii orașelor. 
La Galați, în cartierul Micro 16, pină 

de curind un vast șantier, toate 
spațiile disponibile au fost curățate 
de pietre și moloz, parcelate, chiar 
dacă nu prea estetic, și cultivate. în 
altă parte a orașului zeci de gospo
dari au transformat groapa unei 
foste cărărpidării intr-o-micro-fermă 
legumicolă. Nu s-au lăsat mai pre
jos nici cei care au spatii cultiva- 
bile in jurul casei.

— Metru cu metru s-au adunat, ast
fel, 146 hectare de grădină de legu

galați-, Curțile cetățenilor au început să devină 
grădini, dur pentru dezvoltarea zootehniei 

pășunile trebuie mai bine valorificate
Convorbire cu loan BEJAN,

prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

me, care furnizează cam 20 la sută 
din necesarul de consum al unui 
centru industrial de proporțiile 
Galațiului. afirmă tovarășa Victoria 
Popescu, prim-vicepreședinte al con
siliului popular municipal.

— în convorbirea publicată în luna 
ianuarie era citat și exemplul creă
rii unei gospodării-anexă chiar de 
către primăria municipiului. Ferma 
ajunsese atunci la 500 de porci. A 
rezistat această inițiativă ?

— Nu numai că a rezistat, dar 
crescătoria a ajuns la aproape 700 de 
porci.

— Cum sînt folosiți ?
— Aprovizionăm cantinele-restau- 

rant, internatele, alimentația pu
blică.

★
Cu asemenea impresii, am re

luat, după cinci luni, convorbirea cu 
tovarășul loan Bejan.

— Așadar, ce anume prevederi au 
devenit, in mod cert, „realizări" ?

— în primul rînd aș dori să con
semnați că am respectat întocmai 
suprafețele prevăzute în program, 
în comunele, orașele și municipiile 
județului, numai în gospodăriile ce
tățenești și pe loturile individuale 
s-au cultivat 530 ha cu tomate, 800 
ha cu cartofi, 215 ha cu varză, 50 ha 

cu ardei, 100 ha cu fasole păstăi, 
600 ha cu sfeclă de zahăr și 600 ha 

- cu floarea-soarelui. Ele vor satisface 
nevoile de consum ale cetățenilor 
cultivatori, creînd disponibilități pen
tru contractarea cu statul a unor 
cantități de 2 376 tone legume. 2 900 
tone fructe ș.a. Acestea vin să se 
adauge, firește, recoltelor ce vor fi 
culese de pe marile întinderi ale 
unităților de stat si cooperatiste.

—■ In convorbirea pe care am 
avut-o cu dv. în luna ianuarie, men- 
țibnați și intenția de a se planta in 
acest an 240 ha livadă cu producție 
intensivă. Cit s-a plantat pină acum?

— îndeplinirea «nor importante 

forme legale — fiind vorba de modi
ficări în structura fondului funciar — 
au aminat aceste lucrări. Cele 240 ha 
șint însă pregătite și in toamnă vor 
fi plantate cu pomi.

— Ne spuneați, astă-iarnă, că, în 
ce privește efectivele de bovine, aș
teptați recensământul : „Vom ști, cu 
alte cuvinte, pe ce putem conta în 
planurile noastre de dezvoltare, în 
ce direcții va trebui să ne îndreptăm 
atenția". Deci, pe ce contați și în ce 
direcții vă îndreptați atenția ?

— Această mare problemă — a 
unui șeptel numeros și productiv — 
nu a fost încă rezolvată. Așa cum 
vă spuneam, pentru aceasta trebuie 
timp, Avem restante la realizarea 
fondului de carne. Realizăm doar în 
proporție de 97 la sută efectivul 
planificat' la taurine. însă depășim 
electivele la porcine și ovine. Apli
carea măsurilor referitoare la creș
terea greutății medii la tăiere a ti
neretului bovin a dus în această 
perioadă la diminuarea — tempo
rară — a consumului de carne de 
bovine de către populație. Am su
plinit acest minus printr-o producție 
suplimentară de 1 700 tone carne 
pasăre. Prin sprijinirea și stimu
larea crescătorilor de animale există. 

la ora actuală, în gospodăriile 
populație), efective mai mari decît 
cele existente la sfirșitul anului tre
cut : cu 9 la sută la taurine, cu 33 la 
sută la porcine și cu 58 la sută la 
ovine. Pentru compensarea defici
tului de carne, am infiintat două 
crescătorii de iepuri și nuclee de 
creștere a acestor animale în 35 de 
localități din județ.

— Dacă vă amintiți, din calculele 
făcute, cu normele de consum in 
față, spuneați că este nevoie de circa 
32 milioane de ouă pentru a satisface 
nevoile populației județului și că a- 
cest lucru este posibil. Vă bazați pe 
dezvoltarea crescătoriilor existente, 

dar și pe creșterea, in fiecare fami
lie din mediul rural, încă din acest 
an, a cel puțin 30 de păsări. Care 
este situația aprovizionării cu ouă ? 
Dar situația creșterii de păsări in 
gospodării ?

— Situația aprovizionării cu ouă 
este bună. în mai puțin de jumătate 
de an au fost livrate fondului pie
ței peste 15 milioane de ouă, onorîn- 
du-ne și angajamentul de 14,5 mili
oane bucăți la fondul centralizat al 
statului. Creșterile puteau fi însă și 
mai mari. Dacă sectorul cooperatist 
a livrat 18,03 milioane ouă, in loc de
14.8 milioane, cît era planificat, iar 
întreprinderea avicolă 1,4 milioane, 
față de 0,9 milioane planificat, de la 
gospodăriile populației s-au obținut 
doar circa 2 milioane bucăți față de
15.9 milioane cît era prevăzut. Cau
zele acestei masive nerealizări sint 
multe, lipsa de furaje fiind cea mai 
importantă. Dar nu singura. în con
diții similare, unii gospodari și-au 
umplut curțile de păsări, în timp ce 
alții, foarte mulți, nu se străduiesc 
să caute mijloacele de a crește pă
sări în propria curte.

— Vă întrebam, astă-iamă, care 
este „punctul nevralgic" asupra că
ruia sînt concentrate atenția și for

țele consiliilor populare. „Aprovizio
narea cu lapte" — ne-ați răspuns, 
adăugind și cele două direcții de ac
țiune pentru a putea ajunge, intr-o 
perioadă cît mai scurtă, la o produc
ție de lapte mulțumitoare : creșterea 
efectivelor și sporirea producției de 
furaje. Cum se prezintă lucrurile la 
ora actuală ?

— Laptele continuă să rămînă 
„punctul nevralgic" al autoaprovizio
nării. Am livrat pentru consumul 
populației județului nostru o canti
tate ce reprezintă doar 65 la sută din 
plan. Este rezultatul unor deficiențe 
mai vechi în furajarea animalelor, in 
adăpostirea și îngrijirea lor. Iată de 
ce ne-am concentrat toată atenția 
spre asigurarea hranei animalelor 
acum și in perspectiva iernii. A cres
cut suprafața de pășune cu peste 
14 000 ha, ajungind la nivelul jude
țului la 40 000 ha, așa cum ne-am 
prevăzut. S-a organizat mai bine 
pășunatul prin folosirea celor peste 
11 300 ha culturi de toamnă pentru 
masă verde. De pe 7 000 ha păduri 
și alte suprafețe urmează să se re
colteze masă verde. Am amplasat 
culturi' furajere pe terenuri fertile in 
apropierea fermelor de producție, 
crescînd ponderea plantelor legumi
noasa și a altor furaje cu valoare 
nutritivă și producții ridicate. Ne-am 
propus să strîngem și să depozităm 
peste 40 000 tone pleavă de grîu și 
floarea-soarelui. pe care o vom 
administra în hrana animalelor în 
combinație cu concentrate. Se mate
rializează programul privind produ
cerea, conservarea și administrarea 
porumbului, pastă în hrana animale
lor. în prezent, executăm importante 
lucrări de adaptare a grajdurilor la 
cerințele preparării și administrării 
mecanizate a furajelor de volum. 
Pentru a veni in sprijinul gospodă
riilor populației am creat condiții de 
scoatere a animalelor Ia pășune. în 
păduri, am atribuit suprafețe in ve
derea cultivării cu plante de nutreț, 
ca și unele zone de pe diguri de pe 
care se poate recolta * 1 fin. Urmărim 
prin aceste măsuri să redresăm lip
surile existente privind îndeplinirea 
programului de autoaprovizionare cu 
carne, lapte și cu alte produse ani
maliere.

') Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 

ț eosturile de producție și benefi-
l x ciile sint calculați pe cinci luni.

încheind această a doua convorbire 
purtată cu tovarășul prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului 
Galați, ne mărturisim intenția de a 
reveni și în viitor, pentru a con
stata stadiul îndeplinirii tuturor an
gajamentelor asumate.

Rodica ȘERBAN

iN SPIRITUL RECENTULUI DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
Recomandări practice, concrete:

Cum se poate aura b reducere simțitoare 
a cwsmoM & combustibil si energie

•
In continuarea ciclului de materiale pe tema soluțiilor 

posibile de aplicat in gospodăriile populației în vederea 
reducerii consumului de energie și combustibil, prezentăm 
astăzi :

ECONOMII SUBSTANȚIALE 
PRIN MICI AMENAJĂRI

(realizabile de către unitățile cooperației meșteșugărești)
« TRANSFORMAREA frigidere

lor vechi, tip „Fram", cu absorbție, 
mari consumatoare de,energie, în fri
gidere cu compresor — cu congelator 
și consum redus de curent. Frigide
rele cu compresor consumă pe lună, 
în medie, 30 kWh, iar cele cu ab
sorbție circa 90 kWh ; așadar, o eco
nomie lunară de peste 60 kWh. In 
plus, la frigiderele cu compresor se 
montează și congelator pentru con
servarea alimentelor.

® MONTAREA de dispozitive limi- 
tatoare de temperatură la aparate
le termoelectrice casnice (boilere, 
aeroterme, radiatoare electrice etc.), 
în vederea cuplării și decuplării au
tomate a întrerupătoarelor de curent 
— în funcție de temperatura dorită. 
Prin montarea unui asemenea limi- 
tator de căldură se obține o reducere 
a consumului de curent electric de 
pînă la 10 la sută — în funcție de 
tipul aparatului și modul de utili
zare.
• AMENAJAREA de instalații 

pentru biogaz la domiciliul cetățeni
lor. Instalațiile sint de mică capaci
tate — de 5 m c ■ și 10 mc masă de 
fermentație. Productivitatea instala
țiilor : 1—2 m c biogaz și respectiv 
2—4 m c biogaz pe zi (cu un conți
nut de circa 60 la sută metan). Cum 
necesarul de consum este de circa 
1 ni e de biogaz pe zi, pe o persoa
nă (pentru alimentarea instalațiilor 
de preparare a hranei și încălzirea 
apei ca-lde la baie), rezultă că cele 
două instalații pot răspunde necesi
tăților unei Întregi familii in funcție 
de numărul persoanelor care o com
pun.

• CONFECȚIONAREA de instala
ții de încălzire centrală cu combusti
bil solid (lemne sau cărbune) pentru 
gospodăriile individuale. Se elimină 
astfel complet consumul de gaze și 
combustibil lichid (păcură sau mo
torină).
• INSTALAREA de panouri sola

re în gospodăriile populației, pentru 

prepararea apei calde menajere și 
încălzirea locuințelor. Randamentul 
unui asemenea panou solar este de 
250 1 apă caldă pe zi, încălzită la o 
temperatură de 50° C.

• EXECUTAREA de lticrări pen
tru eliminarea pierderilor de căldu
ră din locuințe prin : dublarea sau 
triplarea ferestrelor, etanșeizarea 
ușilor etc. Sporul de confort este 
concludent prin montarea celei de-a 
treia ferestre la camerele de locuit 
se obține o creștere a temperaturii 
din interiorul apartamentului de 
circa 2° C.
• ÎNLOCUIREA întrerupătoarelor 

cu automate de scară la instalațiile 
electrice din blocurile de locuințe. 
Prin această operație consumul de 
energie electrică poate scădea cu a- 
proâpe două treimi, realizîndu-se un 
iluminat rațional, redus la strictul 
necesar.
• CUPLAREA la amplificatoarele 

de antenă colectivă a unor dispozi
tive electronice de reglare a consu
mului de energie electrică. Aceste 
dispozitive cuplează automat ampli
ficatoarele de antenă numai în pe
rioada de utilizare a televizoarelor.
• MODIFICAREA carburatoarelor 

la autoturisme, în vederea realizării 
unui consum redus de benzină. Prin 
montarea unui dispozitiv auxiliar de 
pulverizare mai intensă a benzinei in 
camera de ardere a motorului, se 
asigură o scădere a consumului de 
carburant dc pină la 5 la sută la fie
care Sută de kilometri parcurși. Dis
pozitivul poate fi montat la toate ti
purile de autoturisme.

★
Adresele unităților care execută 

aceste servicii se pot afla de la cen
tralele de informații ale cooperației 
meșteșugărești, care funcționează in 
flecare localitate reședință de județ 
șl direct de la sediile cooperativelor 
de specialitate.

Mihaî IONESCU

i
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Wraw1 „CINSTIM CU PÎINE CALDĂ ȘI NOUĂ 
din comuna ~
WWj ZIUA ACEEA DE NEUITAT CIND

NICOLAE CEA UȘESCU S-A AFLA T
-------—              — —   y. —      ------------------------------------------------ ------- ' —  

PENTRUPRIMA OARĂÎNMIJLOCUL NOSTRCF

TOVARĂȘUL

Acum, cînd întregul nostru popor face bilanțul marilor împliniri < 
din anii libertății și socialismului, cînd în uzine și pe ogoare oameniij 
muncii întîmpină cu noi succese înalta sărbătoare din August, co
operatorii din comuna ialomițeană Gheorghe Doja string și cîntă- 
resc cu hărnicie noua recoltă. Pentru cîteva clipe, în drum spre cîmp, 
deci spre oameni, ne oprim la sediul cooperativei agricole .de. pro
ducție, unde, stînd mărturie drumului de lupte și de biruinți parcurs, 
se află înrămate fotografii, ordine, diplome și distincții. Fiecare cu 
data ei. Sint răsplată muncii. Fotografiile te atrag ca un magnet. 
Ele reprezintă emoționante mărturii ale noii noastre istorii.

O imagine centrală poartă inscripția „O zi de neuitat — 26 iunie 
1965“ : tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU stînd de vorbă cu țăranii 
din Gheorghe Doja, aflați Ia prășit. Printre ei, vîrstnici și tineri, 
îmbrăcați ca la muncă, dar cu chipurile luminate de sărbătoarea 
clipei ce o trăiau. Aflăm că în ziua aceea au vorbit despre pămînt 
și recolte, dar mai. ales despre viitor. Ascultau țăranii pe primul 
bărbat al țării, conducătorul partidului, venit în mijlocul lor cu 
puțină vreme înainte de începerea lucrărilor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Congres cu adevărat istoric pentru partidul și po
porul nostru, pentru viitorul țării.

8 semănători pentru păioa- 
se. care se foloseau si 
la însămintatul culturilor 
prăsitoare și opt com
bine C1. în prezent e- 
xistă aici 28 de trac
toare, 13 semănători, 13 
combine' „Gloria" auto
propulsate și întreaga gamă 
de mașini necesare pre
gătirii solului și strînge- 
rii furajelor. De la două 
grajduri care erau mai mult 
adăposturi, j astăzi, pentru 
cele 1 200 de bovine s-au 
construit 12 — cu instalații

moderne de adăpare, muls 
mecanic, furajare cu re
morca și evacuarea gunoiu
lui cu, vagoneții ce sint duși 
cu funicularul direct în 
cîmp. /

De la memorabila vizită 
din 1965, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a în
demnat să păzească averea 
cooperativei agricole ca pe 
lumina ochilor, și să o dez
volte necontenit, ca sursă'a 
progresului și bunăstării, 
unitatea a progresat fără 
întrerupere.

r

Mecanizarea Iși spune cuvintul in Bărăganul de azi

\
\
\
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MEDII (ANUALE) ALE COOPERATORILOR :*j

• 1959 ; 2 530 LEI * 1965 : 9 932 LEI • ( 

1981 : 32 723 LEI. )

IATĂ CUM A SPORIT AVEREA

OBȘTEASCĂ :

• 1959 : 23 000 LEI • 1965: 13 MILI
OANE © 1981 : PESTE 120 DE MILIOANE. 
Deci, de cîteva mii de ori față de anul de 
inceput al cooperativei !

...Șl IATĂ CUM AU SPORIT CÎȘTIGURILE

tăm de vorbă cu cîți- 
va dintre cooperatorii 
prezenți Ia acea întil- 

nire de neuitat. își amin
tesc cu toții cuvintele 
secretarului general : „După 
cum cunoașteți, la poporul 
nostru este un vechi obicei : 
înainte de a pleca la drum, 
omul se sfătuiește cu fami
lia sa sau cu prieienii pe 
ce drum să meargă. Este un 
obicei bun. Acum pornim, 
tovarăși, la un drum . înde
lungat care, trebuie _să vă 
spun, nu va fi ușor, va cerc 
muncă intensă din partea 
tuturor".

IJreședintele cooperativei 
agricole de producție. Eroul 
Muncii Socialiste. Ion Spă- 
tărelu. povestește :

— Am mers împreună 
tot cîmpul și se oprea la 
fiecare lan. Cunoștea pâ- 
mintul, puterea lui de ro
dire. de parcă era de cind 
lumea, aici printre noi. Se 
vedea că este fecior de ta

i'ran din tată-n fiu. De mai 
multe ori, in discuțiile cu 
cooperatorii aflați la lucru, 
a spus : cînd o să avem 

.mașinile agricole necesare, 
sisteme de irigații și vom 
pune mai mult suflet în tot 
ce 6. să facem, producțiile 
vor crește, se vor dubla. Se 
adresa tuturor ca un părin- 
te. ca un frate mai mare. 
Știa totul despre viata 
noastră, a cooperatorilor a- 
flați la început de drum. 
„Cu cit vom avea mai 
multă pîine. . cu cit vom 
produce mai multe produse 
agroalimentare. cu atît via
ta ne va fi mai îmbelșu
gată. iar tara ne va fi țară, 
liberă și independentă, iar 
noi, românii, vom putea 
ieși în lume cu fruntea 
sus". Vorbea cu înflăcărare 
despre . demnitatea țărăni
mii. a întregului popor. Ne 
spunea că nu trebuie să ui
tăm o clipă singele vărsat 
de moșii si Strămoșii noștri 
pentru o viată liberă.

Tn Raportul Ia al IX-Iea 
VCongres, adresindu-se co
muniștilor. întregii nați
uni, tovarășul Nicolae

r**
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PRODUCȚIILE COOPERATIVEI

- IN CONTINUĂ CREȘTERE

1959*) 1965 1981

Grîu (kg/ha) 1 500 2 823 4 642
Porumb (kg/ha) 1 430 3 557 7 008
Floarea-
soarelui (kg/ha) 1 475 2 617 3 729

Sfeclă de
zahăr‘(kg/ha). 18 785 27 130 35 831

Ldpte (litri/vacă) — 1 971 2 909
Lină (kg/oaie) 1.5 2,3 4,

/

înființarea cooperativei agri-

,6

4) Primul an de la 
cole de producție

Ceaușescu,. referindu-se la 
dezvoltarea intensivă, mul
tilaterală a agriculturii, a- 
răta: „Țara noastră dispune 
de o însemnată suprafață 
agricolă, de condiții de ■ sol 
și de climă favorabile unei 
agriculturi intensive. - Re- 
prezentînd un factor de 
mare importanță în ansam
blul economiei naționale, 
agricultura trebuie să aducă 
un aport tot mai mare la 
progresul țării, la ridicarea 
bunăstării poporului. Con- 
tinuind în ritmul intens 
industrializarea socialistă, 
vom acorda o mai mare 
atenție dezvoltării agricul
turii, sporirii producției ve
getale și animale". Aceste 
generoase idei fuseseră îm
părtășite țăranilor din 
Gheorghe Doja cu puține 
zile înainte de deschiderea 
marelui forum.

— De atunci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a revenit 
în mijlocul nostru tie mai 
multe ori. în 1971. in 1973 și 
in primăvara acestui an. 
Știa cu precizie ce sfaturi 
ne dăduse, cum le-am rea
lizat și ne spunea de fie
care dată ce avem de făcut

5

*

pentru ca. sarcinile de viitor 
să prindă viață. Din acea 
zi de iunie 1963 — iși 
deapănă amintirile tovară
șul Ion Spătârelu — au tre
cut 17 ani, ani in care țara 
a străbătut cel mal luminos 
capitol din istoria ei. Ani 
de mari prefaceri în munca 
și traiul întregului popor, 
în conștiința oamenilor. Sa
tul de atunci, cu case mă
runte și ulițe pline de glod, 
a trecut in amintire. Co
muna noastră este astăzi 
un adevărat orășel. Uzina 
noastră este cooperativa a- 
gricolă, iar țăranul este un 
muncitor al pâmintului re
născut.

i, așa cum subliniază 
in continuare pre
ședintele cooperativei,

oamenii aceștia harnici, 
născiiți și crescuți la școala 
muncii și a cinstei, nu uită 
o clipă că la temelia tutu
ror acestor creșteri a stat 
grija partidului și statului 
pentru ca dotarea tehnico- 
materială să corespundă 
ansamblului de înnoiri. 
Dacă in 1965 secția de me
canizare avea 15 tractoare,

Sint roadele de astăzi 
ale lungului drum de mun
că și împliniri la care i-a 
chemat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint roadele 
muncii țăranilor care .au 
știut să învingă greutățile, ' 
-care au pus i i-practica în
drumările referitoare la tie- ' 
cesitatea dezvoltării averii 
obștești. La fondul de dez
voltare cooperatorii din 
Doja au alocat an de an 
sume mult mai mari decîț 
și-au propus inițial. în 
acest an, de exemplu, în 
loc de 2 milioane, vor alo
ca 7 milioane. Și un lucru 
nu lipsit de importanță : 
cooperativa agricolă Gheor
ghe Do iar are în cont, la 
ora actuală, peste 66 mili
oane lei. 1 .

Stăm de vorbă cu Ion 
Gulie, șeful uneia din fer
mele vegetale fruntașe. 
In urmă cu 17 ani era 
șef de-echipă: „Nu se poate 
uita ziua aceea. Cel mai 
iubit fiu al tării era in 
mijlocul nostru, ne intreba 
de una. de alta, ne povâtuia. 
iar noi îi sorbeam cuvin
tele. Ce-am simțit noi, ță
ranii de la coada sapei 1 Ne 
băteau inimile mai tare de 
bucurie".

Traian Duță era pe a- 
tunci proaspăt absolvent al 
școlii profesionale de me
canizatori agricoli și luase 
în primire primul său trac- 

■ tor. Era un flăcăiandru, dar 
h-o să uite niciodată că to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a promis lor, tractoriști
lor, mașini .agricole pe mă
sura unei industrii ce tre
buie dezvoltată in' ritm cu

cerințele vieții. Astăzi este 
unul din mecanicii cu înaltă 
calificare ce stăpinește în
treaga gamă de mașini a- 
gricole. în această vară a 
citit cu mare mindrie cu
vintele rostite de tovarășul. 

-Nicolae"• CeaifȘescn' la marca.
adunare populară din mu- . 
nicipiul Arad : „Nu e, in
tr-adevăr, ușor nici să f<> 
uu bun constructor de va
goane \ său de mașini-unel- 
te ; dar e mai greu să fii 
un bun; agricultor, pentru 
că se cere să lucrezi per
manent,' iu toate condițiile, 
se cere să cunoști ce do
rește planta, ce trebuie să-l 
asiguri animalului".

rivim o altă fotogra
fie expusă la sediul 
cooperativei Gheorghe

Doja... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul unui 
grup de pionieri. Care a 
.fost drumul in viată al a- 
telor adolescenți ? Rodica 
Mihăilă, Georgeta și Ma
riana Iordache sint econo
miste. Mariana Ionescu in
gineră, Elena Dumitrescu 
educatoare, toți în județul 
Ialomița. Cornel Cioc a de
venit inginer chimist, iar 
Cornel Moșoiu tehnician 
constructor; primul la Plo
iești. al doilea la București. 
Din promoția anului 1965, 
unii sint mecanizatori, alții 
tehnicieni agronomi și hi- 
droamelipratori, cadre di
dactice și medici.

Ce argumente mal trebuie 
căutate despre viața 'înnoi
tă din temelii a acestei a- 
șezări din Bărăganul orop
sit odinioară, cind ea însăși 
ți le oferă la fiecare pas ?

PRIN MUNCĂ SPORNICĂ, BUNĂSTARE : ț
— ............................ * ---------------------------—— - --g—   - ■ /

1959 1965 1981 (

la U.C.k.. 34 1 340 3 100

Case noi 145 238 537
Aparate de

radio 346 523 1 485
Televizoare — 2 983
Frigidere — — 694
Aragazuri 12 86 931
Biciclete 124 345 1 345
Autoturisme — — 144
Depunători

la C.E.C. 54 1 548 3 188

Eroul Muncii Socialiste Ion Spătârelu, președintele cooperativei agricole de producție 
Gh. Dojo ; mginerui-șel Mihail Zgschievici ; șeful de fermă Ion Gulie (in fotografii — de 

la stingă spre dreapta).

Primarul comunei. Nicolae 
Mihăilă, in 1965 era coope
rator și împreună cu întreg 
satul a crescut și el : „Ță
ranul de acum 17 ani e 
altul, altfel gindește. altfel 
se gospodărește. E mai în
vățat. știe agrotehnică, iar 
democrația cooperatistă l-a 
făcut să se simtă cu adevă
rat stăpin în satul său și. 
in această calitate, il face 
să participe din plin la 
viata obștii, să cîntărească 
ce trebuie făcut și mai ales 
cum. Casele lor sint altele, 
iar copiii, nu mai vorbesc... 
Sint mai frumoși, mai 
înalți. și nu mai trec pe 
uliță cu capul in jos, cum 
mergeam noi. apăsați de 
nevoi. Și. fiindcă a venit 
vorba despre copii, să știți 
că vara, în vacanță, la noi, 
toți elevii muncesc cot la 
cot cu părinții. Nu din lip

să de brațe, ci ca să învețe 
prețul pîinii, să știe valoa
rea banului muncit".

Zi de iulie, zi fierbin
te. Din cîmpie se a- 
propie (și se așază 
peste sat miros de pîine. Se 

seceră griul. Ion Spătârelu 
urmărește combinele intra
te în lan și, ține in mină 
spice. Le frâmintă in pal
mă. Suflă pleava și rămîn 
boabele. Le cintărește din 
ochi. Apoi le numără. Face 
socoteli. Fața i se lumi
nează.

— Cred că anul acesta 
doborîm recordul, facem 
peste 5 000 kg grîu la hec
tar. Ia neirigat -r pe. o su
prafață de 850 ha. Ne de
pășim astfel angajamentele 
și cinstim cu pîine nouă și 
bună împlinirea a 17 ani 
de cind tovarășul, Nicolae

26 IUNIE 1965. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea la întîlnirea cu țăranii cooperatori 
din comuna Gheorghe Doja : „Noi trebuie să facem totul pentru a mări producția, 
pentru o crește productivitatea muncii - numai pe această cale vor crește veniturile, va 

crește bunăstarea, va înflori patria noastră".

Ceaușescu a fost pentru 
prima dată in mijlocul 
nostru.

Intră apoi în sola de floa- 
rea-soarelui.

— La floarea-soarelui sîn- 
tem de șase ani fruntași pe 
țară. Cu 3 729 kg la ha, pro
ducție obținută anul trecut 
la neirigat, am. înscris un

record mondial. Reușim 
mai mult decit stațiunile 
experimentale. Dacă anul 
acesta depășim granița lui 
4 000 sînțem cineva! în pri
măvară, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ajuns 
aici, ne-a spus : „Trebuie 
să treceți cu toate 
la pregătitul și

tul florii-soarelui și al po
rumbului. Numai calitatea 
bună a lucrărilor asigură 
producții mari". A mers 
apoi in zootehnie, unde s-a 
interesat cu de-amănuntul 
despre situația efectivelor, 
Îngrijirea animalelor, cum 
am realizat modernizările 
și mai. ales despre asigura-

lin sutele de case noi construite în ultimii ani

rea furajelor. Cind a văzut 
preocuparea noaktră de a 
stringe și depozita cit mai 
multe furaje și de calita
te. conducătorul partidului 
nostru a zimbit mulțumit, 
atrăgindu-ne in același 
timp atenția : „Ați realizat 
lucruri bune, dar nu tre
buie să vă opriți aici". 
Ne-am exprimat hotărirea 
de-a ne spori eforturile in 
vederea obținerii unor pro
ducții record in acest an șl 
în anii care vin. Am răs
puns întotdeauna prin fapte 
îndemnurilor secretarului 
general al partidului. Pre
țioasele _ sale îndrumări 
ne-au călăuzit permanent 
in obținerea unor rezultate 
tot mai bune. (Așa cum o 
oglindesc tabelele statistice 
din cuprinsul acestei pa
gini — n. red.).

Multe i ar mai fi de spus 
despre acești oameni care 
trăiesc în Bărăganul ialo- 
mițean și știu să-și cin
stească numele de țărani. 
Ei fac cea mai bună poli
tică. politica muncii, a pli
nii și păcii, așa cum i-a în
drumat de fiecare dată to
varășul N.icolae Ceaușescu. 
Și își amintesc mereu cu 
emoție că prima vizită de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in calitate de 
conducător al partidului, a 
fost făcută la ei. direct in 
cimp. Și că atunci, acolo, a 
început pentru ei un lung și 
rodnic drum de împliniri 
socialiste.

Mihai VIȘOIU
Foto : Gabriel Leancu
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CONȘTIINȚĂ CRITICĂ Șl RĂSPUNDERE 
in editarea lucrărilor de artă contemporană Teatrele muncitorești, 

centre active de cultură
Purtătoare a unor sensuri morale 

și estetice profunde, capabile să tăl
măcească intr-un sistem propriu de 
semne realitatea românească a aces
tei vremi, arta contemporană e im
plicată în istoria prezentă, in afir
marea unor idei larg cuprinzătoare, 
dind orizontului umanist o înfățișa
re concretă, tălmăcită in linie, cu
loare și volum.

E deci intru totul firesc ca acest 
fenomen să atragă luarea-aminte a 
exegeților. Se cuvine să observăm, 
din capul locului, că redacțiile editu
rilor, ale revistelor și ziarelor, ale 
Radioteleviziunii acordă mai multă 
atenție decît odinioară artei contem
porane românești. Fără îndoială, sîn- 
tem încă departe de momentul in 
care vom putea avea o bibliotecă in
tegrală a monografiilor artiștilor con
temporani ; și, vorbind lucid, așa 
ceva nici nu poate fi imaginat, nu 
s-a realizat nicăieri și niciodată. Cu 
toate că nu trebuie să omitem faptul 
că s-a tipărit un Dicționar al artiști
lor români contemporani (autor Oc
tavian Barbosa), lucrare de referință, 
a cărei utilitate nu poate fi ignorată 
și a cărei a doua . ediție — aflată, 
după cum am înțeles, intr-un stadiu 
avansat de elaborare — va corecta o 
parte însemnată a lacunelor de in
formație și unele ezitări, normale, ale 
judecății de valoare. Dar, nu încape 
discuție, o asemenea carte nu are 
cum suplini analiza aplicată la crea
ția românească de astăzi în ansam
blul ei. la direcțiile fundamentale ale 
stilurilor contemporane, la creația 
unor personalități cu adevărat repre
zentative. E drept, aici intră în joc 
și preferințele fiecărui critic în par
te. discutabile, poate, dar e greu să 
ne imaginăm o conștiință critică atit 
de larg deschisă la "fenomenul artis
tic incit să-și îngăduie să subscrie cu 
egal entuziasm la toate formulele sti
listice. Citeodată, se poate intîmpla 
ca un artist de care criticul a simtit 
cindva că îl leagă afinități sentimen
tale sau ideatice să-l deruteze fie 
printr-o prea mare versatilitate, fie 
prin transformarea sintaxei sale ar
tistice în manieră. Cu aceeași gravi-, 
tate se cuvine să se întrebe insă un 
artist de ce nici un critic nu se de
cide să scrie o carte despre picturile, 
sculpturile sau desenele lui, ca și cri
ticul care nu-și găsește, în larga miș
care artistică de la noi. nici un su
biect in stare să răspundă vederilor 
lui.

Arta contemporană dă glas, desi
gur. acelorași împliniri, gînduri, spe
ranțe si elanuri care desenează 
propriul orizont al făpturii noas
tre. De aceea ni .se pare atit 
de firesc ca în programul edi-

----------------------------------------------------------------------------------------------------- *

Omagiu lui Titulescu MUZEUL SATULUI Șl DE ARTĂ POPULARĂ
în anul sărbătoririi 

centenarului marelui 
om politic Nicolae 
Titulescu, cîteva filme 
de montaj, realizate 
de televiziune, și un 
scurt-metraj docu
mentar al Studioului 
„Sahia", difuzat pe e- 
cranele cinematogra
felor din întreaga 
țară, au „marcat"- e- 
venimentul cu căldură 
și promptitudine. Ca
lități care se cer fie
cărei pelicule ce-și ia 
misiunea, deloc ușoa
ră, de a omagia, prin 
mijloacele atit de e- 
xacte ale documente
lor epocii, o persona
litate care „a făcut e- 
pocă". în cazul nostru, 
o mare gindire diplo
matică românească de 
la începutul secolului 
și un om cu o susți
nută activitate în sluj
ba păcii și a indepen
denței popoarelor. Pa
siunea și rivna de a 
cerceta arhivele ro
mânești . și străine 
pentru a descoperi cît 
mai multe mărturii 
despre viața și activi
tatea lui Titulescu 
(„omul care suferea 
de insomnii lîngă des
tinele țării sale", cum 
frumos îl numea Lu
cian Blaga) revine 
unui experimentat re
gizor al Studioului 
„Sahia", Pompiliu Gil- 
meanu. Portretul ci
nematografic al aces
tei personalități diplo-

matice de renume 
mondial, care, în anii 
grei de ascensiune a 
fascismului a averti
zat de la tribunș Li
gii Națiunilor ' asupra 
marelui pericol, este 
rezultatul mai multor 
ani de documentare și 
călătorii ale echipei 
de filmare române 
prin locurile pe unde

și-a dus fructuoasa sa 
activitate în slujba pă
cii Titulescu : circa 
1 000 de fotografii, 
documente, precum și 
convorbiri filmate cu 
persoane care l-au cu
noscut și admirat pe 
reprezentantul țării 
noastre la Liga națiu
nilor, au fost investi
gate, o parte dintre 
ele concretizindu-se în 
acest prim documen- 
tar-omagial. Dar am
ploarea materialului 
de care dispune echipa 
depășește cu mult spa
țiul unui zbor de 20 de 
minute ; de aceea, o 
colaborare cu stu
diourile de la Buftea 
(Casa de filme cinei) 
cu Studioul „Alexan
dru Sahia“, sub aceeași 
semnătură regizorală, 
ne va oferi, nu peste

H Un echipaj pentru Singapore : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ;
19,30.
fl Iancu Jianu haiducul : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
B Trandafirul galben : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30: 13,30: 15,30;
17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97) — 15 ; 
17.15; 19,30.
H Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94)— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
H Angela merge mai departe : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15.30: 17,30; 19,30. 
B Semnul șarpelui : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
E Sfinx: PATRIA (1186’5) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO- 

turii de specialitate. „Meridiane", 
arta românească de astăzi să iși fi 
aflat, încă de la începutul anilor '60, 
un loc important. începuturile erau, 
desigur, modeste. Dar trebuie să ad
mitem că pliantele tipărite atunci au 
făcut un serviciu real popularizării 
artei contemporane, personalităților 
care ii dau un relief atit de specific.

Privim astăzi la vechea serie a 
„Meridianelor" cu un firesc senti
ment de duioșie, așa cum privim la 
anii adolescenței. însă nu avem cum 
să ignorăm adevărul că. în forma a- 
ceea, de care artiști, critici și editori 
laolaltă erau departe de a fi mulțu
miți, s-a încercat pentru. întîia dată 
să se pună la îndemina publicului 
larg o analiză mai amplă si o colec
ție mai cuprinzătoare de reproduceri 

Opinii de Dan GRIGORESCU

dîn creația unor reprezentanți ai 
mișcării artistice a prezentului. Cu 
mijloacele care stăteau pe atunci la 
îndemina editurii și tipografiilor.'

Alta este, evident, tinuta cărților 
și albumelor de artă contemporană 
românească care se tipăresc sub em
blema „Meridianelor". Și nu numai 
în privința condițiilor grafice : texte
le înseși sint scrise cu mai multă în
țelegere a fenomenului plastic de as
tăzi, a raporturilor lui cu universul 
realului, a semnificațiilor estetice, ci
vice, filozofice cuprinse intr-o operă 
de artă. Se publică mult : oricine se 
apleacă fără prejudecăți și resenti
mente asupra planurilor editurilor 
(plural devenit necesar în ultima 
vreme datorită unei initiative întru 
totul lăudabilă a Editurii „Sport-Tu- 
rism", la care au văzut lumina tipa
rului citeva plachete bine gîndite, 
tehnoredactate cu o anume eleganță, 
dedicate precumpănitor tinerilor, dar 
nu numai lor), oricine — deci — par
curge planurile editoriale și privește 
rafturile bibliotecilor constată cît de 
rodnică e această activitate.

Desigur, centrul de greutate con
tinuă să-l constituie volumele de tip 
monografic. Artiștilor aparținînd di
verselor generații, ilustrînd direcții 
variate ale stilurilor picturii, graficii, 
sculpturii, artelor decorative li s-au 
consacrat albume însoțite de texte — 
unele dintre ele de factură eseistică, 
altele de analize pătrunzătoare ale 
modalităților de expresie stilistică. 
Indiferent, însă, de natura comenta
riului critic, se relevă limpede, in 
cele mai multe cazuri, adecvarea tot 
mai pronunțată la problemele nume- 

multă vreme, prilejul 
unei ample întilniri 
cu Titulescu. Reve
nind însă la „pre
ludiul" documentar de 

* care vorbeam, merită 
semnalată sîrguința cu 
care echipa Studioului 
„Sahia" a reușit să a- 
sigure pe peliculă cî
teva mărturii ale con
temporanilor Iui Titu
lescu, pline de căldu
ră și admirație față de 
această minte ge
neroasă, lucidă, pusă 
cu atîta credința în 
slujba idealurilor țării 
sale.

Titulescu, „înzestrat 
cu o viziune clară și 
profetică asupra isto
riei", a avut dreptate 
— o demonstrează fil
mul — in avertismen
tele lui cu privire la 
pericolul fascist și 
dacă glasul lui ș-ar 
fi făcut cu mai mul
tă atenție ascultat la 
vreme, cine știe ? poa
te omenirea ar fi fost 
scutită de multă su
ferință... Două mari 
idealuri, de pace și 
suveranitate națională, 
pe care marele diplo
mat le-a slujit cu de
votament și luciditate, 
il înfățișează pe Ni
colae Titulescu drept 
un inspirat precursor 
al politicii externe ro
mânești de azi. El s-a 
dovedit un adevărat 
„om trăind în viitor". 

A. MANOIU

DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.
H întoarcerea acasă — 9; 11; 13;
Strada pe care locuim — 15,30; 17,45; 
20 : TIMPURI NOI (15 6110).
■ Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 11;
14,30; 17,15; 20, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (75 77 20) -r 
19,30.
B Logodnica mecanicului Gavrilov : 
COTROCENI (49 48 48) — 13,30; 17,45; 
20.
O Tora '• Tora 1 Tora 1 : SCALA 
(11 03 72) — 9,30; 13; 16,15; 19,15.
B Campioana meg: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Madona Păgină : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84)
— 21.
B Mephisto : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12;' 16; 19.
B Desene animate — 9,15; 10,45; 12,15; 
13,45; 15,15, Un cuib de nobili — 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38).

roase puse de definirea raporturilor 
dintre specificul artei tradiționale ro
mânești și acela al creației contem
porane. Simpla descripție (chiar și a- 
tunci cînd e îmbrăcată într-o formă 
eseistică) apare tot mai rar in cartea 
de artă. Tot așa cum semnalarea a- 
semănărilor, a afinităților — necesa
ră, dar nu suficientă — lasă" tot mai 
mult locul unui studiu al cauzalității 
și al semnificației. în condiționările 
lor multiple, în evoluția lor, determi
nată de importantele mutații inter
venite în mentalitatea socială și — se 
înțelege — inclusiv in aceea a artiș
tilor. Recursul la tradiție, esențial 
pentru păstrarea caracterului unitar 
al unei viziuni naționale, nu e limi
tat la o însușire mecanică a datelor 
stilistice : iată un adevăr asupra «fcă-

rula autorii cărților recent apărute 
au creat un consens aproape unanim. 
Fără a avea intenția să reconstituim 
o listă completă de nume, vom 
observa că dintre aparițiile în 
cele cîteva colecții și serii consacrate 
artei contemporane lipsesc puține 
nume importante. Întîmplarea face 
să știu că acestea șint cuprinse în 
repertoriul de perspectivă bl editurii, 
dar că. deocamdată, nu s-au făcut 
cunoscute propuneri ale unor even
tuali autori. Ceea ce, se înțelege, e 
de natură să atragă atenția critici
lor ; poate că o dezbatere in secția 
de specialitate a Uniunii artiștilor 
plastici va fi de natură să rezolve a- 
ceastă problemă. Dar o carte, orice 
s-ar spune, are nevoie de un autor și 
cred că efortul criticii poate fi mai 
susținut pentru realizarea unui cor
pus de studii în care să se regăseas
că problemele artei românești de as
tăzi.

Tot așa cum e necesară elaborarea 
unor studii de sinteză care să limpe
zească, pe temeiuri stricte, riguroase, 
din perspectiva esteticii noastre, mar
xiste, întrebările pUse de creația pre
zentului. Am trecut de faza „nara
țiunii", a entuziasmelor de o dezar- 

. mantă candoare : lipsa perspectivei 
fată de procesul istoric la care sin- 
tem martori și participant! nu trebuie 
să fie acceptată ca scuză pentru can
tonarea într-o vizionare fatalmente 
fragmentară.

încurajatoare e și atenția acordată 
creației contemporane a artiștilor 
populari. Valorile estetice, perma
nentele ce dau contur și sens tradi
țiilor păstrate in adîncul conștiinței

Nunta țărănească tradițională

„să dea" la teatru — aflăm 
„sufleora" Teodora Nicu, e- 

Scoala populară de artă, 
inclusiv interlocutoarea

Expoziția

Aspect din expoziție Foto : E. Dichiseanu

Nunta a fost considerată unul din
tre evenimentele cele mai importan
te în cadrul comunității rurale tra
diționale, atit pe plan individual, cit 
și pe plan social. în fiecare amtre 
momentele principale ale desfășură
rii ceremonialului — Pețitul și Lo
godna, Chemarea la nuntă, împodo
birea bradului sau steagului, Schim
bul darurilor, Gătirea miresii, băr
bieritul mirelui, Iertăciunile, Conă- 
căria, Cununia, întimpinarea, la casa 
mirelui, Ospățul, Jocul găinii, Un
cropul (petrecerea de după nuntă) — 
valorile etice se împletesc cu cele

PROGRAMUL 1

Telex
Film artistic : „Iți dăruiesc un 
trandafir"
Deschizător de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. B 
o nottă calitate a vieții, o nouă 
calitate umană. Documentar

12,45 Festivalul tinerilor dirijori. Ediția 
a IV-a — Bușteni 1982

13,30 La sfirșit de săptătpînă 
18,35 Săptămîna politică

1001 de seri
Telejurnal B Sport 
Deschizător ,de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. B 
Partid — popor, supremă unitate

LIRA

fi Apașii S FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, GRA
DINA PARC HOTEL (17 06 58) —
21,15.
fi Secretul jurnalului intim 8
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
fi Soarele^ alb al pustiului : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
fi Waterloo : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 12,30; 16; 19.
fi Apa vieții : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
fi Tn arșița nopții : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Cine ești dumneata domnule 
Sorge?: CAPITOL (16 29 17) — 8,30; 
11,15; 14,15; 17,15; 20,15, la grădină — 
21.
fi Bunul meu vecin Sam : CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
fi Frontiera : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

V.

noastre au fost studiate cu rezultate 
dintre cele mai semnificative. La fel 
ca și arta creată de participantii la 
Festivalul național „Cîntarea < Româ
niei", artă căreia Editura „Meridia
ne" i-a consacrat, cu prilejul fiecărei 
ediții, un album cu multe ilustrații, 
apte să sugereze amploarea unui e- 
veniment artistic în care se recunosc 
elanurile epocii noastre. De asemer 
nea, secțiunile rezervate artei con
temporane in albume și mape cu re
produceri dedicate unor teme cu 
semnificație majoră pentru istoria 
națională, pentru spiritualitatea po
porului nostru : „Epopeea indepen
denței in arta plastică românească", 
„Lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională re
flectată în artele plastice". „Omagiu 
țărănimii", „Afișul românesc", „Arta 
naivă in România", „Primitivii pic
turii românești moderne"...

E nevoie, cred, de continuarea mal 
decisă a unei initiative menite să 
completeze imaginea genurilor artis
tice ; in urmă cu cîțiva ani (mai pre
cis in 1976) a apărut o cercetare de
dicată artelor noastre decorative. Dar 
socotesc că va trebui ca aceasta să 
fie urmată de altele în care picturii, 
sculpturii, graficii să 11 se consacre 
studii temeinice. După cum iniția
tiva de a urmări tradițiile artistice 
ale unor străvechi centre de cultură 
românească, deschiderea spre reali
tățile contemporane nu mi se pare 
că ar constitui o preocupare con
secventă a criticii noastre.

Artistul contemporan din România 
ilustrează, cu siguranță, acea admi
rabilă definiție în care Marx il echi
vala pe „homo aestheticus" cu „homo 
faber". Creația lui în lumea formelor 
și a culorilor e întru totul compara
bilă aceleia a oricărui alt creator de 
valori, patriotismul lui se tălmăcește 
intr-un efort pasionat de a spori fru
musețea, de a consolida temeiurile 
adevărului din existența noastră, a 
tuturor. Și ea merită, cu siguranță, 
întreaga luare-aminte a criticului, as
pirația lui de a o înțelege mai bine, 
de a se cultiva, de a-și lărgi orizon
tul ideilor pentru a o putea întimpi- 
na iptr-un chip mai convingător. E- 
xemplul artistului contemporan tre
buie să-i slujească, desigur, și criti
cului : refuzul improvizației (care 
sub pretextul „eseisticii poetice" se 
mai strecoară, nu o dată. în locul 
exegezei responsabile), pasiunea pen
tru noutate, o noutate mereu necesa
ră, mereu actuală, respingerea orică
rei păreri părtinitoare sint condițiile 
unei exegeze folositoare deopotrivă 
artei și publicului care vrea s-o înțe
leagă.

artistice intr-un cadru stabilit prin 
norme tradiționale străvechi.

Expoziția „Nunta țărănească tra
dițională", concepută ca o sinteză a 
acestei manifestări complexe, trece 
în revistă diferitele ei etape de des
fășurare. Ca intr-un complex spec
tacol, costumele sint însoțite de o 
bogată recuzită, care încearcă să su
gereze atmosfera nunții, conjunctura 
și atribuțiile diferitelor personaje, 
convențiile stabilite. Dincolo de mul
tiplele variante locale cunoscute, 
nunta românească prezintă un preg
nant caracter de unitate pe întreg 
teritoriul țării. (Ileana Nune).

19,49 A patriei cinstire. Moment poetic
19,56 Teleenciclopedia
20.20 Ritmuri tinerești
20,35 Film serial : „Filmare în tîrgul li

niștit". Producție a televiziunii 
franceze. Adaptare de Maurice 
Failevic după Jean Lovis Comolll. 
Episodul 1

21.20 Intîlnirea de sîmbătă seara (I)
22,15 Telejurnal
22,30 Intîlnirea de sîmbătâ seara (II)

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal B Sport
19,20

21,20

Portret componistic Theodor Gri- 
goriu
Cum se fac Instrumentele muzi
cale
Pagini muzicale de mare popu
laritate 

22,15 Telejurnal
22,30 Cintece și dansuri populara

18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
fi Trei oameni periculoși : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21. '
fi O fată fericită,: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
fi Atac împotriva lui Rommel : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
fi Căderea imperiului roman ? LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19. 
fi Visul dc argint al alergătorului : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;
19,30; GRADINA GLORIA (47 46 75) —
21.
fi S-a 
(13 49 04) 
20.
fi Cinci
BUZEȘTI (50 43 58)
fi De Ia 9 la 5 : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.

furat o bombă : UNION 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;

pentru infern : GRADINA 
• ---------- 21.

O strălucită inițiativă a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a dus la înteme
ierea de teatre muncitorești pe ma
rile platforme industriale ale Bucu- 
reștiului. acolo unde viața pulsează 
mai intens și la cote din ce în ce 
mai înalte. Apariția acestor adevă
rate focare de cultură s-a dovedit 
a fi pe deplin justificată, devreme 
ce ele au devenit încă de pe acum 
puncte de reper pe harta spiri
tuală a Capitalei. Lor le revine un 
mare rol în modelarea conștiinței 
umane. în educarea morală, este
tică și patriotică a publicului, în 
dezvoltarea personalității fiecărții 
cetățean prin implicarea lui tot 
mai adincă în realitatea socialistă 
a patriei.

După o perioadă de început ex
trem de fructuoasă, unele din cele 
nouă teatre muncitorești existente 
și-au cucerit titlul de glorie ureînd 
pe cel mai înalt podium la ultima 
ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României".

Teatrul muncitoresc al întreprin
derii de confecții și tricotaje Bucu
rești este patronat de Naționalul 
bucuresțean. Reprezentația sub 
genericul „Vînzări-Cumpărări" de 
Dumitru Solomon a fost distinsă 
cu premiul I in cadrul festivalului, 
iar muncitorii, economiștii și ingi
nerii ce alcătuiesc trupa de amatori 
au evoluat de la un spectacol la 
altul cu o tot mai mare siguranță 
si vioiciune în joc. Regizoarea Lia 
Nicolescu a depus o muncă de 
mare migală pentru cizelarea fie
cărui rol în parte, a dovedit multă 
grijă pentru înlăturarea unor ine
rente greșeli de dictie sau mișcare.

Credem că un moment deosebit 
de important in viata acestui teatru 
l-a constituit spectacolul de poezie 
și muzică dedicat lui Bacovia. Am 
asistat la un veritabil act de cul
tură, datorat in mare parte și cali
tății deosebite a „scenariului" con
ceput de Liviu Dorneanu. Un 
cadru scenografic simplu, dispune-r 
rea actorilor în rîndurile publicului 
și folosirea adecvată a luminilor, 
sugerînd sistemul de simboluri și 
culori tipic bacovian, demonstrau

Elevi pe scena Naționalului
Principala sursă de oxigen a 

flăcării unei echipe de amatori este 
animatorul. Pentru elevii de la Li
ceul economic nr. 1 din Capitală, 
acesta („director", „secretar lite
rar". „regizor" și interpret a cite 

două-trei roluri, „maestru" de vor
bire. mișcare și de lumini) este un 
tînăr profesor : Radu Obreja.

înființată anul trecut, echipa da 
teatru de la liceul bucurestean a- 
mintit a jucat mai întîi „Preșul" 
de Ion Băieșu, cu care a obținut 
un premiu la ultima ediție a Fes
tivalului „Cîntarea României". 
Pentru stagiunea aceasta, elevii-ar- 
tisti amatori s-au oprit asupra pie
sei lui Tudor Mușatescu „Titanic 
Vals", Justificarea : desigur, atrac
ția comediei si a unei piese cu o 
tipologie devenită „clasică" ; apoi 
tentația unor compoziții dintre cele 
maț variate (dificile — si totuși nu 
atit de anevoioase cum ar fi reali
zările unor eroi de teatru istoric). 
Noul spectacol are șanse de longe
vitate mal mari ca precedentul, in- 
terpreții nemaifiind în clasa a 
XII-a (ca cei de anul trecut), ci 
mai „tineri" cu un an. Unul-doi 
dintre ei. da. se pare că au de 
Bind ..............de la 
levă la 
Ceilalți.
noastră, iubesc teatrul ca adevărati 
amatori si aspiră să devină eco
nomiști. tehnicieni, ingineri, me
dici, profesori. Au repetat cu pa
siune. timp de aproximativ două

Raspunzînd invitației satelor și 
orașelor Deltei, un grup de cunos- 
cuți actori ai „Teatrului Mic“ din 
București, precum și directorul tea
trului, scriitorul Dinu Săraru, efec
tuează timp de cinci zile, între 
25—30 iulie, un turneu cu un spec
tacol de poezie, muzică și umor în 
localități din Deltă : Pardina, 
Chilia, Sf. Gheorghe, Sulina ele.

Actorii Leopoldina Bălănuță, Mi
tică Popescu, Nicolae Dinică, Ma
riana Cercel, Magda Popovici, Mi
hai Dinvale, Petre Moraru, Rodica 
Negrea, Gheorghe Visu, Dinți M?- 
nolache și Papii Panduru, cărora li 

^se adaugă Nicu Alifantis, îndru- 

Valoarea formativă a istoriei
(Urmare din pag. I)

spiritul înaltelor virtuți morale și po
litice dovedite de-a lungul veacurilor 
în efortul pentru apărarea și afirma
rea ființei naționale, pentru realiza
rea idealurilor de libertate și drepta
te socială. înalta cinstire de care se 
bucură moștenirea noastră istorică 
constituie nu numai expresia unei 
firești venerații față de opera tenace 
și generoasă a înaintașilor, ci și în
țelegerea si asumarea conștientă de 
către generația actuală a obligației 
de a păstra și dezvolta patrimoniul 
moștenit și de a-1 lăsa, la rindul său, 
moștenire celor ce vor urma. „Avem 
datoria să ridicăm pe o treaptă nouă 
și să îmbogățim cu noi cuceriri ma
teriale și spirituale această prețioasă 
moștenire, să ridicăm pe noi culmi 
de civilizație poporul, națiunea noas
tră socialistă" — arătă secretarul ge
neral al partidului. Această legătură 
dialectică intre tradiția istorică, pre
zentul și viitorul tării noastre a de-

ta t r e
■ Teatrul Mic (1174 91, la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Pluralul englezesc 
— 20; (Rotonda scriitorilor din Ciș- 
migiu) : Pămînt de pace și iubire — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
R| Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la a- 
ceeași vîrstă — 19,30.
■ Teatrul satlrlc-muzjcal „C. Tă'na- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) ; Stela,

— (grădina 
la Do- 

Stelele și Boema — 19,30; 
Batlștei) : Funcționarul de 
menii — 20.
■ Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La izvor de dor 
— 18,30.
■ Teatrul evreiesc de stat 
Intr-un ceas bun — 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmlglu) : Tîndală... cloșcă — 
19,30,

română“ 
și cintec

(20 39 70) :

I
că se poate crea un lucru inedit 
acolo unde există inventivitate, pa
siune, dragoste și talent.

Ne vom opri in continuare la un 
alt colectiv, la fel de tînăr, la fel 
de entuziast și aflat sub aceeași 
directă îndrumare a primei noastre 
scene: Teatrul muncitoresc al Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii". 
Preocuparea de seamă a acestui 
colectiv, condus de neobositul actor 
Victor Moldovan, este de a înfățișa 
spectatorilor eroi viabili. apropiat) 
ca structură și'experiență de viață 
cu toți cei ce alcătuiesc marea și 
nobila familie a tipografilor. Ulti
ma premieră. „O aventură pe bu
zunarul vieții" de Aristide Butuno- 
iu a constituit un exemplu de 
conștiinciozitate artistică și seriozi
tate în muncă. Grupul de artiști a- 
matori nu s-a temut „să riște" cu 
un debutant într-ale dramaturgiei, 
obținînd, cu spectacolul lor, un mare 
succes de public. Piesa, cți puter
nice accente moralizatoare, este o 
satiră la adresa unor vicii, a unor 
mentalități retrograde în . viată si 
în muncă.

Un alt colectiv harnic e cel al 
Teatrului muncitoresc de pe plat
forma Măgurele, patronat de Tea
trul „Bulandra". Aici se vădește o 
mare grijă în transpunerea scenică 
a unor piese scrise de dramaturgi 
consacrați, ca l’aul Everac sau 
Mircea Radu Iacoban. Forțele ac
toricești ale acestui teatru sint so
lide. iar îndrumarea lor de către 
regizorul Petre Popescu face ca în 
momentul actual „Orașul fizicieni
lor" să dispună de cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea unor 
variate activități artistice.

Ar trebui să existe o legătură mai 
strînsă între toate teatrele, pentru 
ca exemplul celor fruntașe să le 
trezească la realitate și pe cele 
căzute în inerție. Pentru ca toate 
teatrele muncitorești să devină o 
realitate, avem nevoie nu de risipi
rea eforturilor, ci de reîmprospăta
rea forțelor capabile să reia mereu 
de la capăt lungul drum al muncii 
in slujba adevărului și a frumo
sului.
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I
Raluca TULBURE I

I
luni. în genere după practică si cu 
regularitate săptămînală. Cum li 
s-a părut munca actoricească ? Pa
sionantă. desigur ; începînd cu stu
diul textului și situării literare 
(programul de sală conține o pre
zentare semnată Rodica Butnaru) 
Si continuind cu efortul conturării 
..lumii" evocate de Tudor Mușa
tescu.

...Spectacolul începe... Pătrundem 
în familia lui Spirache. în atmos
fera ei specifică, în relațiile ce 
s-au instaurat. Sigur, pentru un 
ochi mai exigent, ritmul nu e i- 
deal. unele roluri sint mai simplist 
redate, unele naivități de regie 
șint certe. Mai presus de rezerve, 
spectacolul stîrnește însă simpatia 
prin cursivitate, măsura relevată 
de interpret!, acuratețea cu care e- 
levii încearcă șă descifreze si să 
restituie un text, trăind alte vieți 
și situații.

Un aspect potabil : cinci specta
cole cu „Titanic Vals". în interpre
tarea echipei de la Liceul econo
mic 1, au avut loc în Sala „Atelier" 
a Teatrului National. Așteptăm 
gesturi de asemenea generozitate 
(bineînțeles întemeiate pe o si mai 
mare exigentă în privința valorii) 
si din partea altor scene ale țării, 
A juca. în calitate de amator, pe o 
scenă consacrată este o postură ce 
onorează, obligă si angajează pe 
mai departe.

Natalia STANUL
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mâți de regizoarea Cătălina Bu- 
zoianu, au pregătit pentru specta
torii din acest pitoresc colț de țară 
un spectacol de divertisment care 
să se poată desfășura nu numai pe 
scenă, ci și în mijlocul naturii, 
apelor și al stufului Deltei. Actorii 
„Teatrului Mic" vor oferi, așadar, 
cite o seară de artă unui public 
aparte, celor care, muncind din 
zori pînă la apusul soarelui pe 
oglinda apelor Dunării, vin — prin 
natura' împrejurărilor — mai rar la 
teatru, dar pu ipheșc, tțe aceea, mai 
puțin poezia, muzica, umorul și pe 
actori.

I
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I
venit în_ etapa actuală o componentă 
esențială a dezvoltării conștiinței so
cialiste, o forță spirituală a dinami
zării eforturilor și creației întregului 
popor in înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Istoricilor le revine datoria de 
onoare de a răspunde însuflețitului 
apel al secretarului general al parti
dului, intenșificindu-si și unificin- 
du-și eforturile pentru a reda pe baza 
faptelor, a documentelor, a realității 

viata, munca Si lupta poporului 
nostru, istoria sa unică din cele mai 
îndepărtate timpuri pînă în zilele 
noastre. în îndeplinirea înaltelor o- 
bhgații ce le revin, ei beneficiază 
de teza de remarcabilă însemnăta
te formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea abor
dării și tratării unitare a dezvoltă
rii multilaterale a societății pe te
ritoriul României, de a integra e- 
nergic, ca parte componentă insepa
rabilă a acesteia, activitatea Partidu
lui Comunist Român, a mișcării 
muncitorești revoluționare. Aceasta 
își are temeiul în însăși obiectivita
tea realității noastre istorice. Po
porul nostru are în adevăr o singură 
istorie, tn cadrul ei. în procesul lup
telor revoluționare, s-a născut Parti
dul Comunist Român; istoria sa se 
identifică cu istoria națiunii noastre, 
activitatea partidului așezindurși pe
cetea distinctă pe o lungă perioadă 
a istoriei.

De aceea, istoria trebuie să oglin
dească întreaga dezvoltare a poporu
lui nostru și să pună în valoare 
în mai mare măsură decît a făcut-o 
pînă acum valențele sale științifice, 
ideologice și educativ-patriotice. con
tribuind, astfel la mersul ascendent 
al României pe calea socialismului, a 
progresului și civilizației contempo
rane. Acestui îndemn al secretarului 
general al partidului ii va da viată, 
cu statornicie, întregul nostru front 
istoriografie.
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“IFAPTUL
DIVERS

I

I
Au „recepționat" 
...primul loc

în jurnalul vacanței din acest 
an, purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor din Tr. Măgurele au 
înscris un succes de prestigiu : 
reprezentativa casei pionierilor 
și șoimilor patriei a cucerit, 
intre altele, două locuri întîi la 
festivalul-concurs tehnico-apli- 
cativ ce a avut loc la Sibiu. 
Totul în condițiile cînd „concu
rența" a fost mare : au parti
cipat 11 județe. Printre premiați 
s-au aflat echipa de fete și eleva 
Adirța Tarla (la individual), 
laurii fiind primiți in ambele 
cazuri la proba de radiogonio- 
metrie operativă. De unde se 
vede, încă o dată, că și fetele au 
înclinații pentru sporturile apli
cative.

I
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Dilemă I
T ulc e a. Dls-de-dimineață. 

Cînd să se apuce de treabă, șo
ferul de pe autobuzul Trustului 
I.A.S. din localitate, stupefiat, a 
constatat că-i dispăruse autobu
zul din garajul unității. Caută 
ici, caută colo, în cele din urmă 
autobuzul a fost găsit. S-a con
statat că fusese furat noaptea 
din garaj. De cine, cum ? Făp
tașul s-a arătat singtir și imediat 
în fața superiorilor. Era Ștefan 
Petraru, lucrător la aceeași uni
tate. întrebat de ce a plecat din 
unitate cu autobuzul, Petraru a 
spus că a vrut să-l pedepsească 
pe paznic. Pentru că, zicea el, 
dormea atit de profund incit 
nici nu l-a simțit cînd a ieșit 
pe poartă cu ditamai namila de 
mașină. Conducerea, unității sță 
în dilemă : pe cine să pedep
sească 1

I
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IIși așteaptă 

porția
Deși angajat să lucreze ziua . 

la I.S.C.I.P. Brăila, Tăgirță Ionel 
s-a gindit că n-ar fi rău să se 
ocupe și noaptea cu ceva tre
buri. Necurate, firește. In acest g 
scop a făcut un apel călduros 
la prieteni de-ai lui, „oameni de 
nădejde" : Adrian Necra, Marcel 
Ficiu, Ilie Anton și Adrian Ne- 
goiță. Porniți împreună la „trea
bă" au și înșfăcat de prin curțile 
megieșilor trei grăsuni. Godacii 
însă, neimpăcindu-se cu soarta, 
au început să guițe cu dispera
re. Ce să facă atunci cei cinci 1 
I-au căsăpit pe loc, i-au bă
gat in tăglrțe, urmind să „facă 
partea" mai tîrziu. Numai că li 
s-a barat drumul, iar cei cinci 
au fugit ca iepurii. Dar nu chiar 
ca iepurii, că tot au fost prinși. 
Acum așteaptă să-și primească, 
fiecare, partea cuvenită. Nu cea 
pusă deoparte... ,

I
I
I
I
I
I
IJoaca

nevinovata ?
„în ziarul „Cuvîntul Nou" de 

la Sf. Gheorghe, județul Covas- 
na, este relatat un fapt intimplat 
în municipiul reședință de județ. 
Cinci copii, între 9 și 11 ani.i se 
jucau in aer liber într-o zij de 
vacanță. Dar nu s-au mulțumit 
cu o joacă nevinovată. Să zicem 
cu mingea, sau de-a v-ați as- 
cunseleal S-au hotărit să „pro
ducă" ceva „ca-n filme". Și au 
început să care și să așeze dife
rite obstacole pe calea ferată', să 
vadă... cum le taie trenul. Noroc 
că această ciudată preocupare 
de vacanță a fost observată la 
timp de trecători. Sperăm că 
această întîmplare va da serios 
de gindit părinților, care nu în
totdeauna se interesează cum 
și „de-a ce" se joacă copiii lor...

I
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II Două expoziții

I simultane I
O expoziție recent organizată 

lă galeriile filialei locale a U.A.P. 
din Șatu Mare cu lucrări ale ar
tistei Gloria Cristina Obrișa 
avea să știrnească un interes 
aparte și să se bucure de 
o atractivitate deosebită. Moti
vul : autoarea a ținut să expună 
de data aceasta lucrări perso
nale, dar și lucrări ale celor 
mai talentate eleve (formate și 
îndrumate sub atenta ei grijă) 
de la Școala generală din co
muna Micula. Mai mult decit 
atit, la vernisaj au fost pre
zentate și micile artiste din 
Micula (elevele Mariana Bococi, 
Dorina Mureșan, Voichița Co- 
drea, Viorica Cin, Angela Pe- 
dac, Ana Trăinișan, Maria Onc- 
sa), care s-au putut astfel bucu
ra direct de aprecierile pu
blicului. Artista susține că ele
vele sint pe cale să-și întreacă 
profesoara. Deci pe lingă lu
crări, a fost expus și spiritul de 
generozitate pedagogică.

I
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Are balta pește
Permis să ai, că balta are 

pește. Așa ne informează Dumi
tru Vîrbau, președintele filialei 
Giurgiu a Asociației vinătorilor 
și pescarilor sportivi. în acest 
sezon, asociația beneficiază de o 
stație de reproducție artificială 
cu o capacitate de 30 milioane 
de alevini de toate speciile pen
tru apele de șes : caras, crap, 
știucă,* șalău, biban și gustoasa 
plătică. Adăugați la aceasta fap
tul, nu neglijabil, că pescarilor 
le stau la dispoziție 114 ha de 
luciu de apă, la care se adaugă 
75 km cursul Dunării care 
trece prin județ. Permis să fie. 
că are balta pește. Și să mai fie 
ceva : pricepere pescărească. Și 
răbdare! Că povești pescărești 
vor fi cu,siguranță.

I

I

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil*

I
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Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Grișa Filipov

încheierea convorbirilor oficiale
La București s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Grișa Filipov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere deplină și stimă 
reciprocă, cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat satisfacția pentru conținu
tul și rezultatele vizitei, subliniind că 
aceasta va contribui la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor multilaterale 
româno-bulgare în spiritul documen
telor semnate la cel mai înalt nivel.

Amplul dialog prilejuit de vizită a 
determinat identificarea'unor noi po
sibilități de adîncire și diversificare 
a colaborării și coope'rării economice 
bilaterale, in concordanță cu poten
țialul industrial pe care îl deține fie
care din țările noastre, de lărgire a 
conlucrării pe tărîmul științei și cul
turii, al turismului și în alte sfere de 
activitate de interes comun.

Cei doi șefi de guverne au expri
mat hotărîrea de a finaliza cit mai 
curind acțiunile convenite și de a 
asigura transpunerea lor in viață în 
interesul construcției socialismului in 
cele două țări, al adîncirii relațiilor

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România 
a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, 

tovarășul Grișa Filipov
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Grișa Filipov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a efectuat o vi
zită . oficială de prietenie in Republi
ca ' Socialistă România, în zilele de 
22-423 iulie 1982.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe to
varășul Grișa Filipov. în cadrul în
trevederii, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
avut loc un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea și aprofundarea in 
continuare a relațiilor de prietenie 
tradițională și colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, din
tre popoarele român și bulgar.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Grișa Filipov, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
înaltul oaspete a vizitat unități eco
nomice și obiective s' cial-culturale 
din Capitală, fiind Litîmpinat pre
tutindeni cu sentimente de ospitali
tate și stimă.

între primul ministru al Guvernu
lui Republic'. Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, și 
președinție Consiliului de Miniștri 
al Rerublicii Fopulare Bulgaria, to- 
vară'jl Grișa Filipov, au avut loc 
convorbiri, care s-au desfășurat în- 
♦,-o ambianță prietenească, de sti
mă, încredere și înțelegere reciprocă. 
S-a efectuat o informare reciprocă 
asupra preocupărilor actuale ale 
celor două țări în construcția socia
listă, au fost examinate stadiul și 
posibilitățile de dezvoltare în conti
nuare a relațiilor bilaterale și s-a 
făcut un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție cursul mereu ascendent al 
relațiilor tradiționale de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria pe baza 
trainică a principiilor și țelurilor 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din noiembrie 1970, 
în soiri tul înțelegerilor și hotărîrilor 
cont Site la nivel înalt.

Ambele părți au evidențiat rolul 
hotăritor al relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, al întîlnirilor frecvente 
și convorbirilor rodnice dintre con
ducătorii celor două partide și state, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, pentru extin
derea și adîncirea continuă a priete
niei și dezvoltarea multilaterală a 
colaborării româno-bulgare.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
cu satisfacție că hotărîrile și înțele
gerile convenite la nivel înalt se în
deplinesc cu succes. Se desfășoară 
activ legăturile politice româno-bul
gare, întîlnirile, schimbul de expe
riență și consultările bilaterale între 
reprezentanții conducerilor de partid, 
parlamentelor și guvernelor, ai orga
nizațiilor politice și obștești. S-a 
exprimat dorința reciprocă de a in
tensifica in continuare această cola
borare.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat o analiză amplă a stadiului și 

de prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Bulgaria.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
șefi de guverne au semnat iProtoco- 
lul cu privire la rezultatele dialogu
lui purtat și au adoptat comunicatul 
vizitei.

în prezența celor doi prim-miniș
tri, tovarășii Trandafir Cocârlă, mi
nistrul energiei electrice, și Nikola 
Todoriev, ministrul energeticii, au 
semnat Convenția între Guvernul 
Republicii Socialiste România- și Gu
vernul Republicii Populare Bulgaria 
privind colaborarea în construcția și 
exploatarea instalațiilor pentru trans
portul energiei electrice din U.R.S.S. 
pentru Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria.

Plecarea
Președintele Consiliului de . Miniș

tri al Republicii Populare Bulgaria, 
Grișa Filipov, care, la invitația pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin 
Dăscălescu, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, a 
plecat, vineri după-amiază, spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogăl'niceanu, tovarășul Grișa Fili
pov, ceilalți oaspeți bulgari, au fost 
salutați cu deosebită cordialitate de 

posibilitățilqr de dezvoltare și diver
sificare continuă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, a schim
burilor comerciale, a cooperării și 
specializării în producție. S-a con
statat cu satisfacție că aceste relații 
au cunoscut o dezvoltare continuă, 
ca urmare a activității desfășurate 
de ambele părți pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate la nivel 
înalt. A fost apreciată pozitiv activi
tatea Comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare economică și tehni- 
co-științîfică, a ministerelor și orga
nizațiilor economice din România și 
Bulgaria.

Totodată, părțile au relevat că po
tențialul economic și tehnico-științi- 
fic al celor două țări, vecinătatea 
geografică, experiența și rezultatele 
colaborării bilaterale de pină acum 
oferă posibilități pentru găsirea de 
noi forme și căi mai eficiente, reci
proc avantajoase .pentru dezvoltarea 
în ritm sporit a colaborării economi
ce. astfel încît să .șez asigure realiză^ 
rea volumului schimburilor ide 'măr- ■ 
furi prevăzut pentru actualul cinci
nal și creșterea sensibilă a ponderii 
livrărilor j-eciproce pe bază de coope
rare și specializare în comerțul bila
teral.

S-a subliniat că obiectivele econo
mice care se construiesc sau se vor 
realiza prin eforturi comune repre
zintă forme noi de colaborare între 
țări vecine și au o mare importanță 
politică pentru întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare. Organele 
de resort din cele două țări au fost 
însărcinate să întreprindă măsurile 
necesare pentru realizarea lucrărilor 
prevăzute la aceste obiective.

A fost relevată, totodată, însemnă
tatea deschiderii reciproce de expo
ziții ale realizărilor economiilor na
ționale,— a Bulgariei la București 
și a României la Sofia.

Primii miniștri au convenit măsuri 
pentru contractarea integrală și in
tensificarea realizării schimburilor de 
mărfuri prevăzute pentru 1982, pre
cum și pentru încheierea Protocolu
lui comercial și accelerarea contrac
tării mărfurilor pentru anul 1983.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită realizării acțiunilor de 
cooperare și specializare în producție 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii și electronicii, energiei 
electrice, .metalurgiei, chimiei și în 
alte ramuri. S-a stabilit ca ministe
rele de resort să ia măsuri" pentru 
realizarea acțiunilor convenite și spo
rirea pe iaceastă bază a livrărilor re
ciproce de mașini și utilaje și să în
cheie noi convenții de cooperare și 
specializare în domeniile mijloacelor 
de automatizare și tehnicii de calcul, 
precum și al mașinilor agricole. S-a 
convenit, de asemenea, să se exami
neze posibilitățile de colaborare pen
tru punerea in valoare a unor resur
se de materii prime din zona de 
frontieră.

S-a subliniat că este necesar să se 
desfășoare o activitate practică mai 
susținută pentru dezvoltarea colabo
rării româno-bulgare pe terțe piețe, 
îndeosebi prin societatea mixtă re
cent înființată în acest scop.

Părțile au apreciat rezultatele ob
ținute în colaborarea tehnico-științi- 
fică bilaterală și au accentuat nece
sitatea ca cooperarea în cercetarea 
științifică și tehnologică să fie pusă 
într-o legătură tot mai strinsă cu 
acțiunile de cooperare și specializare 
în producție.

în tftnpul vizitei au fost semnate 
Convenția interguvernamentală pri

Depunerea unei 
coroane de flori

Tovarășul Grișa Filipov, președin
tele Consiliului de Miniștri ăl Repu
blicii Populare Bulgaria, a depus, vi
neri dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru Nec- 
șoiu, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., general- 
locotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major.

Au fost de față persoanele oficiale 
care însoțesc pe premierul bulgar, 
ambasadorul României la Sofia și 
ambasadorul Bulgariei la București.

spre patrie
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, de 
tovarășii Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-ministru, Ion Stoian. președin
tele Consiliului popular al județului 
Constanța, de miniștri și alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia, și To
dor Stoicev, ambasadorul Bulgariei 
la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

vind colaborarea în construirea și 
exploatarea instalațiilor pentru trans
portul energiei electrice din U.R.S.S. 
pentru Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria și 
înțelegerea privind cooperarea și co
laborarea tehnico-științifică directă în 
domeniul cercetării, proiectării și 
tehnologiei in industria chimică.

Primii miniștri ai celor două gu
verne au reafirmat hotărîrea celor 
două țări de a contribui și în viitor 
la dezvoltarea colaborării in cadrul 
C.A.E.R., pentru îndeplinirea Pro
gramului complex și a programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung.

Au fost evidențiate rezultatele ob
ținute in dezvoltarea legăturilor cul- 
tural-științifice, a colaborării în do
meniile învățămîntului, artei, presei 
și radioteleviziunii, sportului și sănă
tății, precum și în extinderea schim
burilor turistice. S-a apreciat că Pro
gramul de colaborare, cultural-știin- 
țifică pîriă în 1985 și' alte .'dbcujhente 

' db cblabqrare încheiate " Intre’,: cjețe 
două țări reprezintă o bază cores
punzătoare pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării în aceste 
domenii, pentru extinderea cunoaște
rii reciproce a realizărilor celor două 
popoare în construcția socialistă, a 
valorilor lor materiale și spirituale.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele internaționale, 
primul .ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria și-au 
exprimat satisfacția pentru conlu
crarea dintre cele două țări, precum 
și cu alte state în cadrul Tratatului 
de la Varșovia, în lupta comună pen
tru pace, destindere, dezarmare și 
colaborare internațională: S-a evi
dențiat, de asemenea, însemnătatea 
colaborării dintre cele două țări, pre
cum și cu alte state în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite și al altor 
foruri internaționale, pentru soluțio
narea pașnică a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru întă
rirea înțelegerii și securității inter
naționale.

Cei doi prim-miniștri au reafirmat 
hotărîrea guvernelor român și bulgar 
de a acționa și în viitor pentru trans
formarea regiunii Balcanilor într-o 
zonă a colaborării și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare, ca parte a 
procesului de edificare a securității 
în Europa, a întăririi păcii și colabo
rării între popoare.

Cei doi șefi de guverne au semnat 
un Protocol privind rezultatele con
vorbirilor avute.

Primul ministre al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Grișa Filipov, și-au exprimat satis
facția în legătură cu rezultatele rod
nice ale convorbirilor avute și au 
subliniat convingerea lor că acestea 
vor contribui la aprofundarea în 
continuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre po
porul român și poporul bulgar.

în numele Guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Grișa 
Filipov a adresat invitația ca tova
rășul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, să efectueze o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în încheierea vizitei oficiale pe care am efectuat-o în țara dumnea

voastră, doresc să vă mulțumesc foarte sincer pentru primirea călduroasă 
pe care mi-ați 'rezervat-o în timpul șederii mele in România.

Am dat o mare apreciere prilejului de a vă întilni și de a aborda cu 
dumneavoastră probleme de interes comun. Am reținut cu cel mai mare 
interes opiniile dumneavoastră asupra problemelor cu care este confruntată 
în prezent comunitatea internațională. Vă sînt, pe de altă parte, foarte 
recunoscător pentru reafirmarea sprijinului pe care îl acordați Organizației 
Națiunilor Unite în misiunea sa dificilă de menținere a păcii.

Soția mea mi se alătură în a adresa, doamnei Ceaușescu și dumnea
voastră personal, mulțumirile noastre deosebite pentru generoasa dumnea
voastră ospitalitate.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai sincere urări de fericire personală 
și de prosperitate pentru poporul român, precum și asigurarea celei mai 
înalte considerații.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Recepție la Ambasada Republicii Arabe Egipt
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Egipt; ambasadorul a- 
cestei țări la București, Mohamed 
Wafik Hosny, a oferit, vineri după- 
amiază, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Vlad, ministrul petro
lului, Ion Stănescu, ministru, șeful 
Departamentului pențru construcții 
în străinătate, Gheorghe Cioară, mi
nistru secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo-

Cronica
Cu ocazia apropiatei sărbătoriri a 

celei de-a 29-a aniversări a asaltului 
cazărmii Moncada — Ziua insurec
ției naționale cubaneze — vineri' 
după-amiază a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul că
reia ziaristul Aurel Dumitrespu a 
prezentat impresii de călătorie din 
Republica Cuba.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
DINAMOVIADA" (juniori).Fotbal:

Vineri au continuat în Capitală 
meciurile competiției internaționale 
de fotbal (juniori) din cadrul „Di- 
namoviadei'1. Rezultate tehnice : Dy
namo (R.D. Germană) — Ujpesti 
Dozsa (Ungaria) 0—0 ; Dinamo 
(România) — Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) 5—0 (3—0) ; Amnokan 
(R.P.D. Coreeană) — Levski Spartak 
(Bulgaria) 2—1 (2—0) ; Gwardia (Po
lonia) — Dinamo (U.R.S.S.) 0—0.

Tenis: „CUPA SOMEȘUL" pentru copii și tineret
Peste 200 de copii și juniori din 

14 județe ale țării s-au întrecut, zi
lele aceșjțeș.lij. Șatu. Murg, Jn .cadn.il.' 
competiției de țenis de cîmp dotată 
cu' „Cupa Someș", ultima dintr-uii 
circuit de trei turnee internaționale. 
(Celelalte două : „Cupa Dr. Petru 
Groza" — la Oradea și „Cupa texti- 
liștilor" — la Arad). La aceste între
ceri au luat parte și tineri sportivi 
din R. P. Ungară. Competiția de la

în cîteva
• După 9 runde și disputarea par

tidelor întrerupte, în turneul inter
zonal feminin de șah de la Bad Kis- 
singen (R.F.G.) conduce marea maes- 
tră româncă Marina Pogorevici cu 7 
puncte, urmată de Lemaciko (Bulga
ria), Semenova (U.R.S.S.), Hund 
(R.F.G.) — 6,5 puncte.
• gineri în cadrul campionatelor 

mondiale de scrimă de la Roma au 
început întrecerile probei de sabie pe 
echipe. Rezultate tehnice : România 
— Austria 9—5 ; Franța — România 
9—4 ; România — Luxemburg 9—6 ; 
Franța — Austria 9—1 ; . Elveția — 
Japonia 8—1 ; Cehoslovacia — Cana
da 9—3 ; Polonia — Spania 9—2 ; Po
lonia — Suedia 7—5.
• în sferturile de finală ale tur

neului feminin de tenis de la

Astăzi — ultima zi 
de participare 
la Tragerea 

Extraordinară LOTO
De la agențiile Loto-Pronosport 

se mai pot procura doar astăzi bi
lete cu numerele preferate pentru 
tragerea extraordinară Loto a ve
rii, care va avea loc mîine 25 iu
lie 1982. Se reamintește că — în ca
drul a 12 extrageri în patru faze, 
cu un total de 120 numere — par- 
ticipanții au posibilități multiple de 
a obține autoturisme „Dacia 1300“, 
mari cîștiguri în bani și excursii 
peste hotare. La tragerile Revelio
nului și Mărțișorului din acest an, 
desfășurate după aceeași formulă, 
au fost atribuite peste 200 000 de 
cîștiguri, între care 48 de autotu
risme și numeroase excursii peste 
hotare. Biletele de 25 lei varianta, 
achitate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută, au drept de participare 
la toate extragerile. Un prilej pen
tru orice participant de a se numă
ra printre marii cîștigători la prima 
tragere extraordinară Loto a sezo
nului estival I 

gie, Ion M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
șj organizații obștești, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au foșt prezenți _ dr. Humberto 
Castello, ambasadorul'Cubei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
Cu același prilej, a fost deschisă o 

expoziție docmentară înfățișînd as
pecte ale dezvoltării economice și 
sociale a Republicii Cuba. La verni
saj au rostit alocuțiuni loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S., și ambasado
rul Cubei în țara noastră.

(Agerpres).

Astăzi este zi de odihnă. Compe
tiția se va încheia duminică pe sta
dionul Dinamo odată cu desfășura
rea finalei competiției între echipele 
Dinamo (România) și Gwardia (Po
lonia). Jocul va începe' la ora 17,45 și 
va avea în deschidere de la ora 16 
meciul pentru locurile 3—4 : Dyna
mo (R.D. Germană) — Amnokan 
(R.P.D. Coreeană).

Satu Mare a relevat existența unei hi 
adevărate pleiade" de talerii^', din '■ 
riadul...cărora.'sș'au remarcat., j.h.: xnod ; 
deoshbit : Vbra Csipler („Sănătatea" 1 
— Satu Mare), Otilia Pop („Progre
sul" — București), Gabriela Popa 
(„Dacia" — Galați), Nicolae Hari 
(„Progresul" — București"), George 
Cosac (C. S. școlar — Constanța), 
Zoltan Takacs (U. T. Arad) și alții. 
(Octav Grumeza).

rînduri
Kitzbuehel (Austria), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a -eliminat-o 
cu 6—1, 3—6 6—2 pe campioana 
Greciei, Annini Kanellopoulos.
• în cadrul competiției naționale 

„Daciada", la Iași au început vineri 
campionatele naționale de ciclism 
pentru juniori mici. Proba pe echipe 
contra-cronometru (40 km) a fost 
cîștigată de formația C.S. Brăila cu 
timpul de lh 00’ 09’’. Duminică are 
loc proba de semifond.

• Duminică la Tg. Mureș va avea 
loc întîlnirea internațională amicală 
de volei dintre echipele masculine 
ale României și Poloniei. Jocul va 
începe la ora 11. Cele două formații 
se vor mai întîlni în zilele de 27 șî 
28 iulie la Bistrița.

(Agerpres)

Constructorii desferecă noi izvoare
(Urmare din pag. I)
aici. „Colecționar" de... 
meserii. Pe toate și le-a 
însușit muncind. Cu cinste 
se rostesc în graiul fapte
lor de muncă și nume ca 
Miklds Francisc, maistru 
mecanic, Szoke Nicolae și 
Șzbke Francisc — primul 
venit de prin Salonta, cei
lalți doi, frați, din partea 
Huedinului.

Prin efortul întregului 
șantier se transformă sub 
ochii noștri peisaje, oa
meni și destine. Pe locuri 
cîndva singuratice răsar și 
urcă spre lumină noi așe
zări, conectate la pulsul 
țării. Cine a auzit dincolo 
de hotarele lor de Valea 
Bisericii, Lorău, Cîrligate 
sau chiar de Munteni — 
cătune abia încropite ? Și, 
iată-le, de acum, devenind 
toponimice de referință. La 
fel și alte așezări din zo
nele învecinate, ca Dră- 
gan, Scrind, Zărnișoara, 
Secuieu. Descendenți din

Din viața partidelor
comuniste și muncitorești

P.C. DIN JAPONIA:

Pe primul plan - lupta pentru, apărarea păcii, 
pentru prevenirea războiului nuclear
In cadrul pregătirilor pentru cel de-al XVI-lea Congres al Partidului 

Comunist din Japonia, ale cărui lucrări vor începe la 27 iulie, la Tokio 
a avut loc plenara Comitetului Central al partidului, care a adoptat in 
unanimitate textul proiectului de rezoluție ce va fi supus spre aprobare 
forumului suprem al comuniștilor japonezi.

în primul capitol, intitulat ..Situa
ția mondială și sarcinile internațio
nale ale P.C.J.", documentul arată : 
„Referindu-se la crizele care con
fruntă sistemul capitalist mondial, 
cel de-al XV-lea Congres al partidu
lui sublinia că sistemul capitalist 
parcurge «o criză istorică de propor
ții deosebite, comparabilă cu crizele 
din perioadele primului și celui de-al 
doilea război mondial, criză care 
acum afectează toate aspectele vieții 
politice și economice-. In cei peste 
doi ani care au trecut de atunci, 
evoluția situației internaționale a 

-dovedit că aprecierea a fost corectă. 
După cea de-a doua criză a petro
lului, economia sistemului capitalist 
mondial a intrat într-o. depresiune 
etice s-a generalizat. Comerțul mon
dial a scăzut, iar supraproducția a 
devenit o problemă serioasă. în Sta
tele Unite și în special în Europa 
occidentală, șomajul a crescut masiv, 
atingînd acum cel mai înalt nivel de 
la război. într-un mare număr de 
țări, depresiunea este inkoțită de o 
rată înaltă a inflației și de eșecul 
politicilor financiare, ceea ce con
tribuie la înrăutățirea crizei. în aces
te condiții, tot mai mulți sînt aceia 
care vorbesc că în prezent există 
pericolul declanșării unei crize mon
diale ca cea din anii ’30".

„încercările celor șapte țări capi- 
liste cele mai dezvoltate de a estom
pa efectele crizei printr-o largă' 
cooperare între ele — continuă pro
iectul de rezoluție — au arătat că a- 
cestea se învîrt într-un cerc vicios 
și că, în loc să se îmbunătățească, 
situația se înrăutățește". Ca dovadă, 
documentul citează faptul că din 
1975, de cind statele respective se în- 
tîlnesc anual Iq, nivel înalt, șomajul 
a crescut în toate ceje șapte țări de 
la circa 8,5 milioane — cit era in 
1975 — la mai mult de 20 milioane 
în prezent. Documentul menționează 
în continuare și alte consecințe ale 
agravării crizei sistemului capitalist 
mondial : vechea ordine economică 
internațională a început să se pră
bușească ; competiția pentru piețe a 
făcut să crească „fricțiunile comer
ciale" între întreprinderile japoneze,, 
americane și vest-europene ; s-au a- 
gravat dificultățile țărilor în curs de 
dezvoltare — în ultimii zece ani da
toriile lor externe crescînd de la 87 
I9 524 miliarde dolari in 1981 ; po
trivit statisticilor Băncii mondiale, 
circa 750 milioane persoane din ță
rile slab dezvoltate trăiesc în „sără
cie absolută", urmînd ea acest număr 
să crească cu încă 100 milioane pină 
Ia sfîrșitul secolului.

.. . în continuare, proiectul de rezolu
ție. arată că cercurile imperialiste 
căută, șă iasă dip criză pe calea ți
nui program masiv de înarmare, 
printr-o politică agresivă, războinică, 
făcînd să planeze asupra tuturor po
poarelor lumii pericolul grav al iz
bucnirii unui război nuclear. „Nu 
trebuie niciodată uitat că situația de 
criză economică din anii ’30 a de
terminat creșterea forțelor fascismu
lui și militarismului, a împins cercu
rile conducătoare japoneze în războ
iul de agresiune împotriva Chinei și 
a dus apoi la declanșarea celui de-al 
doilea război mondial" — subliniază 
documentul.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24 

iulie, ora 21 — 27 iulie ora 21. Ia țară : 
Vreme schimbătoare, cu cer variabil. 
Innotări mal accentuate stf vor produce 
în zonele <le deal și de munte și in 
nordul țării, unde vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de aver
se însoțite de descărcări electrice. In 
rest — ploi Izolate. Vîntul va sufla

bravii moți, scăpați pen
tru totdeauna de spec
trul „sărăciei lucii" — de 
care scria Geo Bogza — 
nu mai sînt nevoiți acum 
să bată drumurile țării. 
Sute și mii de oameni de 
prin împrejurimi și-au gă
sit noi rosturi, ce-i leagă și 
mai strîns de glia străbu
nă. Peste arhaice îndelet
niciri — acum eu valoare 
mai mult pitorească — se 
suprapun profesii moderne, 
din sfera energeticii și nu 
numai. Localitatea Remeți 
— cătunul de odinioară, 
devine un orășel, liliputan 
deocamdată, dar cu atribu
tele unei așezări urbane. 
Blocuri ca niște vile, școa
lă de 10 ani, cu etaj, așe- 
zămînt de. cultură, maga
zine, dispensarul ca un mic 
spital, brutărie-făbricuță în- 
destulînd împrejurimea cu 
pîine. Orășelul-colonie se 
populează de oameni noi și 
statornici, crescînd prin ei 
și pentru eî.

Fiecare zi e un pas

în cursa contracronometru 
pentru devansarea datai 
din anul '84, cind, la Re
meți și la Munteni, din 
amnarul munților străpunși 
de ape vor scăptlra pri
mele seîntei inaugurale. 
Dar mai este mult de lucru 
pină atunci. Cu atît mai 
mult cu cit, pe lingă duri
tatea specifică muncii din 
acest domeniu, constructo
rii de aici se confruntă și 
cu niște greutăți în „pre
mieră națională", cauzate 
de structura carstică a zo
nei, cu fenomene inedite 
generate de aceasta. Efor
turile conjugale cu inge
niozitatea unor soluții teh
nice proprii s-au dovedit 
salutare în situații dificile.

Și în asemenea condiții, 
șantieriștii au reușit să 
devanseze graficul unor 
lucrări la galeriile subte
rane. Aceasta apare deose
bit de evident la punctul 
terminus din sistem, pe 
Valea Iadului, la Bulz, unde

Pornind de la aceasta, proiectul de 
rezoluție situează pe primul plan al 
sarcinilor internaționale ale P.C..I. 
lupta pentru apărarea păcii, pentru 
prevenirea unui război nuclear, pen
tru interzicerea definitivă a arme
lor nucleare. . „Partidul Comunist 
din Japonia — se arată în con
tinuare — adresează un apel tuturor 
popoarelor și tuturor organizațiilor 
iubitoare de pace ca să facă din 
lupta pentru interzicerea definitivă a 
armelor nucleare sarcina centrală a 
luptei" pentru pacea mondială".

în capitolul al doilea, intitulat „Si
tuația internă din Japonia și sarci
nile pentru o schimbare progresistă 
in politica națională", proiectul de 
rezoluție arată că marile companii 
jaționeze au stabilit o cale care să 
le permită să realizeze profituri u- 
riașe chiar in condițiile unei creș
teri economice scăzute. In contrast 
cu profiturile uriașe și cu prosperi
tatea marilor companii, economia ja
poneză in întregul ei este confrun
tată cu o criză- serioasă : in ultimii 
cinci, șase ani, numărul falimentelor 
firmelor mici și mijlocii a fost de 
peste 1 000 pe lună : numărul șome
rilor a atins cel mai înalt nivel de 
la începutul ținerii statisticilor pri
vind șomajul ; finanțele țării sînt in 
criză ; drepturile democratice și 
standardul de viață al populației sînt 
periclitate. în această situație, Par
tidul Comunist din Japonia militea
ză pentru întărirea unității de acțiu
ne a maselor populare, a tuturor 
forțelor democratice „in lupta pentru 
o schimbare progresistă a politicii 
naționale".

în continuare, proiectul de rezolu
ție subliniază : „Mișcarea «Forumul 
pentru înfăptuirea unei unități pro
gresiste», care a fost lansată la cel 
de-al XV-lea Congres al P.C.J., a 

Tstrins în jurul său- oameni din dife
rite cercuri hotărîți să acționeze 
pentru renașterea democratică a Ja
poniei. La sfîrșitul lunii mai a.c„ la 
această mișcare își dăduseră adeziu
nea circa 16 000 personalități aparți- 
nînd unor cercuri diferite, iar la Fo
rum erau afiliate 1 100 organizații re- 
prezentind 41 milioane membri",

în ultimul capitol, intitulat „Misiu
nea istorică a Partidului Comunist 
din Japonia și sarcinile sale", se face 
o trecere în revistă a rezultatelor 
obținute de la cel de-al XV-lea Con
gres al P.C.J. „Partidul — subliniază 
documentul — dispune acum de cea 
mai largă organizație de partid din 
Japonia, care are de îndeplinit im
portante funcțiuni interne și inter
naționale". I’c plan intern „a crescut 
responsabilitatea I’.C.J. in a conduce 
poporul pentru constituirea unui 
l'ront unit care să înfăptuiască o 
schimbare progresistă în politica Ja
poniei, pentru apărarea standardului 
de viață al poporului, a libertății și 
democrației, pentru , apărarea suve
ranității și securității Japoniei". 
Pentru aceasta se va acorda o aten
ție deosebită creșterii numărului de 
membri ai partidului la o jumătate 
de milion și majorării numărului ci
titorilor ziarului partidului la 4 mi
lioane, strîngerii legăturilor partidu
lui cu masele, ridicării nivelului po
litic al membrilor partidului, întări
rii disciplinei rindurilor sale.

slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări predominind din sectorul nocd- 
vestlc. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar e^le 
maxime între 20 și 30 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. Izolat se va pro
duce grindină, in București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, favo
rabil aversei de ploaie. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 15 și 
18 grade, iar cele maxime între 27 șî 
30 de grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

de energie
brigada condusă de ingine
rul Ion Cristian înregis
trează un avans de doi 
ahi I... Economie de timp, 
economii de fonduri : in 
auul trecut, 5,5 milioane 
lei, in care se regăsesc și 
numeroase utilaje propuse 
pentru casare dar revitali- 
zate de meșteri harnici.

Fapte de muncă peste 
cota datoriei. Merite con
firmate de diplomele de 
onoare cu care a fost dis
tins, trei ani la rînd, șan
tierul din Remeți, situat 
pe locul I între cele 8 uni- 

“’tăți ale Grupului Criș-So- 
meș. îi va aduce ’82 a pa
tra distincție ? Cu sau fără 
diplomă, colectivul acesta 
— angajat acum cu toate 
forțele în întrecerea desfă
șurată in cinstea măreței 
sărbători din August — 
e mereu la înălțimea dato
riei muncitorești. Pe șan
tierul apelor de aici e cli
pa genezei unor noi izvoa
re de putere și lumină.

© VIRTUȚILE CURA
TIVE ALE LICHIDULUI 
CEFALORAHIDIAN. ° in* 
teresantă descoperire științifi- 
fică a fost făcută de către doi 
cercetători de la Institutul de 
neurochirurgie din Leningrad : 
grupele de lichid cefalorahidian 
coincid cu grupele sangvine. 
Descoperirea a făcut posibilă 
trecerea la transfuzii de astfel 
de lichid. Cercetătorii respectivi 
susțin că efectuarea unor ase
menea transfuzii ar putea avea 
efecte terapeutice, fiind experi
mentate in tratamentul unor boli 
ale sistemului nervos central. 
Se citează cazul unei femei care 
a fost operată după o hemoragie 
cerebrală. Viața i-a fost salvată, 
dar pacienta nu putea nici

să vorbească, nici să meargă, 
nici măcar să se întoarcă în 
pat. La numai patru zile după 
o transfuzie de lichid cefalo
rahidian, prelevat de la un do
nator, bolnava a început să vor
bească și să facă primii pași. 
După două săptămîni, transfuzia 
a fost repetată, iar după două 
luni și jumătate bolnava a putut 
părăsi spitalul.

• MISTERUL „PITI
CEI". Dincolo de orbita lui 
Pluton, cea mai îndepărtată pla
netă a sistemului solar, se află, 
se pare, încă un corp ceresc, 
necunoscut pînă în prezent. 
Existența lui a fost dedusă din 
cercetările efectuate de stațiile 
automate americane „Pioner- 
10“ și „Pipner-ll“. Se presu
pune că este vorba despre o

stea pitică întunecată, probabil 
„oaspete" din cosmosul îndepăr
tat. Specialiștii speră să poată 
determina natura și coordonate
le misteriosului corp ceresc.

• JURĂMÎNTUL DE A 
NU... FUMA. CeI m- 
lea Congres mondial pentru 
lupta împotriva cancerului 
pulmonar, care și-a desfășurat 
lucrările recent la Tokio, s-a 
încheiat printr-un jurămînt so
lemn al tuturor participanților 
de a nu fuma la viitoarele lor 
întîlniri internaționale, consi- 
derind că fumul de pe culoa
rele și foaierele sălilor acestui 
gen de reuniuni se află in to
tală contradicție cu apelurile 
medicilor, care in comunicările 
lor incriminează, pe bună drep
tate, fumatul drept una din prin-

DEi l"

PRETUTINDENI
cipalele cauze ale cancerului 
pulmonar.

• CEAS DIN LEMN. 
Colecția Muzeelor Peterhof, de 
lîngă Leningrad, s-a completat 
cu un nou exponat : un ceas de 
buzunar ale cărui detalii sînt 
executate exclusiv din lemn. 
Autorul neobișnuitului ceas este 
cunoscutul meșter Nikolai Bron
nikov, care a trăit în sec. XIX, 
în orașul Viatka, astăzi Kirov 
(U.R.S.S.). Primele ceasuri din 
lemn ale lui Bronnikov, din 
care unele funcționează șl as
tăzi cu o mare precizie, aveau

un diametru de trei centimetri. 
Corpul lor este executat din 
mesteacăn, detaliile mecanis
mului, cadranul și zalele lănți
șorului — din lemn de palmier, 
arătătoarele — din caprifoi, iar 
arcurile — din bambus. în de
cursul vieții sale, renumitul 
meșter a construit zece aseme
nea ceasuri, unul dintre acestea 
fiind expus la Sala armelor din 
Palatul Kremlin, din Moscova, 
trei la Ermitaj, la Leningrad, 
iar un exemplar a fost descope
rit în Japonia. Ceasul expus în 
muzeul de lîngă Leningrad este 
în perfectă stare de funcționare.

• CU DOUĂ DECE
NII ÎNAINTEA LUI GU
TEMBERG. 12 litere r0?ii- 
imprimate cu litere mobile pe 
coperta unui manuscris din 
veacul al XV-lea, fac să fie 
pusă la îndoială întîietatea lui 
Gutemberg în inventarea tipa
rului — problemă despre care 
s-a mai relatat, dealtfel, la 
această rubrică. Cartea cu foi 
fine de .pergament a fost pre
gătită, după cum consideră unii 
experți, în orașul Harlem din 
Olanda, în anul 1430. Dacă 
această ipoteză va fi confir
mată, înseamnă că tiparul a apă
rut în Europa cu cel puțin două 
decenii inainte de data impri
mării Bibliei de către Johann 
Gutemberg. Ipoteza corespunde 
unei legende olandeze, care

vorbește despre un anume Cos
ter, locuitor al Harlemulul, care 
ar fi inventat literele mobile, 
dar curind după ce le-a turnat 
a murit, iar unul dintre ucenicii 
săi ar fi transmis acest secret 
lui Gutemberg.

© PEPITĂ URIAȘĂ. 
Căutătorul de aur brazilian Natal 
De Sousa a găsit în jungla ama- 
zoniană o pepită de aur in greu
tate de 7,6 kilograme. Aceasta 
este cea mai mare pepită desco
perită pe teritoriul Braziliei.

© GLASUL MAMEI 
Poate să distingă un copil abia 
născut glasul mamei sale între 
alte sunete ? Cercetători japo
nezi au hotărît să organizeze 
un experiment care să răspundă 
la această întrebare. Au partici

pat 16 sugari, dintre care cel 
mai „bătrîn" avea 4 zile. Vocile 
mamelor au fost înregistrate 
pe bandă de magnetofon îm
preună cu cele ale medicilor și 
surorilor medicale și cu alte 
sunete. Reacția noilor născuți a 
fost urmărită cu ajutorul unor 
telecamere. Analiza înregistrări
lor video a demonstrat că cei 
abia veniți pe lume au reacțio
nat cu vioiciune în primul rind 
la glasul mamelor lor.

© CEA MAI MARE E- 
LICE DE NAVĂ DIN LU
ME a fost realizată de o firmă 
japoneză. Diametrul ei este de 
11 metri, iar greutatea — 169 ’ 
tone. Elicea-gigant este desti
nată unui mineralier cu un de
plasament de 200 000 de tone.
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till intre președintele 
ftffliKi si președintele 

Coiintetulul Executiv d O.E.P.
BEIRUT 23 (Agerpres').*— La Bei

rut a avut loc un schimb de mesaje 
de prietenie intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

în cadrul schimbului de mesaje, 
prilejuit de primirea de către Yasser 
Arafat a trimisului special al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, a fost efectuat un 
■schimb de vederi cu privire la situa
ția din Orientul Mijlociu și in spe
cial din Liban.

In acest cadru, abordîndu-se evo
luția actualelor evenimente din Li- 

' ban și îndeosebi din zona de vest 
a Beirutului, care se soldează de. la 
o zi la alta cu un număr crescînd 
de victime omenești, au fost subli
niate necesitatea încetării imediate 
a tuturor acțiunilor militare, reali
zării dezangajării în capitala liba
neză și retragerii trupelor israelie- 
ne de pe teritoriul Libanului, asigu
rării independenței și suveranității 
naționale a acestei țări.

S-a exprimat, de asemenea, solida
ritatea poporului român cu poporul

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi raiduri de bombardamente asupra zonei din vestul 

Beirutului @ Președintele Siriei l-a primit pe trimisul special 
american

BEIRUT 23 (Agerpres). — Forțele 
îsraeliene au bombardat din nou 
vineri, pentru a doua zi consecutiv, 
zone din Beirutul de vest și din 
suburbiile sale sudice, informează 
agențiile United Press International 
și France Presse, citind postul ofi
cial de radio libanez. în mai multe 
valuri succesive, avioane militare 
israeliene au lansat bombe asupra 
unor sectoare care, de mai multe 
sâptămîni, sînt ținta atacurilor de pe 
uscat, de pe mare și din aer ale 
Israelului — districtele Ramlet Al 
Baida, Spinneys Lailaki, Bourj AI- 
Barajneh, Sabra și Fakhani, zona 
universității arabe, șoseaua ce duce 
la aeroport. Un bilanț'inițial al bom
bardamentelor de vineri, difuzat de 
agenția W.A.F.A., indică 56 de morți, 
majoritatea din rîndul Dopulației.

Apărarea antiaeriană • a forțelor 
comune palesfiniano-libaneze pro
gresiste. a intrat imediat în acțiune 
împotriva avioanelor agresoare.

Evoluții ale diferendului anglo-argenfinian
LONDRA 23 (Agerpres). — Guver

nul britanic a ridicat blocada de 
200 mile marine din jurul Insulelor 
Malvine și zona de interdicție mili
tară de 12 mile din lungul țărmurilor 
Argentinei — a anunțat primul mi
nistru, Margaret Thatcher. în același 
timp, Londra a cerut guvernului ar
gentinian să-și mențină navele și 
avioanele, militare și- civile, în afara 
noii zone de interdicție de 150 mile 
din jurul Malvinelor.

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 
într-un comunicat oficial dat publi
cității la Buenos Aires, guvernul ar
gentinian precizează că „o soluție 
definitivă pentru conflictul anglo-ar- 
gentinian din Malvine (Falkland) 
poate fi găsită numai dacă Marea

prieten palestinian, care are dreptul 
la un stat propriu, in care să-și ho
tărască singur soarta — condiție e- 
sențială a realizării unei păci trai
nice în Orientul Mijlociu. A fost 
evidențiată convingerea că trebuie 
făcut totul pentru a se găsi, prin 

, eforturi comune, o soluție politică 
nu numai problemelor actuale din 
Liban, dar și situației de ansamblu 

«din Orientul Mijlociu, printr-o re
glementare care să asigure și res
pectarea dreptului inalienabil al po
porului palestinian la autodetermi
nare, la un stat propriu indepen
dent.

Președintele Yasser Arafat a ex
primat sentimentele de profundă 
mulțumire ale conducerii O.E.P. și 
ale poporului palestinian pentru 
contribuția României socialiste, per
sonal a președintelui- Nicolae 
Ceaușescu la apărarea și respectarea 
drepturilor legitime ale' poporului 
palestinian, pentru instaurarea unei 
păci globale, juste și durabile în 
.această regiune.

A fost exprimată, totodată, dorin
ța comună de a se acționa în con
tinuare pentru realizarea păcii și 
securității în prientul Mijlociu și în 
întreaga lume.

Totodată, după cum a relatat agen
ția S.A.N.A., reluată de Reuter, un 
purtător de cuvînt militar sirian a 
declarat că aviația militară, artileria 
și tancurile israeliene, încâlcind în
cetarea focului, au atacat joi după- 
amiază poziții ale unităților siriene 
din cadrul Forței Arabe de Descu
rajare amplasată în Valea Bekka. 
Forțele siriene au' ripostat, luptele 
durînd peste trei ore. Trupele israe
liene au înregistrat importante pier
deri, arată agenția.

DAMASC — Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, l-a primit vineri pe 
Philip Habib, trimisul special al 
președintelui S.U.A. în Orientul Mij
lociu, s-a anunțat la Damasc.

Anterior, trimisul american, sosit 
joi seara în capitala siriană, a fost 
primit de vicepremierul și ministrul 
afacerilor externe, "Abdel Halim 
Khaddam.

Britanie renunță la măsurile milita
re și economice pe care le-a luat 
împotriva Argentinei și dacă accepții 
să negocieze în cadrul O.N.U." — 
relatează agenția France Presse. Do
cumentul precizează că Marea Bri
tanie încearcă, prin măsuri unilate
rale, să-și consolideze prezența mi
litară în Malvine și caută să deter
mine o acceptare universală a ocu
pării arhipelagului de către forțele 
sale armate și menținerea statutului 
acestuia de colonie a coroanei brita
nice. „Atitudinea Marii Britanii de
monstrează că nu există o încețare 
definitivă a ostilităților anglo-argen- 
tiniene din Atlanticul de Sud, ci doar 
o simplă suspendare a acestora" — 
se spune în comunicat.

Pentru ‘încetarea cursei 
înarmărilor, pentru 
asigurarea păcii!

MOSCOVĂ. Intîlnirea reprezentanților tineretului 
sovietic cu participanții la „Marșul păcii '82"

MOSCOVA. — „Milioane de tineri 
și tinere din U.R.S.S. împărtășesc 
dorințele participanților la «Marșul 
păcii ’82», convinși că. numai în 
dialogurile constructive, în schimbul 
liber de păreri și nu în confruntarea 
militară se află chezășia viitorului 
pașnic al omenirii” - a declarat 
președintele Comitetului organiza
țiilor de tineret din Uniunea Sovie
tică, Vladimir Aksionov, în cadrul

„Europa - casa
BONN. — Sub deviza „Europa — 

casa noastră comună", a luat star
tup, din orașul vest-german Saar- 
btilckeri, „Ștafeta păcii — ’32", or
ganizată din intțiativa partidelor și 
organizațiilor democratice din lan
dul Saar. Participanții vor străbate 
pe bicicletă un traseu de aproape

„Oceanul Indian să devină o zonă a păcii"
DELHI. — Conducătorii P.C. din

India și ai altor patru partide de 
stingă și democrate au dat publi
cității o declarație în care cheamă 
opinia publică progresistă, toate 
forțele patriotice din India să des
fășoare o puternică mișcare fie 

^pace, sub lozincile luptei pentru

în contrast cu voința popoarelor

Acțiuni de escaladare a cursei înarmărilor
• Proiectul — aprobat în Camera Reprezentanților
® Experiment eșuat cu racheta „Pershing-ll" © Amplu pro

gram militar al Japoniei
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Cu 219 voturi pentru și 209 contra, 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat programul de 
construire a rachetelor interconti
nentale „M.X.“ — o nouă generație 
de gigantice arme nucleare strate
gice.

Prima rachetă de tip „Pershing-II", 
intrată în dotarea armatei americane, 
a explodat joia trecută, la 30 de se
cunde după lansarea ei la Cape Ca
naveral, în Florida, incidentul pro- 
vocînd o vie decepție în cercurile 
militare ale S.U.A. — relatează agen
ția France Presse.

După cum a declarat Henry Catto, 
purtător de cuvînt al Pentagonului, 
a fost inițiată o anchetă pentru a se 
stabili cauzele eșecului lansării — 
prima dintr-o serie de 18 operații 
experimentale de acest fel progra
mate să preceadă începerea produc
ției curente a rachetelor de acest tip 
la finele anului în curs. '

Agenția franceză de presă amin
tește că rachetele de tip „Pershing- 
II" fac parte din categoria armelor 
a căror desfășurare în Europa occi

întîlnirii cu participanții la marș, so
siți la Moscova.

După cum relevă agenția T.A.S.S., 
participanții la marș - sovietici și 
străini - s'-au exprimat speranța că 
mișcarea antirăzboinică de masă, 
care a devenit deja o forță influ
entă pe continentul european, va 
înlătura pericolul unei catastrofe 
nucleare, va asigura popoarelor 
planetei posibilitatea de a trăi și 
munci sub un cer pașnic.

noastră comună"
IOQO de kilometri, trecind prin 
citeva mari centre industriale și 
culturale ale R.F.G., cum sînt 
Kaiserslautern, Mannheim, Frank
furt pe Main, Bonn, Aachen, pre
cum și printr-o serie de orașe din 
Belgia, Luxemburg și Franța.

stăvilirea cursei înarmărilor nu
cleare, pentru transformarea Ocea
nului Indian într-o zonă a păcii. Se 
preconizează organizarea unor mi
tinguri și demonstrații antirăzboi
nice în întreaga țară, care vor cul
mina cu marșul păcii ce va avea 
loc la Delhi, la 4 octombrie.

dentală, la sfîrșitul anului viitor, fi
gurează în proiectele N.A.T.O. și îm
potriva amplasării cărora s-a ridicat 
cu o vigoare fără precedent ampla 
mișcare mondială de luptă pentru 
pace.

TOKIO 23 (Agerpres). — Consiliul 
Național al Apărării din Japonia a 
adoptat un plan de cheltuieli mili
tare pentru perioada anilor 1983— 
1987, care prevede, intre altele, achi
ziționarea, pentru echivalentul sumei 
de aproximativ 18 miliarde dolari, de 
tancuri, nave și avioane militare — 
s-â anunțat oficial la Tokio.

După cum relatează agenția 
France Presse, consiliul, prezidat de 
primul ministru al țării, Zenko Su
zuki, a aprobat programul prezentat 
de Agenția Națională pentru Apă
rare, care a apreciat că cheltuielile 
militare pentru perioada menționată 
trebuie să se ridice la 61,6—64,7 mi
liarde dolari. Programul prevede 
achiziționarea a 373 tancuri, 49 de 
nave de suprafață și submarine, 50 
de avioane pentru lupta împotriva 
submarinelor și 75 de avioane de tip 
„F-15".

„Omenirea cunoaște cea mai 
gravă depresiune economică" 
— apreciază secretarul general 

al O.N.U.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat, într-o 
alocuțiune rostită la Baltimore, că 
omenirea cunoaște în prezent cea 
mai gravă depresiune economică de 
la marea criză din anii ’30. El a men
ționat', in context, că sporirea pro
ducției industriale în lume continuă 
să se încetinească, iar programele de 
dezvoltare sînt în esență parali
zate, în țările , în curs de dez
voltare, pentru prima dată după anii 
’50, a scăzut producția pe locuitor. 
Șomajul in statele capitaliste dezvol
tate se află la cea mai înaltă cotă 
din ultimii 50 de ani. Se așteaptă ca 
spre sfîrșitul deceniului în curs in 
țările sărace alți 200 000 000 de lo
cuitori să completeze rîndurile celor 
care trăiesc in condiții de pauperism 
absolut.

Evidențiind stagnarea din comerțul 
mondial, secretarul general ăl O.N.U. 
a chemat la înlăturarea barierelor 
protecționiste.

MORATORIU DESTINAT 
FAVORIZĂRII DIALOGULUI 

GRECO-TURC
ATENA 23 (Agerpres) — Grecia și 

Turcia au convenit asupra unui „Mo
ratoriu" destinat să reducă tensiu
nea. dintre cele două țări, a anunțat 
premierul elen Andreas Papandreu. 
Moratoriul — informează agenția 
France Presse — se referă la o anu
mită perioadă de timp și prevede re
nunțarea de către ambele părți la 
declarații și acțiuni provocatoare sau 
de încălcare a spațiului aerian și 
maritim. „Este vorba de crearea u- 
nui climat favorabil dialogului și 
contactelor în legătură cu diverse 
probleme" — a conchis Papandreu.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CENTENARUL TITULESCU. Buletinul Asociației de prietenie Marea 
Britanie — „România din Londra a publicat un amplu articol intitulat 
„Nicolae Titulescu, patriot român", în care sînt prezentate pe larg viața 
și personalitatea marelui diplomat român. „Activitatea lui Nicolae Titulescu 
ca om politic, diplomat, jurist, economist și orator s-a aflat întotdeauna în 
Slujba poporului român, precum și a păcii și colaborării internaționale, 
nutrind ferma convingere Ca cele două aspecte sînt indivizibile", se men-
ționează în articol.

COMUNICATUL ® COMUN dat 
publicității la încheierea convorbi
rilor oficiale dintre Lazar Moisov, 
secretar federal pentru afacerile 
e'xterne al Iugoslaviei, și omologul 
său vest-german, Hans-Dietrich 
Genscher, relevă importanța men
ținerii și dinamizării dialogului 
dintre state în contextul creșterii 
tensiunii pe plan internațional, re- 
levind că țările mici și mijlocii pot 
contribui la stabilizarea situației pe 
plan internațional.pLdli IU

Noi aspecte ale contradicțiilor 
economice interoccidentale

S.U.A. au respins propunerile Pieței comune 
privind comerțul cu oțel

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Ministerul Comerțului al S.U.A. a 
respins ultimele propuneri ale Pieței 
comune privind reglementarea dife
rendului referitor la exporturile 
vest-europene de oțel în S.U.A., s-a 
anunțat oficial la Washington. Aces
te propuneri sugerau reducerea be
nevolă a exporturilor vest-europene 
cu 10 la sută în schimbul renunțării 
de către guvernul american la planul 
său de a ridica taxele vamale la im
porturile de oțel din C.E.E.

O.E.C.D. cheamă la o soluție negociată
PARIS 23 (Agerpres), — Relațiile 

dintre S.U.A. și Piața comună s-au 
deteriorat serios în ultimele zile, ca 
urmare a exacerbării contenciosului 
lor comercial. Tonul tot mai ridicat 
de o parte și de alta a Atlanticului 
a provocat brusc îngrijorarea Orga
nizației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.), care a adre
sat joi o invitație fermă părților în 
conflict, ccrindu-le să găsească de 
urgență o soluție negociată in dome
niul oțelului, susceptibilă să pună 
capăt presiunilor protecționiste pe 
piața mondială — relevă agențiile 
United Press International și France 
Presse.

Situația critică în care se află re
lațiile dintre principalele țări occi-

„Politica presiunilor și sancțiunilor economice este 
irațională și înveninează atmosfera internațională"

VIENA 23 (Agerpres). — Cancela
rul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, a formulat critici la adresa 
politicii S.U1A. de folosire a sancțiu
nilor economice în scopul exercitării 
de presiuni politice asupra, statelor 
socialiste — transmite agenția vest- 
germană D.P.A. La o conferință de 
presă desfășurată la'Viena, șeful gu
vernului austriac a declarat că pro

MARE CREȘTERE A 
DIN ISTORIA S.U.A.

CEA MAI 
IMPOZITELOR
— aproximativ 100 miliarde dolari pe 
următorii trei ani, cu începere din 
exercițiul financiar 1983 - a fost 
aprobată vineri de Senatul ameri
can. Totodată, se prevede reduce
rea alocațiilor destinate ocrotirii 
sănătății și altor capitole sociale 
ale bugetului cu 17 miliarde dolari. 
Măsura are drept obiectiv declarat 
reducerea deficitului bugetar.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului american al Comerțului a afir
mat însă că mai este încă timp să 

, se ajungă la o înțelegere intre S.U.A. 
și C.E.E., pihă sîmbătă la miezul 
nopții — termenul final al acestor 
negocieri. Referindu-se la aceste per
tractări, agenția Reuter scrie : „Nu a 
fost clar ce au găsit S.U.A. de obiec
tat la ultimă propunere vest-euro- 
peană, dar surse guvernamentale 
spun că Administrația Reagan speră 
să obțină noi concesii înainte de ter
menul de sîmbătă noaptea".

dentale a .fost examinată de urgen
ță de către Comitetul pentru proble
ma oțelului al’O.E.C.D., întrunit in 
sesiune extraordinară miercuri și joi 
la Paris. La sfîrșitul dezbaterilor, 
președintele comitetului, suedezul 
Hans Co'lliander, a declarat că . ma
joritatea țărilor membre și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu pe
ricolul unei prăbușiri a întregului 
sistem de reguli care guvernează 
comerțul mondial. în consecință, co
mitetul a cerut Statelor Unite și 
C.E.E., care sînt și membre ale 
O.E.C.D., să dea dovadă de înțele
gere și să ajungă la o soluție nego
ciată pentru a se pune capăt degrin
goladei periculoase din relațiile lor.

voacă uimire faptul cum unii poli
ticieni din S.U.A. și Marea Britanie 
încearcă, prin presiuni economice, 
să „îngenuncheze" statele din Euro
pa răsăriteană. „Asemenea acțiuni — 
a apreciat el — sînt cu adevărat ira
ționale, dcbarecc ele creează o at
mosferă in care se poate intimplă ce 
este rnai rău".

DIALOGUL CU OFICIALITĂȚILE 
ANGOLEZE A FOST RODNIC Șl 
UTIL, a declarat, la încheierea ] 
zitei sale la Luanda, ambasadorii ■ 
itinerant al S.U.A,, Vernon Walters. , 
El a precizat că s-a hotărît conți- 
nuarea contactelor directe dintre ' 
S.U.A. și R. P. Angola, în 'spiritul . 
principiilor respectării suveranității 
și independenței naționale, integri- ' 
lății teritoriale a Angolei. .

DEMISIE. Murray Weidenbaum, | 
președintele Consiliului consilieri
lor economici ai președintelui Sta- | 
telor Unite, și-a dat demisia pen- I 
tru a reveni la activitatea univer- ' 
sitară, a anunțat președintele Rea- j 
gan. Oficialități americane preci
zează că nu este vorba de nici o I 
divergență, deoarece Weidenbaum 
a fost și continuă să fie un susți- I 
nător al politicii economice a pre
ședintelui Reagan.

UN CONSILIU SUPREM PEN-' ! 
TRU PROBLEMELE CERCETĂRII | 
TEHNICO-ȘTIINȚ1FICE a ~ fost 
creat în Algeria. Sarcina consiliu- | 
lui, prezidat de șeful statului, este 1 
de a contribui la dezvoltarea știin- ' 
ței și tehnicii.

Lichidarea subdezvoltării, făurirea 
noii ordini economice internaționale 
constituie una din problemele cardi
nale ale lumii contemporane, căreia 
Rămânia socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu îi acordă cea mai 
mare atenție. Chiar dacă problema
tica noii ordini economice nu a fost 
abordată, in mod specific, la Con
gresul al IX-lea. întrucit conceptul 
in sine încă nu se cristalizase, Ra
portul C.C. prezentat la acest con
gres a acordat un loc important pro
blematicii economice internaționale, 
prefigurind necesitatea unei abordări 
cu- totul noi a acesteia. In perioada 
ce a urmat, în rapoartele la congre
sele ulterioare. în special la congre
sele XI și XII, în numeroase ex
puneri, cuvîntări și interviuri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, în do
cumente prezentate la O.N.U. — între 
care Declarația „POZIȚIA ROMÂ
NIEI CU PRIVIRE LA INSTAU
RAREA UNEI NOI ORDINI ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE", di
fuzată in 1975 — ca și la organismele 
sale specializate, cum ar fi UNCTAD, 
România a evidențiat însemnăta
tea primordială a imperativului 
edificării noii ordini economice.

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii, a jucat un 
rol de prim ordin, amplu recunoscut 
pe plan mondial, în elucidarea, sub 
raport teoretic, a conținutului con
ceptului noii ordini economice, în 
definirea direcțiilor practice de ac
țiune pentru transpunerea în viață a 

’acestui' mare obiectiv istoric. Vizi
unea complexă, globală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la îm
părțirea lumii în țări bogate și țări 
sărace și la căile și modalitățile de 
a se pune capăt acestei grave ano
malii, a cărei perpetuare este plină 
de riscuri din cele mai serioase pen
tru pacea și progresul întregii uma
nități, i-a adus un binemeritat pres
tigiu, reflectat și în atribuirea nu
melui președintelui țării noastre 
linui institut internațional .de stu
diere a diferitelor aspecte ale noii 
ordini economice internaționale. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 1—2 iunie 
a adus noi contribuții de mare im
portanță la elucidarea acestei proble
matici și la materializarea soluțiilor

In consens cu interesele de pace, securitate 

și cooperare ale tuturor popoarelor:

preconizate, în condițiile atît de 
complexe ale actualei situații inter
naționale.

PARTE INTEGRANTĂ A DECO
LONIZĂRII. Existența subdezvoltă
rii, a decalajelor internaționale este 
indisolubil legată de procesul de asu
prire și exploatare, bazat pe relații 
coloniale. Transformarea unei mari 
părți, din teritoriul globului pămîn- 
tesc în colonii și semicolonii a făcut 
ca, pe de o parte, țările cucerite să 
fie împiedicate să se dezvolte, iar, 
pe de altă parte, țările dominante să 
se îmbogățească. Resursele mate
riale și umane din țările transfor
mate in colonii și semicolonii au de
venit surse de acumulare de capita
luri ce au fost folosite pentru dez
voltarea, pentru industrializarea 
actualelor țări avansate. însăși îm
părțirea lumii în țări dezvoltate și 
țări în curs de dezvoltare ar fi fost 
de neconceput fără epoca istorică a 
colonialismului, caracterizat prin je
fuirea și exploatarea sistematică — 
și prin toate mijloacele — a resurse
lor țărilor colonizate.

Prăbușirea ' sistemului colonial al 
imperialismului, cucerirea indepen
denței de stat de către fostele țări 
asuprite și exploatate, ca urmare a 
revoluțiilor de eliberare națională, â 
reprezentat un eveniment istoric de 
însemnătate fundamentală. Dar, așa 
cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aceasta reprezintă o parte 
esențială, dar totuși numai o parte 
a procesului revoluționar mondial de 
făurire a unei lumi mai drepte și 
mai bune. Secretarul general al 
partidului subliniază stăruitor că 
procesul decolonizării nu se poate 
opri lă proclamarea independenței de 
stat a fostelor colonii. Este necesar 
ca resursele lor naturale să înceteze 
să mai fie la discreția monopolurilor 
străine ; se impune ca sensurile, di
recțiile dezvoltării economico-sociale 
a țărilor respective să poată fi ho- 
tărîte de popoarele și guvernele 
acestor state. într-un cuvint, este 
absolut necesar ca independența de 
stat să fie întregită printr-o deplină 
și reală independență economică și 
politică, prin exercitarea nestinjenită 
a suveranității naționale.

Făurirea unei adevărate indepen
dențe, asigurarea exercitării suvera

nității naționale întîmpină însă re
zistența forțelor sociale, economice și 
politice interesate în menținerea ve
chilor stări de lucruri, în recuperarea 
colonială și neocolonială a fostelor te
ritorii asuprite și exploatate. Aceas
tă rezistență în fața schimbărilor 
progresiste devenite necesare gene
rează stări de tensiune și încordare 
ce pot să se transforme în stări con- 
flictuale. Astfel, după cum apreciază 
secretarul general al partidului nos
tru, în lumea contemporană, paralel 
cu contradicția dintre socialism și 
capitalism s-a dezvoltat o contradic
ție nouă, ce se accentuează continuu 
ca urmare a împărțirii lumii in țări 
dezvoltate și țări în curs de dezvol
tare, în țări bogate și sărace.

Nu se poate spune că pe plan mon
dial acest lucru nu este înțeles ; ca 
dovadă, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al diferitelor organi
zații și instituții din sistemul O.N.U., 
precum și în reuniuni internaționale 
consacrate direct obiectivului amin
tit au fost larg dezbătute problemele 
dezvoltării, ale lichidării subdezvol
tării economice, ale creării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. Mărturie stau numeroasele 
documente adoptate — declarații, 
planuri și programe de făurire a 
unei lumi mai bune. Dar așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Adîncirea decalajelor internaționale
1950 1960 1980

A. Diferența (în dolari, prețuri constante 1980) 
dintre produsul național pe locuitor al țărilor 
dezvoltate și cel al țărilor 
•— cu venit mediu 3 490 4 760 9 080
— cu venit scăzut 3 960 5 400 10 410

B, De cite ori este mai mare produsul național 
pe locuitor al țărilor dezvoltate față de col- 
al țărilor
— cu venit mediu 6,4 6.8 6,7
— cu venit scăzut 21,3 31,0 42,6

C. Analfabetismul (procent în totalul populației 
adulte) țările
— cu venit mediu 52 47 30
— cu venit scăzut 78 72 63

Ar fi cu totul greșit să se creadă 
că țările in curs de dezvoltare au 
avut o1 atitudine pasivă în fața sub-

internaționale
„faptul că toate încercările de pînă 
acum de a se ajunge Ia anumite în
țelegeri cu privire la lichidarea sub
dezvoltării și realizării noii ordini 
economice internaționale nu au dus 
la rezultatele așteptate — dimpotri
vă, în această perioadă s-au adîncit 
decalajele între bogați și săraci — 
face ca această contradicție să capete 
o formă tot mai puternică ; se poate 
spune că ca devine una din contra
dicțiile fundamentale ale epocii 
noastre".

DECALAJE CRESCÎNDE. Ca în 
cazul oricărei contradicții, apariția și 
agravarea contradicției dintre țările 
în curs de dezvoltare și țările dez
voltate are largi repercusiuni pe 
toate planurile vieții internaționale. 
Și este firesc să fie așa, de vreme 
ce mersul actual al economiei mon
diale duce la lărgirea fără precedent 
a distanței ce separă lumea avansată 
de cea rămasă în urmă din punct de 
vedere economic. Acest lucru reiese 
foarte clar din tabelul de mai jos. 
După cum se vede, în trei decenii 
țările cu venit scăzut nu numai că 
nu au reușit să-și îmbunătățească 
pozițiile în economia mondială, în 
raport cu țările avansate, dar, dim
potrivă, trebuie să se constate, cu. 
îngrijorare crescîndă, că aceste pozi
ții s-au deteriorat tot mai puternic.

dezvoltării. Ele au depus importante 
eforturi în direcția dezvoltării lor 
economice și sociale. Tocmai ca re

zultat al unor astfel de eforturi în
dreptate spre creșterea economică, 
produsul național pe locuitor a spo
rit între 1950 și 1980 de 2,5 ori în 
țările cu venit mediu și de 1,5 ori in 
cele cu venit scăzut. De asemenea, 
ca urmare a programelor de indus
trializare inițiate, a . avut loc o puter
nică creștere a producției industriale 
în țările în curs de dezvoltare. Este 
semnificativ însă — și țara noastră 
subliniază acest lucru cu toată clari
tatea — că rezultatele obținute în ul
timele două-trei decenii pe calea dez
voltării sînt departe de a asigura li
chidarea subdezvoltării. Ele nu nu
mai că nu au redus proporțiile grave 
ale acestui fenomen, dar le-au adîn
cit. De aceea, în prezent, asigurarea 
unui ansamblu de măsuri practice in 
vederea lichidării subdezvoltării tr 
devenit o necesitate vitală și urgentă 
pentru dezvoltarea și progresul în 
continuare ah întregii omeniri.

în concepția României, implicațiile 
mondiale ale adîncirii decalajelor e- 
conomice dintre state sînt cel puțin 
două. Pe de; o parte, existența sub
dezvoltării generează instabilitate și 
criză în economia mondială, afectea
ză, în fond, înseși posibilitățile de, 
creștere și dezvoltare economică 
chiar din țările avansate, fără a mai 
vorbi de faptul că menține în îna
poiere majoritatea populației lumii. 
Pe de altă parte, existența subdez
voltării generează stări de tensiune 
și copflict în viața politică interna
țională. Pe drept cuvînt subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că fără 
lichidarea subdezvoltării și realizarea 
noii ordini economice internaționale 
— problemă ce afectează două treimi 
din omenire — este greu de vorbit 
de stabilitate economică mondială, 
de realizarea unei lumi a colaboră
rii pașnice.

Subdezvoltarea unui mare număr 
de țări îngustează piața mondială, 
limitează în mod evident relațiile 
comerciale — și, în genere, raportu
rile economice dintre statele glo
bului. Inițierea unor programe de 
lichidare a subdezvoltării ar duce, 
în concepția României, a președin
telui ei, la un avint fără precedent 
ai economiei mondiale, ar impulsio
na creșterea economică în toate ță
rile, inclusiv în statele dezvoltate 
care ar putea juca un rol capital în 
asigurarea accesului la cele mai 
înaintate tehnologii. De aceea, se 
poate afirma cu deplin temei că în 
lichidarea subdezvoltării sînt intere
sate nu nunîai țările rămase in urmă, 
dar și cele aflate in prezent la un 
nivel înalt de dezvoltare eeonomivă.

Totodată, așa cum evidențiază per
manent țara noastră, nu se poate 
ignora faptul că subdezvoltarea este 
o sursă dc tensiune politică. Perioa
da colonială a lăsat nerezolvate nu
meroase probleme sociale, economice 
și politice, inclusiv teritoriale și de 
graniță. Aceasta a făcut ca unele 
țări în curs de dezvoltare să se an
greneze, în ultimii ani, în cursa înar
mărilor, cheltuind sume tot mai im
portante pentru scopuri militare. 
Totodată, cursa înarmărilor, care a 
ajuns să înghită anual sume ele peste 
600 miliarde dolari, afectează puter
nic resursele disponibile pentru dez
voltare. Tocmai aceasta învederează 
teza susținută permanent de partidul 
nostru, potrivit căreia între proble
ma dezarmării și problema noii or
dini economice internaționale există 
o strînsă interdependență. Oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la redu
cerea cheltuielilor militare ar crea 
condiții pentru a se aloca mijloacele 
necesare, financiare și materialo, in 
vederea soluționării problemelor gra
ve legate de situația țărilor sărace.

DIALOGUL TREBUIE SĂ PRE
VALEZE. întreaga evoluție interna
țională arată că singura cale de re
zolvare a acestor probleme, în gene
ral a problemelor grave care 
confruntă economia mondială este 
calea dialogului constructiv, la care 
să participe toate țările lumii, cu 
drepturi egale, pe baze echitabile, cu 
respectarea strictă a independenței și 
suveranității tuturor statelor.

Așa cum arată permanent secreta
rul general al partidului nostru, una 
din condițiile fundamentale ale dia
logului este întărirea solidarității, 
cooperării și conlucrării țărilor în curs 
de dezvoltare, interesele majore ale 
acestor țări fiind mult mai importan
te decît acele, divergențe și neînțe
legeri care sint o moștenire a domi
nației colonialiste și imperialiste.

România acționează ferm în aceas
tă direcție. Țara noastră acordă o 
mare însemnătate relațiilor sale cu 
țările în curs de dezvoltare, consi- 
derind că aceste țări reprezintă un 
factor important al economiei și po
liticii mondiale, că ele au și vor 
avea un rol tot mai mare în întrea
ga viață internațională. Totodată, 
țara noastră e.ste un factor activ ai 
promovării principiilor coexistenței 
pașnice cu toate țările, al dialogului 
și al găsirii de soluții pe baze re
ciproc acceptabile la toate probleme
le, un militant neobosit pentru o 
nouă ordine economică și mondială, 
menită să asigure progresul întregii 
umanități.

Dr. N. S. STĂNESCU

IN BIROUL DE COORDONARE

AL ȚĂRILOR NEALINIATE

Fermă condamnare 
a regimului rasist 

de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — Biroul de coordonare al ță
rilor nealiniate a atras atenția opi
niei publice mondiale asupra dete
riorării rapide a situației din Repu
blica Sud-Africană. După o ședință 
desfășurată la sediul O.N.U. din New 
York, la care a fost examinată si
tuația din această țară, Biroul a dat 
publicității o declarație în care con
damnă cu fermitate regimul, rasist 
din R.S.A. pentru crîncenele \ r* >re- 
siuni împotriva populației $ .ud- 
africane care luptă pentru drepturile 
ei. Biroul a condamnat recentele 
asasinate și exilarea forțată în ban
tustane a muncitorilor de la exploa
tările de aur.

Ca în filmul 
„Viață 

pentru Ruth“ 
Viața unui copil sacrificată 
ca urmare a prejudecăților 

unor sectanți
Ceea ce unii consideră că se 

poate petrece doar pe ecran — 
așa cum am văzut recent 
in filmul „Viață pentru Ruth", 
prezentat de televiziune — 
se intimplă, din nefericire, 
și in realitate. Agenția de 
presă austriacă A.P.A. infor
mează că miercuri seara a în
cetat din viață, la Leitring, in 
apropiere de Graz, copilul Ro
bert Skrlec, in virstă de zece 
ani, care, rănit grav intr-un ac
cident de circulație care s-a 
produs in aceeași zi, nu a mal 
putut fi salvat de medici din 
cauza opoziției părinților săi, 
membri ai sectei religioase 
„Martorii lui Iehova", față de o 
transfuzie. După cum a declarat 
medicul primar Erith Haim, de 
la secția de chirurgie a spita
lului din Graz, copilul a 
fost transportat de urgență cu 
salvarea la spital, unde totul era 
pregătit pentru operație. Refu
zul obstinat al părinților săi de 
a aproba efectuarea unei trans
fuzii s-a soldat insă, în mod 
tragic, cu decesul copilului, care, 
in condiții normale, ar fi putut 
fi salvat.
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