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Anul UI Nr. 12734 Marți 2 august 1983 4 PAGINI 50 BANI

MUREȘ

însemnate economii 
de energie electrică 

și combustibilDesfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Mureș raportează că în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă în prezent au economisit 31 000 MWh energie electrică, cantitate echivalentă cu necesarul de consum al unei unități de mărimea combinatului „Azomureș" din Tg. Mureș pe timp de o lună. Totodată, au fost economisite, in principal pe seama modernizării fluxurilor tehnologice, 4,2 milioane mc gaze naturale, cele mai însemnate economii înregistrîndu-le combinatul „Azomureș" și întreprinderea „Electromureș" din Tg. Mureș, I.P.L. Reghin și altele. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scinteii").
BUZĂU

Producție marfă 
peste prevederiIn întrecerea socialistă desfășurată în întîmpinarea zilei de 23 August, oamenii muncii din industria județului Buzău înscriu noi și importante succese în producție. Astfel, in cele 7 luni care au trecut din acest an, în 30 de unități economice, printre care întreprinderea de materiale de construcții, întreprinderea „Textila", întreprinderea de aparate cale, Schela Berea și Fabrica de regenerare a uleiurilor minerale clin Rm. Sărat, s-a realizat suplimentar o producție- marfă industrială în valoare de 215 milioane lei. Totodată, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marîă au fost reduse, față de plan, cu 7,8 lei, ceea ce echivalează cu o economie totală la costurile de producție de aproape 70 milioane lei. (Steliau Chiper, corespondentul „Scinteii").

ARGEȘ

Țiței peste planHarnicii petroliști ai Schelei de extracție Poiana Lacului din județul Argeș întîmpină ziua de 23 August cu un succes de seamă: extragerea de la începutul anului, peste prevederile planului, a 1 500 tone țiței. Măsurile tehnice și organizatorice de creștere a factorului final de recuperare a țițeiului, generalizarea acordului global, punerea mai devreme în producție a sondelor — sint cîteva din acțiunile care au asigurat obținerea acestei producții suplimentare. (Gheorghe Cîrstea, corespondentul „Scinteii").
BISTRIȚA

O nouă capacitate 
de producțiePe platforma industrială a municipiului Bistrița, în cadrul celei mai mari unități economice a județului — întreprinderea de produse electrotehnice — a început să producă, cu o primă capacitate, secția de materiale electroizolante stratificate. Aici se va realiza o gamă largă de produse electroizolante destinate, in principal, unităților care produc elementele echipamentelor de automatizare. La edificarea acestui obiectiv de investiții și-au adus o contribuție im- ' portantă constructorii și mon- torii șantierelor de construcții industriale și instalații-montaj din Bistrița, sprijiniți îndeaproape de beneficiar. (Gheorghe 

Crișan, corespondentul „Scinteii").
PRAȘTIE

Livrări suplimentare 
la exportColectivul de muncă al întreprinderii chimice din Orăștie se află de mai mulți ani în fruntea unităților economice din județul Hunedoara, care își depășesc lună de lună sarcinile la export. Acordind o deosebită atenție contractării din timp a producției pentru export, realizării u- nor produse de bună calitate și livrării ritmice a produselor către partenerii externi, chimiștii din Orăștie au obținut, în 7 luni din acest an, o producție suplimentară la export în valoare de 5,4 milioane lei. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

In marea întrecere des
fășurată în întreaga țară, 
în cinstea zilei de 23 Au
gust, faptele minerilor, a- 
cest destoinic detașa
ment muncitoresc, se si
tuează mereu la loc de ' 
cinste. Iar minerii din 
Comănești sint hotărîți 
să probeze din plin și 

.acest lucru. în primul se
mestru al acestui an ei 
și-au îndeplinit și depășit 
angajamentul asumat in 
întrecere prin unei producții suplimentare de cărbune de 5 419 tone. In iulie au adău
gat șase sute de tone. în 
acest mod, responsabil și 
plin de abnegație, au în
țeles lucrătorii acestui 
vechi centru minier al ță
rii să răspundă îndemnu
lui secretarului general al 
partidului pentru intensi
ficarea eforturilor privind 
dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a 
țării, de a da patriei cît 
mai mult cărbune.

— Locul fruntaș cîșțigat 
In întrecerea socialistă 
dintre unitățile din secto
rul nostru in anul trecut 
ne onorează, dar, in același 
timp, ne și obligă la noi 
fapte de muncă, ne spu
ne tovarășul Gheorghe Oancea — inginerul-șBf 
al întreprinderii miniere 
Comănești. Pentru ca mi
nerii noștri să-și poată îri- 

' deplini și depăși angaja- 
mentul asumat in întrece
re și din acest an, am 
luat în ultima vreme o 

\^serie de măsuri .tehnice și . le întreprindem pentru.

organizatorice, menite să 
conducă la creșterea pro
ductivității muncii in sub
teran. Aș menționa des
chiderea unor noi f ronturi 
de lucru la 
Leorda 
care se 
le sint 
mai că 
dar aceste rezerve ne asi-

exploatarea 
mină despre 

credea că rezerve- 
epuizate., Nu nu
nti sint epuizate,

extinderea mecanizării in 
abataje, prin experimen
tarea și punerea in func
țiune a unor noi haveze 
și transportoare mecanice 
de abataj (un asemenea 
transportor, Unic in țară, 
este așteptat să vină in 
trimestrul III al acestui 
an de la 'întreprinderea 
„Unio“ Satu Mare), utili-

realizarea Un răspuns muncitoresc
al minerilor din Comănești
PLANUL DEPĂȘIT!

gură continuitatea extra
gerii pe încă cel puțin 3 
ani. De asemenea, noul 
front de abataj, de peste 
1S0 m, dat de aurind in 
exploatare la. mina Ver- 
mești asigură un spor de 
producție de peste 40 tone 
cărbune pe zi. Totodată, 
introducerea la sfîrșitul 
lunii iunie, pentru prima 
dată in bazinul minier al 
Trotușului, a. unei moder
ne combine de abataj 
duce și ea la o sporire a 
productivității de la sim
plu la dublu, concretizată 
în extracții suplimentare 
zilnice, de zeci de tone de 
cărbune. Sint de mențio
nat și alte acțiuni pe care

zarea unor mijloace me
canice pentru evacuarea 
sterilului în haldă, gene
ralizarea susținerii meta
lice în abatajele-cameră și 
altele".

Șirul acțiunilor inițiate 
de harnicii mineri din Co
mănești poate fi conti
nuat. Mai importante de- 
cit o măsură tehnică sau 
alta ni se par însă preo
cupările privind organi
zarea superioară a pro
cesului de' producție. 
Chiar din primele zile de 
după Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al. P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori 
din industria minieră, in 

..exploatările .de .cărbune,.

din bazinul Comăneștilor \ 
s-a trecut cu hotărîre la 
o mai bună organizare a 
muncii, la măsuri ce 
duc la întărirea ordinii și 
disciplinei în producție, 
reducerea întreruperilor 
în funcționarea utilajelor, 
asigurarea unei aprovizio
nări ritmice cu materia
le, energie și aer compri
mat a tuturor locurilor de 
muncă. Vn amănunt im
portant : în minele din a- 
cest bazin se lucra și îna
inte după programul de 8 
ore, program ce s-a dove
dit cît se poate, de rațio
nal. Acum a fost extinsă 
în toate minele inițiativa 
muncitorească de preluare 
a schimbului din mers, a- 
diCă direct în abataje. 
Eficiența ? O producție ’ 
suplimentară de cărbune 
de peste 100 tone pe zi. 
Care, adăugată celorlalte 
măsuri tehnico-organiza- 
torice aplicate sau în curs 
de aplicare, duce la un 
plus de producție de circa 
30 000 tone cărbune pe 
acest an.

Demne de reținut 'sint. și 
eforturile constante și 
susținute pentru asigu
rarea unor condiții de 
viață și muncă tot mai 
bune tuturor minerilor. 
La Lopaș, Leorda, Ver- 
mești și Comănești, noi 
grupuri sociale își așteap
tă beneficiarii, iar 100 de 
apartamente vor fi ple
date la cheie minerilor in 
acest an.

La scurt timp după încheierea recoltării cerealelor păioase, oamenii muncii din agricultură se află în fața unui nou examen, de fapt cel mai important pentru producția acestui an. Este vorba de strîngerea la timp și depozitarea fără pierderi a culturilor de toamnă, culturi care ocupă peste 60 la sută din suprafața arabilă a țării. Desfășurarea acestei acțiuni în cele mai bune condiții impune fiecare județ, în . fiecare agricolă să se întreprindă măsuri hotărîte, spre a se asigura pregătirea temeinică, în cele mai mici amănunte, a recoltării culturilor de toamnă.Condițiile climatice specifice din acest an fac necesar ca încheierea pregătirilor pentru campania de tare să acum sub urgenței, nem aceasta trucît, după cum apreciază specialiștii din Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare, toate culturile de toamnă vor ajunge la maturitate cu două-trei săp- tămîni mai devreme față de anii agricoli normali. Se consideră că în unele județe din sudul țării va fi posibil să înceapă recoltarea florii-soarelui încă de la jumătatea acestei luni. De asemenea, tot în această lună trebuie să se treacă la identificarea suprafețelor cu porumb din hibrizii timpurii și cu soia, unde plantele 'au ajuns la maturitate, spre a începe recoltarea lor. Toate acestea accentuează și mai mult necesitatea încheierii cît mai grabnice a pregătirilor pentru strîngerea roadelor toamnei. Ne-am interesat la ministerul de resort care este situația din acest punct de vedere și ce probleme mai sînt de rezolvat.Desigur, în ansamblul pregătirilor, un loc central îl ocupă încheierea grabnică a reparațiilor la mașinile și utilajele de recoltare, astfel încît acestea să fie gata în orice moment să intre în lanuri. Stadiul acestor lucrări nu este însă satisfăcător. Termenul stabilit de Ministerul Agriculturii — 1 iunie — pentru încheierea reparațiilor la toate categoriile de utilaje șl mașini agricole ce vor fi folosite în campania de recoltare a culturilor de toamnă nu a fost pretutindeni respectat. Și la această dată mai sînt de reparat și de. montat,pe combi-

recol- se afle semnulSpu- în-

ca în unitate

ne numeroase utilaje și echipamente de recoltare. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că la 1 august mai erau de reparat 329 echipamente de recoltare a fasolei, 409 utilaje pentru recoltarea florii-soarelui, 3 289 echipamente pentru recoltarea porumbului — și aceasta ca să ne referim doar la utilajele ce vor fi folosite la recoltarea culturilor din prima etapă. Restanțe . mari există și la repararea utilajelor ‘ pentru recoltarea cartofilor, sfeclei de zahăr, orezului și a altor culturi, a căror recoltare va începe

mărului necesar șl a locurilor unde vor fi înființate bazele volante pentru depozitarea porumbului și a sfeclei de zahăr. Dincolo de aceste aspecte, experiența anilor tre- cuți a demonstrat că realizarea unor ritmuri înalte de lucru la re-,, coltarea culturilor de toamnă este direct condiționată de modul in care se desfășoară și preluarea producției la bazele de recepție. Mai exact, de operativitatea cu care sint descărcate mijloacele de transport. Iată de ce, în conformitate cu programele stabilite, la toate bazele recepție trebuie
• Sarcina cea mai importantă în aceste 

zile este încheierea reparațiilor la mașinile 
și utilajele de recoltare.

® La toate bazele de recepție să se 
creeze condiții pentru preluarea mecani
zată a unui volum cît mai mare de produse.

® întreaga activitate din cîmp să fie 
astfel organizată încît să se asigure exe
cutarea în flux a tuturor lucrărilor, de la 
strîngerea și depozitarea producției, elibe
rarea de resturi vegetale a terenurilor, la 
efectuarea arăturilor adînci.

mal tîrzlu. Ținînd seama de această situație, la centrele de reparații și stațiunile pentru ^mecanizarea agriculturii trebuie luate toate măsurile pentru organizarea activității în două schimburi, suplimentarea numărului de mecanici și asigurarea pieselor de schimb necesare, astfel incit toate utilajele să fie reparate pină la 12 august. O atenție deosebită trebuie să se acorde recepției utilajelor reparate, calității lucrărilor efectuate, pentru a exista garanția funcționării neîntrerupte a mașinilor pe tot parcursul campaniei de recoltare.în condițiile acestui an, cînd Ia culturile de toamnă se prevede obținerea de recolte bune, un accent deosebit trebuie se pună pe asigurarea și gătirea corespunzătoare a țiilor de depozitare a producției. Și în această privință sint încă multe lucruri de rezolvat. Avem în vedere, în primul rînd, necesitatea încheierii grabnice a pregătirii spațiilor vechi și a celor noi de depozitare, pentru ca acestea să fie gata de a primi recolta în orice moment. Este nevoie, de asemenea, ca, pe grupe de unități agricole sau pe consilii agroindustriale, să se .urgenteze nominalizarea nu-

să pre- spa-

de să fie încheiate imediat lucrările pentru mecanizarea operațiilor de descărcare ă mijloacelor de transport, spre a se e- vita staționarea îndelungată a a- cestora.Totodată, avînd în vedere volumul mare de lucrări ce trebuie executate în campania agricolă de toamnă, se impune — ca o cerință esențială pentru evitarea decalajelor între a- cestea — organizarea de așa manieră a întregii activități din cîmp incit să se asigure efectuarea in flux a tuturor operațiilor, este nevoie ca în

Vlaicu RADU

Foto : AgerpresPe firul'liniei ferate Vîlcele-Rîmnicu Vilcea, constructorii își înscriu cu vrednicie semnătura in peisajul înnoit

• reportaje • însemnări •
a^jării [

Pe Olt, de la Vîlcea la Vilcele și in defileu, e un du-te-vino de oameni, de trenuri de serviciu, de mașini. Se schimbă peste noapte configurația hărților din zonă, omul colaborează cu natura, nu de puține ori concurind-o. / în fantezie, în îndrăzneală. Zece viaducte — Popești, Valea Hotarului, Topolog, Simnic, Blidari, Linia, Simnicel, Racovița, Ostro- veni, Hogea — cu lungimi între 96 și 1 350 de metri, două poduri mari — peste Olt și Argeș — și zeci de alte poduri și podețe pe firul căii ferate, două tunele. Zeci de puncte de lucru, între Vîlcele și Rimnicu Vilcea, în întrecere...— Completarea rețelei feroviare din nord-vestul Munteniei printr-o linie de legătură între linia Pitești— Curtea de Argeș și li-nia Piatra Olt — Podul Olt este o mai veche dorință— ne spune ing. Alexandru Ciocionică, de la stitutul de proiectări ferate, șeful Primele sens s-au întreprins imediat după întîiul război mondial. Se urmărea a- tunci legarea prin cale ferată a două orașe subcarpatice : Curtea de Argeș și Rimnicu Vîlcea. Necesitățile economiei naționale plasează astăzi problema într-o perspectivă mai largă. Nu se mai urmărește doar satisfacerea unor interese locale, cît, mai ales, realizarea unei noi legături feroviare spre Transil-

vania. Se impune astfel deschiderea unei noi magistrale feroviare pe direcția București — Pitești — Rimnicu Vilcea — Sibiu, folosind o rută mai directă, în condițiile mai favorabile pe care le oferă Valea Oltului pentru traversarea Carpaților — cota 400 la Ciineni față de circa

de dealuri dintre ele. Traversarea văilor se face prin poduri și viaducte importante — 3 600 m lungime pe întreaga linie — și două tunele in lungime totală de 4 100 m. Se distinge, ca o lucrare deosebită, viaductul Topolog, cu o înălțime de peste 45 m și o lungime de 1 350 m — cel

linii Vîlcele — Rimnicu Vilcea ? In primul rind, 
distanța București — Rîm- 
nicu Vilcea se scurtează cu 
106 kilometri și se va par
curge cu acceleratul în 3 
ore, față de 5 ore prin Ro
șiori—Caracal și aproape 6 
ore prin Pitești, cit se face 
acum, bineînțeles tot cu ac
celeratul. De asemenea,

Străpungînd munții, 
constructorii urcă o nouă

• 9

In- căi proiectului, studii în acest
1 100 la Predeal. Pentru această temă nouă de proiectare vechile trasee studiate, prin Curtea de Argeș, sint ocolitoare și au caracteristici grele de exploatare. S-au studiat noi variante de trasee și s-a ajuns la concluzia că varianta cea mai avantajoasă este aceea care urmărește traseul Vîlcele (15 km sud de Curtea de Argeș) — Tuta- na — Ciofrîngeni — Sîm- nic — Rimnicu Vîlcea. Este un traseu mai puțin sinuos, lung de 39 km și cu caracteristici de exploatare favorabile. Trebuie însă traversate trei văi (Argeș, Topolog și Simnic) și cele două culmi

mal lung viaduct din țară, și care, practic, „trece" pe deasupra a două sate. Tu- nelele sint, de asemenea, lucrări importante, fiecare din ele avînd în jur de doi kilometri lungime. Lucrările sint In plină desfășurare, urmînd să fie finalizate în acest cincinal. In prima etapă, linia va fi dată în exploatare ca linie simplă, dar ea este astfel gîndită încît dublarea să poată fi făcută în condiții cît mai economice. în acest sens, viaductele mai importante se realizează încă de acum cu infrastructura pentru cale dublă.Care sint principalele a- vantaje economice ale noii

transportul de mărfuri se va realiza cu economii substanțiale, deoarece noua magistrală feroviară — in final dublă și electrificată — va prelua o bună parte din traficul important de mărfuri spre Transilvania, folosind o rută mai scurtă și cu condiții de exploatare mai favorabile.In defileul Oltului, Intre Călimănești și Sibiu, existau șosea și linie de cale ferată ; numai că amenajarea hidroenergetică a Oltului, mai ales între Cîrli- gul Mic și Cîrligul Mare, pînă aproape de Gura Lotrului, a impus, și aici, schimbarea unor mai vechi rosturi.

care șerpuia pe malul drept al rîului și care astăzi se află sub apele lacului de acumulare, s-a construit o altă arteră rutieră, agățată parcă de crenelurile muntelui Căpățina. De c.ealaltă parteț calea ferată — poartă de trecere între Oltenia de . nord și Transilvania — a rămas și ea în împărăția apelor. De un an încoace, o nouă magistrală de fier străbate defileul Oltului, veritabilă operă tehnică, realizată cu pasiune și .ingeniozitate de către constructorii de căi ferate. Necesitățile traficului de mărfuri și nordul țării, tiva dezvoltării sociale, impun rea liniei de transport feroviar, lucrare ce se află în plină desfășurare.— Traficul in zonă — ne explică inginerul Traian Sabău, șeful Șantierului 82 tunele al Grupului de șantiere construcții-tunele Brașov — va cunoaște, în curînd, o intensificare, după ce va intra în exploatare calea ferată Vîlcele — Rimnicu Vîlcea. Prin aceste lucrări se creează condiții pentru dublarea, practic, a traficului feroviar în zonă. Cea de-a doua magistrală feroviară din defileu se va executa în 1 373 zile, în prezent se lucrează simultan la trei tunele, în lungime totală de 2 615

între sudul în perspec- economico- însă dubla-

Anica FLORESCU 
Ion STANCIUIn locul șoselei (Continuare în pag. a III-a)

Cu alte cuvinte, apropiata campanie agricolă să se asigure utilizarea la întreaga capacitate a parcului de tractoare și mașini agricole, să se organizeze munca pe bază de programe precise de lucru, cu participarea tuturor locuitorilor de la sate, pentru ca odată cu recoltarea să se elibereze terenurile de resturile vegetale și să se treacă la executarea arăturilor adinei de toamnă.Ne aflăm, așadar, în preajma ce-' lei mai importante campanii agricole a anului — strîngerea și depozitarea culturilor de toamnă. Complexitatea și volumul mare de lucrări ce trebuie executate într-un timp scurt impune ca, încă de acum, comitetele județene de partid, organele agricole județene, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile lor agricole să întreprindă hotărîte și să acționeze pentru ca toate pregătirile încheiate în timpul cel mai scurt. Este în interesul întregii țări, al nostru, al tuturor, ca roadele toamnei acestui an să fie strînse la timp și depozitate corespunzător, fără nici o pierdere I

unități- măsuri energic să fie

întruchipare viea nobileloridealuri comunisteCu 18 ani In urmă, Congresul al IX-lea al partidului înscria în documentele sale programatice, ca o sarcină de mare însemnătate, intensificarea muncii politice pentru „for
marea omului nou, însuflețit de 
idealurile nobile ale socialismului, 
de principiile moralei comuniste, cu 
un larg orizont cultural". în anii care au urmat, în toate documentele de partid, problema formării omului nou, a personalității acestuia a apărut ca un fir roșu conducător, imaginea sa fiind tot mai clar conturată, tot mai bine precizată. Și este firesc să fie așa, deoarece mersul înainte al societății noastre depinde în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor.Țelul, esența politicii partidului este bunăstarea întregii noastre , națiuni, a fiecărui cetățean al patriei.Acest cetățean trebuie să aibă, în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, o complexă viață spirituală, o personalitate armonios și multilateral un cultural, o temeinică pregătire profesională, științifică și politică. Dezvoltarea personalității nu se poate reduce la cunoașterea unor teze generale, ci implică însușirea tot mai temeinică a tezaurului de gîndire și experiență umană, a valorilor spirituale create de omenire de-a lungul istoriei sale, înțelegerea tot mai aprofundată a legilor obiective ale naturii și societății. Omul nou trebuie să se caracterizeze prin pasiune pentru muncă și creație, prin cutezanță în gîndire și în acțiune. El trebuie să fie în stare să sesizeze la timp ceea ce nu mai corespunde realităților și trebuie înlăturat și ceea ce este nou și‘trebuie stimulat, promovat cu curaj. Numai astfel el va putea fi cu adevărat stă- pin pe soarta lui și își va putea construi în mod conștient viitorul.în acest scop, în țara noastră au fost create posibilități reale de formare a personalității, în primul rînd prin sistemul de învățămînt accesibil în condiții de egalitate tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Sint asigurate astfel condiții optime, de la frageda vîrstă a copilăriei, tuturor tinerilor de a urca cele mai înalte trepte ale științei și culturii, de a-și împlini aspirațiile și dorințele cele mai cutezătoare, de a se afirma în orice domeniu, de activitate în funcție exclusiv de capacitatea, de talentul, de puterea de muncă și de gîndire a fiecăruia. Se poate spune că, din acest punct de vedere, societatea socialistă multilateral dezvoltată este societatea celor mai largi drepturi șl libertăți democratice, în care se valorifică plenar înțelepciunea și energia colectivă, în care se asigură posibilități nelimitate de afirmare a personalității umane.In paralel eu școala se desfășoară ample acțiuni de răspîndire a cunoștințelor științifice și culturale, înce- pînd cu cele din centrele muncitorești și pînă în cele mai îndepărtate comune. Căminele culturale din me

dezvoltată, larg orizont

diul rural au posibilitatea să devină puternice centre, adevărate focare de cultură în rîndul maselor largi de țărani, care stimulează creativitatea. „Cîntarea României", mișcare de ample proporții înființată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, are scopul principal de a stimula creativitatea poporului nostru în toate domeniile de activitate. Conceput ca un festival al muncii, al oamenilor harnici, „Cîntarea României", punînd accentul pe realizările acestora, exprimă bucuria creatorilor de bunuri materiale și spirituale sub formă de cîntece, dansuri, opere literar-artistice etc.în societatea noastră, cultura nu mai este un privilegiu al unei anumite „elite", un lux. Ea este o necesitate fundamentală pentru formarea omului muncii. Cu cît personalitatea fiecărui muncitor va fi mai complexă, mai amplă,
Acad. Radu P. VOINEA

multilaterală, cu cit orizontul său științific și cultural va fi mai larg, cu atit și calitatea activității sale, a produselor sale va fi mal bună. Este greșită ideea că societatea viitorului va cuprinde o elită restrînsă, care va dispune de o capacitate creativă ,și constructivă, iar masa mare a muncitorilor de azi se va transforma cu timpul într-o masă de consumatori pasivi. Acestei imagini utopice, „consumatoriste" a societății burgheze i se opune imaginea realistă a unei societăți a viitorului în care toți cetățenii au un înalt nivel cultural-științific și, cu- noscînd temeinic legitățile naturii și ale vieții sociale, își construiesc în mod conștient viitorul.Este evident că ridicarea nivelului general cultural nu se face de la sine. Asigurarea condițiilor pentru ca fiecare cetățean al patriei noastre ’să-și poată însuși cele mai noi cuceriri ale științei și culturii universale nu este suficientă. Este necesară o muncă asiduă, de zi de zi. Nimic nu se realizează fără muncă. Munca liberă, despovărată de exploatare, trebuie să devină o datorie de onoare a fiecărui cetățean și, totodată, principalul mijloc de afirmare a personalității umane, a forței creatoare a fiecărui cetățean. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea atit de frumos : „Munca este uriașul 
laborator în care se plămădesc per
sonalitățile cu adevărat proeminente, 
se afirmă talentele autentice, se 
nasc geniile, se făuresc capodoperele 
— atît pe planul creației materiale, 
cît și al culturii". De aceea este necesar ca în formarea copiilor ca viitori oameni înaintați ai epocii socialismului și comunismului să 11 se sădească în inimi iubirea și respectul față de muncă, izvorul celor, mai mari și mai depline satisfacții. Munca este o necesitate a oricărui organism sănătos. Dealtfel, mîndria țării noastre este că atît cît am realizat este rodul muncii noastre cinstite, nu al exploatării altor popoare.
(Continuare in pag. a III-a)
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O idee inspirată, plus efortu
rile unui entuziast — învățăto
rul Manea Stancu — au rodit in 
realizarea unui adevărat muzeu 
In comuna Stejaru, județul Te
leorman. Aici au fost reunite 
numeroase obiecte de etnogra
fie, o colecție de monezi, Intre 
care multe datlnd din primele 
secole ale erei noastre, docu
mente referitoare la viața satu
lui in decursul timpurilor, bu
nuri de uz casnic și gospodă
resc, ceramică și unelte din 
lemn. Vn muzeu care se consti
tuie într-un adevărat lăcaș de 
istorie și învățătură pentru ge
nerațiile de azi și de miine.
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I
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„La câsufa 
cu zorele"...

La numărul 227 din satul Tlr- 
novița, comuna Brădești, județul 
Harghita, există o casă veche, 
dar atit. de bine îngrijită și gos
podărită, că nici nu-i „ghicești" 
vîrsta centenară, tn grădina ca
sei este cultivată fiecare palmă 
de pămînt. Numai gardul mai 
rămăsese stingher. Pînă într-o 
zi, cind gazda i-a găsit și gar
dului o întrebuințare — și încă 
dintre cele mai frumoase. La 
„rădăcina*  lui au fost plantate 
citeva zorele.

Acum, în această vară, de pe 
gardul casei de la nr. 227 din 
Tîmovița se revarsă trei casca
de de zorele violete, una mai în- 
cintătoare decît alta. Florile în
cing gardul ca un briu, făcin- 
du-l și pe el parcă viu. Și nu 
e drumeț care să nu-și înceti
nească pașii sau să nu se o- 
prească să-i admire podoaba.
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Motiv inedit
Victor Micu deapănă In ziarul 

„Zori noi" din Suceava poves
tea unui excavator al cooperati
vei agricole de producție Ho- 
rodnic. De multă, de foarte 
multă vreme, utilajul nu mai 
funcționa. Ce nu i-au făcut mai 
marii cooperativei 7 L-au sucit, 
l-au invirtit — nimic. Au ape
lat și la meșterii dintr-o echipă 
„Service". Dar nici ei nu i-au 
dibuit hiba. Culmea e că stațio
narea utilajului a costat coope
rativa nu mai puțin de 143 488 
lei. Dar necazul e altul și e de 
domeniul... poveștilor de adormit 
copiii. Auzi dumneata: hărăbaia 
care nu s-a clintit deloc din 
loc a consumat, nici mai mult, 
nici mai puțin, decît 640 litri 
motorină și 530 litri ulei hidrau
lic. Cum a reușit această per-

I
I
I
I
I
I 
i

I
I

I
formanță de a face ce a. făcut
•fără a... face nimic, nimeni I
cică nu știe.. Nu7nai .el,..e.xcgva.-___|
torul, ar putea dezlega miste
rul. Deocamdată însă este în
căpățînat.

Dar și cînd p „vorbi" l... I
I
I

I
I
I
I
I

Ac pentru 
cojocar

Cojocar de 
Ungurușan din 
fără permis de 
cut el ce-a făcut și nu s-a lăsat 
pină nu i-a fost anulat, tn aces
te condiții, e ca și cum n-ai fi 
avut niciodată permis de condu
cere. Nu mai avea permis, dar 
avea mașină și volanul îl ispi
tea mereu. După ce a Jăcut un 
chef de zile mari cu niște prie
teni, a urcat, în starea în care 
se afla, la volan, și a pornit la 
drum. Efectuînd însă o depășire 
extrem de riscantă, a tamponat 
un autobuz. In loc să oprească 
și să-și vadă isprava, cojocarul 
a apăsat pe accelerație și a dis
părut. Va apărea în fața Instan
ței de jucată, cart va găsi ac și 
pentru... cojocar.

meserie, 
Zalău a 

conducere.

Vasile 
rămas 
A fă-

| Negoț ambulant

I
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Un sătean, Ionel Chiriloiu, 
mergea spre piața centrală din 
Galați cu un curcan la subsu
oară. li taie calea Vasile Far- 
caș, care-l întreabă:

— De vînzare-i curcanul?
— De vînzare.
— Și cit vrei pe el?
— Da’ matale cit dai?
— Hai la mine acasă, că stau 

la doi pași. Ți-l cumpăr eu, nu 
te mai osteni pînă la piață.

In curtea casei, V. F. a tot 
„cintărit" în mină curcanul, 
după care l-a dus în casă. Ie
șind in cițrte, l-a luat la rost 
pe stăpînul acestuia și i-a îm- 
brincit afară in stradă.

Ce a urmat am aflat din 
rul „Viața nouă": Curcanul a 
revenit la stăpinul lui, iar V. F. 
a fost chemat să răspundă in 
fața legii.

zia-
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Mica publicitate
Prestări servicii. De la modul 

tn care arată berăria din zona 
gării Reghin pină la ceea ce ar 
trebui să fie un comerț în con
diții de igienă și civilizație este 
o cale atit de lungă, incit 
mat Sanepidul ar mai putea 
străbată. Vorba e : cind ?

nu- 
«-o

I din

I
I

Transport. Toma Chirtea 
Gropnița — Iași anunță pasage
rii de ocazie să nu-l mai aștep
te pe obișnuitul traseu, pe care 
a încasat una mie lei amendă, 
pentru că iși transformase in 
taxi „mașinuța" pe care lucra. 
Adică... autobetoniera.

I
I
I

Dispariții. Cu adlncă mlhnire, 
subsemnata Marcela R. din Mur
geai — Vaslui aduc la cunoștin
ță... cunoștințelor mele întimplă- 
toare că am fost „răpită" pentru 
șase luni din mijlocul tăietorilor 
de frunză la clini și amatorilor 
de distracții.

I
Se caută un telefon public tn 

noua gară din Cluj-Napoca. 
Alo, se-aude?

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*

I
I
I

I
I
I

o îndatorire profesională și o sarcină
• Vde înaltă răspundere politică

susține proiectantul unor mașini de înaltă tehnicitate 
și de mare productivitateîntr-o relatare publicată cu citva timp în urmă ne-am referit pe larg la succesele colectivului reputatei întreprinderi ploieștene „1 Mai" privind afirmarea progresului tehnic. Am amintit atunci de o serie de mașini și instalații proiectate și construite de specialiștii uzinei, de receptivitatea și capacitatea lor de reacție la necesitățile economiei naționale. Ca o confirmare a strădaniilor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici, cu prilejul unei vizite de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat ca asemenea mașini să fie fabricate în serie și pentru alte unități din țară spre a nu mai fi importate pe valută din străinătate. Astfel a luat ființă o fabrică de mașini-unelte din domeniul tehnicii de vîrf care a însemnat, totodată, un larg cîmp de afirmare a cunoștințelor și creativității proiectanților din întreprindere. Numai că despre autorii acestor proiecte am vorbit mai puțin. De aceea am considerat potrivit să reînnodăm firul relatării și să prezentăm pe unul dintre proiectanții cei mai implicați în munca de elaborare de noi mașini și utilaje — anume pe inginerul Cristian Teo

dorescu.De la început ne-am schițat un cadru al discuțiilor ; într-un fel am încercat să proiectăm imaginea pe care ne-o vom face despre viitorul nostru interlocutor, cu atît mai mult cu cit nu ne era cu totul necunoscut. Aflasem de realizările lui, mai știam, de asemenea, că la început lucrase în colectivul unui foarte cunoscut proiectant, în prezent pensionar. Deci, ne închipuiam noi, vom începe prin a arăta cum vîrstnicul inovator i-a îndrumat primii pași, cum i-a insuflat încredere'"în forțele proprii, l-a ajutat să treacă peste primele obstacole. Modelul nostru, în bună parte, nu a fost confirmat. Viața a refuzat și de data aceasta tiparele.Prima parte a convorbirii noastre 
a decurs după tipicul obișnuit. „Care sînt reușitele de vîrf în activitatea dumneavoastră de proiectant și la ce lucrați în prezent 7“ Răspunsurile au fost prompte. Ne-a informat că anul trecut a proiectat și trecut în fabricație de serie o mașină de găurit spațial, o mașină de prelucrat piese de dimensiuni foarte mari, o alta pentru prelucrarea carcaselor, iar în prezent are pe planșetă schițele unei familii de mașini. Eficiența este de ordinul zecilor de milioane. L-am mai întrebat cîte invenții brevetate are pînă în prezent. Răspunsul : 11,plus 10 inovații. „Cu asta nu știu 
ce aș mai putea să mai adaug 
despre munca mea, ne-a spus partenerul nostru de discuție. Îmi 
merge 'vorba că sint o fire rezervată. 
Personal nu mă regăsesc în această 
caracterizare. Nu-mi place să discut 
despre mine. Am observat, în dife
rite situații, că atunci cînd cineva 
monopolizează discuția povestind 

,-^d.espre.sine, ceilalți_se.j:aai...j}Lictises£..__
se fac că-l ascultă din politețe, dar 
privirea le devine absentă. Cu dum
neavoastră este însă altceva. Vă fa
ceți meseria și eu sint dator să vă 
răspund la întrebări. Nu la toate. 
Anticipînd o întrebare, aș dori să 
spun mai întii că îmi place să mă 
ocup de politică. Politica în sensul 
de azi al cuvintului. De pildă, afir
marea viguroasă.a progresului tehnic 
promovată de partidul nostru înseam
nă politică. Dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime înseamnă 
tot politică. Și asemenea politică fa
cem și noi în uzină. După consfă
tuirea de lucru de la Comitetul Cen
tral al partidului cu cadre de condu
cere și alți oameni 
dustria petrolului, 
Nicolae Ceaușescu 
de răspunderi care 
prinderea noastră, 
am fost chemați 
partid și ni s-a trasat sarcina să pre
gătim fabricația pentru dublarea pro
ducției de sape de foraj. Pentru a- 
ceasta va trebui să proiectăm mașini 
speciale de înaltă tehnicitate și de

mare productivitate. O sarcină de 
producție, dar eu zic că este, deo
potrivă, o sarcină politică, deoarece 
o înțelegem nu stricto senso, ci in 
largul context al obiectivelor trasate 
de Conferința Națională a partidului".Și am pus întrebările din care s-a țesut, încetul cu încetul, o parte din viața, din preocupările și din profilul moral al interlocutorului nostru. A absolvit politehnica în 1959 și de atunci lucrează fără întrerupere la „1 Mai“. A muncit la început în colectivul inovatorului amintit, dar ne-a spus-o direct că pe plan profesional nu i-ar fi fost îndeajuns doar ce putea învăța de la el : „Venisem cu alte 
idei, cu alt orizont tehnic și voiam 
să-mi impun soluțiile mele. Rețineți, 
am devenit membru de partid in pe
rioada celui de-al IX-lea Congres al

al conștiinței 
înaintate, 

revoluționare
li

ai muncii din in
unde tovarășul 

a stabilit o serie 
privesc și între- 
noi, proiectanții, 
la comitetul de

partidului. Activitatea mea de pro
iectant s-a desfășurat sub semnul a- 
cestei: constelații. Și în domeniul 
științei și tehnicii a trebuit să fie de
frișat terenul de imobilism, de rutină, 
de abordări simpliste, empirice. Con
tactul cu cunoscutul inovator, pentru 
care păstrez un deosebit respect, a 
fost util în sensul că m-a ambi
ționat".Potrivit Interlocutorului nostru, in proiectare un factor deloc neglijabil este și inspirația. Dar nu o inspirație înțeleasă intr-o viziune romantică, să-ți vină idei geniale din senin. Numai pe terenul unei munci tenace ia naștere inspirația. „Se intîmplă și 
nu rar — ne precizează tovarășul Teodorescu — să mă preocupe zile 
întregi- o soluție, să fac calcule, să 
citesc și să recitesc diferite studii 
și să nu-i dau de cap. Și iată că 
într-o dimineață totul mi se pare clar 
și aș putea striga Evrika. Explicația 
estă simplă. In urma unui studiu 
asiduu, datele reținute de memorie 
la un moment intră în conexiunile 
lor logice și astfel apare și inspirația, 
dar, repet, numai pe terenul unei 
munci tenace".Depănîndu-și reflecțiile în continuare, ne spune că, din păcate; există la unii proiectanți mentalitatea că activitatea de proiectare inseamnă numai calcule, probe de atelier, tape- ;» 16 statistice, toate ex.aînină’tâaeri co'n- " știinciozitate, la rece. „O mentalitate 
profund~greșită careTFelsuie combă- 
tută cu vigoare — a ținut să sublinieze proiectantul — deoarece nu se 
poate înfăptui nimic temeinic și de 
valoare dacă munca nu poartă-girul 
pasiunii".Inginerul Cristian Teodorescu este în prezent șeful atelierului de proiectare al întreprinderii și membru al organizației de bază de aici, „Cum 
mă port eu în aceste ipostaze 7 Omul 
nu poate ajunge peste noapte la o 
înțelegere mai profundă, a rosturilor 
sale existențiale. De aceea, le atrag 
atenția mai noilor mei colaboratori, 
care se mai lasă pe tinjeală, răspicat 
și fără drept de replică : să mun
cești în așa fel incit să-ți justifici pe 
deplin retribuția. Împreună cu cei
lalți membri ai biroului insă, prin 
toate formele muncii politice și edu
cative, printr-un schimb neîngrădit 
de păreri, urmărim să insuflăm pro
iectanților pasiune, sentimentul dato
riei, urmărim să le dezvoltăm spiri
tul de a gîndi, de a. căuta noul în 
sensul exigențelor formulate de se
cretarul general al partidului la Ple-

nara Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie. Avem o tematică 
pentru adunările de partid foarte 
precis elaborată în această direcție. 
Am reușit dealtfel să formăm proiec- 
tanți de nădejde. Vă dau și citeva 
nume : inginerul Gabriel Rădoiaș, 
după părerea mea' un proiectant de 
mare viitor, subinginerul Ion Miroiu, 
tehnicianul Gheorghe Pirvu".Ajungem la preocupările extrapro- fesionale : literatură și muzică. „Nu 
sint exclusivist, îmi place și muzica 
ușoară și muzica simfonică, Beetho
ven, ' Enescu, Ceaikovschi. Aceste 
preocupări nu le consider cu totul 
extraprofesionale. Dealtfel, cînd îmi 
izbutește cite ceva, pun discul cu 
■«Oda bucuriei»-". Ne-am exprimat dorința să ne vorbească eventual și de unele conflicte, de unele confruntări, la care ne-a replicat: „V-arn averti
zat că n-o să vă răspund la toate în
trebările. Au existat și conflicte. 
Uneori, cel puțin așa am impresia, 
au pornit din invidie. Și mi-au cam 
amărît sufletul. Insă ele reprezintă 
un trecut de care nu vreau să-mi a- 
mintesc". „Și nu v-ați gîndit atunci să plecați în altă parte ?“ „Nu. Am 
primit chiar o ofertă ademenitoare 
de la o mare întreprindere din Capi
tală, cu o perspectivă aproape certă 
de specializare pe un termen înde
lungat intr-o țară interesantă. De ce 
n-am răspuns pozitiv acestei oferte? 
Fiindcă mă simt foarte bine aici unde 
mi-am și împlinit visurile mele de 
pe băncile facultății : să proiectez 
mașini. Și apoi organizația de partid 
promovează cu vigoare un climat de 
dezbatere creatoare, de încurajare, de 
încredere în forțele proprii, teren 
care nu priește imposturii, falselor 
valori, conservatorismului". La încheierea convorbirii noastre, interlocutorul ne-a mai spus: „Știu că și în 
meseria dumneavoastră pasiunea este 
un element esențial. Dacă eventual 
o să comentați cele ce ați aflat de 
la mine, v-aș ruga s-o faceți in ter
meni ponderați". Sperăm să-i fi respectat dorința, limitîndu-ne la a reda cit mai exact conținutul convorbirii.

pe meleaguri vîlcene
,4':Renumit prin frumusețile naturii și obiectivele sale turistice, județul Vîlcea este vizitat de numeroși turiști. în locuri pitorești, -cî- teva atrăgătoare unități oferă condiții de popas în orice anotimp.Pe malul Topologului, la 17 kilometri de Rm. Vîlcea, în imediata apropiere a șoselei ce duce spre Pitești, se află frumoasa unitate turistică hanul „Topologu", care dispune de un restaurant, un bar de zi, o braserie și camere cu cîte două paturi, grupuri sanitare proprii, încălzire centrală.Un loc plăcut pentru odihnă, într-un frumos peisaj montan, este și hanul „Horezu" din stațiunea cu același nume, de unde se pot face interesanteafxcursii în împrejurimi. w în orașul Drăgășani, hotelul „Rusidava" este, de asemenea, o gazdă ospitalieră, dispunînd de 136 locuri în 64 de camere cu confort de categoria I și restaurant.în fotografie : hotelul „Rusidava".

CULESUL Șl LIVRAREA LEGUMELOR
Graficele nu sînt facultative, ele trebuie

riguros respectate!

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

Unjtățile agricole din județul Călărași ău cultivat in acest an 17 000 hectare cu legume în ogor propriu și 9 500 hectare în cultură dublă. în primele două decade din luna iulie au fost livrate pe piețe, la fabricile de conserve și la export 12 861 tone de legume — 92 la sută din plan. Din analiza modului în care s-au realizat pe ansamblul județului graficele de livrări, la diferite sortimente rezultă unele dereglări. în primul semestru al anului și în primele două decade din luna iulie s-au livrat suplimentar 5 000 de tone de tomate, dar la rădăcinoase s-au dat mai puțin cu 265 tone. Dacă surplusul de tomate a fost dirijat la fabricile de conserve, deci producția a fost valorificată, în schimb rădăci- noasele nu s-au găsit în cantități suficiente pe piață. De asemenea, roșiile livrate in plus nu pot acoperi cantitățile de varză, castraveți, ardei și alte legume și verdețuri, sortimente la care n-au fost îndeplinite graficele de livrare. La Asociația economică de stat și cooperatistă Cuza Vodă, restanțele pe primele șapte luni ale anului totalizează 2 869 tone legume, din care 400 tone tomate, 458 tone fasole păstăi, 40 tone ardei.Prima condiție de care depinde livrarea legumelor potrivit graficelor

constituie obținerea pro- Faptul că, in luna iulie,întocmite o ducției. . , .... ____ ,Asociația economică horticolă Jegă- lia și-a realizat cu regularitate graficele la toate culturile de legume se datorește tocmai recoltelor mari pe care le realizează. De asemenea, în această mare unitate legumicolă sint bine organizate recoltarea și transportul produselor. „Noi ne străduim să obținem recolte mari — ne spunea tovarășul Dumitru Valeriu, inginerul șef al asociației. De asemenea, respectăm întocmai sortimentele stabilite, graficele și perioadele de livrare. Legumele sînt perisabile și fiecare zi 'de intîrziere la recoltare sau livrare înseamnă deprecierea
în unități din județul 

Călărași

ialomița. Un izbutit spectacol
artistic „SPICELE DE AUR"

din culturi, Întrucît motorina n-a venit la timp — ne-a spus inginerul Stamu Stamate, directorul asodiâției. în luna iulie, cînd seceta a fost puternică, am primit numai 21 tone de motorină din 143 . prevăzute". De bună seamă, nu s-ar fi ajuns la a- ceastă ' situație dacă s-ar fi acționat la timp pentru grăbirea lucrărilor de modernizare a sistemului de irigații pe cele 1 500 hectare ale asociației. în momentul de față o stație de punere sub presiune este terminată și o alta șe află in lucru, conductele sint montate pe întreaga suprafață. Au mai rămas de executat un canal și racordurile.Concomitent cu măgurile care se cer întreprinse acum pentru întreținerea exemplară a culturilor de legume, o mare atenție trebuie acordată recoltării și transportului acestor produse foarte perisabile. Pe traseul legumelor din grădini la piețe sau la fabricile de conserve am constatat destule anomalii. Iată un caz oferit de ing. Floarea Bercenaru, șefă de fermă la C.A.P. Ulmu : „Livram roșii la Oltenița. Camioanele au venit de la autobaza din Călărași la Ulmu, le-am încărcat șl le-am trimis la C.L.F. Călărași, după aviz. De acolo au plecat la' Oltenița pentru descărcare și au revenit la Călărași". Se vede clar de aici că circuitul este „umflat" de un document, subliniem, necesar și obligatoriu în raporturile dintre producător și beneficiar. Dar documentele s-ar putea întocmi acolo unde se livrează marfa și nu în birourile C.L.F. Problema e clară și poate fi soluționată rapid, adică re- cepționarea producției livrate si documentul respectiv ferma furnizoare, *așa  mal.Se tntîmplă La ferma nr. legumicole din mașini' '• speciale venite de la Brașov, așteptau de mai bino de cinci’ore să fie încărcate. Cauza ? Nu era suficientă producție strînsă, deoarece nu erau destui oameni la recoltare și încărcare. Aici a apărut și un alt aspect : plimbarea fără rost a celor două mașini. Ele au fost trimise de la Brașov la Fetești. Negăsind producție la destinația stabilită, au plecat goale, la in- tîmplare, după legume, in județul Călărași. Șeful fermei, Ion Dan, nu știa că trebuie să livreze legume la Brașov, așa că și-a programat oamenii la alte lucrări. Consecințele sint nefavorabile și pentru furnizor și pentru beneficiar.Se desprinde concluzia că în județul Călărași, unul din județele mari cultivatoare de legume din țară, lucrările din grădini trebuie executate cu mai multă responsabilitate pentru a crește randamentul la hectar, iar prin organizarea temeinică a culesului, preluării și transportului să se evite orice pierderi.

producției șî, în final, pierderi. Ca să evităm orice dereglare în circuitul legumelor, am organizat în așa fel formațiile de lucru și transporturile incit drumul de la grădină la beneficiar să se facă în cel mai scurt timp posibil".Ceea ce se remarcă de la bun început în grădinile acestei asociații, unde s-a înțeles foarte bine că graficele de livrare a legumelor trebuie respectate întocmai, că ele n-au funcție facultativă, este participarea masivă la lucru. Zilnic, peste 1000 ' de cooperatori de la Dichiseni, Unirea, Gîldătl și Jegălia, dar și din alte județe întrețin, irigă, recoltează, sortează și încarcă legumele în camioane, după un program riguros întocmit. Randamentul acestora e mare datorită bunei organizări a muncii, precum și creării unor condiții corespunzătoare de cazare și rmasă ' pe .perioada lucrărilor. Aici, cea ’ mai mare parte din legume este' ■ transpOTtată - cu'remorcile aparținînd asociației. întrucît în zilele următoare cantitățile ce urmează să fie livrate vor fi. mari, există propunerea ca parcul I.T.A. de 150 tone să fie constituit într-o coloană auto specializată, destinată numai pentru a- ceastă asociație. Se apreciază că prin integrarea .șoferilor în'ferme se vor reduce timpul de staționare a mașinilor la încărcarea legumelor în cimp și consumul de carburanți.Restanțele față de grafice la livrarea unor sortimente de legume se datoresc recoltelor slabe obținute de unele unități agricole. Am arătat la început că Asociația legumicolă din comuna Cuza Vodă nu și-a îndeplinit graficele de livrări la aproape toate sortimentele. Și nu-i întimplă- tor ! Pe unele sole nu au fost respectate tehnologiile stabilite. Terenurile cu tomate, care au fost irigate la timp, au rodit bine și au cite 15 și chiar mai mult de 20 de fructe bine dezvoltate. Dar cele neirigate au fructe puține și chircite. „N-am putut iriga decît o parte

la

să se facă ia cumMunteni Buzău, fanfara Casei de cultură a sindicatelor din Slobozia, brigăzile artistice din Dridu, Fierbinți și I.P.LL.F. Fetești,, șoi-. -.millpatriei și pionierii.<i din Slobozia,', formația-dc muzică ușoară’a-Ca=-~ sei de cultură din Ur- ziceni și. cei 120 de dansatori din ansamblurile folclorice din Urziceni, Slobozia, Fetești, Cocora, rei, Luciu, Ciochina și

nu, Stelnica, Făcăeni, Balaciu, Boroncști și Vlădeni, care, în campania dp recoltare a orzului și griului din acest ah, au încheiat această. importantă lucrare' printre primii
A intrat în tradiție ca în fiecare miez de vară, după încheierea secerișului, cele valoroase formații .tistice. din județul lomițăi'. distinse in diul Festivalului tiohhl-7,-enrtaTea Româ-=--- din—județ și-din -țară.-niei“, să prezinte în cinstea făurarilor de pîine, mecanizatori și cooperatori, tehnicieni și specialiști, spectacolul intitulat „Spicele 

de aur", aflat în această vară la cea de-a 16-a ediție.De această dată, lode desfășurare a stadionul „1 Mai" municipiul Slobo- In tribunele sta-

mai ar- Ia- ca- 
na-

este nor-alteaȘi
1Cuza Vodă, de cîte 20 tone,situații.Asociației două

cui fost din zia. __________ .dionului au fost pre- zenți cooperatorii și mecanizatorii din Grindu, Gîrbovi, Roșiori, Movilita, Drăgo- ești, Alexeni, Sinești, Valea Măcrișului, Gri- vița, Smirna. Miloșești, Cosimbești. Sudiți. lucrătorii și specjaliștii din întreprinderile a- gricole de stat Bărăga-

Peste 1 200 de artiști amatori de toate vîr- stele au răsplătit hărnicia lucrătorilor din agricultura ialomi- țeană.După semnalul trom- peților ce au anunțat începerea spectacolului, rind pe rind au fost ovaționați „la scenă deschisă" artiștii din grupurile vocale de la întreprinderea județeană dc transporturi, locale, Centrul de calcul și căminul cultural „Scînteia", corurile reunite din municipiul Slobozia, orchestra „Bărăganul", fluie- rașii din Valea Ciorii, armonicele din Gîr- bovi, cimpoierii din Amara, cobzarii

Țăridă- Perieți, ........ .......  T. Vlădeni, cei mai buni recitatori din Slobozia și Fetești.Cea de-a 16-a ediție 
a festivalului „Spicele 
de aur" a fost cu adevărat o sărbătoare a muncii și. creației, oamenii Bărăganului ia- lomițean, milenară vatră de pline și istorie, demonstrînd și de a- ceastâ dată multiple valențe artistice.

Mihal VIȘOIU 
corespondentul 
„Scînteii Rochea SIMIONESCU 

Lucian CIUBOTARII
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în bătălia pentru o producție industrială suplimentară de 12 miliarde 
Iei in 1983, sarcină subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul'general al partidului, la plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie, 
un rol hotărîtor ii are activitatea politico-organizatorică desfășurată de or
ganizațiile județene dc partid în vederea mobilizării comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii pentru punerea operativă in valoare a tuturor resurselor 
de creștere a productivității muncii, reducere a costurilor de producție, 
înnoire și modernizare a produselor. în legătură cu rezultatele obținute 
pînă în prezent și cu măsurile și acțiunile aflate in curs dc desfășurare in 
întreprinderi sătmărene am avut o convorbire cu tovarășul Carol FUlop, 
secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.

— Cum apreciați rezultatele obți
nute, in perioada care a trecut din 
acest an, de industria sătmăreană 7 
Reflectă ele nivelul posibilităților 
maxime umane, materiale și tehnice, 
de care dispun întreprinderile 7— Pe scurt, considerăm că rezultatele sînt satisfăcătoare. Nu ; spun foarte bune și nici măcar bune. în primul semestru — datele pe șapte luni nu au fost încă centralizate — ș-a realizat o producție peste plan de circa 30 milioane lei, concretizată în produse solicitate de piața internă și la export : utilaj minier, confecții, piese auto, țesături. Numai șapte întreprinderi din județ — „Unio", „Mondiala", întreprinderea textilă „Ardeleana", întreprinderea de piese auto ș.a. — au realizat o producție suplimentară de aproape 55 milioane lei. Altfel spus, prin depășirea planului în numai șapte întreprinderi, județul Satu Mare poate considera că și-a onorat sarcina ce îi revine — 52 milioane lei — în efortul național de realizare a unei producții industriale suplimentare de cel puțin 12 miliarde lei în acest an.

— Și totuși, pe ansamblul județu
lui depășirea efectivă a planului la 
producția-marfă este de numai 30 
milioane lei.— Acesta este și unul din motivele pentru care rezultatele de pînă acum le apreciem ca fiind numai satisfăcătoare. Pentru că alte întreprinderi „au mîncat" din ce au agonisit unitățile noastre fruntașe, prin nereali- zările înregistrate diminuînd simțitor și rezultatele pe ansamblul județului. Am în vedere, în principal, întreprinderea de prelucrare a lemnului, întreprinderea de materiale de construcții, unități din industria alimentară. Apreciez că posibilitățile in
dustriei județului nostru de depă
șire a planului pe acest an nu tre
buie numărate în zeci de milioane lei, 
ci in sute de milioane lei. Avem o excelentă dotare tehnică, avem co
lective de oameni închegate, cu expe-

i »

ora actuală soluționarea problemelor realizării și depășirii planului depinde de buna funcționare a mecanismului cooperării interuzinale.
— Ce a făcut comitetul județean 

pentru sprijinirea întreprinderilor 
care se confruntă cu probleme 
felul celor enunțate 7— Dar ce nu am făcut I De la miterea do delegați în asemenea treprinderi pînă la telefoane, xuri, scrisori și chiar deplasarea unor

datri- în- tele-

există concurență acerbă între întreprinderi, unitățile furnizoare — multe dintre ele unice pe întreaga economie — să promoveze arbitrariul în relațiile cu alte întreprinderi.
— Observăm că puneți mult suflet 

în soluționarea unor probleme care 
de fapt n-ar trebui să existe. Amin
teați de legăturile județului cu mi- 

. nisterele. Să fie aceste legături lip
site de eficiență in unele cazuri 7— în destule cazuri ! Există și în

sa știm daca nu cumva e ca- renunțăm la unele produse, se cu formule sofisticate, ca nici să nu poată spune cineva căfel ca zul să umblă măcar ministerul nu e receptiv la sesizările trimise din județ. O atitudine care nu. generează altceva decît pagubă, lă- sind întreprinderile să producă de multe ori pentru... stoc !
— Știm că șl intreprinderea „Unio" 

s-a confruntat cu citva timp in urmă 
cu greutăți in privința relațiilor de

s
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Efortul propriu este esențial, dar contează mult
și huna conlucrare cu întreprinderile din alte județe

9

riență. Esențială pentru valorificarea 
potențialului nostru productiv este 
acum buna conlucrare cu toate uni
tățile furnizoare și beneficiare din 
țară. Sintem legați de zeci și zeci de întreprinderi din țară prin relații de cooperare și este suficient ca una singură să manifeste superficialitate sau nepunctualitate pentru ca planul unei întregi întreprinderi să fie dat peste cap. Iată de ce consider că în condițiile actuale, avînd în vedere și măsurile recente de perfecționare a sistemului de retribuire a muncii, onorarea integrală a angajamentelor contractuale devine nu numai o obligație profesională, legală, ci mai ales una morală. Ce vină au, de pildă, lucrătorii de la întreprinderea de piese auto, care au realizat 99 la sută din producția de servo-frîne, dar care nu pot expedia produsele pentru că o întreprindere furnizoare nu-i livrează o banală garnitură de cauciuc în valoare de cîțiva bani ? Consider că la

Convorbire cu Carol FOLOP,
secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.

activiști în județele unde există Întreprinderi furnizoare nepunctuale, în plus, trimitem delegați și scrisori pe diverse căi și la ministerele de resort. Ce ar «nai fi de făcut ? Doar să trimitem oameni de aici să lucreze in întreprinderile furnizoare I Și oricît ar fi de necrezut, cînd a fost cazul am recurs chiar și la această măsură. Socotesc că este momentul să se în
treprindă măsuri pe multiple planuri, 
și Ia nivelul ministerelor și al centra
lelor, și la nivelul comitetelor jude
țene de partid și al organizațiilor de 
partid din întreprinderi pentru a 
schimba mentalitatea îngust-departa- 
mentală de a ignora cu ușurință inte
resele altor unități. Nu Înseamnă că 
dacă în sistemul nostru socialist nu

ministere oameni care s-au obișnuit să nuanțeze soluțiile — mai bine zis răspunsurile la sesizările noastre — incit după „asigurările" date lucrurile nu se mișcă din loc. Ce vă spune dumneavoastră un răspuns de tipul acesta primit din partea Ministerului Industriei Ușoare : „Vă informăm că s-au inițiat o serie de delegații speciale și pe măsură ce se vor concretiza comenzile, vor fi avute în vedere și întreprinderile sătmărene..." Cui folosește un asemenea răspuns care îți „scapă printre degete". Prea sună a birocrație, a fugă de răspundere ! Așa nu se poate face producție pe baze științifice. în loc să răspundă clar că sînt sau nu sînt contracte, că există sau nu materie primă, în așa

cooperare. Cum stau lucrurile acum 7— Nici acum nu s-a înregistrat o schimbare în bine. Dar pentru că a venit vorba de această unitate, să vă înfățișez un alt tip de răspuns din partea unui minister — cel al industriei de mașini-unelte, electronicii și electrotehnicii. în luna mai a.c. s-a cerut acestui minister să soluționeze problemele privind repartizarea, contractarea și livrarea eșalonată a motoarelor electrice necesare realizării utilajului minier, potrivit programului prioritar pe economie. Priviți cum sună răspunsul : „S-au asigurat integral motoarele pentru obiectivele prioritare din economie cu termen de punere în funcțiune imediat".Un răspuns nu numai evaziv, dar și fără acoperire în fapte, care, de asemenea, nu face altceva decît să ne încurce. Pentru că iată, realitatea arată că întreprinderea „Unio" nu a fost asigurată cu motoarele solicitate. Mai precis, de la „Electroputere"

Craiova nu s-a primit nimic din necesarul pentru semestrul II de 93 de motoare de tipul MIP-2, X 630 kilowați, din care 83 nici nu au asigurată repartiție. în luna iulie aveam cea mai mare nevoie de 50 bucăți, in lipsa cărora nu poate fi vorba de o livrare la termen a utilajelor prioritare. De asemenea, în semestrul I, întreprinderea de motoare electrice București, din 181 motoare n-a livrat decît 29 ; întreprinderea de transformatori și motoare electrice din Fîliași, din 82 bucăți motoare a livrat doar 25.Sau ce am putea spune despre „ajutorul" Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, care stabilește sarcini de plan, la întreprinderea de prelucrare a lemnului, mai mici în trimestrul IV a.c. față de primul trimestru. De fapt, menținerea unei necor.cordanțe între indicatorii fizici și valorici se pare că e o „lege" mai nouă a planificării, descoperită de unii specialiști nister.S-ar putea ca unii ministerele respective de darea in vileag a unor asemenea mostre de superficialitate și lipsă de concordanță dintre vorbe și. fapte. Dar în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cred că nu mai pot fi admise nici cele mai mici tendințe de ignorare a problemelor serioase cu care se confruntă colectivele din întreprinderi. Indiferent că ne aflăm geografic mai aproape sau mai departe de București, toți muncitorii și specialiștii din întreprinderi și noi, activiștii de partid și specialiștii din centrale și ministere, trebuie să punem umărul efectiv pentru a asigura o valorificare deplină și eficientă a potențialului productiv de care dispunem. în 
ce ne privește, vom situa pe primul 
plan și în continuare efortul propriu 
pentru realizarea unei producții su
plimentare de 52 de milioane lei in acest an. Poate că sugestiv în acest sens este faptul că producția suplimentară va fi obținută în exclusivitate prin creșterea productivității muncii și pe baza economiilor de materii prime, materiale și energie.

din acest mi-tovarăși din să se supere

Convorbire realizată d«
Viorel SALĂGEAN
Octav GRUMEZA
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încheierea convorbirilor oficiale

Primire la primul ministru al guvernului

Luni s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Arabe Egipt, dr. Fouad Mohiteddin.Desfășurate într-o atmosferă de cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă, convorbirile au evidențiat dorința României și Egiptului de a intensifica și diversifica, in continuare, cooperarea economică, industrială și tehnică pe baze stabile și de lungă durată, de a amplifica schimburile comerciale, în spiritul hotăririlor și înțelegerilor convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak.A fost exprimată satisfacția celor două părți pentru vizita primului ministru egiptean în România, pentru rezultatele rodnice cu care s-a încheiat această vizită, ceea ce constituie o nouă contribuție la extin
Comunicat comun româno-egipteanîn conformitate cu cele stabilite cu prilejul întîlnirii româno-egipte- ne la nivel înalt, la invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, primul ministru al Republicii Arabe Egipt, dr. Fouad Mohieddin, a efectuat o vizită oficială’în România, în perioada 27 iulie — 1 august 1983.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit la Neptun pe primul ministru al R. A. Egipt, dr. Fouad Mohieddin., Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj cordial din partea președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, progres și bunăstare poporului român prieten. Exprimînd mulțumiri pentru mesajul primit, președintele Republicii Socialiste România a adresat calde salutări șefului statului egiptean, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului egiptean prieten. Președintele României și primul ministru al Egiptului au avut convorbiri cu privire la dezvoltarea raporturilor bilaterale în domenii de interes comun și la unele probleme majore ale vieții internaționale actuale.în cursul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă cordială, prietenească, de înțelegere și respect reciproc, în spiritul bunelor relații e- xistente între popoarele român șl egiptean, între șefii celor două state, s-a dat o înaltă apreciere dezvoltării permanente a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare între România și ’Egipt ’și s-a reafirmat, hotărîrea celor două părți de a acționa pentru extinderea și consolidarea raporturilor dintre țările lor, pe plan bilateral și in viața internațională.Trecînd în revistă relațiile de strînsă colaborare dintre România și Egipt pe plan politic, economic, teh- nico-științific, cultural, în domeniul schimbului de informații și in alte sectoare de interes comun, s-a exprimat convingerea că amplificarea în continuare a acestor raporturi, ’n deosebi a celor economice, contri- .uie la întărirea prieteniei și conlucrării dintre popoarele român și egiptean. în acest context, ambele părți au exprimat hotărîrea lor de a asigura transpunerea în viață a hotăririlor comune luate la nivel înalt, reafirmîndu-și, totodată, voința de a întreprinde noi măsuri menite să ducă la lărgirea și diversificarea conlucrării dintre cele două țări.Abordînd problemele majore ale lumii contemporane, președintele României și primul ministru al Egiptului au procedat la un schimb de vederi asupra situației internaționale. subliniind că mersul evenimentelor a dovedit valabilitatea aprecierilor cuprinse în „Declarația comună cu privire la dezvoltarea în continuare a cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt pe plan bilateral și în viața internațională1* * semnată la București de șefii celor două țări, la 10 septembrie 1982.

17,00 Telecinemateca filmului științific 
pentru elevi. Apa

17.30 Civica
17,50 1.001 de seri
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20.35 Videoteca internațională
21,05 La zi in 600 de secunde
21,15 Forum politico-ideologic
21.35 Telefilmoteca de aur: George 

Vraca
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 3
20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20.35 Salonul TV al artelor plastice. 

Mari repere ale artei românești: 
Iosif Iser

21.20 Curier cetățenesc
21.30 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

virtuoz al pianului, ci pur și simplu un om care va ciștiga mulți bani. Acesta este criteriul de apreciere a unei personalități : cantitatea de bani pe care o cîștigă 1 Cît de nenatural este criteriul acesta de apreciere o dovedește însuși faptul că marii bogătași din Apus nu gustă o fericire deplină din cantitatea imensă de bani pe care o agonisesc. Mulți recurg la înființarea de fundații culturale care le poartă numele și vor să apară în fața omenirii cel puțin ca niște „Mecena" moderni, oblăduitori ai științei și culturii, dacă nu uneori chiar ca oameni de știință sau de cultură. Și ceea ce este mai grav este că uneori acești pseudosavanți, metamorfozați peste noapte din oameni de afaceri, sint crezuți, pentru că important în șo- cietatea burgheză este nu ceea ce se spune, ci cine este cel ce spune, mai precis, cîți bani cîștigă cel ce spune.Umanismul socialist, întemein- du-se pe o etică și o echitate nouă, superioară, pe relații de colaborare și stimă reciprocă între toți membrii societății care participă la munca productivă, are posibilitatea să pună mai bine în evidență adevăratele valori materiale și morale. Armonizarea intereselor personale cu cele ale colectivității nu înseamnă o uniformizare a omului, cum s-ar putea crede. Fiecare'om are individualitatea și personalitatea sa distincte. Creînd condiții propice, omul se poate manifesta plenar, fiecare cu capacitatea, cu personalitatea și cu felul său de a fi in spiritul comun întregii societăți, care este cel al dragostei de dreptate și de adevăr, al curajului și cinstei, al modestiei, al hotărîrii ferme de a lucra pentru fericirea proprie și a Întregii societăți.Umanismul socialist, omenia ce caracterizează politica partidului nostru nu înseamnă tolerarea încălcării legilor, tolerarea manifestărilor anarhice, înapoiate, a lipsei de patriotism, a altor manifestări negative. Societatea pe care o edificăm este societatea oamenilor muncii, in care nu mai există loc pentru cei care doresc să trăiască fără să mun

• La Est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 1’1,15; 13,30-; 15,45; 13;
20,16.
• Nervi de oțel: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Cascadorul Hooper: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 16;
10.15, MELODIA (12 06 88) — 9 ; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.13, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: Iff:
20.15, la grădină — 21.
• Adio, dar rămîn cu tine: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 14; 16; 18,15: 20,to. 
O Un american la Paris: VICTORLA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Camionul de cursă lungă : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11'! 13,16; 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Amnezia: LIRA (3'17171) — 15,30; 
18; 20,30; la grădină — 21.
• Iubire fără soare: FERENTARI 
(80 49 85) 15,30; 17,30; 19,30,
• Yetl, omul zăpezilor: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; IR;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
• Domnul miliard: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Președintele României și primul ministru al Egiptului au scos în evidență responsabilitatea care revine tuturor statelor și popoarelor, conducătorilor lor, pentru luarea de măsuri energice și eficace care să ducă la prevenirea înrăutățirii în continuare a situației internaționale, la asigurarea dezvoltării libere, independente. a tuturor statelor, fără nici un fel de amestec din exterior, în acest context, a fost subliniat rolul important pe care ÎI au de jucat țările mici și mijlocii, statele nealiniate, țările în curs de dezvoltare.O atenție deosebită a fost acordată situației complexe din Orientul Mijlociu. După o analiză atentă a evoluției evenimentelor gpave din a- ceastă regiune, îndeosebi ca urmare a acțiunilor militare, agresive ale. Israelului în Liban, cele două părți, au subliniat că mijloacele militare nu pot conduce la o soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu și că s-a demonstrat încă o dată că problema palestiniană rămîno problema centrală a conflictului din zonă. Referindu-se la Liban, ambele
Luni după-amîază s-a încheiat vizita oficială întreprinsă in țara noastră, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, de către primul ministru al Republicii Arabe Egipt, dr. Fouad Mohieddin.La plecare, pe aeroportul Otopeni, care era împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru dr. Fouad Mohieddin șl celelalte persoane oficiale egiptene au
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 
„uprlns Intre 2 august, ora 21 — 5 au
gust, ora 21. în țară: Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil. Vor cădea 

derea conlucrării reciproc avantajoase dintre cele două țări prietene, în acest cadru,' a fost reafirmată hotărîrea guvernelor român și egiptean de a transpune cît mai curind în practică măsurile adoptate, menite să slujească interesele comune ale celor două țări și popoare, cauza păcii și colaborării internaționale.La încheierea convorbirilor a fost adoptat un comunicat comun.Cei doi șefi de guverne au semnat un Memorandum privind promovarea cooperării economice și tehnice și creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări.A fost semnat, de asemenea, un Aide-memoire de cooperare între Radioteleviziunea română și Radio- televiziunea egipteană. Documentul a fost semnat de Hie Rădulescu, directorul general al Radioteleviziunii române, și Safwat El-Sherif, ministrul de stat al informațiilor.La ceremonia semnării documen
părți au menționat că ultimele evenimente din această țară demonstrează necesitatea intensificării e- forturilor de către toate părțile interesate pentru a se ajunge la reglementarea situației, la asigurarea unității naționale a Libanului. în acest context, s-a subliniat necesitatea respectării stricte a independenței, suveranității, integrității teritoriale, păcii și securității Libanului.Cele două părți s-au pronunțat pentru o reglementare politică, globală, a conflictului din Orientul Mij- lociu, pentru o pace justă și dura- ’ bilă in această regiune și pentru soluționarea situației din Liban, rea- firmind pozițiile lor comune enunțate in Declarația comună semnată la București de președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak, in septembrie 1982, și exprimate în întîlnirile ulterioare româ- no-egiptene la cel mai înalt nivel din decembrie 1982 și iunie 1983.Primul ministru egiptean a dat o înaltă apreciere poziției principiale, constante și constructive a României față de criza din Orientul Mijlociu, eforturilor permanente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, consacrate instaurării unei păci globale, juste și durabile în această parte a lumii.Cele două părți și-au exprimat profunda îngrijorare față de continuarea conflictului dintre Irak și Iran și s-au pronunțat pentru încetarea imediată a operațiunilor militare și reglementarea tuturor problemelor pe cale pașnică, prin negocieri între părțile direct interesate, pe baza principiilor respectării independenței și' suveranității naționale și al neamestecului în treburile interne.„Tovarășul Nicolae .Ceaușescu. pre-, ședințele Republicii Socialiste, România, a subliniat importanța deosebită a edificării securității și cooperării în Europa și și-a exprimat îngrijorarea față de situația încordată existentă pe continent. Șeful statului român a salutat acordul intervenit recent la reuniunea de la Madrid care deschide calea convocării în 1984 a Conferinței pentru încredere și dezarmare în Europa, a întăririi păcii, securității și cooperării pe continent. Cele două părți au apreciat că progresele care vor fi realizate pe calea consolidării securității în Europa vor avea o influență pozitivă asupra păcii și securității în Me- diterana și în întreaga lume.Examinînd situația din Africa, președintele Republicii Socialiste România și primul ministru al Republicii Arabe Egipt au reliefat hotărîrea popoarelor și țărilor de pe acest continent de a-și asigura dezvoltarea lor economică și socială independentă, de a-și consolida libertatea și independența națională, la adăpost de orice, amenințare sau intervenție din exterior. S-a subliniat, totodată, necesitatea asigurării exercitării imediate de către poporul namibian a dreptului său Ia suveranitate și independență. Ambele părți au condamnat agresiunile repetate ale regimului rasist din Africa de Sud împotriva unor state africane, precum și politica de apartheid și discriminare rasială promovată de acest regim.Cele două părți au subliniat necesitatea întăririi rolului Organizației Unității Africane, prin consolidarea unității și solidarității dintre țările africane și prin promovarea unei mai mari cooperări economice între ele.în cursul convorbirilor a fost reliefată importanța pe care România și Egiptul o acordă întăririi păcii, colaborării și securității internaționale, reglementării conflictelor dintre state exclusiv pe cale pașnică, prin negocieri, opririi cursei înarmărilor și trecerii hotărîte la măsuri efective de dezarmare nucleară, lichidării subdezvoltării, reducerii marilor decalaje existente intre țările sărace și cele bogate, instaurării noii ordini economice internaționale.între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Egiptului, dr. Fouad Mohieddin, au avut loc convorbiri oficiale, în cursul cărora s-a procedat Ia o informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două țări în domeniul dezvoltării economice și sociale și s-a făcut o analiză a stadiului raporturilor bilaterale și a perspectivelor lor de dezvoltare, în

Plecarea din Capitafost salutați de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, Ludovic Fazekas și Gheorghe Petrescu, viceprim-miniștri ai guvernului, loan Avram, loan Folea, Ion Lăzărescu și Ion Teșu, miniștri, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Lucianu Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afa-
ploi locale cu caracter de averse, Înso
țite de descărcări electrice, intensifi
cări de vint și izolat de grindină în 
Crișana și Maramureș, tn celelalte re
giuni, aceste fenomene se vor produce 
cu caracter izolat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 12 și. 22 
grade, iar cele maxime, in scădere în 
nord-vestul țării, se vor situa Intre 24 

telor oficiale au luat parte tovarășii Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, loan Avram, Gheorghe Caranfil, Ion Lăzărescu și loan Folea, miniștri, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Lucianu Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale române.Au participat dr. Mustafa EI-Said, ministrul economiei și comerțului exterior, dr. ing. Mohamed El-Sayed El-Gharoury, ministrul industriei și resurselor minerale, celelalte oficialități egiptene.Au fost de față Ion Iosefide, ambasadorul României la Cairo, și Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la București. (Agerpres)
deosebi pe plan economic, stabilin- du-se măsuri pentru aplicarea înțelegerilor convenite la nivel înalt in vederea creșterii și diversificării schimburilor comerciale, pe baze echilibrate, și extinderii în continuare a cooperării economice bilaterale, în acest context, cei doi prim-miniș- tri și-au exprimat satisfacția față de rezultatele ultimei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-egip- tene de colaborare economică și tehnică și au evidențiat hotărîrea guvernelor lor de a pune în aplicare măsurile convenite pentru creșterea în continuare și diversificarea schimburilor comerciale, pe o bază echilibrată, și, prin eforturi susținute comune, pentru accelerarea realizării înțelegerilor și acordurilor referitoare la înființarea în Egipt de noi obiective de cooperare economică, cu participarea României.Cei doi prim-miniștri au reliefat posibilitățile deosebite existente pentru creșterea semnificativă a schimburilor comerciale și amplificarea cooperării economice dintre țările lor, în deplină concordanță cu potențialul în continuă creștere al României și Egiptului și cu interesele economiilor lor naționale. Un accent deosebit a fost pus pe necesitatea intensificării eforturilor în vederea asigurării creșterii volumului schimburilor economice dintre cele două țări, astfel ca acesta să atingă în 1985 nivelul de 1 miliard dolari, stabilit cu prilejul intîlnirilor la nivel înalt.Prim-miniștrii român și egiptean au căzut de acord asupra necesității intensificării eforturilor pentru lărgirea și consolidarea cooperării economice dintre România și Egipt in domeniile modernizării căilor ferate, cercetării, explorării și exploatării petrolului, locuințelor, industriei ma- lefiâleîof , de construcții.. . ConsțiuC- țiiîor, mineritului, mecanizării agriculturii, industriei alimentare, electrificării rurale și industriei metalurgice.Ambii șefi de guvern au subliniat cu satisfacție creșterea cooperării dintre țările lor pe plan tehnologic, științific, cultural, social și în . alte domenii de interes comun și au reliefat hotărirea celor două guverne de a acționa pentru întărirea conlucrării în aceste sectoare.Cei doi prim-miniștri au convenit să fie intensificate schimburile de vizite intre ministerele și instituțiile de resort din cele două țări, ca și între firmele comerciale, astfel incit să poată fi identificate sectoare și obiective specifice de cooperare de •natură să conducă la creșterea schimburilor economice dintre cele două țări.In cursul vizitei, primul. ministru egiptean și delegația care l-a însoțit au vizitat obiective economice și so- cial-culturale din București șl județul Constanța, bucurîndu-se de o primire cordială, expresie a sentimentelor de prietenie și stimă reciprocă statornicite între cele două țări și popoare.La sfîrșitul vizitei, cei doi prim- miniștri au semnat un Memorandum privind promovarea cooperării economice și tehnice și creșterea schimburilor comerciale intre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.De asemenea, a fost semnat un Aide-memoire de cooperare între Radioteleviziunea română și Radioteleviziunea egipteană.Ambele părți și-au exprimat profunda satisfacție față de rezultatele fructuoase obținute și înțelegerile realizate, exprimîndu-și convingerea că această vizită se înscrie ca o importantă contribuție la consolidarea, în continuare, a legăturilor de strînsă prietenie și cooperare dintre cele două țări.Primul ministru al Egiptului, dr. Fouad Mohieddin, a exprimat, în numele său și al delegației care l-a însoțit, calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, precum și tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului român, pentru primirea cordială, prietenească de care s-a bucurat in timpul vizitei în România. Primul ministru egiptean a adresat primului ministru al guvernului român invitația de a efectua o vizită oficială in Egipt. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
lăcerilor externe, Iile Rădulescu, director general al Radioteleviziunii române, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Ion Iosefide, ambasadorul României la Cairo, și Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la București, membri ai ambasadei.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Arabe Egipt și Republicii Socialiste România. (Agerpres)
și 34 grade, Izolat mai ridicate în pri
ma zi. In București: Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie și descărcărilor elec
trice, în a doua parte a intervalului, 
vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 16 și 19 grade, 
iar cele maxime între 30 și 34 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, duminică, in stațiunea Neptun, pe tovarășul Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei de Stat a Planificării din R.D. Germană, care a efectuat o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost prezent Franz-Karl Hitze, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București.Oaspetele a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un cald salut și cele mai bune urări din partea,tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Pat- tidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.
Ministerul Educației și învâțâmîntului comunica :

NOUL AN DE INVĂȚĂMÎNT ÎNCEPE 
LA 15 SEPTEMBRIEDeschiderea anului de învățămînt 1983/1984, pentru preșcolari, elevi șl studenți, va avea loc la 15 septembrie 1983.

Succese ale sportivilor 
români la întreceri 

internaționale 
EXCELENTE REZULTATE 

ALE CANOISTILOR 
Șl CAIACIȘTILORLa campionatele mondiale de caiac-canoe, care au avut loc la Tampere (Finlanda), echipajele României au cucerit trei medalii de aur, trei de argint și trei de bronz.Astfel, așii Ivan Patzaichin și Toma Simionov au cucerit titlul mondial in proba de canoe dublu — 1 000 metri, confirmînd strălucit valoarea de primă mărime internațională a acestui echipaj. Același echipaj a mai ciștigat medalia de argint la canoe dublu — 10 000 metri. O subliniere aparte pentru succesul obținut de tînărul tulcean Costică Olaru, care a ciștigat medalia de aur la canoe simplu — 500 metri și pe cea de argint in proba de canoe simplu — 1 000 metri. De asemenea, să-i felicităm și pe membrii echipajului de caiac 4 — Velea, Lețcaie, Constantin și Fedosei, care au devenit campioni ai lumii pe distanța de 1 000 metri.O medalie de argint a dobîndit Gheorghe Titu, la canoe simplu — 10 000 metri, iar medalii de bronz? echipajul Bețiu și Gurei în proba de canoe dublu — 500 metri ; Maria Ștefan la caiac simplu — 500 metri și echipajul feminin de caiac 4 (Bu- haiev, Borcănea, Ștefan și Ionescu) în proba de 500 metri. , ,
Pe primul loc, 

la Balcaniada de notațieîn orașul iugoslav Rijeka s-a încheiat Balcaniada de inot. în clasamentul concursului feminin, pe primul loc s-a clasat echipa României, cu 184 puncte, urmată de Grecia — 123 puncte.In ultima zi de concurs, Anca Pătrășcoiu a ciștigat proba de 200 m spate, cu timpul de 2T4”73/100, iar Gabriela Baka a terminat învingătoare la 200 m fluture, cu un nou record balcanic — 2’19”43/100.Proba de platformă, din cadrul concursului feminin de sărituri în apă a revenit sportivei românce Ileana Pirjol, cu 420,35 puncte, urmată de o altă reprezentantă a țării noastre, Cristina Szakacs.
Patru vicierii 

ale CanotoarelorLa competiția de canotaj academic „Regata Copenhaga**,  toate cele patru echipaje ale României care s-au prezentat Ia startul întrecerilor feminine au ocupat primul loc.La schif-simplu, Valeria Racilă a obținut o victorie detașată, cu aproape două lungimi, în fața celei de-a doua clasate, campioana daneză Christine. Justensen. Celelalte succese au fost realizate de echipajele de doi rame fără cirmaci, doi vîsle și 4 plus 1 vîsle.La masculin, echipajul românesc de patru rame fără cirmaci s-a clasat pe locul 2, după reprezentanții țării gazdă.
Șapte medalii la tenis 

de masăLa campionatele europene de tenis de masă pentru juniori și cădeți de la Malmoe (Suedia) sportivii români s-au numărat printre protagoniști, cucerind în total șapte medalii, dintre care 3 de aur și 4 de bronz, în proba de simplu din cadrul concursului rezervat junioarelor, Olga Nemeș și-a adjudecat titlul de campioană continentală, învingînd în finală cu 2—1 (21—14, 18—21, 21—17) pe jucătoarea sovietică Raisa Dias- jenko. Celelalte două medalii de aur au fost obținute de Otilia Bădescu, în proba de simplu cadete, și Olga Nemeș, la dublu mixt juniori (împreună cu suedezul Jorgen Persson).
c inema

• Fata din poveste — 9; 11; 13 ; 15; 
Probă de microfon — 17; 19: DOINA 
(16 35 36).
O Haiducii lui Șaptecai: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
® Calculatorul mărturisește: BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30 ; 17,30; 19,30; 
0 Cuibul laiamandrelor: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Program de vacanță: UNION — 
9,30; TIMPURI NOI — 9; II; 13,15, 
COSMOS — 9,30.
• Răzbunarea haiducilor: UNION
(13 94 04) — 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
6 Melodii la Costlnești: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
® Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Pintea: POPULAR (35 1517) — 15; 
17,15; 19,30.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Erich Honecker un salut călduros și cele mai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cadrul întrevederii au fost evocate cu satisfacție relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, fiind exprimată hotărîrea comună de a acționa, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, pentru amplificarea conlucrării dintre România și R.D. Germană, intensificarea și diversificarea cooperării în producție, creșterea volumului schimburilor comerciale, sporirea contactelor pe linia culturii, științei și în alte domenii de interes reciproc, în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei, socialismului și păcii, al securității, înțelegerii și colaborării în Europa și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Roman foileton: în viitoarea vieții 

Episodul 3
11,55 Panoramic economic
12.25 Caleidoscop muzical
12,35 Ecran de vacanță. Desene ani

mate: Povestiri din Pădurea Verde
13,00 închiderea programului.
16,00 Telex
16,05 Festivalul național „Cîntarea 

României": Formații participante 
la faza finală. Cîntece și dansuri 
populare din județul Timiș

16.25 Clubul tineretului: Tineretul șl 
promovarea valorilor naționale

întruchipare vie a nobilelor idealuri comuniste
(Urmare din pag. I)Așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Nimic nu am primit 
din afară în mod gratuit, nimic nu 
a căzut din cer ! Stadiul la care am 
ajuns 'este expresia muncii eroice a 
poporului nostru".O problemă mult discutată este cea privitoare la libertatea de afirmare a personalității in socialism. Există părerea, în unele cercuri, că această libertate ar fi limitată. Fără îndoială, o asemenea părere pornește de la o concepție greșită privind noțiunea de libertate. Intr-adevăr, în natură și în viața socială există legi obiective. Este un adevăr de care nu se îndoiește nimeni. Omul este chemat să pătrundă esența, aces- tbr legi,, șă le. înțeleagă, în profunzimea lor - și . după, aceea el este cu adevărat liber să le folosească. în socialism, tocmai datorită cunoașterii mai aprofundate a legităților din domeniul fenomenelor sociale se poate realiza o îmbinare armonioasă a intereselor personale cu interesele generale ale întregii colectivități. Umanismul socialist, spre deosebire de umanismul burghez (care cultivă instinctul egoist, individualismul, lupta pentru bunăstarea personală în dauna bunăstării semenilor) constă in stabilirea unor raporturi armonioase, organice între individ și colectivitate. Afirmarea și dezvoltarea plenară a personalității umane se fac nu izolat, ci în cadrul ansamblului societății, promovînd principiul rațional și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora, ci numai in cadrul fericirii generale a colectivității, a poporului, a umanității. Cît de departe este acest frumos ideal de idealul meschin din societatea burgheză, unde totul se judecă prin prisma profitului, luînd ca unitate de măsură banul. îmi amintesc cit de decepționat a fost un pianist român care, obținînd premiul I Ia un concurs internațional, a fost asaltat după aceea de reporteri care vedeau în persoana lui -nu un viitor 

O nouă magistrală feroviară pe Olt
(Urmare din pag. I)metri. De remarcat faptul că, acolo unde avem de executat umpluturi, la mai bine de jumătate se folosește materialul rezultat din săpături subterane, iar pentru traversarea piraie- lor, ca și pentru asigurarea scurgerii apelor de pe ver- sanții muntelui Cozia pe sub calea ferată vor fi executate nu mai puțin de 78 poduri și podețe a căror lungime totală va depăși 1165 metri.Am avut surpriza să aflăm că mulți dintre constructorii de căi ferate și de tunele din defileul Oltului au o bogată experiență în minerit, la excavații subterane, pe
• Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13 30; 15,45; 18; 20.
• Intîmplări la filmare: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 16,30; 17,45: 20,
• Omul păianjen se întoarce: SALA 
MICA A PALATULUI — 14,30; 17,15;
20.
• Dosarul „Lina de aur": DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Fii cu ochii-n patru: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Viitoarea tinereții: PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
• Fata care vinde flori: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) — 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia: TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21.
• Madona păgînă: ARTA (213186) — 
9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 19.
• Dublu delict: PATRIA (11 86 23) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
• Principiul dominoului: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

A apărut, in limba maghiară, volumul :

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

16-18 DECEMBRIE 1982
Editura politică

CronicaCu prilejul Zilei naționale a Elveției, ambasadorul acestei țări la București, Francis Pianca, a oferit, luni, o recepție.Au participat loan Totu, viceprim- ministru al guvernului, Trandafir Cocârlă, ministrul energiei electrice, Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu ocazia celei de-a 56-a aniversări a înființării Armatei populare chineze de eliberare, atașatul mili-

galeriile hidroenergetice ale Argeșului sau, mai a- proape in timp și... spațiu geografic, pe Lotru.— Miner la căile ferate 1— îl abordăm pe inginerul Cristian Gherasim, șeful lotului Cîrligul Mare.— De ce vă surprinde ?— ne răspunde el, tot printr-o întrebare. în bună parte, calea ferată va traversa defileul Oltului prin tunele. Și cine alții dacă nu minerii ar putea executa asemenea lucrări ? De fapt, meseria de „tunelist" se înrudește cu aceea de miner, de hidroenergeti- cian...— Minerii Lotrului, specializați în lucrări subterane, au adăugat tehnologiilor moderne folosite de

constructorii de căi ferate (ca, de exemplu, metoda înaintării in tunel cu ajutorul scutului mecanizat) noi tehnologii — precizează tovarășul Dorel Pop, secretarul comitetului de partid al Șantierului 82 tunele. Astăzi, de exemplu, viteza Sporită de înaintare în tunel se datorează, in bună măsură, înlocuirii metodelor obișnuite, de susținere cu dulapi, prin tehnologia susținerii cu ancore și șpriț.-beton. Ca să înțelegeți mai bine ce a însemnat acest lucru e destul să vă spun că, de la începutul anului și plnă acum, noi am depășit cu mai bine de 8 milioane lei planul la total investiții, din acestea 7,8 milioane lei

zileitar, aero și naval de pe lingă ambâ-i sada R. P. Chineze la București, Wangj Zhenxi, a oferit luni seara un cocteil.:Au participat general-țolonel Marin Nicolescu și general-locotenenti; Victor Stănculescu, adjunct! ai mi-: nistrului apărării naționale, Ion; Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri, ziariști.Au luat parte Li Zewang, ambasa-: dorul R.P. Chineze la București, atașați militari acreditați în țara noas-: tră, alți membri ai corpului diplomatic.
★în cadrul manifestărilor dedicate, celei de-a 30-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze — luni după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de loan . Botar, secretar al I.R.R.C.S. Despre importanța evenimentului sărbătorit, succesele dobin- dite de poporul cubanez după eliberare, in toate domeniile vieții social- politice, economice și culturale, a! vorbit ziaristul Minodor Mitrică. I:Au participat reprezentanți ai Mi-: nisterului Afacerilor Externe, Con-: siliului Culturii și Educației Socia-I liste, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți Armando Suarez Garcia, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

cească. Libertatea omului in socie-; tatea noastră este incompatibilă cu libertatea pentru fascism, terorism, pentru elemente reacționare, declasate, care pun în pericol viața oamenilor și dezvoltarea progresistă a societății. Privim cu îngrijorare fenomenele nocive ce se manifestă in societatea burgheză, îndeosebi in rindurile tineretului, cum sint : consumul de stupefiante, pornografia,’, propagarea violenței și a urii față’ de om, a discriminărilor rasiale sau de altă natură, a oricăror manifes-i; țări care pot polua conștiințele șiș pot duce la degradarea ființei urna-*  ne, la învrăjbirea între națiuni. Pri-’i vim, de asemenea, cu îngrijorare’: cum personalități științifice presti-: gioase sint folosite , in numele secu- .'irit'Șțîi naționale, \pentru . a crea noi arme de distrugere in masă, tot mai sofisticate, care să amplifice cursa înarmărilor, pregătind astfel un’ război nuclear, echivalent cu distrugerea civilizației umane. Nu acesta e rolul personalității în societatea: zilelor noastre. Războiul este o manifestare a barbariei, iar antido’tul barbariei este cultura. Lipsa de cultură, de cunoștințe științifice creează cercurilor agresive iluzia unui război: nuclear localizat, a unui război nuclear ciștigat etc. Este necesar j săi: transformăm fiecare membru al societății noastre într-un om cult, care, să fie înarmat cu cele mai noi cu-; ceriri ale geniului uman, care să cu-i noască legile obiective ale naturii și. ale societății. Să facem ca fiecare'; muncitor, fiecare țăran să poată crea, așa cum creează un scriitor,; un pictor sau un om de știință și să pună astfel tot ce are mai de preț în slujba omului, a colectivității. Numai astfel ei vor putea fi cu adevărat liberi, vor putea realiza acel salt revoluționar de care vorbea Engels „din imperiul necesității în imperiul’ libertății", vor putea fi cu adevărat stăpîni pe soarta lor, vor putea să-și hotărască singuri viitorul, contribuind, printr-o participare activă și' deliberată, la edificarea într-un ritm rapid a noii orînduiri.
reprezentind lucrările p?o- priu-zise de construcții-’ montaj. Altfel spus, la a- ceastă dată lucrăm cu o lună avans....Tocmai cind ne pregăteam să punem punct acestor însemnări, secretarul comitetului de partid ne-a atras atenția că, de patru ani la rind, șantierul 82 tunele se află pe primul loc în întrecerea socialistă din cadrul grupului și că, nu de mult, trofeelor cuce- rite^pină acum și păstrate la loc de cinste li s-a adăugat un nou drapel de fruntaș. încă un semn de prețuire a oamenilor care reușesc să învingă munții, a- cești munți pe care, pînă nu de mult, doar Oltul reușise să-i învingă.

® Pledone africanul: FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
® Cu mîinile curate: GRADINA ARTA 
(213186) — 21.
• Polițistul ghinionist: GRADINA 
FEROVIAR (50 61 40) — 21.
@ Sphinx: GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
0 Războiul stelelor: PARC HOTEL 
(17 06 58) — 31.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, rotonda Ateneului Român) : 
„Wagner — istoria unei legende" 
(spectacol de sunet șl lumină de Ada 
Brumaru și Jeanine Costescu); reci
talul sopranei Laura Niculcscu — 20. 
® Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei): 
Vacanță la București — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La izvor de dor șl cintec — 
13,30,
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.



SE AMPLIFICĂ MIȘCAREA DE MASĂ~^ 

PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,

u

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE

CONSACRATE ROMÂNIEI
PENTRU DEZARMARE Șl PACE

„Cursa păcii '83" 
la New York

WASHINGTON (Agerpres). — 
Participanții la „Cursa păcii ’83“, 
luptători pentru, pace din Finlanda, 
Norvegia, S.U.A., Suedia, U.R.S.S. 
au sosit la New York. După cum. 
s-a mai anunțat, această cursă ci
cliști a parcurs în ultimele săptă- 
mîni teritoriul unor state europene, 
iar finișul urmează să aibă loc la 
6 august, la Washington, unde vor 
avea loc acțiuni de comemorare a 
victimelor bombardamentelor ato
mice de la Hiroshima și Nagasaki.

La sosirea grupului de cicliști la 
New York a fost organizată o con
ferință de presă, in cadrul căreia, 
militantul american pentru pace, 
Christopher Siny, organizatorul 
cursei, a declarat că în numele 
participanților el urmează să 
predea reprezentanților Națiunilor 
Unite un apel in care se subliniază 
necesitatea de a se face totul pen
tru preintîmpinarea unui război 
nuclear.

TOKIO : Conferința internațională împotriva bombelor 
cu hidrogenși Nagasaki, și organizarea de acțiuni pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare și interzicerea definitivă a acestor arme.Conferința se desfășoară în mai multe etape. Etapa de la Tokio, care se va încheia miercuri, va fi urmată de cea de la Hiroshima, la 6 august și cea de la Nagasaki, la 9 august.Concomitent cu Conferința internațională împotriva bombelor ato- ■ mice și cu hidrogen au loc și alte manifestări împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru dezarmare și pace. Duminică, la Hiroshima, mii de persoane au participat la acțiunile în memoria victimelor bombardamentului atomic de la 6 august 1945.

atomice șiTOKIO 1 (Agerpres). — La Tokio s-au deschis, luni, lucrările Conferinței internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — transmite agenția Kyodo. La conferință — care se organizează anual, la începutul lunii august, in cadrul manifestărilor pentru comemorarea bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki — participă delegați din 31 de țări, inclusiv din România, și 13 organizații internaționale, precum și aproximativ 500 de reprezentanți ai organizațiilor de luptă pentru pace din Japonia.Pe agenda dezbaterilor se află probleme privind pericolele actualei curse a înarmărilor nucleare, în, lumina tragediilor de la Hiroshima

Avertismentul medicilorBONN (Agerpres). — Peste 6 000 de medici din R.F.G. au aderat la asociația „Medicii avertizează asupra pericolului unui război nuclear". Anunțînd această știre, revista • „Stern", citată de agenția TASS, subliniază că medicii îșrdau seama cel mai bine de faptul că în cazul unei catastrofe nucleare ei nu vor fi în stare să ajute populația.Participanții la asociație desfășoară o largă campanie prin care demască afirmațiile potrivit cărora folosirea armelor nucleare într-un război așa-numit „limitat" nu ar duce la urmări catastrofale. O serie de acțiuni de acest fel vor fi inițiate în perioada 6—9 august, cind se comemorează victimele bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki.în ședințele organizațiilor sindicale ale metalurgiștilor, care se desfășoară în prezent în R.F.G., au fost adoptate peste 50 de declarații în care, se subliniază pericolul pe care îl comportă amplasarea pe teritoriul tării a unor noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. în cadrul acelorași adunări se elaborează proiecte de rezoluții pentru congresul Uniunii sindicatelor din industria metalurgică din R.F.G. prin care acest for să se pronunțe împotriva proiectatei amplasări a rachetelor menționate.

Pentru reglementarea pe cale politică 
a situațiilor contlictuale din America CentralăCIUDAD DE PANAMA (Agerpres). — La Ciudad de Panama s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — și a omologilor lor din -Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador, care au examinat căile de reglementare pașnică a situațiilor conflictuale din zona Americii Centrale.Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii arată că participanții consideră necesară asigurarea „bazelor indispensabile unei păci stabile și durabile in regiune". De asemenea, documentul relevă că „dorința de dialog și reala voință politică" ce s-au degajat în cursul reuniunii „fac posibilă realizarea unui compromis politic regional capabil să garanteze pacea, să restabilească securitatea, să promoveze democrația și să stimuleze cooperarea în scopul dezvoltării".După cum relatează agenția France Presse, participanții au convenit ca, in cursul lunii viitoare, la Ciudad de Panama să aibă loc o nouă reuniune, la care să fie examinate o serie de propuneri concrete, formulate de Costa Rica, Guatemala, Honduras și Salvador, de o parte, și de Nicaragua — de cealaltă parte.

pul de la Contadora", insă nu s-au făcut pași concreți înainte.Mțnistrul nicaraguan de externe a arătat că delegația țării sale a propus considerarea „Declarației de la Cancun" ca document de bază pentru declanșarea negocierilor de pace în America Centrală, însă propunerea nu a întrunit consensul general. „Nicaragua va continua totuși să depună eforturi susținute pentru realizarea păcii în America Centrală" — a declarat Miguel D’Escoto.

„Săptămina culturală românească" 
— un șir de manifestări cuprinzind 
o expoziție de fotografii privind 
învățămîntul superior în România, 
o expoziție de grafică și una de 
carte românească, audiții de muzi
că simfonică și populară, vizionări 
de filme documentare.

Cu acest prilej, ambasadorul ță
rii noastre, Gheorghe Dobra, a 
vorbit despre însemnătatea istori
că a evenimentului de la 23 Au
gust 1944 și despre rezultatele re
marcabile obținute de poporul nos
tru in cei 39 de ani, mai cu seamă 
în perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cind in fruntea 
partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La inaugurarea manifestărilor au 
luat parte Lucio Fernando Chapa- 
rra Orozco, primarul orașului Dui
tama, membri ai Consiliului muni
cipal, membri și reprezentanți ai 
guvernului departamental, oameni 
de afaceri, un numeros public.

DELHI 1 (Agerpres). — Iri ca
drul manifestărilor consacrate zi
lei de 23 August și împlinirii a 18 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, de la 
alegerea în fruntea partidului a to
varășului Nicolae Ceaușescu „Con
siliul indian pentru relațiile inter
naționale" a organizat, la. palatul de 
cultură „Sapru House", din Delhi, 
o manifestare dedicată țării noastre. 
Cu această ocazie au fost donate 
bibliotecii acestui institut volume 
publicate în Ro/mânia și India des
pre personalitatea, gindirea și acti
vitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, precum și lucrări despre 
istoria și cultura românească.

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, B. R. Baghat, membru al par
lamentului, președintele „Consiliu
lui indian pentru relații internațio
nale", a arătat că „Volumele puse la dispoziție de ambasada română uneia dintre cele mai mari biblioteci din India vor constitui, pentru cititorii loroasă, .emanate din gindirea originală a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, cunoscut în lumea contemporană ca un simbol al păcii, independenței și progresului. Sîn- tem convinși — a subliniat vorbi
torul — că cititorii indieni vor găsi în opera marelui om de stat român concepte și învățăminte care să-i inspire și să-i călăuzească în studiul și cercetarea multilaterală și profundă a problemelor internaționale".

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție de carte, la loc de 
cinste aflindu-se volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și o expoziție de fotogra
fii ilustrind în imagini succesele 
poporului român în diverse dome
nii, contactele și intilnirile pre
ședintelui țării noastre cu șefi de 
stat și de guvern. ..La manifestare au fost prezenți 
S. C. Parasher, secretar general, al 
„Consiliului indian pentru relațiile 
internaționale", membri din condu
cerea consiliului, cadre didactice și 
cercetători în probleme internațio
nale, precum și însărcinatul cu 
afaceri a.i. al țării noastre la 
Delhi.

BOGOTA 1 (Agerpres). — Trimisul special al președintelui Ronald Reagan în America Latină, Richard Stone, a avut o intîlnire cu Zamora, reprezentant al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador (F.M.L.N.), a anunțat Serviciul de presă al președinției din Columbia. Precizînd că este vorba de „un contact preliminar", președintele țării-gazdă, Be- lisario Betancour, a calificat această întîlnire ca „un nou pas spre pace .în America Centrală".

Ruben

LONDRA 1 (Agerpres). — Intr-o scrisoare publicată de ziarul „Times", care apare la Londra, o serie de deputați- și personalități politice britanice cu vederi de stingă își exprimă „propria lor preocupare" față de situația din America Centrală și politica S.U.A. în această regiune.Semnatarii documentului amintit Își exprimă în special neliniștea față de trimiterea „unei forțe de intervenție a Statelor Unite de același gen ca cea trimisă de guvernul britanic în Malvine", anul trecut. Ei condamnă „intenția evidentă a Washingtonului de a căuta o soluție militară mai degrabă decît una pașnică pentru regiune", neglijînd propunerile de pace ale „Grupului de la Contadora", precum și voința exprimată de Nicaragua de a negocia.

SAN JOSE 1 (Agerpres). — în 
saloanele Bibliotecii — ■ ■ '•-
capitala Republicii 
fost deschisă, sub 
nisterului Culturii 
române, o expoziție 
de carte românească.

La loc de frunte sînt expuse 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — intre care „România 
pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate" șl 
volume din colecția „Din gindirea 
social-politică a. președintelui 
României". Alte lucrări sint consa
crate vieții și activității revoluțio
nare a șefului statului român, do
cumentelor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R., 
numeroase studii și monografii de
dicate originii și istoriei poporului 
român, o colecție de albume și cărți 
de artă și literatură română.

La vernisaj au luat cuvîntul Ines 
Trejos de Montero, viceministrul 
culturii din Costa Rica, și însărci
natul cu afaceri a.i. al României In 
San Jose, care au făcut o amplă 
prezentare a operelor președintelui 
României și a valorilor autentice 
ale creației științifice, literare și 
artistice românești in decursul se
colelor.

Au participat reprezentanți ai 
ministerelor culturii, de externe, 
Bibliotecii Naționale, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Naționale din 
Costa Rica a 

auspiciile Mi- 
și ambasadei 
reprezentativă 

r
frunte sînt

„Cosmosul — teren 
de cooperare, 

nu de confruntare"

simbolArmele 
al oprimării

TOKIO 1 
cuvîntul la 
litere din Asia, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Hiroshima', scriitorul 
japonez, Shigehiko Ito, a condam
nat cu tărie actuala cursă a înar
mărilor nucleare. Potrivit agenției 
Kyodo, vorbitorul a subliniat că ar
mele nucleare sînt un simbol al 
oprimării, iar eliminarea lor ar 
constitui tin mare pas al omenirii 
înainte spre libertate. Civilizația 
care a produs armele nucleare dis
truge acum independența economi
că a țărilor in curs de dezvoltare 
pe care le face mai dependente de 
statele dezvoltate, a arătat scriito
rul nipon.

(Agerpres). — Luînd 
reuniunea oamenilor de WASHINGTON (Agerpres). — La Washington a avut loc o conferință convocată de Federația oamenilor de știință americani în problemele combaterii cursei Cosmos. Numeroși levat pericolul pe zenta proliferarea lor în spațiul extraterestru.Federația oamenilor de știință americani a prezentat in cadrul conferinței o declarație în care se subliniază necesitatea imperioasă a unui moratoriu asupra experimentării în Cosmos a unor arme antisatelit.

înarmărilor in vorbitori au re- care l-ar pre- cursei înarmări-

indieni, o literatură va- plină de idei și teze
MANAGUA 1 (Agerpres). — în- tr-o declarație făcută la reîntoarcerea sa'în patrie, ministrul de externe nicaraguan, Miguel D’Escoto, a arătat că reuniunea de la Ciudad de Panama a miniștrilor de externe din țările „Grupului de la Contadora" și din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador, la care a luat parte, s-a încheiat într-o atmosferă de „un optimism moderat" — transmite agenția E.F.E. El a precizat că au fost reafirmate principiile cuprinse in „Declarația de la Cancun" a șefilor de stat din „Gru-

„Pentru ca teritoriul 
vest-german sâ nu devină 

o rampă de lansare 
a rachetelor"

(Agerpres). — Peste 500 
ale mișcării pentru pace 
au organizat in zona 

Hunsruck (Renania-

BONN 1 
de membre 
din R.F.G. 
masivului 
Westphalia), unde se prevede am
plasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, o demon
strație de protest împotriva planu
rilor N.A.T.O. de a începe desfă
șurarea rachetelor respective în 
toamna acestui an. Participantele 
la demonstrație au cerut guvernu
lui federal al R.F.G. să renunțe la 
planurile de transformare a terito
riului țării într-o rampă de lansare 
pentru rachete „Cruise" și 
shing-2".

„Universitatea de vară 
a păcii" de la Perugia

ROMA (Agerpres). - La Perugia 
s-au încheiat lucrările „Universității 
de vară a păcii", organizate din 
inițiativa autorităților locale și a 
comitetului pentru pace și dezar
mare din acest oraș italian. In ca
drul reuniunii au avut loc dezbatea 
la care au participat și oaspeți 
sosiți din R.F.G., Marea Britanie, 
Franța, S.U.A. și alte state.

•• w

Nordul Europei — 
zonă denuclearizată

BOGOTA 1 (Agerpres). — In 
orașul columbian Duitama, depar
tamentul Boyaca, a fost deschisă

Imperativul unei noi ordini economice internaționale 
evidențiat la reuniunea miniștrilor de externe dintr-o serie 

de țări sud-asiaticeDELHI 1 (Agerpres). — La Delhi au început, luni, lucrările unei conferințe a miniștrilor de externe din șapte țări sud-asiatice — Bangladesh, Bhutan, India, Maldive. Nepal, Pakistan și Sri Lanka — consacrată examinării posibilităților de lansare a unui program de cooperare în domeniile economic și cultural.Luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor, primul ministru indian, In-

dira Gandhi, a chemat la promovarea păcii și stabilității în regiune, a subliniat importanța cooperării ca factor al progresului economic și social. Șeful guvernului indian a relevat, de asemenea, necesitatea instaurării unei noi ordini economice, adăugind că India se pronunță împotriva dominației unor state asupra altora, dorește instaurarea unor relații economice echitabile între toate țările.
OSLO (Agerpres). — „Marșul pă

cii ’83“ s-a încheiat la Trondheim, 
printr-un mare miting al partizani
lor păcii. Marșul a început la 10 
iulie, cu participarea a mii de nor
vegieni de diferite convingeri poli
tice, femei, tineri și copii. Acțiunea 
a fost organizată clin inițiativa a 14 
organizații a militanților pentru 
pace, și dezarmare.

Vorbitorii au subliniat, in cadrul 
mitingului ce a avut loc la Trond
heim, importanța activizării luptei 
pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei.

GENEVA

Deschiderea Conferinței mondiale 
pentru combaterea rasismului

Nu rachetelor „Cruise" și „Pershing" ! Sub această lozincă s-a desfășurat, 
recent, în Norvegia, un marș al păcii

Festivalul tineretului 
pentru pace

LISAB'ONA 1 (Agerpres). — La 
Troja s-a închis festivalul interna
țional al tineretului pentru pace, 
la care au participat tineri și tinere 
din Portugalia și din alte 20 de țări.

Participanții au adoptat un Apel 
pentru realizarea dezarmării gene
rale și totale, pentru pace, pentru 
transformarea Portugaliei într-o 
zonă denuclearizată.

GENEVA 1 (Agerpres). — în prezența secretarului general al O.N.U., la Geneva s-au deschis luni lucrăi-ile Celei de-a doua Conferințe mondiale de luptă contra rasismului și discriminării rasiale. Conferința va proceda la un examen și o evaluare a progreselor realizate și a acțiunilor întreprinse în punerea în aplicare a programului pentru Deceniul de luptă contra rasismului și discriminării rasiale, proclamat■ Adunarea Generală a Unite.Principalul obiectiv al îl reprezintă adoptarea concrete și de acțiuni de natură să conducă la aplicarea completă și universală a rezoluțiilor Națiunilor Unite privind lupta contra rasismului, discriminării rasiale și apartheidului. La conferință participă, alături de delegațiile statelor membre ale O.N.U., și reprezentanți ai Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia,

in 1973 de Națiunilorconferințeide măsuri

X7

ai mișcărilor de eliberare națională din Africa, ai unor instituții specializate ale O.N.U. și organizații neguvernamentale.Printre problemele concrete ce figurează pe ordinea de zi un mare număr se referă la factorii politici, istorici, economici și social-culturali ce conduc la politici rasiste, precum și la identificarea unor măsuri naționale, regionale și internaționale care să elimine complet rasismul, discriminarea rasială și apartheidul.Referindu-se la importanța cui Conferinței de la Geneva samblul acțiunilor de luptă rasismului, secretarul general ganizației Națiunilor Unite, Perez de Cuellar, a subliniat, vîntul rostit în ședința de deschidere, că această conferință are o răspundere l'ață de întreaga comunitate internațională ; de aceea ea trebuie să examineze cu luciditate situația existentă azi în lume și să declanșeze un flux de acțiuni care să permită atingerea obiectivului vital al desființării oricărei forme de rasism și discriminare rasială.

și loin an- contra al Or- Javier în cu-

Sprijin ferm luptei popoarelor

(Indiferent de culoare, toți 
oamenii sînt egali — su
gerează emblema confe

rinței)&

pentru lichidarea discriminării rasiale
pentru o viață liberă și demnă

malurileGeneva, frumosul oraș de pe 
începînd de luni o importantă reuniune cu 
de-a doua CONFERINȚĂ MONDIALĂ PENTRU 
ȘI DISCRIMINĂRII RASIALE (1-12 august).

lacului Leman, găzduiește 
caracter internațional : cea 
COMBATEREA RASISMULUI

Opinii în favoarea unei mai strînse cooperări 
între țările latino-americane și caraibieneSANTO— Președintele Republicii Dominicane,' Salvador Jorge Blanco, a inaugurat, luni, la Santo Domingo, lucrările reuniunii reprezentanților țărilor latino-americane și caraibiene consacrate dezbaterii problemelor e- conomice cu care sînt confruntate aceste state, precum și măsurilor recomandate de Comisia Economică a O.N.U.(C.E.P.A.L.)Latino-American

DOMINGO 1 (Agerpres).

pentruși
ROMA

America Latină Sistemul Economic (S.E.L.A.) pentru

depășirea dificultăților economice din regiune — transmite agenția E.F.E.Discursul său inaugural, precum și cel al președintelui Ecuadorului, Osvaldo Hurțado Larrea, au vizat măsuri pentru intensificarea cooperării regionale, pentru creșterea a- portului Americii Latine și zonei ca- raibiene la soluționarea problemelor ce decurg din criza economică mondială.
Consultările premierului desemnat 
pentru formarea noului guvernROMA 1 (Agerpres). — Premierul desemnat al Italiei, liderul Partidului Socialist, Bettino Craxi, și-a continuat, luni, consultările cu reprezentanții partidelor chemate să formeze noua coaliție guvernamentală, în centrul discuțiilor s-au aflat probleme legate de componența viitorului cabinet, precum și de programul său politic.

Comentatorii politici din Roma, citați de agenția Reuter, afirmă că cea mai dificilă sarcină este acum împărțirea portofoliilor ministeriale. Cu toate acestea, Bettino Craxi și-a exprimat speranța că îndelungata criză de guvern din țară va putea lua sfîrșit la mijlocul acestei săp- tămini.
GENTILE DE PRESA

pe scurt

Organizată la recomandarea Adunării Generale a O.N.U., care a adoptat în decembrie 1982 o rezoluție specială în acest sens, conferința constituie o expresie elocventă a îngrijorării existente pe toate meridianele globului față de faptul că, în ciuda inițiativelor organizației mondiale, a acțiunilor antirasiste desfășurate de forțele democratice de pretutindeni, intr-o serie de țări ale lumii dăinuie practicile, anacronice ale desconsiderării personalității umane, sub pretextul rasei sau al culorii pielii.O situație deosebit de gravă ca urmare a promovării unor asemenea metode există, după cum se știe, in Republica Sud-Africană, unde, sub apăsarea legiuirilor nedrepte ale a- partheidului, 22 milioane de negri considerați străini în propria lor țară sint lipsiți de cele mai elementare drepturi, ducînd o viață plină de umilințe și privațiuni. De 19 ani zac in Închisori liderii Congresului Național African, în frunte cu Nelson Mandela, care au avut curajul să înfiereze rînduielile statului rasist și să ceară făurirea unui alt stat, democratic, in cadrul căruia toți cetățenii, indiferent de rasă, să se bucure de drepturi egale. Sub forme diferite, dar la fel de dăunătoare, se manifestă discriminarea rasială și în alte regiuni ale globului. Ea își găsește concretizarea în situația deplorabilă a unor întregi comunități din țările capitaliste, care sînt nevoite să trăiască în adevărate ghetouri ale mizeriei, fur- nizînd marea masă a șomerilor, în existența nesigură a imigranților a- flați mereu în căutare de lucru, în suferințele populației din teritoriile arabe aflate sub ocupație israelianâ etc. Aceste stări de lucruri, profund

îngrijorătoare, constituie una din- mai flagrante inechi- lumii de azi, o sfidare întregii omeniri civi-' tre cele tăți ale la adresa lizate, fiind de neconceput ca, în condițiile afirmării tot mai puternice a ideilor libertății și independenței popoarelor, ale egalității și dreptății sociale, o masă imensă de oameni să-și ducă existența ca adevărați paria ai societății.Pornind de la aceste realități, ac-• tuala conferință de la Geneva și-a propus drept obiectiv evaluarea activităților . desfășurate în cursul Dece
niului de acțiune pentru combaterea 
rasismului și discriminării rasiale, lansat de Adunarea Generală a O.N.U. în 1973 și, în special, stabilirea de măsuri concrete menite să asigure aplicarea deplină și universală a deciziilor O.N.U. cu privire la rasism. „Această conferință — declara James Jonah, secretarul general al reuniunii de la Geneva, cu prilejul recentei sale vizite la București — 
se înscrie în contextul preocupărilor 
și eforturilor desfășurate pe plan in
ternational pentru eliminarea defini
tivă a rasismului și discriminării ra
siale, a politicii de apartheid. Pină 
in prezent, împotriva Africii de Sud 
nu s-au putut adopta și aplica sancțiu
nile preconizate din cauza obstacole
lor ridicate de o serie de state occi
dentale, printre care Statele Unite, 
Marea Britanie și altele. Sperăm că 
viitorul forum mondial va proclama . 
un nou deceniu de luptă, în cursul 
căruia toate statele să-și unească 
forțele pentru eliminarea cancerului 
rasismului și discriminării rasiale din 
Africa de Sud". Noua reuniune da la Geneva își propune, așadar, să continue țelurile primei Conferințe mon-

diale pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale, desfășurate în august 1978, în același o- raș, care adoptase o Declarație și un Program de acțiune penfru anii care mai rămăseseră din deceniu. Ea va constitui prilejul unei dezbateri ample cu participarea unor delegați din toate țările lumii, reprezentanți ai u- nor organizații din sistemul O.N.U., ai mișcărilor de eliberare ș.a. — care își vor spune, încă o dată, cuvîntul de înfierare a oricărei forme de desconsiderare a personalității umane pe criteriul rasei. Dealtfel, pe ordinea de zi sînt incluse un șir întreg de teme începînd cu factorii politici, istorici, economici, sociali, culturali care conduc la rasism și ter- minînd cu stabilirea de noi măsuri pe plan național, regional și internațional, orientate spre combaterea oricăror forme de discriminare rasială și a tuturor organizațiilor care propagă concepțiile reacționare, fascismul, șovinismul, antisemitismul etc.Așa cum se știe, poporul român și-a manifestat întotdeauna solidaritatea . cu lupta pentru libertate a popoarelor, condamnînd în modul cel mai hotărît nefastele practici și concepții rasiste. Această poziție consecventă își are sorgintea în însăși e- sența orînduirii noastre socialiste, căreia îi sînt străine orice forme de discriminare între cetățeni și care, asigu- rînd deplina egalitate în drepturi intre toți locuitorii patriei, condamnă în același timp cu energie orice încălcare a demnității umane, indiferent în ce parte a globului s-ar produce. Ea își găsește o elocventă reflectare în documentele partidului și statului. în inițiativele avansate de România la O.N.U. și la alte organizații internaționale și, mai cu seamă, in activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional.In timpul recentului itinerar în-

treprins, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele cinci țări ale Africii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, s-a pronunțat din nou cu toată vigoarea — ca și cu multiple alte prilejuri anterioare — împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială. „Conside
răm — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că este timpul ca 
guvernul, cercurile conducătoare din 
Africa de Sud să pună capăt politi
cii rasiste și de apartheid. în Africa 
de Sud trebuie să se asigure depli
na egalitate pentru toți cetățenii, fără 
deosebire de rasă sau culoare ! De 
asemenea, Africa de Sud trebuie să 
pună capăt acțiunilor agresive împo
triva vecinilor săi și să stabilească 
relații bazate pe egalitate, pe respec
tul independenței și neamestecul in 
treburile interne".în același timp, în repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se duce o luptă necruțătoare împotriva . concepțiilor și mentalităților retrograde, a recrudescenței fascismului, rasismului, șovinismului, a tuturor practicilor și manifestărilor reacționare, ca parte integrantă a luptei pentru afirmarea deplină a drepturilor omului, pentru destindere, pentru pace și independență, pentru• rodnică, egală țiuni.Așa cum aItinerar african, această bucură de un puternic ecou, de cele mai elogioase aprecieri în rîndurile cercurilor celor mai largi de pe toate meridianele, care văd în șeful statului român un promotor consecvent al demnității și libertății umane, al drepturilor tuturor oamenilor și popoarelor de a fi stăpîne pe propria soartă șl a duce o viață conform voinței și aspirațiilor lor firești.

ADUNARE SOLEMNA. In ajunul celei de-a 39-a aniversări a Răscoalei din Varșovia (1944), locuitorii capitalei poloneze au cinstit memoria insurgenților zuți și a cetățenilor orașului au luptat timp de 63 de zile baricadele Varșoviei. Cu acest prilej, informează agenția P.A.P., a avut loc o adunare solemnă la care au fost prezenți foști participant la răscoală, veterani ai celui de-al doilea război mondial, reprezentanți ai armatei poloneze, oficialități, locuitori ai orașului.

că- care pe
FALIMENTE. Potrivit datelor comunicate de Biroul central de statistică din Stockholm, in primul semestru al acestui an in Suedia au dat faliment 2 981 de întreprinderi și firme mici și mijlocii, inregis- trindu-se cel mai ridicat indice al falimentelor din ultimul

VAL DE INCENDII ÎN ITALIA
deceniu.

prietenie și cooperare în drepturi, între na-dovedit-o și recentul poziție se

Nicolae N. LUPU

I

REUNIUNE. La Puerto de la Cruz, în nord-estul Venezuelei, s-au deschis lucrările unei reuniuni a miniștrilor energiei din Ecuador, Mexic, Trinidad-Tobago și Venezuela. consacrate explorării posibilităților de elaborare a unui program de cooperare în dezvoltarea industriilor petroliere naționale, transmite agenția Prensa Latina. între altele, se are în vedere crearea unui „Comitet consultativ" al țărilor menționate, al cărui obiectiv să fie analizarea permanentă a posibilităților lor de cooperare in producție, în probleme de prețuri și export petrolier pe piața mondială.
POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO era, la 1 iulie 1983, de aproximativ 11 744 000 locuitori. Se precizează că este un nivel record atins de populația capitalei nipone, care se numără printre cele mai mari orașe din lume.

L"

MAJORĂRI DE TAXE ȘI PRE
ȚURI ÎN FINLANDA. De la 1 august, în Finlanda s-au majorat cu 7 la sută taxele la grădinițe, cămine și alte instituții pentru copii preșcolari în aceeași zi au fost anunțate și majorări de prețuri la unele produse alimentare.

ROMA 1 (Agerpres). 
— La valul de incendii 
care a devastat, săptă- 
mina trecută, mari 
zone din insula Sardi
nia, în ultimele 48 de 
ore s-au adăugat fo
care izbucnite in su
dul peninsulei italiene. 
Zone întregi din pro
vincia Catanzaro au 
fost evacuate. Oficiali
tățile au anunțat eva-

cuarea a 3 000 de lo
cuitori din Santa Ca
terina dello Ionio, din 
sud-estul Calabriei, 
după ce flăcările au 
cuprins practic întrea
ga așezare. Incendiile 
s-au soldat, pină in 
prezent, cu zece morți 
și mai multe zeci de 
răniți.

în Sardinia, focul a 
distrus vegetația de pe

o suprafață 
ha, în jurul
Sassari și in regiunea 
Barbaria. în Toscana, 
incendiile au mistuit 2 000 ha de pădure, in 
jurul Florenței. Ofi
cialitățile au 
că incendiile 
să afecteze 
Val d’Aosta, 
Fiuli și Campania.

de 40 000 
orașului

informat 
continuă 
regiunile 

Liguria,

Secvență din Rio de Janeiro, după recentele inundații, cele mai mari 
care s-au abătut asupra metropolei braziliene în acest secol
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