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O acțiune de interes național, de importanță vitală

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, în stațiunea Neptun, pe .Samy Maroun, președintele Consiliului național pentru relații economice externe al Libanului, trimis special al președintelui Libanului, Amin Gemayel.La primire a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Oaspetele a mulțumit cu căldură pentru primirea acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Amin Gemayel, urări cordiale de sănătate și succes in activitatea sa.Trimisul special al președintelui Libanului a arătat, de asemenea, că îi revine misiunea de a exprima profunde mulțumiri și înalta apreciere a guvernului țării sale pentru

sprijinul permanent pe care România, șeful statului român îl acordă eforturilor pentru soluționarea justă a situației din Liban, crearea condițiilor pentru ca poporul libanez să trăiască în pace și liniște, să-și poată reconstrui țara, să-și hotărască destinele în mod liber, fără nici un amestec din afară.Tovarășul . Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj, pentru sentimentele exprimate și a rugat să se transmită președintelui Libanului un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul întrevederii au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între România și Liban și a fost exprimată dorința de a se acționa în continuare pentru extinderea și întărirea acestor relații, în folosul ambe-

lor noastre popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării între națiuni.Oaspetele a informat, din însărcinarea președintelui Amin Gemayel, despre evoluția evenimentelor din Liban și din Orientul Mijlociu și a expus preocupările guvernului țării sale pentru reglementarea justă și durabilă a situației din zonă.Președintele Nicolae Ceaușescu a ‘ subliniat că în prezent se impun retragerea fără condiții a trupelor is- raeliene din -Liban, reconcilierea și conlucrarea forțelor politice și sociale '''libaneze pentru a asigura unitatea, independența și suveranitatea națională, integritatea teritorială și neamestecul extern în treburile interne ale Libanului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
pentru dezvoltarea agriculturii, cauză a întregului popor
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Programul național

cu
și

viu in- 
aprobat

întregul nostru popor o 
teres importantul document 
recent de plenara C.C. al 
Marii Adunări Naționale — 
pentru asigurarea unor producții agricole si
gure și stabile prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului, mai buna organizare și fo
losire în mod unitar a terenurilor agricole, a 
întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55-60 la sută din suprafața arabilă, a lu
crărilor de desecări și combatere a eroziunii so
lului. Acest program, elaborat din inițiativa și 
sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, se 
impune atenției întregii țări prin amploarea si 
cutezanța obiectivelor stabilite a se realiza, care 
îndreptățesc aprecierea că el constituie cea mai 
importantă lucrare realizată în țara noastră,

dere importanța și complexitatea acestui pro
gram, este necesar ca pînă in 1990, deci pînă la 
realizarea lui completă, el să se afle in centru! 
activității partidului și guvernului, a întregului 
popor".

Constituind o acțiune economică și politică de 
importanță națională, o operă de mari 
porții de transformare a naturii, 
concordanță cu interesele vitale 
gului popor, la realizarea neabătută a aces
tui program — fără precedent în istoria țării 
noastre — sînt chemați să participe cu elan pa
triotic, revoluționar, țărănimea, toți locuitorii sa
telor, clasa muncitoare, specialiștii, oamenii de 
știință, tineretul, întregul nostru, popor.

i publicăm un articol explicativ, înso
țit de date și grafice semnificative în legătură cu amploarea și însem
nătatea acestui program.

avînd un rol determinant pentru dezvoltarea pu
ternică a agriculturii, pentru progresul economiei > 
naționale.

In ansamblul lui, programul se înscrie armo
nios in amplul proces de dezvoltare a unei agri
culturi moderne, intensive, de mare productivi
tate, corespunzător obiectivelor stabilite de Pro
gramul Partidului Comunist Român și hotărîrile 
Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, constituind o parte integrantă a 
înfăptuirii noii revoluții agrare în România. Evi
dențiind amploarea lucrărilor ce urmează a fi 
înfăptuite, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, a subliniat în cuvîntarea 
rostită la plenara C.C. al P.C.R. : „Avînd în ve

in pagina a Ill-a a ziarului
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Locuințe moderne, confortabile, la Lupenl

BucuriaBRAȘOV :

înfrățite

pro- 
în deplină 
ale între-

slovei
Producție industrială suplimentarăPregătirea, organizarea și urmărirea mai temeinică a producției, promovarea cu mai multă consecvență a progresului tehnic, mai buna aprovizionare tehnico-mate- rială au permis oamenilor muncii din economia județului Brașov să îndeplinească ritmic sarcinile de plan în prima jumătate a anului și astfel să realizeze suplimentar o producție-marfă industrială în va-

loare de peste 600 milioane lei. Ea este concretizată în peste 250 tractoare, 5 000 kW motoare electrice, 15 000 CP motoare cu ardere internă, pompe centrifugale, utilaj pentru explorări geologice, produse macromoleculare de bază, ciment și altele. Cu rezultate bune s-a încheiat primul semestru și la capitolul export. (Nicolae Mocanu, corespondentul „Scînteii").

Județele Buzău și Olt 
au terminat ieri 

recoltarea griului
TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
1 1

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Acționînd cu răspundere și dăruire patriotică, călăuziți în permanență de prețioasele dumneavoastră indicații și orientări, oamenii muncii de pe ogoarele județului Buzău — mecanizatori, țărani cooperatori, lucrători ai întreprinderilor agricole de stat, specialiști te tovarășe secretar general Nicolae ~ încheiat recoltatul culturilor păioase, o suprafață de peste 74 000 hectare.Folosind în cele mai bune, condiții baza materială de care dispunem, precum și forța de muncă existentă, sub conducerea comitetului județean de partid, toate unitățile agricole cooperatiste și de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au acționat astfel ca, în condițiile acestui an, cu probleme deosebite cauzate de seceta din primăvară, să aplice întocmai tehnologiile recomandate, efectuînd lucrările agricole la timp și de bună calitate.Acționînd cu toate forțele pentru eliberarea în cel mai scurt timp a suprafețelor de produse secundare, pînă în prezent am insămînțat 40 000 hectare cu culturi duble și succesive, realizînd in întregime programul stabilit pentru porumb boabe și legume.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că toate culturile prășitoare se dezvoltă normal și au un stadiu de vegetație bun, ceea ce ne dă garanția că vom obține în acest an producții superjoare la culturile de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, fructe și struguri.De asemenea, vom lua toate măsurile ce se impun pentru strîngerea tuturor furajelor din sursele existente, pentru îmbunătățirea generală a activității din zootehnie, pentru realizarea efectivelor de animal'e și a producțiilor planificate de carne și lupteiSub conducerea comitetului județean, a organelor și organizațiilor de partid, toți oamenii muncii de pe meleagurile buzoiene, urmînd cu abnegație pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire pentru bi- riele și fericirea poporului român, de patriot înflăcărat și revoluționar cutezător, >se angajează să înfăptuiască neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului în domeniul dezvoltării și modernizării agriculturii, măsurile stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale cu privire la asigurarea tuturor condițiilor în vederea obținerii unor producții agricole cît mai mari, adueîndu-și în acest fel contribuția la realizarea exemplară a obiectivelor actualului cincinal, la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii — România socialistă.

vă raportează, mult stima- Ceaușescu, că astăzi, 7 iulie, au de orz, orzoaica și grîu, de pesub conducerea comitetului jude-

COMITETUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.
★ *Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt vă raportează cu mindrie patriotică, mult iubite și stimate tovarășe,, secretar general Nicolae Ceaușescu, că, acționînd in spiritul indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, au desfășurat, sub conducerea organizațiilor de partid, activitatea în campania de recoltare a păioaselor pe întreaga zi lumină și au reușit să încheie recoltatul griului pentru consum pe toată suprafața destinată acestei culturi, urmînd ca în 1—2 zile să recoltăm și griul pentru sămînță.Deși timpul nefavorabil a influențat negativ, s-a dovedit că atunci cind se realizează o organizare optimă a muncii, folosindu-se eficient baza tehnico-materială de care dispunem și fiecare oră bună de lucru, cind se asigură asistența tehnică și se respectă indicațiile date, recoltatul griului pentru consum nu a depășit 10 zile bune de lucru. încheind campania de stringere a acestuia în prima săptămînă a lunii iulie, în cel mai precoce timp realizat vreodată în istoria acestui județ.Prin aceasta s-au redus la maximum pierderile la recoltare, contraca- rînd în bună măsură efectele secetei.Vă raportăm, totodată, mult stimate tovarășe secretar general, că în agricultura județului s-a acționat zi și noapte, reușind să insămînțăm peste' 65 000 hectare culturi duble și succesive cu porumb, legume și fu- raje. întreaga forță de muncă a satelor a fost îndreptată spre întreținerea culturilor și vă informăm, tovarășe secretar general, că starea1 de, vegetație a acestora, îndeosebi a porumbului, este cea mai bună cunoscută vreodată pe aceste meleaguri, estimindu-se producții-record.Folosind acest prilej, permiteți-ne ca in numele organizației de partid județene, al tuturor mecanizatorilor, lucrătorilor din I.A.S. și cooperatorilor să vă adresăm caldele lor mulțumiri pentru tot ceea ce faceți ca a- gncultura țării să cunoască o nouă revoluție, pentru activitatea neobosită ce o desfășurați în fruntea partidului și a statului ca patria noastră să urce trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare, într-o lume a păcii și progresului.Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort, vom acționa cu înalte sentimente patriotice față de partid, de țară, față de dumneavoastră, cel mai iubit și mai venerat fiu al poporului, pentru a înfăptui hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, aducindu-ne astfel contribuția la marea epopee a construcției socialiste și comuniste pe pămîntul scump al patriei.

COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
Șl CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

de Constantin STAN

(Continuare în pag. a V-a)Foto : Sandu Cristian

voi reuși Constanța momentul

cu 35 de ani, de tineri din porneau de la munte. Nu știau

ie șantierele maturate
i

In urmă vreo sută Constanța mare către— și nici ei nu-și mai aduc aminte — dacă aveau sentimentul că atunci se contura una dintre grozavele aventuri ale existenței lor. O aventură atit de îndrăzneață, atît de frumoasă, atit de perenă — după cum timpul avea să decidă— îneît pășeau de la Constanța către Bumbești spre a ajunge la Livezeni tre- cînd, de fapt, prin istorie și in istorie. O istorie vie, palpitantă, o istorie care avea să și-i înscrie sub numele „generația de la Bumbești-Livezeni". Este, fără îndoială, un generic pentru toți cei care, asemenea brigăzii Constanța, se îndreptau atunci și mai tîrziu către punctele fierbinți, azi de o sonoritate deosebită : Agnita-Botorca, Salva-Vișeu, Ceanu Mare— Cluj, Lunca Prutului, Apaca și multe altele încă.Nu numai o nostalgie a tinereții — trecute frumos și cu împliniri atît de palpabile care, justifică mîn- dria cu care un om poate spune „și eu am fost la...“— și nu numai cifra rotundă — 35 de ani — l-au determinat pe Paul Teodorescu, fostul brigadier de la Bumbești, să-i adune, să încerce să-i adune pe toți cei 100 de constănțeni-
■. n —..... —brigadieri. Pentru că n-au ■ lăsat în urma lor numai o cale ferată — e-adevărat, unică prin numărul de viaducte și tunele, ci și o tradiție a șantierului, a uniformelor albastre de brigadieri, prezente peste tot acolo unde se înscriu azi pagini de epopee. Așadar, ea, această epopee a Bumbești-Livezenilor continuă. Și, cum numai in județul Constanța se află două mari șantiere ale tineretului — la Canalul Dunăre-Marea Neagră și la Midia-Năvodari — gîn- durile veteranilor s-au îndreptat către mai tinerii lor colegi ce reeditează, la o altă scară și în cu totul alte condiții, romantica lor aventură.’ Astfel, Ion Dră- gănescu, Paul Teodorescu, Constantin Mănăilă, Gheor- ghe Păun, Uie Dumitru se Vor întîlni cu brigadierii de Ia Midia și de la Canal. Vor fi nu numai vizite protocolare, emoționante ca eveniment, ci și adevărate schimburi de experiență, fiecare răsfrîngîn- du-se, asemenea unui joc de oglinzi, în faptele de ieri și de azi.Nu știu dacă să mă întorc la pentru a vedea întîlnirii deschizătorilor de drum cu cea mai nouă promoție de brigadieri. De aceea, pentru a nu fi sus-

pectat că forțez imaginația, voi insera o vorbă a unui șantierist cu vechime întîlnit la Anina ; inginerul Nicolae Albuleanu a spus despre brigadierii de la Șantierul național al tineretului Anina : „îmi place să fac lucrări mari cu băieții ăștia. Aș avea curajul să pornesc cu ei, numai cu brigadierii, la construirea barajului de la Gura Go- lumbului-Valea Miniș". Rețineți : aprecierea vine de la un om exigent, de la un șantierist cu care, așa văzut și viața lui. demn de apreciere viața și munca de zi cu zi pe acest șantier care nu a oferit tinerilor — nici nu avea cum s-o facă — un front de muncă; separat, front care, să zicem, ar fi necesitat lucrări mai' puțin complicate. Nu putea să o facă pentru că o termocentrală nu se construiește pe bucăți și, ca să fim cinstiți, nici cu „hei-rupul".Complexitatea obiectivului — o premieră națională, dealtfel : prima termocentrală ce va funcționa pe baza șisturilor bituminoase din zonă — impune cu necesitate o înaltă specializare a lăcătușilor, sudorilor, electricienilor, fierar- betoniștilor, conducătorilor auto sau mecanicilor de utilaje. Unii dintre ei au venit de „acasă" — iar acasă a însemnat pentru mulți dintre ei un alt șantier, fie Rovinari, fie Canalul Dunăre-Marea Neagră, Turceni, sau C.E.T.- București — cu o calificare necesară pretențiilor lucrării ; acomodarea lor a fost mai lesnicioasă, dar tot acomodare s-a chemat, pentru că aici au învățat să execute în alte condiții ceea ,ce, știau. Alții au deprins din mers temeinicia lucrului bine făcut. Dar se poate spune că acum brigadierii s-au integrat atit de bine șantierului incit conducerea acestuia nu are decît cuvinte de laudă pentru ei. Adică, titlu de mindrie, ei au devenit șantieriști ! Ce vrea să însemne aceasta ? Că sînt tineri ver.iți de la locuri de muncă uneori comode, cu vedere spre oraș sau chiar .spre centru, pentru a trăi și a munci în plin munte, tineri ce mă- nîncă aceeași mîncare de la aceleași cantine, tineri care suportă același frig, aceleași vînturi, aceleași noroaie (că doar nu-și închipuie nimeni că drumurile de aici fac concurență Căii Victoriei !), tineri care au aceleași bucurii și totdeauna alte necazuri. Tineri care, uneori, nu ajung

Nici nu se uscase bine 
neala cu care s-au tipărit 
semnările mele din „Scinteia", 
in care scrisesem cite ceva des
pre familia maistrului Nagy 
Jdzsef de la întreprinderea „Hi
dromecanica" din Brașov, citid 
poșta mi-a adus un plic in care 
am găsit o invitație la nunta 
fiicei mai mari a familiei, Ju
dii. Peste citeva săptămâni, îm
preună cu soția mea, stăteam 
la masa albă a restaurantului 
„Capitol" cu nuntașii, cam Î50 
la număr, in parte rudele tine
rilor, în parte colegii lor de fa
cultate sau colegii de muncă ai 
părinților lor. judit se căsăto
rise cu Istvăn, amîndoi studenți 
la Facultatea de mecanică a Uni
versității din Brașov. N-a trecut 
nici o lună, că stau din nou 
alături- de alți nuntași, tot din 
Brașov. De astă-dată s-a. căsă
torit fata mai mică a familiei 
Nagy, Ildikâ, desenatoare teh
nică, cu Geza, tehnician con
structor. Masa a fost întinsă a-

de SZASZ Jânos

vechime, cum se spune, a a trăit multe în Și, încă o dată reținut, această s-a conturat în

cum la restaurantul hotelului 
„Carpați". Din nou rude, colegi, 
tovarăși de muncă. Din Brașov, 
Tirgu Secuiesc, Odorhei, Bucu
rești. Frezori, strungari, teh
nicieni, ingineri, țărani coo
peratori, agronomi, funcțio
nari. Toate meseriile și toate 
generațiile. Nici una n-a fost 
nuntă cu... dar. Darul l-am pri
mit eu, participînd la aceste 
sărbători de familie, cel care 
am avut onoarea să fiu invitat, 
numai pentru că cele două fete 
ale familiei Nagy sînt cititoare 
pasionate ; iar intimplarea fă
cuse ca dintre toți scriitorii să 
fiu eu acela pe care să-l cu
noască personal. Cinsțea care 
mi s-a făcut o datoram, deci, 
slovei, atracției pe care o exer
cită adevărul și frumusețea cu- 
vîntului scris și tipărit. Sin
cer să fiu, de mult n-am mai 
discutat atîta despre literatură 
ca la aceste două nunți. Ca un 
făcut, mulți dintre nuntași se 
dovedeau a fi versați in aceste 
probleme, cunoșteau și ulti
mele apariții, unii chiar se plin- 
geau că n-au putut face rost de 
vreo carte nouă, fiind nevoiți 
s-o ceară cu împrumut.

Peste cîtva timp am făcut un 
mic „turneu literar" in județul 
Brașov împreună cu un grup de 
scriitori,' care au fost editați re
cent de editura „Kriterion". 
Ne-am întîlnit cu cititorii din 
Brașov, din Săcele (de la „E- 
lectroprecizia"), din Apața. 
Printre noi se afla și Constanța 
Buzea, din a cărei poezie a tra
dus recent o culegere Balogh 
Jdzsef, aflat și el în grupul 
scriitoricesc. Nu cred că mă-n- 
șel, dar ei doi au avut peste tot 
cel mai răsunător succes. Actul 
traducerii de literatură, de poe
zie este un act eminamente al 
frăției, al înfrățirii, al stimei 
reciproce, al cinstirii valorii. 
Prezentîndu-se împreună în fața 
publicului, poetul și traducăto
rul, poeta româncă și poetul- 
traducător maghiar, audiind 
poeziile in original și în ver
siunea lor maghiară, cititorii au 
avut prilejul să cunoască pe viu 
laboratorul magic al translației 
de valori, al circulației metafo-; 
rei și ideii poetice dintr-o 
limbă într-alta, înalt act de 
cultură. Aplauzele au făcut să 
roșească de bucurie pe cei doi 
poeți, iar volumul de. versuri a 
dispărut din librăriile județu
lui in foarte puține zile.

M-arn întîlnit cu mulți cu- 
noscuți și necunoscuți in acele 
zile. O profesoară de la Liceul 
tehnic din Tirgu Secuiesc, 
tinăra mamă, și-a adus copila
șul la sora din Brașov, pentru 
ca ea să poată participa la șe
zătoarea literară. La Săcele am 
discutat cu tineri muncitori des
pre problemele prozodiei poe-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Hotărîtor - efortul propriu / I aobuumța ipubucă a Scinteii

Șapte frați 
premianți

Țăranul cooperator Ion Căpl- 
tănița, din comuna Tanacu, ju
dețul Vaslui, are 7 copii. Toți 
sint elevi : 5 la școala generală 
și 2 la licee industriale. Despre 
hărnicia tatălui lor, ceilalți coo
peratori spun, mai in glumă, 
mai în serios, că e „căpitan". Pe 
urmele tatălui calcă toți cei 
șapte copii. Acum, la încheierea 
anului școlar, toți șapte au fost 
premianți.

Felicitări I

Din toată inima
Lăcătușul Viorel Matei, de la 

Întreprinderea mecanică din 
Oradea, a suferit un grav acci
dent. Viața ii era în mare peri
col. Pentru imediata intervenție 
chirurgicală era nevoie de o ma
sivă transfuzie de singe. Aflind 
despre ce e vorba, nu mai puțin 
de 40 dintre colegii săi de mun
că s-au prezentat la spital pen
tru a dona singe.

In prezent, tinărul muncitor se 
află încă sub îngrijirile medici
lor, dar a fost scos in afara pe
ricolului. Aflind despre gestul de 
omenie al colegilor săi,_ el le 
adresează, și pe această cale, 
mulțumiri din toată inima pen
tru picăturile de viață salva
toare.

Și unii, și alții
„Locuiesc in preajma restau

rantului „Național" din Bucu
rești — ne scrie G. Dumitru. Un 
restaurant modern, frumos. Pină 
aici și pină la ora închiderii sint 
toate bune și la locul lor. Dar, 
după ora închiderii, în cîteva 
seri la rind am fost treziți din 
somn de o serie de cheflii care 
ies din restaurant și încep să-și 
adreseze unii altora cuvinte in
jurioase. Nu de puține ori, scan
dalurile degenerează în încăie
rări și bătăi in toată regula. Ca 
să nu vorbim de faptul că, une
ori, chiar și membrii orchestrei 
se întrec care mai de care să 
cinte mai tare. Ar trebui liniștiți 
și unii și alții, pentru ca și noi, 
locatarii din jur, să ne putem 
odihni normal, pentru o nouă 
zi de muncă. Deocamdată, pînă 
la intervenția organelor de or
dine și a noastră, a celor care 
i-am tolerat pină acum, fie-mi 
permis să le adresez apelul de 
a se cuminți. Și unii, și alții".

Vindea

din 
Me-

ce nu avea
Un anume Traian Făsui 

comuna Pătulele, județul 
hedinți, dăduse sfoară-n țară
precum, că este mare crescător 
de animale, deși vecinii nu-i vă
zuseră prin curte nici picior de 
oaie sau joiana. Făsui nu creș
tea animale, dar de vindut le 
vindea. Cum ? Ii 
unii crescători 
teze animale pe numele său, 
pentru 
sui —

ademenea pe 
să contrac-

că —’ susținea Fu
el are „relații" prin

care o să obțină prețuri foarte
bune. Și uite-așa, după o me
todă numai de el știută, Făsui
își incasa partea de cîștig obți
nută prin înșelăciune și fals. Ba 
a ajuns chiar să încheie și el 
contracte pentru un număr 
de animale pe care, chipurile, 
le-ar fi crescut în gospodăria 
proprie. Cum s-ar zice, vindea 
pielea ursului din pădure. Acum, 
pentru toate înșelătoriile răs
punde în 
bine. Să-i

fața legii o dată 
fie de învățătură !

Cînd te joci 
cu focul...

și

Părinți, nu lăsați chibriturile 
la îndemîna copiilor !

Un îndemn, o povață, o rugă
minte.

Nu este prima dată cind in
serară apeluri asemănătoare in 
rubrica noastră. Și nu intimplă- 
tor.

Din păcate, din cauza negli
jenței in păstrarea chibriturilor, 
se mai petrec încă întimplări ne
dorite, unele cu urmări gra
ve. Iată, zilele trecute a 
izbucnit un incendiu la magazii
le de materiale ale Consiliului 
popular din orașul Zimnicea. Au 
ars două magazii în care se gă
seau depozitate mobilier și o- 
blecte de uz casnic, acoperișul 
cooperativei de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor și 
două garaje particulare pentru 
autoturisme.

Cauza incendiului : jocul co
piilor cu focul.

Copii al căror joc se cere mai 
îndeaproape supravegheat.

| Pînă la un punct
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Conducînd neatent propriul 
autoturism (l-SM-7242), Szasz 
Leon a lovit o elevă în timp ce 
aceasta se angajase pe o trecere 
de pietoni din Satu Mare. Cel 
de la volan a coborît îngrijorat 
din mașină (din fericire, fata nu 
a suferit leziuni) și a ajutat-o 
să-și ridice geanta scăpată din 
mîini.

In momentul acela, un amic, 
martor la eveniment, l-a sfătuit 
pe L.S. s-o lase pe fată in pace 
și să dispară pină nu... apare 
miliția. Ascultînd de sfatul rău 
al bunului amic, L.S. a început 
să se răstească la fată, încă 
marcată de spaimă, să plece 
mai repede de acolo. A plecat 
fata, dar a venit miliția...

Rubrică realizată de
P. PETRE 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii
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Se manifestă de cîțlva ani la întreprinderea de elemente pehtru automatizare (I.E.A.) din Capitală un proces, ce se consolidează și amplifică mereu, de creștere a contribuției proprii la înnoirea și modernizarea producției. Pornind tocmai de la rolul deosebit ,de important pe care îl au în acest proces specialiștii — inginerii și subinginerii, tehnicienii și maiștrii, muncitorii cu înaltă calificare — ne-am întrebat : ce forme și ce mijloace specifice muncii de partid sînt folosite pentru stimularea ambiției și răspunderii specialiștilor față de promovarea progresului tehnioo-științific, înnoirea și modernizarea produselor și tehnologiilor, perfecționarea organizării muncii.Am aflat, astfel, că deviza „efortul propriu este hotărîtor" a fost rostită și aici, la I.E.A., in urmă cu cîțiva ani într-o plenară a comitetului de partid. Iar ecoul ei a ajuns la fiecare loc de muncă. Hotărirea plenarei de atunci — se poate spune acum — a răsunat răspicat, ca un angajament ferm prin care specialiștii — comuniști în marea lor majoritate — prezenți acolo, se legau plenar in lupta pentru afirmarea colectivului întreprinderii în categoria marilor producători de aparate și e- chipamente electronice necesare automatizării proceselor de producție. Aspirația lor. exprimată inițial prin cerința de a proiecta cu forțe proprii noi produse, de a crea noi familii de echipamente și de a le exporta nu numai prin intermediul utilajelor complexe, al unor instalații și fabrici întregi, ci și ca produse de sine stătătoare, s-a împlinit.— Printr-o mobilizare mai puternică a forțelor proprii de cercetare- proiectare — ne spunea Grigore Ne- lepcu, inginer-șef. membru al comitetului de partid din întreprindere — dar mai ales prin încurajarea tuturor specialiștilor, îndeosebi a tinerilor stagiari în producție, am reușit să accelerăm ritmul de înnoire a produselor, de reducere a unor componente din import.Așadar, anii care au trecut de la acea plenară a comitetului de partid au constituit ani de acumulări. Dacă înainte toată activitatea de concepție a produselor provenea de la institutul pentru automatizări (I.P.A.), acum ponderea acestora nu mai reprezintă decît 10—15 la sută. Sutele de familii de aparate și echipamente, din care circa 250 au fost oferite la export, constituie oglinda activității creatoare a acestui harnic și inventiv colectiv. Nici un produs nu are aici o vechime mai mare de trei ani de la ultima reproiec- tare. Ponderea produselor noi și modernizate cunoaște ritmuri foarte dinamice. Astfel. în 1981 față de un plan de . 18,55 la sută s-a realizat 20,35 la sută ; în 1982 — plan 22,71 la sută, realizat 38,8 la sută ; în 1983 — plan 63,2 la sută și s-a realizat în șase luni peste 43 la sută. Drumul parcurs n-a fost și nu este lipsit de... asperități. '

— A trebuit să învingem, pe de o parte, o anumită mentalitate legată de prestigiul mărcilor străine și, pe de altă parte, o anumită inerție in valorificarea mai deplină a potențialului specialiștilor pe care-i avem — ne spunea Ion Somandru, secretarul comitetului de partid.Evident, în sarcina organizației de partid din I.E.A. au stat mai multe obiective impuse tocmai de evoluția progreselor tehnologice, de competiția și condițiile economice previzibile, ceea ce au determinat o anumită strategie. Dar nu s-a scăpat nici un moment din vedere latura umană, latură esențială pentru atingerea acestor obiective.în fond, era vorba de manifestarea a două atitudini total diferite în activitatea specialiștilor de aici.
Din experiența organiza
ției de partid de la între
prinderea de elemente 
pentru automatizări — 

București

Prima constă In faptul că unor oameni nu le plac schimbarea, riscul, și se tem de ideile, concepțiile și tehnicile necunoscute sau neexperimentate ; cea de-a doua constă în aceea că ei sînt stimulați și încurajați de posibilitățile de schimbare și de creștere a eficienței in mediul lor de muncă. Aici trebuia să intervină organele și organizațiile de partid. Am urmărit, în timp, te-, matica adunărilor generale de partid (la organizația de partid nr. 13, ateliere proiectare, secretar — Tiberiu Caraiman), dezbaterile care s-au desfășurat. Se poate constata ușor că au fost abordate teme bine alese, cu dezbateri responsabile. Exemplele vii, concrete au permis adoptarea unor măsuri politice, organizatorice și e- ducative care au determinat progrese evidente în situații și cazuri ce păreau sortite încremenirii. La F.E.A. se organizează, foarte des mese rotunde pe probleme ale introducerii progresului tehnic, simpozioane cu participarea unor întreprinderi beneficiare. Specialiștii au apoi o zi pe săptămînă — joia tehnică — posibilitatea de a se în- tîlni și a generaliza cunoștințele, experiența acumulată. Raportul comunist despre propria activitate poate fi auzit în fiecare adunare generală de partid — devenit un important instrument de critică și autocritică, de îndreptare a unor stări de lucruri — dar și pentru a se urmări stadiul realizării sarcinilor încredințate. Formele de perfecționare profesională, dar și de ridicare a cunoștințelor politico-ideologice au favorizat, z.-de asemenea, drumul spre atingerea ' obiectivelor propuse : în I.E.A. func

ționează cursuri de perfecționare profesională organizate în cele șapte ateliere de proiectare și în secțiile de producție pentru specialiștii unității, precum și o filială a universității politice și de conducere subordonată Comitetului de partid al sectorului 1. Aceste metode și mijloace ale muncii organizatorice, ale muncii politico-ideologice și educative (în timpul documentării noastre in unitate s-a desfășurat un simpozion pe tema realizării unei noi calități, por- nindu-se de la hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1983 — simpozion susținut de cadre didactice de la A.S.E.-București) explică larga antrenare a tuturor specialiștilor la rezolvarea sarcinilor ce rezultă din documentele Conferinței Naționale a partidului, din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Rezultatele unui asemenea stil de muncă al comitetului de partid sînt probate de succesele obținute in reducerea importurilor — peste 11,6 milioane lei în 1982 și peste 5 milioane lei pe perioada scursă din acest an.Mutînd discuția în alt domeniu — activitatea de întreținere și reparații — vom vedea că și aici s-au realizat pași importanți. Deși dotarea tehnică e pe licență în proporție de 70 la sută, importurile se rezumă doar la două repere : un rulment și o tri- odă — piese speciale. Numai într-un singur an s-au asimilat 185 poziții de plan din import. Succesul se datorează organizării unei grupe de proiectare piese schimb noi, care are și sarcina de integrare a pieselor din import cu ceea ce realizează alte unități din țară. Acest colectiv — mecano-energetic condus de -■pecia- listul Constantin Georgescu — acționează zi de zi pentru îndeplinirea, angajamentului „scurtarea timpului de reparații capitale cu două zile la fiecare utilaj". Iar faptul că în urma dezbaterii in grupele sindicale a cu- vîntărilor secretarului general al partidului, referitoare la creșterea eficienței economice în toate domeniile de activitate, au și fost create grupe de intervenție operativă pentru înlăturarea întreruperilor accidentale — ne arată gradul sporit de interes în însușirea și aplicarea imediată în viață a hotărîrilor de partid și de stat.Semnătura de prestigiu — I.E.A. — pe care o au produsele care participă la automatizarea proceselor de producție, întîlnite tot mai des la noile obiective de investiții ce intră în funcțiune, fie în țară, fie în multe țări ale lumii, poartă cu ea girul calității, al ambiției de autodepășire. La aceste reușite contribuția hotărîtoare au adus-o specialiștii — prin efortul lor propriu de gîndire cutezătoare, revoluționară, efort stimulat de organizațiile de partid, de exemplul înaintat al comuniștilor.
Virțjll GHEORGHIȚĂ

Cu putere de lege, dar... pînă la Chitila

LOCURI DE POPAS PE MELEAGURI 
MARAMUREȘENEIn județul Maramureș s-au construit numeroase unități turistice și de alimentație publică moderne. care cunosc o mare afluență de vizitatori.La 25 km de Baia Mare (D. N. spre Sighetu Marmației) pe muntele Gutii, la altitudinea de 1 000 de metri, în apropierea fîntînii lui Pintea, legendar erou maramureșean, se află CABANA PINTEA VITEAZUL (restaurant, bar de zi, locuri de cazare cu confort de categoria I și teren pentru amplasarea de corturi).în centrul orașului Tg. Lăpuș, HOTELUL LĂ-

PUȘUL poate găzdui zil- ' ni::. în; condiții confortabile. peste 60 de turiști. - Unitatea-dispune de restaurant și bar de zi. în pădurea Lăpușel. la 12 km de Baia Mare pe D.N. 1. CABANA DOUĂ VEVERIȚE este, de asemenea, un plăcut și odihnitor loc de popas. în stațiunea balneară Ocna Șugatag a fost construit un frumos hotel cu 70 locuri de cazare în camere cu confort de categoria I și un restaurant.Cabanele : ' PĂSTRA- VUL-FIRIZA, la 8 km de Baia Mare (în apropierea lacului de acumu-
Cabana „Pintea viteazul ’

■>

Biroul de audiențe al redacției : ascultind păsul Feliciei Drafta din Chitila ni s-a părut că e vorba de o problemă de viață foarte simplă, limpede ca lumina zilei, posibil de rezolvat printr-o simplă discuție telefonică. Nu puteam înțelege cum reprezentanții mai multor instituții competente, învestiți cu putere de decizie sau de execuție, avînd nu numai dezlegarea, ci și sprijinul deplin al legii, tărăgănează de atîta vreme realizarea unui drept ultra- elementar — dreptul femeii și al copiilor ei de a avea un adăpost. Mai concret, de a reintra în locuința ce i se cuvine. în care a și viețuit multă vreme.— Spuneți-mi și dumneavoastră! — exclamă femeia — cine e mai mare și mai tare, legea ori fostul meu bărbat, Lazăr Toader?— Bineînțeles că legea ! De ce puneți asemenea întrebări ?— Și cine are ultimul cuvînt in justiție: Tribunalul Suprem sau directorul I.U.P.S. (întreprinderea de utilaje și piese de schimb) din Chatila ?— Hotărîrile oricărei instanțe, cu atît mai mult ale Tribunalului Suprem. sînt obligatorii pentru oricine și oriunde în țară. Și la Chitila.— Ei. ia să vedeți că Lazăr Toader vrea să fie mai tare decît legea, iar directorul I.U.P.S. — „mai* jurist" decît Tribunalul Suprem,.....Am verificat cele sesizate convinși că — în cel mai rău caz — vom întîlni o atitudine abuzivă, ușor de spulberat la primul gest al forurilor competente. Cînd colo, am dat peste o situație care a devenit foarte încîlcită. aproape paradoxală. Femeia are dreptate, dar 
această dreptate e greu să se mai 
realizeze acum.Iată, pe scurt, geneza cazului Drafta :Felicia Drafta locuia într-unul din apartamentele construite de I.U.P.S. Chitila pentru personalul muncitor al întreprinderii. Avea acest drept în virtutea faptului că soțul • ei lucra și lucrează în acea unitate. Dar, la un moment dat, căsnicia familiei Lazăr-Drafta a devenit imposibil de continuat. Femeia s-a refugiat temporar la părinții ei. E lesne de imaginat că de bine n-a plecat, cu copiii după ea. să se înghesuie într-un spațiu de nelocuit. ■Soțul a intentat divorț. Depunînd acțiunea, Lazăr Toader a cerut să-i fie încredințați copiii și, Bineînțeles, locuința. Mersul judecății nu s-a conturat însă favorabil pretențiilor lui. Dimpotrivă. Intuind că va pierde procesul, L. T. a cedat apartamentul. Avea acest drept ? Bineînțeles că NU ! Prin această renunțare se încălcau dreptul celorlalți membri ai familiei, cerințele minimale de viață ale propriilor săi copii și cuvîntul care urma să 
fie pronunțat, al justiției.Conducerea întreprinderii, igno- rînd și ea că apartamentul are și alți locatari (soția și copiii persoanei încadrate), ignorînd și faptul că, prin procesul de divorț, apartamentul se afla în litigiu, adică mai era supus aprecierii legale și imparțiale a justiției, l-a încredințat familiei unui alt muncitor.

Ceea ce era de prevăzut s-a în- tîmplat. La data de 31 iulie 1981, Judecătoria sectorului agricol Ilfov a declarat desfăcută căsătoria soților Lazăr. încredințînd copiii spre creștere și educare mamei lor — Felicia Drafta — și atribuindu-le, 
în modul cel mai firesc, beneficiul contractului de închiriere asupra apartamentului. După un recurs și încă o judecată și încă un recurs și un recurs extraordinar, hotărîrii amintite i s-a putut aduce un singur amendament, care nu afectează dreptul, de moment, al Feliciei Drafta și al copiilor ei de a reintra în casă. Ținind seama că apartamentul face parte din fondul locativ al I.U.P.S., Tribunalul Suprem a decis ca reintegrarea Feliciei Drafta în locuință să se facă provizoriu, pînă ce i se va găsi și atribui un alt spațiu corespunzător. Dar pînă una-alta 
să fie reintegrată in spațiu. Așa e legal, așa e uman, așa este drept.Cuvîntul justiției a rămas însă pe hîrtie, literă moartă. Se împlinesc, în curînd, doi ani de la prima pronunțare și toate eforturile executorilor judecătorești, ale altor organe ale sectorului agricol Ilfov, Ministerului Justiției n-au putut determina conducerea I.U.P.S. să cedeze. S-a ajuns la situația nefirească, aproape umilitoare, ca directorul fabricii să refuze, pur și simplu, a sta de vorbă cu reprezentanții justiției.E drept că dînsul are și un argument : a repartizat locuința unui

alt muncitor, cu familie numeroasă, nu are unde să-i cazeze pe aceia. Nu contestăm că, în prezent, problema pare fără ieșire. Noua familie de locatari are și ea nevoile ei ; în Chitila — spații disponibile nu există ; dar nici întreprinderea „Tricotajul roșu" din București, la care lucrează Felicia Drafta, nu-i poate atribui locuință, deoarece muncitoarea nu are buletin de Capitală. Cazul a ajuns deocamdată într-un punct mort. (Spunem „deocamdată" pentru că sperăm că factorii competenți vor reuși să găsească o soluție). Dar lucrurile au fost împinse pină aici de meschinăria lui Lazăr Toader, precum și de graba abuzivă a conducerii I.U.P.S. Chitila de a concura instanțele legale, de a crea o situație care să contrazică punctul de vedere al justiției, înainte de a fi exprimat, care să pună hotărirea judecătorească în fata unui fapt împlinit și greu de îndreptat.Au procedat așa fără să le pese de consecințe. Și cum să le pese, dacă aceste consecințe sînt suportate de femeie și de copiii ei. nu de către cei răspunzători pentru crearea complicației !Vom fi bucuroși să revenim asupra acestui caz cînd vom primi — sperăm cit mai repede — vreo știre din partea diferiților factori implicați, că au rezolvat cazul, în spiritul legii și in spirit umanitar.
Sergiu ANDON

„Și abuzul are• La articolul „Și abuzul are 
picioare scurte", publicat la a- 
ceastă rubrică din „Scinteia" nr. 
12 653, am primit răspunsuri atît 
din partea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR — sub sem
nătura tovarășului Iulian Tudosie, 
adjunct al ministrului — cit și a COMITETULUI DE PARTID DIN REGIONALA DE CĂI FERATE CLUJ. Apreciindu-se justețea 
faptelor și concluziilor relatate in 
articol, in cele două răspunsuri se 
menționează că membrii comisiei 
locale de locuințe a complexului 
C.F.R. Satu ■ Mare, care, prin fur-

picioare scurte"
nizarea unor date inexacte, au în
cercat să determine evacuarea 
ilegală din locuință a conductoru
lui de tren Liviu Dlvriceanu, au 
fost sancționați disciplinar. A fost anulată decizia de evacuare și s-a 
dispus încadrarea lui L.D. în 
funcția avută, restabilindu-se ast
fel legalitatea. De asemenea, cei vinovați de măsurile abuzive au fost obligați să suporte drepturile bănești de care a fost frustrat conductorul de tren. Conducerea mi
nisterului a dispus ca articolul și 
măsurile adoptate să fie dezbătute cu toate comisiile de locuințe de pe raza regionalelor de cale ferată.

„Există într-adevăr posibilități pentru 
extinderea plantării nucilor"

® La propunerea publicată sub 
titlul „Haideți să începem o ac
țiune de plantare a nucilor" 
(„Scinteia" nr. 12 635), COMITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR POPULARE ne-a 
trimis următorul răspuns : „In 
primele patru luni ale acestui an, 
in județele țării, prin acțiunile 
organizate și conduse de către 
consiliile populare, au fost plan

tați peste 13 000 000 pomi, arbori 
și arbuști ornamentali. Multe ju-‘ 
dețe, intre care Tulcea, Olt, Bu
zău, Ialomița, Alba, Suceava, Iași, au plantat un număr sporit de nuci. In județul Argeș, de unde 
este semnatarul propunerii, s-au 
planat in această primăvară 
730 000 pomi, arbori șl arbuști. Se 
va urmări, in continuare, planta
rea cu prioritate a nucilor".lare Firiza), POIENILE DE SUB MUNTE (la 35 km de Vișeul de Sus pe D. N. 18) și STEJARUL (lingă localitatea Finteu-

șul Mic (la 22 km de Baia Mare) dispun de restaurante și posibilități de cazare într-o zonă deosebit de pitorească.
Un trafic rutier cursiv, în deplină siguranțăîn ziarul nostru din 30 iunie arătam cîteva din caracteristicile circulației rutiere în aceste zile pe traseele spre și dinspre litoral, ilustrate cu cazuri și situații întîlnite in raidul întreprins împreună cu maiorul loan Șerbănescu din Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției. în afară de abaterilg semnalate, între care excesul de ’viteză și depășirile periculoase, în afară de riscurile unor călătorii nocturne istovitoare pe parcursul a sute de kilometri și ale încălcării normelor conduitei preventive, mai ales de către șoferii începători, în timpul raidului am întîlnit și alte aspecte care se constituie în tot atîtea invitații la meditație pentru omul de la volan.Mai întîi, cîteva constatări îmbucurătoare privind respectarea noilor reglementări aduse in toamna anului trecut legislației rutiere. Nici un copil sub 12 ani — și am zărit cu sutele și cu miile — nu mai călătorea pe bancheta din față. N-am întîlnit decît cazuri cu totul izolate de autoturisme cărora să nu li se fi efectuat verificarea tehnică în lunile in care au fost înmatriculate. Tot mai multe biciclete s-au dotat cu noul set de catadioptri vizibili de la mare distanță. Față de raidurile similare făcute pe aceleași trasee și cam tot în vremea aceasta în anii trecuți, am depistat mult mai puține mașini ale statului folosite in alte scopuri decît ale statului. Cu alte cuvinte, mai puține curse clandestine și risipă de carburanți. In același timp, am întîlnit destui șoferi profesioniști și amatori care nu folosesc in mod corect luminile pe timp de noapte, mai ales în afara localităților, cind îi „orbesc" pe cei din față cu faza lungă, silindu-i să oprească pe marginea drumului sau să efectueze manevre extrem de riscante. De ademenea, nu toți automo- biliștii înțeleg să respecte recomandarea legală de folosire a centurii de siguranță. Din statisticile miliției rezultă că, anual, cel puțin două sute de oameni ar fi rămas în viață dacă purtau centuri de siguranță. Lucru dovedit și de doi din cei opt pasageri ai autoturismului din Bis- trița-Năsăud, despre care scriam în relatarea din 30 iunie, autoturism grav avariat într-un șanț și într-un pom din pricina adormirii celui de la volan. împreună cu maiorul Constantin David, șeful Serviciului circulație al Miliției județului Ialomița, și cu corespondentul „Scînteii", Mihai Vișoiu, am făcut un sondaj la 100 de autoturisme. Rezultatul : in 61, ocupanții locurilor din față purtau centuri de siguranță ; în 24, existau centuri, dar nu erau purtate ; 15

nu aveau deloc. Dintre cei care aveau centuri și nu le purtau, șoferița cu mașina 19-B-8765, care mergea spre Constanța, ne-a spus că nu le poartă pentru că nu sînt obligatorii, că e vorba doar de o recomandare legală. E adevărat, dar nu întîmplător legiuitorul a introdus în Regulamentul circulației această recomandare, care este in interesul omului, prote- jindu-i sănătatea, viața.în timpul raidului am însoțit cadre de miliție din Constanța în orele cu traficul rutier cel mai aglomerat de pe litoral. Este bine să se rețină că acestea sint dimineața între 7 și 10 și după-amiaza între 14 și 18, cînd se fac deplasări masive de la o stațiune la alta, spre și dinspre
Măsuri și recomandări 

de sezon

locurile de plajă. Tocmai Intr-o astfel de oră de vîrf, duminica dimineața, la o intersecție, autoturismul l-VN-9241 fusese lovit și șoferul acestuia rănit de tractorul 41-CT- 7310 condus de Dumitru Săraru, care se afla sub influența alcoolului. Și nu a fost singurul pe care l-am depistat în această situație. Cum alcoolul se numără printre principalele cauze generatoare de accidente dintre cele mai violente, legea prevede măsuri drastice împotriva celor care o încalcă și care pun în real pericol siguranța deplasării pe drumurile publice.
O altă caracteristică a circulației spre litoral în această perioadă o constituie supraîncărcarea unor autoturisme. Am întîlnit cite 8 și chiar 9 persoane într-o mașină, dintre care 5 adulți. In afară de portbagajele prea încărcate, unii urcă și pe caroserie tot felul de pachete, lăzi, saci, bidoane și geamantane, care-i conferă mașinii un echilibru precar. A stîrnit hazul trecătorilor un Trabant din Buzău, împovărat sub o uriașă barcă pescărească, încît nu știai dacă biata mașină o ducea in circă sau barca legăna autoturismul aproape în derivă.In legătură cu cele constatate în timpul raidului șl cu măsurile ce se impun pentru desfășurarea unei circulații în deplină siguranță în actualul sezon estival, tovarășul colonel MIHALACHE STOLERU, loc

țiitorul șefului Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Miliției, 
ne-a spus :

— Deși numărul de autovehicule, ca și cel al posesorilor de permise de conducere a sporit față de anul trecut, iar valorile de trafic devin tot mai ridicate, dinamica accidentelor continuă să se înscrie pe o curbă descendentă, pe care o înregistrăm de patru ani consecutiv. îmi face plăcere să spun și pe această cale că, in ultimul timp, se observă o creștere a ordinii și disciplinei, a răspunderii, respectului și întrajutorării în rîndurile participanților la trafic. Din nefericire, cu toate rezultatele obținute, se mai produc încă un număr ridicat de accidente, unele deosebit de grave, care se soldează cu victime omenești și importante pagube materiale. Iată de ce, în strînsă colaborare cu ministerele și organizațiile socialiste deținătoare de mari parcuri auto, cu conduceri de întreprinderi și instituții, cu organizații de masă și obștești, cu factorii educaționali, formațiunile de circulație ale miliției din întreaga țară desfășoară o susținută activitate de cunoaștere, însușire și respectare a legislației rutiere, de prevenire a. unor evenimente nedorite pe drumurile publice. Acum, cînd ne aflăm în plin sezon estival, cind circulația rutieră devine tot mai intensă, mai ales pe arterele spre și dinspre litoral, recomandăm tuturor participanților la trafic un plus de atenție și prudență. Este bine să se planifice in așa fel timpul, încît călătoria să decurgă în condiții normale, să nu se recupereze cîteva minute de întîrziere pe seama vitezei sau a depășirilor riscante. Să nu ui- ,4, tăm înțelepciunea proverbului „Mai bine mai tîrziu decît niciodată", care ar trebui să constituie în permanență un claxon de atenție pentru orice participant la trafic. Odată cu intensificarea circulației în acest 6ezon al concediilor și vacanțelor școlare, sporește de la o zi la alta și volumul lucrărilor în cimp, In grădini și-livezi. Tot mai multe camioane, tractoare, combine și alte mașini agricole fac zilnic deplasări de la o tarla la alta, uneori chiar pe porțiuni ale drumurilor care duc spre litoral. In aceste condiții se impune ca toți conducătorii auto să faciliteze deplasarea lor nestingherită. In această perioadă, agenții de circulație și alte cadre ale miliției se vor afla la datorie zi și noapte, pentru desfășurarea circulației rutiere In spiritul normelor conduitei preventive, cursivă și tn deplină siguranță.
Petre POPA

SINT FOARTE ADEVĂRATE con
siderațiile generale pe care le fa
ceți în legătură cu principiile de 
rezolvare a scrisorilor oamenilor 
muncii, tovarășe Ferenț Bulai, din 
Faraoani-Bacău. In ceea ce vă 
privește, ați omis un amănunt des
tul de important. Nu ne scrieți... ce 
anume doriți să sesizați I

ALO, TELEFOANELE? Vă facem 
legătura cu tovarășa Paulina Can
didata, din București, Calea Vitan

*

*

L

nr. 223, bloc 3, scara 2, ap. 84. A 
solicitat mutarea unui post telefo
nic încă din anul 1978. Nu vi se 
pare cam mult de atunci ? Prin 
cîteva răspunsuri ale direcției mu
nicipale de telecomunicații, se mo
tivează că blocul nu e racordat la 
rețea. Dînsa susține că în bloc e- 
xistă multe telefoane și se tot mon
tează altele mereu. Dacă ați in
trodus un sistem de telefonie fără 
fir, aplicați-l și la apartamentul to
varășei Candidatu, iar dacă nu, ve

LA BUFETUL AUTOGĂRII...De la corespondentul nostru voluntar Vasile Tonu din comuna 
Coteana, județul Olt, am primit următoarea sesizare : „Ținind 
seama de numărul mare de călători care vin și pleacă din auto
gara Slatina, O.J.T.-Olt a înființat in apropierea acesteia un bu
fet, cu program de funcționare intre orele 6—21. O inițiativă lău
dabilă. Mai puțin bun este insă faptul că spațiul nu este întreținut 

■corespunzător, meniurile oferite nu sint diversificate, servirea 
consumatorilor lasă mult de dorit, nu se respectă programul de 
funcționare. Sugerăm conducerii O.J.T.-Olt să ia măsuri urgente 
pentru înlăturarea acestor neajunsuri, incit bufetul respectiv săpentru înlăturarea acestor neajunsuri, incit bufetul respectiv 
revină la nivelul unei serviri civilizate".

r 4

6^

o - Eu nu-s exigent ? Știi 
firimitură pe covor ? ? I

ce scandal fac acasă dacă zăresc

Desen de Adrian Andronic

deți să nu fi apărut vreun deran
jament chiar la „serviciul instalații". 
Dar nu tehnic...

PROPUNEREA familiilor Roșea și 
Pal din Cluj-Napoca de a se muta 
ventilatorul foarte zgomotos și toa
te instalațiile poluante din strada 
Dr. Petru Groza nr. 18 (imobil de 
locuit) la sediul întreprinderii 
„Napochim", căreia îi aparțin agre
gatele, este firească. Fiind lega
tă de o reorganizare mai largă a 
producției, întreprinderea promite să 
realizeze aceste mutări pînă în 1985, 
iar pînă atunci cuptorul pe care 
ele îl deservesc să nu funcționeze 
decît 4 zile pe lună. Suportabil, nu ?

PRECIZARE. Tovarășul Nichifor 
Aftenie, din Tirgoviște, bulevardul 
Castanilor 32, se interesează dacă 
în lipsa de la domiciliu a unuia din 
soții pensionari, cel prezent poate 
primi pensia celui absent. Da, cu 
condiția prezentării talonului de 
pensie, a unei procure autentificate 
de, notariatul de stat și a actului de 
identitate.

RĂSPUNS UNUI PENSIONAR. 
Dacă dumneavoastră, tovarășe 
Radu Constantin, din Ploiești, ați 
lucrat în C.A.P. și sînteți pensionar, 
nu mai sînteți obligat să plătiți, con
form legii nr. 2 din anul 1977, 
articolul 8, contribuția pe care o 
plătesc persoanele fără copii.

UN EXEMPLU BUN DE URMAT. 
Intr-adevăr, tovarășe Petre Roșea 
din comuna Rășinari, județul Sibiu, 
consăteanul dv., Emilian-Alexandru 
Ciucan - care din 1974 și pînă în 
prezent a contractat și livrat la 
fondul centralizat al statului 30 871 
kg carne de vită, 1 135 kg carne de 
porc și alte produse - merită felici
tări. Așteptăm să ne mai scrieți și 
despre alți crescători de animale 
care i-au urmat exemplul.

INFORMĂM cooperatorii din 
C.A.P. Valea Argovei, județul Că
lărași, care ne-au scris în legătură 
cu păgubirea avutului acestei uni
tăți, că Uniunea județeană a coo
perativelor agricole de producție, 
împreună cu organele de miliție, a 
luat măsuri pentru întocmirea do
sarelor de cercetare penală privind 
pe vicepreședintele cooperativei 
(Aurică Tigănilă) și șeful fermei 
zootehnice (Constantin Călin), care 
au vîndut purcei din proprietatea 
unității, însușindu-și contravaloarea.
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O ACȚIUNE DE INTERES NAȚIONAL, DE IMPORTANȚĂ VITALĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII, CAUZĂ A ÎNTREGULUI POPOR 

înfăptuirea programului de creștere a suprafeței agricole si arabile a tării, 
de irigații, desecări si combatere a eroziunii sulului

Cea mai vastă lucrare 
dinjstoria României^

In legătură cu necesitatea șl importanța acestui program, cu 
rațiunile de ordin economic și tehnic care au stat la baza elabo
rării lui, cu aicțiunile care au început să fie întreprinse pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite, am adresat cîteva întrebări tovară
șului Nicolae iMANTZ, adjunct al ministrului agriculturii și industriei 
alimentare.

— Mai întii v-am ruga să vă re
feriți la necesitatea și însemnătatea 
acestui program ?— înainte de toate, țin să subliniez in mod deosebit că acest vast program a fost elaborat din inițiativa și cu contribuția hotă- rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, el înscriindu-se armonios în ansamblul obiectivelor stabilite de Programul Partidului Comunist Român, de Congresul al XII-lea și Conferința Națională, ale partidului. Elaborarea și materializarea acestui program au izvoțrît din necesitatei! obiectivă de a țse asigura, în actuala etapă de dezvoltare a țării, realizarea unei /“agriculturi moderne, intensive, de mare productivitate, prevederile programului integrîndu-se organic în amplul proces de înfăptuire a noii revoluții agrare în România.Configurația reliefului, condițiile hidrologice și regimul precipitațiilor din țara noastră generează în mod frecvent și pe suprafețe importante pagube producției agricole. Variațiile mari în regimul precipitațiilor, care sînt cuprinse între 700 și 900 litri pe metru pătrat în zonele co- linare și 400—500 litri pe metru pătrat în zonele cu terenurile cele mai fertile din Cîmpia Română, Dobrogea și Moldova, precum și alternanța pe zone mari a perioadelor de secetă îndelungată, cu perioadele cu ploi abundente, determină de la un an la altul o mare fluctuație a nivelului recoltelor. ■ Pe de altă parte, pe terenurile unde se suprapun efectele negative ale inundațiilor, excesului de umiditate, secetei și să- răturării, cum este cazul unor întinse perimetre . în „zonele ‘ , Pitești,. Tîrgoviște, nordul Bucureștiului, Cîmpia Bărăganului, Cimpia de Vest, bazinele rîurilor Jijia, Bahlui, Bîrlad și altele, capacitatea de producție a solurilor se menține la un nivel redus. înlăturarea efectelor negative ale acestor factori constituie una din cele mai importante căi de creștere a potențialului productiv a fondului nostru funciar și, implicit, a producției agricole.Acesta este, dealtfel, scopul elaborării programului național, program de mare anverguri, fără precedent în istoria agriculturii României. Acest program vizează amenajarea într-o concepție unitară a întregului teritoriu al țării, prin executarea în complex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de gospodărire a apelor și a celor agrope- doameliorative și de organizare a teritoriului, care să permită creșterea potențialului productiv al pă- mîntului pentru toate categoriile de folosință și pentru toți deținătorii de terenuri agricole, asigurîndu-se pe această cale valorificarea deplină a condițiilor create prin extinderea mecanizării lucrărilor agricole și a chimizării agriculturii, prin generalizarea folosirii soiurilor și hibrizilor de mare productivitate.

— De ce acum și nu mai înainte 
a devenit posibilă realizarea pro
gramului ?— în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că acest program reprezintă cea mai importantă lucrare realizată pînă acum în țara noastră. Este o apreciere determinată, indiscutabil, de amploarea și complexitatea deosebită a obiectivelor propuse, care practic vor angaja întreaga economie, întregul popor pentru înfăptuirea lor. Este cît se poate de evident că, în urmă cu 10—15 ani, societatea noastră nu și-ar fi putut propune înfăptuirea unui program de asemenea proporții. Fapt explicabil dacă avem în vedere nivelul de atunci al dezvoltării industriei, posibilitățile de care dispunea economia noastră de a aloca atît fondurile, cît și mijloacele materiale necesare realizării unui asemenea vast program. Acum însă, ca urmare a puternicei dezvoltări a industriei, a creșterii generale a forței economice a țării, a devenit posibilă înfăptuirea aces

tui program. Industria noastră a atins în ultimul deceniu un asemenea nivel de dezvoltare incit poate sprijini agricultura să înfăptuiască cele mai cutezătoare obiective pentru creșterea mai puternică a producției vegetale și animaliere.De bună seamă, trecerea la înfăptuirea programului la care ne referim are loc pe fondul unor realizări importante în acest domeniu. Congresul al IX-lea al partidului, stabilind sarcinile noii etape de dezvoltare intensivă a agriculturii, a hotărît realizarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, materializate în programe naționale de extindere a acestor lucrări. în cei 18 ani care au trecut de la congres s-au obținut rezultate edificatoare in acest domeniu. Față de anul 1965, la sfîrșitul anului 1982 suprafețele amenajate, pentru irigații au crescut cu 2 150 000 hectare, cele desecate — cu 1 787 500 hectare, iar cele amenajate antierozional — cu 1 468 000 hectare. Acum, prin înfăptuirea programului adoptat de partidul nostru, România se va situa printre puținele țări din lume care vor avea amenajat întreg teritoriul, corespunzător cerințelor de a se realiza producții agricole superioare, sigure și stabile, indiferent de factorii naturali.
— In ce direcții și cum trebuie 

să se acționeze ?— După cum arătam mai înainte, programul prevede realizarea într-o concepție unitară a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, in strînsă corelare cu cele de, gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și cele silvice, in cadrul fiecărui bazin hidrografic ; este evident că, spre deosebire _dg modul în care s-a procedat pînă acum, această orientare nouă impune abordarea și realizarea în complex a tuturor acestor lucrări. Rezultă de aici, ca o sarcină imediată pentru activitatea de proiectare și execuție, necesitatea elaborării unor documentații care să corespundă . cerințelor rezolvării în ansamblu a tuturor problemelor într-un anumit perimetru. Este o acțiune de înaltă răspundere, care angajează încă din aceste zile un mare număr de specialiști și proiectanți, trimiși în județe pentru a detalia și nominaliza lucrările ce trebuie executate în prima etapă, pînă în anul 1985 și, în continuare, cele pînă în 1990.Deși toate obiectivele cuprinse în program sînt la fel de importante, lucrările de irigații se detașează prin amploare și complexitate. Dacă amenajările prevăzute a se realiza pînă în anul 1985, cînd suprafața irigată va ajunge Ia 4 milioane hectare, nu ridică probleme deosebite în ce privește asigurarea surselor de apă, în perspectivă însă extinderea suprafețelor irigate pînă la 5,5—6 milioane hectare va necesita lucrări fără precedent în țara noastră «sub aspect tehnic și de execuție pentru crearea surselor de apă necesare.Experiența acumulată dovedește că, pentru executarea acestor lucrări la termenele stabilite, este imperios necesară o strînsă colaborare a' tuturor organelor chemate să contribuie la realizarea acestui program. Chiar din acest an este deosebit de important să se asigure, sub aspect cantitativ și calitativ, baza tehnică și materială, în strînsă concordanță cu volumul lucrărilor prevăzute pentru fiecare etapă. De asemenea, ținînd seama că pe mari suprafețe se vor executa amenajări locale pentru irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, este necesară o puternică mobilizare a forțelor și mijloacelor proprii ale unităților agricole.Este deci limpede că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R., întreaga țărănime, toți locuitorii satelor, clasa muncitoare, specialiștii, oamenii de știință, tineretul patriei, întregul popor trebuie să ia parte activă la realizarea a- cestui vast și însuflețitor program.

Sporirea suprafeței agricole și arabile
• Țara noastră dispune de resurse 

de teren limitate, ceea ce impune ca 
toți deținătorii de pămînt să asigure 
folosirea deplină și eficientă a întregu
lui fond funciar, să acționeze ferm pen
tru creșterea suprafeței agricole și, în
deosebi, a celei arabile. z

• Pînă la sfîrșitul cincinalului ac
tual, suprafața agricolă a țării trebuie 
să crească ia cel puțin 15 milioane 
hectare, din care cea arabilă la 10 mi
lioane hectare.
• Sporirea suprafeței arabile cu 

129,7 mii hectare, în perioada 1983— 
1985, se va realiza prin introducerea in

circuitul agricol a unor terenuri din 
Delta Dunării, din incintele îndiguite 
ale rîurilor interioare, prin amenajarea 
și ameliorarea terenurilor cu exces de 
umiditate sau sărăturate, trecerea la 
arabil a unor pășuni naturale nerenta
bile, restrîngerea la strictul necesar a 
drumurilor și a terenurilor destinate 
amplasării noilor obiective de investi
ții, desființarea pilcurilor de arborete 
și tufărișuri care nu au rol de protecție.

• In vederea creșterii suprafețelor 
agricole și arabile trebuie să se acțio
neze cu fermitate pentru preîntîmpina- 
rea oricărei forme a risipei de teren.

Extinderea amenajărilor pentru irigații
• în 1985, agricultura românească 

va dispune de 4 000 mii hectare ame
najate pentru irigații, acțiunea închein- 
du-se pe întreaga suprafață a județe
lor Constanța, Tulcea, Brăila și a sec
torului agricol Ilfov.

• La sfîrșitul anului 1989, supra
fața amenajată pentru irigații va fi de 
5 500 mii hectare, ceea ce înseamnă, 
practic, amenajarea întregii suprafețe 
afectate de deficit de umiditate.
• Dintre sistemele mari aflate în 

curs de execuție menționăm lalomița- 
Călmățui, Bazinul hidrografic Călmă- 
țui, Terasa Covurlui, Mostiștea II, Vii-

șoara, Bucșani-Cioroiu. In acest 
an vor începe lucrările de amena
jare a sistemelor mari Cimpia Buzău
lui, Titu-Obrezeni, zona Caracal, Ipo- 
tești I, Vitomirești-Slatina și Frunzaru.

® Pentru asigurarea surselor de 
apă necesare extinderii suprafețelor 
irigate se va amenaja un sistem hidro
tehnic național, format din magistralele 
Dunăre — Jiu — Olt — Argeș, Șiret — 
Ialomița și Someș — Crișuri — Mureș.

• Programul prevede extinderea so
luțiilor economice de irigare prin braz
de, de aducțiune a apei pe curbele de 
nivel și dirijarea ei gravitațională.
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CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR IRIGATE |
——_ mii hectare ZȚMIMMIIWI1111111"1""^"*”"

r
*

ț

CREȘTEREA
SUPRAFEȚELOR DESECATE

S i 4961,5
ssf T. :

376115 1

Mari acțiuni de desecare a unor terenuri
• In anul 1990, suprafața terenuri

lor desecate va crește la aproape 5 mi
lioane de hectare, din cele 5,5 milioa
ne care, în condiții naturale, sînt ex
puse excesului de umiditate.

• In prima etapă, 1983-1985, vor 
fi realizate lucrări de desecare in sis
teme și amenajări locale pe o supra
față de 1 185 000 hectare, vor fi com
pletate și refăcute unele sisteme vechi, 
îndeosebi în zonele din nordul și ves
tul țării, pe o suprafață de aproape 
460 000 hectare.

• Pînă în anul 1985 se vor încheia 
lucrările de eliminare a excesului de

umiditate în județele Maramureș, Satu 
Mare, Bihor, Sălaj, Arad, Timiș, Caraș- 
Severin și Brașov.

® Vor fi executate lucrări de ate
nuare a viiturilor, regularizări de albii 
și îndiguiri, îndeosebi în bazinele hi
drografice Someș, Crișuri, Mureș, Olt, 
Argeș, Ialomița, Călmățui, Buzău, 
Bîrlad.

• O problemă tehnică nouă în aten
ția specialiștilor : proiectarea și ame
najarea unor sisteme de desecare re
versibile, astfel încît în anii secetoși 
acestea să poată fi folosite și pentru 
irigații.

Ample lucrări de combatere 
a eroziunii solului

• Pînă în anul 1990 vor fi executate 
lucrări de combatere a eroziunii solu
lui pe 3 776 000 hectare, urmînd ca 
pînă în anul 1995 întreaga suprafață 
afectată de procesele de eroziune — 
circa 5,3 milioane hectare — să fie 
amenajată integral antierozional.

• Prioritate se va acorda amenajă
rii terenurilor agricole puternic erodate 
din bazinele rîurilor Argeș, Dîmbovița, 
Olt și Buzău, precum și celor din po
dișurile Transilvaniei și Moldovei.

• în 34 de județe situate în zona 
colinară au fost organizate perimetre

etalon în scopul generalizării rezulta
telor și experienței Stațiunii centrale 
de cercetări pentru combaterea ero
ziunii solului Perieni.

• Pe terenurile cu pante mari vor 
fi amenajate terase largi, cu taluze 
înierbate, asigurîndu-se în același timp 
și posibilități de irigare.

® Toate lucrările de combatere a 
eroziunii solului vor fi corelate cu lu
crările de amenajare a torenților din 
fondul forestier și al plantațiilor de pro
tecție, cu cele de gospodărire a ape
lor și de organizare a teritoriului. Pagină realizată de Aurel PAPADIUC

ȚĂRANI, LOCUITORI Al SATELOR, MUNCITORI DIN INDUSTRIE, SPECIALIȘTI, OAMENI DE ȘTIINȚĂ, TINERI! }
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înfăptuirea programului de creștere a suprafeței agricole șj arabile, de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului — 
program de mare interes național, fără precedent în istoria țării noastre, parte integrantă a noii revoluții agrare în România - 
constituie cauza tuturor oamenilor muncii de la sate și orașe, a întregului popor!

Participați cu elan patriotic, revoluționar, angajați-vă cu toate forțele la realizarea acestui amplu program de importanță 
vitală pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului, pentru obținerea de producții agricole superioare, sigure și stabile, 
aceasta fiind în interesul dezvoltării societății noastre, bunăstării întregului popor!
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CRONICA TEATRALĂ

MISTICISMUL— INSTRUMENT
Vitalitatea piesei de dezbatere etică

DE MANIPULARE A OMULUI
A spune, astăzi, că religia își restrînge treptat 

rolul în toate domeniile vieții sociale, devine din 
ce in ce mai mult un loc comun. Țări cu vechi 
tradiții creștine din Europa și America înregis
trează o scădere accentuată a influenței morale 
și sociale a credințelor și instituțiilor religioase, 
o marginalizare și diminuare a prestigiului și 
autorității ideologiei religioase. Pe fondul secu
larizării lumii contemporane, religia este con
fruntată cu o gravă criză, recunoscută de repre
zentanții principalelor culte creștine, care propun 
diferite interpretări și soluții de depășire a unei 
asemenea situații, fără precedent în epocile 
anterioare.

Eforturile, de multe ori surprinzătoare prin 
Ineditul lor, de adaptare a cultelor creștine tra
diționale la exigențele unei lumi in continuă 
dezvoltare, răspindirea unei adevărate rețele de 
secte care desfășoară o intensă activitate de

prozelitism pun cu și mai mare putere in evi
dență roiul social al religiei de manipulare a 
conștiinței omului, de cultivare a unui indiferen
tism politic de un tip aparte, in cadrul căruia 
adversitatea față de mișcările social-politice de 
stingă ocupă un loc principal. Cu deosebire, 
îndemnurile la pasivitate și resemnare cuprinse 
în corpul ideologic al religiilor clasice sînt acum 
amplificate și răspîndite sub forme diferite, ridi
cate la rangul de principii directoare in activi
tatea sectelor. Se urmărește in fond desprin
derea cetățeanului de problemele reale ale vieții 
sale, cultivarea speranței deșarte că unica sal
vare s-ar afla în credința într-o lume imaginară, 
care ar urma să-i compenseze dezamăgirile, 
neîmplinirile și frustrările din lumea actuală. 
Este demn de subliniat că unele secte nu ezită 
să folosească o serie de cuceriri ale științelor, 
cu deosebire ale celor umaniste, pentru a-și putea 
spori influența nocivă asupra omului sau gru

purilor umane, pentru a le manipula aspirațiile. 
Cu sau fără voia lor, credințele mistice contribu’s 
în felul acesta la perpetuarea structurilor inega- 
litare și generatoare de exploatare ale orinduirii 
capitaliste, la răspindirea iluziei că lupta organi
zată pentru prefacere și înnoire socială ar fi 
zadarnică, pentru că tot nu ar putea asigura 
fericirea și realizarea omului. Propovăduiri cu 
atît mai aberante cu cit ele sînt răspîndite cu 
deosebire in rîndul tineretului, deturnînd intr-un 
mod periculos aspirațiile sale către împlinire 
umană, către fericire, către o viață curată, abă- 
tîndu-i atenția de la problemele reale care con
diționează realizarea acestor aspirații. Partici- 
panții la dezbaterea acestei teme : conf. univ. dr. 
Georgeta Florea, dr. Octavian Chețan, redacto- 
rul-șef al Revistei de filozofie, dr. Petre Datcu- 
lescu, cercetător la Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului.

„Ceremonia de degradare" a personalității

Octavian Chețan : Tendința de manipulare o regăsim și în acele demersuri făcute în scopul așa-zisei înnoiri a religiilor tradiționale, al adaptării acestora la cerințele lumii moderne. Cultele creștine tradiționale, de pildă, acționează în direcția menținerii monopolului lor asupra conștiințelor prin variate încercări de modernizare a formei, de prezentare a mesajului lor religios și a practicilor religioase, prin abordarea timidă, conciliatoare, a problemelor sociale și politice care frămîntă astăzi omenirea. precum și printr-o așa-zisă „împăcare", de' pe poziții fideiste mai nuanțate, cu științele contemporane și recunoașterea unor erori flagrante și tragice în atitudinea lor de pînă acum față de unii reprezentanți de vîrf ai cunoașterii științifice. Multe din aceste teologii moderne — afirmate mai ales în cadrul protestantismului și catolicismului contemporan — promovează un militantism creștin neobișnuit în cadrul tradițional al bisericilor creștine, în- demnind la transformarea teologiei într-o critică a praxis-ului social și politic, iar a bisericii, într-o instituție de critică socială ; unii dintre reprezentanții lor critică rolul creștinismului de „cauțiune ideologică" a unor orânduiri perimate și cer o mai activă prezență a organizațiilor religioase în viața politică contemporană. Dar activismul lor rămîne de suprafață și profund .viciat de învelișul său mistic. Căci toate aceste teologii ale „politicii", „speranței", „revoluției", „secularizării", „dez- •voltării", „viitorului" ș.a.m.d. au ca numitor comun perspectiva escatologică. Toate propovăduiesc activismul social și politic cu ochii sufletului ațintiți spre așteptarea iminentă a „sfîrșitului lumii", a judecății divine de apoi.. Această dogmă creștină străveche este cea mai paralizantă doctrină din ansamblul învățăturii creștine. Ea anulează orice activism social real, transformîndu-1 în contrariul său. Este mijlocul ideologic ideal de manipulare a conștiinței individului credincios, de menținere a unei tensiuni spirituale permanente care îndepărtează omul de problemele sociale și politice cu care se confruntă în existența sa zilnică. în această perspectivă, toate bucuriile și năzuințele curente ale individului, toate grijile și greutățile cu care se confruntă devin superflue, lipsite de importanță, anulate de grija permanentă de a îndeplini rigorile vieții religioase, pentru a binemerita răsplata unei iluzorii judecăți divine finale.

Petre Datculescu : Dacă fenomenul manipulării este prezent in proporții diferite In toate religiile, el devine scopul principal, rațiunea de a fi a sectelor contemporane, care prin diferite metode caută să supună total individul, să-l transforme într-o pîrghie de servire oarbă a intereselor celor aflați în conducerea sectei. în acest scop, ele recurg la metode rafinate de influențare a minții, exercită presiuni sistematice, utilizează tentații diverse, inclusiv acordarea de sprijin moral sau material, deloc dezinteresat. îndatorînd astfel diferiți oameni și obligîndu-i să devină adepți ai cultului respectiv. Ceea ce caută prozelitismul religios nu este cîștigarea unei simple aderente, ci determinarea unei con
versiuni. Iar conversiunea nu este o formă de compromis rezonabil sau parțial, ci o schimbare totală a identității personale. Ea implică o dizolvare treptată a eului și o disjuncție față de tot ceea ce a fost înainte. Numeroși sociologi au studiat procesul prin care identitatea inițială a unui individ ajunge să se transforme, pentru a o determina să renunțe din ce în ce mai mult la gândirea autonomă, în favoarea tiparelor impuse de un grup religios. Ei au numit acest proces „ceremonie de degradare" și au arătat ce înțeleg prin acest concept. în conversiunea religioasă se urmărește o schimbare deplină. Nu numai comportamentul, adică ceea ce se așteaptă că va face o persoană în anumite condiții, trebuie să se transforme, ci și bazele mo- tivaționale, gindirea și rațiunile cele mai profunde ale comportamentului.Credincioșii afirmă cu plăcere despre ei că sînt oameni morali. De ce n-ar fi ? Majoritatea oamenilor sînt morali, fără a fi religioși. Dar credincioșii sînt educați să considere că religiozitatea este singura modalitate autentică a moralității. Influențele îndoctrinării religioase creează în mintea lor o polarizare artificială și eronată. Viața nereligioasă este echivalată cel mai frecvent cu „anonimatul", „lipsa de sens", „imoralitatea", „goana după înavuțire și petreceri searbăde", în timp ce religiozitatea este înfățișată ca o șansă unică de sustragere de la pericolul unei existente dezumanizate. Odată creată, această percepție socială tendențioasă și exclusivistă dobîndește 
o stabilitate evaluativă și, ca efect al manipulării conștiinței, devine destul de rezistentă la schimbare. Cînd se prezintă un lucru bun despre ceea ce credinciosul a fost condiționat să știe că e rău, el sau nu-1 vede, sau își va reorganiza percepția astfel Incit să-1 considere rău.

societate, retezînd astfel punțile care duc la formarea personalității ne terenul unei concepții științifice despre lume și viată.îndoctrinarea are un caracter subtil și insidios. Știința nu este negată. dar cunoașterea științifică este considerată secundară în raport cu pretinsele posibilități ale religiei. în urma unor cercetări psihosociale s-a constatat că majoritatea tinerilor care aparțin diferitelor secte încearcă să stabilească un anumit grad de compatibilitate între descoperirile științifice și prorocirile Bibliei. Ei nu exclud progresul științei, dar consideră că știinta nu furnizează argumente potrivnice religiei. Ce poate fi mai edificator pentru descrierea unei ..minți închise", care se învîrte în jurul dogmelor sale imuabile ?
Georgeta Florea : Capacitățile sporite de manipulare a oamenilor ce caracterizează majoritatea noilor mișcări religioase decurg și din făp

tui că esența lor mistică este disi
mulată- în spatele unui paravan de 
idei pretins „științifice" sau „uma
nitare" Așa se face că multe dintre aceste secte noi se autoprezintă ca „asociații", „grupări științifice", „terapeutice", „cercuri de studii" sau chiar „cooperative". Cu ajutorul unor asemenea „firme" înșelătoare se reușește. de cele mai multe ori. să se ascundă, cel puțin la început, natura mistică a preocupărilor sectelor. precum și intențiile politice reacționare. antisociale, antiumane și anticulturale pe care de fapt le urmăresc. De pildă. Scientologia inculcă adeptilor săi ideea că. prin antrenamente psihologice speciale, ale căror reguli se deprind la „cursurile" sale bine plătite, orice individ poate să-și sporească capacitățile mentale, să-și depășească inhibițiile, să-și stăpînească „inconștientul" și să obțină starea de „clar", adică o sporire considerabilă a corn potentelor necesare în viata cotidiană.

Multe dintre noile mișcări religi
oase dezvoltă un tip de fanatism 
exacerbat, întemeiat paradoxal pe o idee cu mare putere de atracție, căreia îi produce asemenea mutații de sens încît dobîndește un periculos caracter antisocial, antiuman și anticultural. De exemplu, sectele Ecoo- nie și Cooperativa europeană vehiculează lozinca necesității renașterii pămînturilor aride, a ameliorării agriculturii, a combaterii poluării etc. Sub flamura unor idei așa-zis neorevoluționare are loc un proces de manipulare condamnabilă a unor ființe ametite de promisiunile despre găsirea unei alternative la actuala lor situație socială precară. Intrarea în comunitățile religioase respective seamănă cu intrarea în mî- năstire. Cei care devin membrii sectelor amintite sînt obligati să rupă

radical si definitiv cu tot ceea ce înseamnă viata în societate, să abandoneze fără reținere familia, să-și întrerupă studiile, să părăsească profesiunea și toate celelalte obligații cetățenești, să respingă în bloc cultura morala etc.
Octavian Chețan s Tehnicile de „racolaj spiritual" sînt în mare măsură comune la principalele secte (Copiii Domnului. Conștiința lui Krishna. Secta lui Moon ș.a.) Strategii. elaborate de „statele majore" ale diferitelor mișcări, urmează tehnicile curente ale marketirtg-ului. ti- nînd seama de public, mediu social, abordare publicistică etc. De obicei, primul contact are loc pe stradă. Tineri decenți propun celor vizați să asiste la o conferință pe teme de actualitate. de pildă : „Societatea în care trăiești te satisface 1 Cunoști originea binelui și a răului ? Ești conștient de neîncrederea oamenilor de a comunica ?“ sau despre șomaj, despre dragostea ce ar trebui să existe între oameni, despre viitorul tinerilor în societatea lor ș.a. Pasul următor îl constituie, de regulă, oferirea. după conferință, a unor broșuri atrăgătoare ca aspect și conținut. însoțite de invitația la un week-end la tară, de fapt, un prim contact amăgitor cu comunitatea sectei, căci noilor veniti le sînt prezentate doar aspectele atrăgătoare ale vieții colective a sectei. Urmează noi invitații pînă la obținerea acordului de a rămîne definitiv în cadrul sectei. Asemenea tehnici, care înlesnesc escrocherii comerciale mărunte. devin — cum observă același comentator A. Woodrow — grave pe plan ideologic. în măsura în care o sectă sau alta pune astfel stăpînire pe o serie de persoane, promițîn- 

du-Ie fericirea personală șî colectivă 
în schimbul unei înstrăinări totale, al 
unei rupturi definitive cu mediul de 
origine, cu familia și al unei supu
neri oarbe. Un psihiatru din San Francisco care a locuit un timp în- itr-0 asemenea comunitate, jucînd toiul unei posibile victime, scria ulterior : „Ceea ce li se face acestor 
tineri este monstruos. îi fac atît de 
dependenți. încît devin regresivi, se 
reîntorc la personalitatea copiilor de 
trei ani. Dacă mîine s-ar regăsi Pe 
stradă, ar deveni drogați, alcoolici, 
pensionari ai spitalelor psihiatrice, 
sinucigași, inadaptabili pentru tot
deauna".Agresiunea asupra psihismului implică lipsirea de somn, hrană săracă în proteine, izolare, suscitarea anxietății. cruzimi psihologice, control permanent asupra proceselor mentale, supunerea la ședințe intermina-, bile, întreținerea unui complex de culpabilitate, iar în final transferul aproape inconștient de sentimente, gînduri și acțiuni.

Există creații artistice care, prin relevanța și caracterul arzător, de acută actualitate al temelor abordate, prin fervoarea meditației, prin intransigenta viziunii artistice strîns asociată pledoariei vibrante pentru adevăr și frumusețe umană, în sfîrșit, prin nonconformism estetic dublat de autentică originalitate — capătă valoarea unor . opere-manifest. Ele devin capete de serie, iar în cazul pieselor — permanențe ale repertoriilor teatrale, termeni frecvenți și vii de referință ; deopotrivă exemple de angajare în problematica actualității și asumare a idealului modelator al artei. O asemenea lucrare este, încă de la apariție, prin adevărul observației, autenticitatea și poezia dramatismului, și : forța idealului etic „Acești 
îngeri triști" a lui D.R. Popescu. Piesa a cunoscut, începînd cu neuitatul spectacol al secției române din Tîrgu Mureș, în regia lui Eugen Mercus, un lung șir de montări; S-a menținut aproape continuu pe afișul teatral, îmbrățișată cu căldură de publicul de la „Giulești", Oradea, Timișoara, Botoșani, ori nu prea de mult de susținătorii „Casandrei".Ambiția de a recrea personajul lui Ion, al Silviei, al lui Marcu etc., de a investiga relațiile dintre ei, de a fructifica bogăția observației, realismul, dar și poezia textului lui D.R. Po- . pescu, de a exprima prin

teatru un punct de vedere asupra vieții — au pus la încercare talentul a noi și noi . regizori, scenografi, actori. Ultima montare : cea de la Teatrul munici
pal din Ploiești — realizată, ca și multe din cele anterioare, de creatori tineri.O montare de marcată originalitate în raport cu transfigurările anterioare — probînd virtualitățile

a da expresivitate unor sensuri (de pildă, lumea ca bilei ; în a figura spațiul de claustrare și tristețe al vieții individuale ori șocul și spectaculosul dezamăgirilor și iluziilor), actorii întruchipează, convertind dialogul in monolog, stări. Jocul paroxistic exprimă dominante afective și ideatice, obsesii. Tensiunea interioară se convertește
UN SPECTACOL SEMNIFICATIV 

AL TEATRULUI MUNICIPAL DIN PLOIEȘTI

ideatice ale textului, dar și ambiția celor ce îl descifrează de a argumenta scenic sensuri pînă acum nebănuite. O lumină nouă nu numai de natură estetică (limbaj teatral), ci și de ordinul descifrării, adîncirii sensurilor — lucește în această montare (pe momente, fragmente).Pe urma unor experiențe anterioare identice, dar de data aceasta într-un mod mai organic decît altădată (mai adecvat deci ca în „Neînțelegerea" lui Albert Camus ori „La 50 de ani ea cunoștea marea" de D. Cha- lem), tînărul regizor Dragoș Galgoțiu încearcă o tratare și o descifrare a piesei în registrul teatrului antipsi- hologic și a jocului expresionist.
într-o scenografie (Vit

torio Holtier) inventivă în

mereu în manifestări exterioare excesive. Imaginile teatrale (ce îmbină elemente de mare concretețe senzorială cu sugestii abstracte) au deopotrivă valoare emblematică și forță de șoc. Ele nu mai exprimă realist ambianțe, medii, ci devin metafore ale relațiilor ascunse, disimulate, tăinuite ori ale aspirațiilor personajelor. (Așa este, de pildă, prima scenă : a trupurilor ce ' se caută și se agață unul de altul infir- mînd ordinea în care sînt așezate, conform statutului social). Ele exprimă metafore ale visurilor, ale relațiilor lor cu lumea.îmbinînd pateticul cu parodicul, spectacolul oscilează între .creditarea și punerea sub semnul întrebării a personajelor ; între sublinierea și suspectarea valorii dramatismului ori

calității adevărului eroilor. Afirmațiile personajelor sînt filtrate âdesea printr-o grilă ironică (ridiculizarea invenției lui Ion și inclusiv a pretențiilor legate de ea). Confruntarea aspirațiilor eroilor cu gesturile, actele lor concrete întunecă puțin imaginile „angelice". Dramatismul conferit lui Marcu și chiar nota de omenie a tatălui alungă „demonii". Toți eroii par niște „îngeri triști", nici unul nu este absolvit de vina de a rătăci prin viată obsedat de idealuri mărunte, meschine ori de a fi incapabil de acțiune.Spectacolul exprimă distanța față de lumea propusă de D.R. Popescu, fiind deci o tratare critică, detașată a „Acestor îngeri triști". Dimensiunea de critică socială se îmbină mai generos aici cu o perspectivă existențială lucidă, needulcorată.Montarea propune atenției talentele puternice ale unor tineri actori. Raluca 
Zamfirescu (surprinzător amestec de fragilitate și 
forță), Laurențiu Lazăr (convingător în exprimarea neliniștii), Valentin Popes
cu. Ei se afirmă într-o armonioasă conlucrare cu colegi ai altor generații — 
Corneliu Revent — ori Lupu 
Buznea — cu toții vădin- du-și, încă o dată, meritele în forța cu care transfigurează indicațiile regizorale, dind personajelor un fior de autentic dramatism.

Natalia STANCU ;

Debusolarea morală - 
terenul prielnic al prozelitismului

Georgeta Florea : Fenomenul de manipulare dobîndește forme extrem de nocive la noile mișcări religioase (Scientologia. cunoscută și sub numele de „Biserica noii comprehensiuni", secta lui Moon sau „Asociația pentru unificarea creștinismului mondial", „Știința inteligenței creatoare". Copiii Domnului, Misiunea lumii divine, Hare Krishna, Noua Acropole, Ecoo- 
nie, Cooperativa europeană ș.a.).Toate grupările religioase aminti- . te. care proliferează astăzi îngrijorător în țările capitaliste, au apărut după al doilea război mondial, pe fondul amplificării formelor de exploatare, al adîncirii inegalităților economice, sociale, politice, naționale și culturale, în condițiile creșterii șomajului, ale accentuării subdezvoltării, sporirii pericolului războiului, escaladării cursei înarmărilor și recurgerii disperate la droguri, violentă, terorism — ceea ce alterează ireversibil sensurile și idealurile existenței umane. Multe categorii sociale din țările capitaliste, alienate în plan social-politic, se lasă atrase în capcana deosebit de periculoasă a noilor secte, care le amăgesc că pe baza unui regim de viată ascetic sau a unei forme de hedonism, ori prin- tr-un amestec al ambelor soluții, pot să le sporească capacitățile fizice și intelectuale, să-i protejeze de influentele negative ale vieții cotidiene. să-i „mintuiască" rapid și cu relativă ușurință, „aici și. acum", de răul societății contemporane.

Petre Datculescu : Datele unor investigații mai ample arată că aderența la o instituție și o ideologie religioasă poate să furnizeze o „a- dormire" a raționamentului propriu, iar mentalitatea închistată tinde să iradieze de la credințe religioase spre diferite atitudini și comportamente sociale. Se știe că există acțiuni religioase și acțiuni sociale determinate de religie. Numeroase investi-

gații efectuate pe plan mondial au găsit o relație directă între religiozitate și autoritarism, prejudecăți rasiale și etnice conformism, individualism. conservatorism, dispreț fată de realitate și desconsiderarea efortului de autorealizare în viața reală. Cînd o doctrină religioasă neagă viitorul și întoarce spatele lumii temporale, viziunea ei apocaliptică descurajează-aderenții de la integrarea activă în societate, întrucît sînt făcuti să creadă că venirea imaginarului „mîntuitor" e iminentă sau că adevărata fericire îi așteaptă într-o himerică lume de apoi.
Octavian Chețan : Cercetătorii sociologi sînt unanimi în a constata și de astă dată că apolitismul și lipsa simțului critic al subiecților recrutați sînt principalii factori care în- lesnesc prozelitismul desfășurat de secte și deschid poarta tuturor manipulărilor cărora le cad victime acești tineri. Iar apolitismul traduce aici, de fapt, lipsa unui ideal social-politic, debusolare morală, incapacitatea de a rezista unor realități prea dure, demobilizare socială, negarea, deopotrivă, a societății și a familiei, și speranța iluzorie a unei existente „pure", eliberate de răul social în cadrul comunităților sectante respective. Asa cum observa și Alain Woodrow (în „Les nouvelles sectes"), expansiunea sectelor în viața societăților capitaliste occidentale se realizează pe fondul unui reflux al 

politicului și al unei ascensiuni a 
dreptei, iar lipsa de angajare politică a numeroși tineri din aceste țări are drept consecință o flagrantă lipsă de discernămînt în aprecierea diferitelor fenomene sociale și politice, derută ideologică. Pe acest fond social. secte de cele mai diverse orientări și tendințe își recrutează adepții pe care îi supun unor practici numite global „spălarea creierului", pentru a le putea manipula apoi conștiințele după voie.

„Cărările false" ale mult căutatei fericiri

O îndatorire mereu actuală: 
combaterea efectelor nocive 

ale intoleranței religioase

Petre Datculescu : Ce-i poate face pe unii tineri, chiar atunci cînd au un nivel de instruire mai ridicat, să creadă orbește si să evoce cu însuflețire enormități care contrazic flagrant concluziile cercetărilor științifice ? Răspunsul nu e greu de găsit. Au fost învătati să interpreteze în-
treaga experiență personală, toate evenimentele naturale și sociale în- tr-un context exclusiv religios. Da
torită direcționării religioase a min
tii și cunoașterii, tinerii ajung 6ă 
Ignore, să deprecieze sau să rein- 
tcrpreteze explicațiile științifice ofe
rite de instanțele educației laice din

Georgeta Florea : Este limpede că apariția grupărilor religioase amintite este posibilă în acele țări în care. în numele unei anumite înțelegeri date democrației, statul permite funcționarea oricărui cult, fără să cerceteze minuțios dacă nu cumva în spatele unei pretinse activități religioase are loc manipularea primejdioasă a oamenilor, dacă ritualurile preconizate nu pun în pericol sănătatea fizică și intelectuală a celor recrutați;Confruntată cu proliferarea unor asemenea mișcări religioase, opinia publică din țările capitaliste a început să fie tot mai preocupată de efectul lor devastator. în diferite țări. Franța, R.F.G., Belgia, Elveția ș.a. au fost constituite organisme (comitete contra manipulării mentale, asociații pentru apărarea familiei și a individului, comisii parlamentare de informare asupra sectelor etc.) menite să demaște nocivitatea activității sectelor, să determine intervenția organelor poliției judiciare, financiare ș.a. pentru a pune sub urmărire pe cei ce atrag tinerii cu promisiuni deșarte. îi despart de familiile lor, îi supun unei exploatări brutale. îi determină să-și părăsească studiile, ocupațiile, le întrerup evoluția firească a vieții.Dar multe din aceste intervenții vin mult prea tîrziu. după ce numeroase persoane au devenit victime ale misticismului sau nu mai pot fi în nici un mod recuperate.
Octavian Chețan : Sectele din lumea occidentală contemporană pot fi comparate cu ochiurile unei plase, gata să retină pe orice însetat fie de certitudini si fericire individuală, fie de mister și exotism, fie de sănătate spirituală și de „stări de conștiință superioare", fie de ocultism și magie neagră, fie de puritate si sprijin frățesc, fie de un „acord deplin" între știință și religie. Indiferent de numele pe care îl poartă, ele sînt 

unite prin tendința spre manipulare 
nestînjenită a conștiinței indivizilor, 
spre abstragerea lor din tumultul 
unei vieți sociale și politice firești 
și inocularea fie a unui anticomu
nism absolut, fie a unei indiferențe 
totale față de societate. Profundul antiumanism al acestor secte a fost denunțat în repetate rînduri de numeroși oameni de știință și personalități politice, de numeroși părinți

șl alte rude ale tinerilor prinși în mrejele nenumăratilor „maeștri spirituali". care au dobîndit averi fabuloase din exploatarea credulității și pasivității victimelor lor. Dar cele mai multe secte continuă să-și desfășoare nestînjenite activitatea, legislațiile statelor occidentale dovedind. în continuare, o extremă îngăduință fată de ele. Unii din șefii acestor secte sînt urmăriți pentru fraude fiscale, dar nici unul pentru practicile inumane curent aplicate în comunitățile lor.Este o realitate care învederează că activitatea sectelor de abatere a atenției cetățenilor de la problemele reale cu care este confruntată societatea capitalistă, cum sînt șomajul, alienarea umană ș.a., de proiectare a speranțelor celor multi într-o viată iluzorie de apoi, convine anumitor cercuri conducătoare, este privită ca o modalitate de perpetuare a structurilor inegalitare ale acestei societăți. Numai astfel ne putem explica de ce sectele care se dovedesc forme de manipulare, chiar, mai mult, de anihilare a personalității umane, se bucură de libertate de acțiune, statul capitalist multumindu-se cel mult să încaseze o parte din veniturile realizate din exploatarea credulității unor cetățeni.Petre Datculescu : Vîrsta tinără este sinonimă cu eforturile ambițioase de construcție si autoconstruc- tie. îndoctrinarea religioasă determină insă un regretabil pas înapoi. In loc de a progresa ' spre o etică adultă, acești tineri se agată cu tenacitate de. moralitatea infantilă, de prejudecățile ei simple de alb și negru, transpuse în deviza „sau religie sau nimic". în loc de a-și dezvolta un comportament orientat spre realitate ei rămîn cantonați în abstracțiuni ideationale și în speranțe iluzorii cu care își încețoșează conștiința. De aceea prevenirea efectelor degradante ale prozelitismului și ale intolerantei religioase, combaterea și stîrpirea acestei „hidre a'sectelor" care anihilează personalitatea atîtor cetățeni constituie o îndatorire deosebit de actuală a cercurilor progresiste de pretutindeni, a umanității în general.
Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU

Moderna clădire a Teatrului din 
Tîrgu MureșFoto : S. Cristian

Bucuria slovei înfrățite
(Urmare din pag. I)

ziei moderne. La Apața am 
improvizat un mic colocviu des
pre interferențele dintre roman 
și eseu, adevărat, pe marginea 
cărții mele scrise despre marele 
fiu al Apaței, umanistul din se
colul al XVII-lea, Csere Jănos. 
Ca peste tot, și aici, noutățile 
editoriale, cărțile care cuceresc 
mintea și inima, stîrneau inte
resul. Setea de cărți, indiciu al 
maturității spirituale, se mani
festă plenar in toată țara : 
semn bun al exigenței, al doru
lui de a cuprinde orizonturi 
vaste, al împlinirii armonioase 
a personalității umane.

Nu de mult am avut prilejul 
să fiu invitat de cabinetul lite
rar al Liceului nr. 2 din Sighi
șoara. S-au adunat peste 150 de 
elevi, toți iubitori de literatură. 
Mai in joacă, mai in serios, am 
încercat să scriem împreună 
poezii. Departe de a fi capo
dopere, improvizațiile elevilor 
interesează mai puțin din un
ghiul de vedere al talentului, 
înzestrare ce trebuie șlefuită ani 
în șir prin muncă și iar muncă, 
cit din cel al sensibilității, al 
deschiderii, dl receptivității față 
de frumos și adevăr. Este vorba 
deci, în primul rind, de bucu
ria slovei, de pasiunea partici
pării la actul poetic, care leagă 
omul de om prin omenie, de 
străduința autocunoașterii și 
autoexprimării. Seara a avut 
loc o întîlnire la casa de cul
tură a municipiului, unde am 
fost asaltat cu întrebări, pe 
cit de pertinente, pe atît 
de greu de găsit la ele un răs
puns concis, respectind limitele 
de timp ale unei astfel de în
tâlniri. Pare a fi un loc comun, 
dar cred totuși că la astfel de 
întâlniri se poate răspunde, de 
fapt, numai cu opere noi. Ori
cum, e foarte bine că literatura 
a devenit „locul comun" unde 
se întâlnesc cititorii cu scriito
rii. Nimic mai prețios pentru 
noi toți.

cinema
© Răzbunarea haiducilor : BUCU
REȘTI' (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Grăbește-te încet : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Pintea : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Cuibul salamandrelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Revanșa : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Escapada : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
© Omul și umbra : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Pierduți printre cei vil : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Dragostea mea cu Jakub ; BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17,30; 19,30.
© Tatăl reginei : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30 ; 15,45; 18; 20.
© Vraciul : UNION (13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,15; 19,30.
© Fata care vinde flori 2 LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30; la grădi
nă — 20,45.
© Dosarul „Lina de aur** 2 FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Descendenta directă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Marele șarpe : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15; MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

HOTE DE LECTURĂ

FILMUL —IN APĂRAREA
PĂCII„Filmul șl armele" de Manuela Gheor- ghiu-Cernat este prima carte românească dedicată celei de-a șaptea arte (care se tipărește într-o a doua ediție), mareînd, sperăm, un reviriment al interesului față de comentariul cinematografic, în consens firesc cu popularitatea fenomenului însuși în rîndurile spectatorilor; de asemenea, este cel dintîi studiu autohton de film publicat — cu sprijinul UNESCO — în versiune engleză. Recenta dublă apariție, purt.înd efigia editurii ..„Meridiane", ..impune' prin rezonanța acut contemporană a vibrantului apel structurat continuu în paginile volumului, în paralel cu analiza peliculelor de „protest împotriva dezastrelor provocate de timpul fără lege al domniei armelor". Relieful excursului în spațiul cinematografului european se înalță abia după ce tema păcii și a războiului se definește în contextul civilizației universale. Primele capitole (sugestiv intitulate : „Somnul rațiunii", „Inter Arma") invocă, in racursiuri spectaculoase, cei 4 500 de ani derulați de la cel mai vechi tratat de pace cunoscut pînă la era miniaturizării armamentului nuclear. Orizontul lucrării se conturează amplu, inclu- zînd idei desprinse din antice scrieri chineze și date oferite de investigațiile moderne din domeniul neuro- biologiei ori psihologiei experimentale ; se succed citate din texte de filozofie și estetică, de istorie și sociologie ori se reconstituie devenirea temei în universul plastic — de la picturile rupestre la Bosch, Goya sau Ni- colae Grigorescu — și ‘în cel literar — de la„Filmul și armele" de Manuela Gheorghiu- Cernat, editura 

„Meridiane", 1983.

epopeele hinduse la Eschil, Voltaire, Tolstoi ori Liviu Rebreanu.Nobila voință de racordare pluridisciplinară rămîne dealtfel manifestă de-a lungul întregii cărți ; iar dinamica dimensiunilor propagandistice și a virtuților educative ale filmului se descifrează mai ales în corelație cu evenimentele autentice ale secolului XX. Cercetarea urmează cronologic reflectarea pe ecran a conflagrațiilor, de la primele actualități și reconstituiri turnate la răscrucea veacului nostru pînă la peliculele anilor ’70. Numeroasele înșiruiri de informații nu îngreunează lectura ; căci autoarea știe să alterneze culorile cărții sale, reunind cu dezinvoltură eseistică, de pildă, interesantele mărturii ale personalităților marcante — gînduri ale defunctului președinte al Indo- neziei, Sukarno, și ale cineastului , francez Jean-Luc Godard, a- par într-un unic paragraf. Manuela Gheor- ghiu-Cernat transcrie la masa de montaj și comentează dialogurile unui film din deceniul al patrulea, restituie elementele esențiale ale peliculelor de referință (Crucișătorul 
Potemkin, Iluzia cea 
mare. Roma oraș des
chis, Zboară cocorii sau Cenușă și dia
mant), dar îndeosebi îi place să sublinieze destinul semnificativ al receptării unor filme importante, con- semnînd aspecte ale difuzării lor, ale ecoului în fața publicului larg, precum și în prestigioase festivaluri internaționale.Sînt recompuse exact, pe etape și în diverse zone geografice. mutațiile ciclice „de la mit la demiti- zarea războiului", de la romantismul eroic la rigiditatea academică, de la viziunea tragică la cea comică Autoarea examinează minuțios istoria genu

lui, conturînd caracteristicile școlilor naționale de cinema. Totuși, compartimentările nu sînt ermetice, privirea este mereu mobilă, descifrînd corespondențele dintre fapte ori tendințele similare. Studiul consacrat — cum dealtfel se precizează chiar din subtitlul cărții — filmului european include și trimiteri către marile opere ale lui Chaplin ; se descriu în paralel pelicula germană West Front 1918 și cea americană Ni
mic nou pe frontul de vest, ori se notează succint influența neorealismului în spațiul indian, brazilian sau japonez. De asemenea, originalitatea lung- metrajului Indepen
dența României se stabilește in contextul evoluției mondiale â celei de-a șaptea arte, iar alături de Pentru 
țară și rege de Losey ori de Oamenii împotrivă de Roși se orîn- duiesc Viața nu iartă de Iulian Mihu și Ma- nole Marcus sau Pă
durea spînzuraților de Ciulei ; apoi sînt prezentate detaliat, împreună cu celelalte pelicule autohtone, în capitolul dedicat „Filmului românesc de război" (să remarcăm că noua ediție aduce în discuție, față de cea din 1976, și producțiile noastre recente).Volumul „Filmul și armele" se construiește armonizind tonul echilibrat al cercetării de specialitate (bogat este aparatul critic, cuprinzătoare e filmo- grafia — din păcate, cu excepția celei românești, necompletată pînă in 1982) și patetismul implicării politice — atunci cînd evocă potențialul distructiv acumulat pe Terra ori bugetele alocate înarmărilor — ela- borîndu-se astfel o elocventă pledoarie pentru cinematograful ca „armă de luptă sau ca suport al ideilor antirăzboinice".
toana CREANGA

© întunericul alb 1 VIITORUL 
(11 48 03) — 20.
© Cîinele ; VIITORUL — 14; 16; 18.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.
© Yeti omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI — 
14,30; 17,15; 20, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Kramer contra Kramer : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Adio, dar rămîn cu tine : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Despărțire temporară 2 VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; le; 19.
© Avertismentul : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
© Șatra : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
© Cîinele din sertar : DOINA (16 35 38)
— 9; 11; 13; 15.
© Bunul meu vecin Sam 2 DOINA — 
17; 19,30.
© Domnul miliard: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Marea evadare : GIULEȘTI (17 55 46)
— 13; 16,15; 19,30.
© Un american la Paris : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

© Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) — 15; 
17; 19.
© Tunurile din Navarone : ARTA 
(21 31 86) - 12; 16; 19.
© Program de vacanță : ARTA — 9;
10,30.
© Mitul Fedorei : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 21,15.

teatre
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital in
strumental Steluța Radu — pian Ma
rin Cazacu — violoncel Elena Cosma
— pian — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
riiala — 20.
© Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30, (sala Stu
dio) : Cinci romane de amor — 19.
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : A cincea lebădă — 19,30,
© Teatrul ,,C. Tănase" (Grădina Boe
ma, 15 56 78) : Fotbal la Boema — 
19,30, (sala Savoy) ; Vacanță la Bucu
rești — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
© Estrada Armatei (13 60 64, la grădina 
de vară a C.C.A.) : Estrada în croa
zieră — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Anotimpurile mînzului — 
10'; (la Școala generală nr. 108) : Tîn- 
dală... cloșcă — 19,30.

I
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relatări ale reporterilor si corespondenților „Scinteii"

Q Constructorii de locuințe din 
Județul Teleorman au depășit pre
vederile de plan la zi cu 32 de a- 
partamente. Consemnăm și faptul 
că la Alexandria a început con
strucția unui prim bloc de 30 a- 
partamente din panouri gata fini
sate, produse la fabrica de profil 
din municipiu.

■ Pe platforma industrială a 
orașului Tulcea a intrat in producție 
o modernă fabrică de bere. Cu o 
producție anuală de 200 000 hl, 
noua fabrică va realiza 3 sortimen
te de bere care vor purta denumi
rile „Tulceana", „Nufărul" și „Lo
tus".

0 La întreprinderea de materia
le izolatoare din municipiul Vaslui 
a intrat in funcțiune o nouă capa
citate de producție. Aici se fabri
că țesături din sticlă bitumate, cu 
calități superioare termo și hidro- 
izolante.

■ Municipiul Slobozia și-a mă
rit suprafața comercială și aria de 
prestări servicii cu noi unități, în- 
sumînd 1 500 metri pătrați. Astfel, 
în microraionul 6 s-au deschis o 
librărie și o farmacie, magazine de 
articole de uz casnic și alimentare.

EI Pentru fabricarea hîrtiilor sub
țiri, oamenii muncii de la între
prinderea de profil din Prundu Bîr- 
găului, județul Bistrița-Năsăud, au 
renunțat definitiv la utilizarea în re
țetă a celulozei, ceea ce înseam
nă, doar la nivelul primelor cinci 
luni ale anului, diminuarea costului 
de producție cu două milioane lei. 
Prin confecționarea pe baza unui 
proiect propriu a unei mașini de 
tăiat resturi de bobine, 200 tone 
hîrtie sortită anterior retopirii au a- 
juns produse finite superior valorifi
cate.

■ întregul parc de autovehicule 
al întreprinderii județene de trans
port local Buzău, care funcționează 
pe benzină, a trecut, începînd cu 
luna februarie, pe metanol. Față 
de un necesar lunar de 35 tone 
de benzină, în prezent se consumă 
doar 15 tone.

E3 In orașul Fălticeni a fost dată 
In folosință o modernă Casă a ti
neretului, cu o mare sală de spec
tacole, o discotecă și încăperi pen
tru 9 cercuri tehnico-aplicative. Cea

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 8 iulie, ora 21 —- 11 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi caldă, cu ce
rul schimbător. Averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, vor că
dea îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la mo

Asigurarea de accidente 
și variantele acesteiaAsigurarea de accidente poate fi contractată de orice persoană în vîrstă de la 16 ani împliniți, indiferent de profesie și de locul de muncă. Dintre evenimentele neprevăzute pentru urmările cărora se plătesc sumele asigurate corespunzătoare, amintim : lovirea, căderea, alunecarea, prăbușirea de teren, explozia, trăsnetul, acțiunea curentului electric, înecul, degerarea, intoxicația subită, arsura, accidentele produse de funcționarea sau folosirea mașinilor, instrumentelor, sculelor sau armelor, cele întîm- plate ca urmare a circulației mijloacelor de transport sau din cauza accidentelor întîmplate acestora etc.Această asigurare se practică în următoarele variante :

• Asigurarea de accidente pen
tru sume fixe, totale, de 18 000 de lei, se contractează pe durata de 3 luni, sau pe durate constituind multiplul acesteia, pînă la 2 ani.Pe aceeași perioadă se pot încheia una, două sau trei asigurări pentru sume fixe.

© Asigurarea de accidente pen
tru sume convenite se contractează pe durate de la 1 la 5 ani. La această asigurare primele se pot achita și în rate.Primele de plată, Ia ambele variante, se stabilesc în funcție de mărimea sumei pentru care solicitantul dorește să se asigure, precum și de durata contractului (de exemplu : la asigurarea pentru sume fixe, prima de plată este de 15 lei pe 3 tuni, iar la asigurarea pentru sume convenite prima de 

Asigurarea mixtă de viațăAceastă asigurare constituie un sprijin bănesc pentru cel care o contractează sau pentru familia sa în, cazul survenirii unor evenimente asigurate, neprevăzute’ și nedorite. Totodată, dă posibilitatea asiguratului să economisească în mod planificat o anumită sumă de bani pe care o va primi la expirarea poliței.

mai mare contribuție la realizarea 
edificiului au adus-o tinerii, care 
sint și beneficiarii săi.

■ La Reșița a fost construit și dat 
în folosință un modern bazin de înot. 
Noul obiectiv, care este acoperit, 
are dimensiunile de 50/25 metri, 
dispune de 10 culoare pentru în
treceri, de stație proprie pentru 
pomparea apei, instalație de aer 
condiționat, tribună pentru specta
tori cu 500 locuri și alte dotări.

■ La cooperativa agricolă Căla- 
cea, județul Bihor, a intrat în pro
ducție, cu două luni mai devreme, 
noul complex avicol, populat în 
aceste zile cu prima șarjă de 20 000 
de pui.

■ Lingă municipiul Sfîntu Gheor- 
ghe, județul Covasna, a fost inau
gurată o nouă zonă de agrement, 
care cuprinde trei lacuri. Ea a fost 
amenajată prin muncă patriotică, 
cu contribuția unităților economice 
din județ.

R In localitățile Coarnele Caprei, 
Focuri și Soci din comuna Miro- 
slovești, județul lași, se construiesc 
în prezent noi localuri de școală, 
ca și în satele Borșa și Mădîrjac. 
Cetățenii sprijină cu muncă volun
tară construcția acestor școli, astfel 
ca elevii să poată începe noul an 
de învățămînt în localuri noi.

■ La Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila a intrat în func
țiune o modernă mașină de con
fecționat și imprimat cutii de chi
brituri. In prezent se produc 18 mo
dele de cutii, tipărite multicolor, iar 
banda de fosfor, deși mai mică, fa
cilitează circa 200 de aprinderi.

■ In comuna Godeni, cunoscut 
centru minier din județul Argeș, s-a 
dat în folosință un dispensar me
dical construit în bună măsură prin 
contribuția în bani și muncă a lo
calnicilor. Clădirea unității este do
tată cu aparatură modernă și dis
pune și de locuințe pentru perso
nalul medical.

■ La întreprinderea de mobilă 
din Beiuș a fost realizat, prin auto- 
dotare, un agregat pentru croit pa
nouri. Noul utilaj asigură un spor 
substanțial al productivității muncii 
și diminuează efortul valutar al 
unității.

derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 și 22 de grade, iar cele 
maxime între 24 și 32 de grade. Di
mineața, pe alocuri, se va 'semnala cea
ța. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vremea va fi caldă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
averse și descărcări electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 18 si 
20 de grade, iar cele maxime între 29 și 
3-1 de grade. (Ileana Mihăilă, meteoro
log de serviciu).

plată este de 3,20 lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei din sumele asigurate prevăzute în poliță).• Asigurarea familială de accidente cuprinde, pe lingă asiguratul principal, pe soția acestuia și pe toți copiii, în vîrstă de 5 pînă la 16 ani, la sume totale de 15 000 de lei pentru fiecare persoană.Prima de plată, pentru o durată a asigurării de 3 luni, este de 25 de lei, pentru toate persoanele cuprinse în asigurare.
• Asigurarea de accidente „Tu

rist" se recomandă a se contracta cu ocazia efectuării unor deplasări. Această asigurare cuprinde atît cazurile de accidente ale asiguratului, cît și cele de deteriorare sau distrugere a bunurilor casnice și gospodărești ale acestuia lăsate la domiciliu sau luate în deplasare.Sumele asigurate sînt între 15 000 de lei și 40 000 de lei pentru cazurile de vătămări corporale (în funcție de natura accidentului) și de 20 000 de lei pentru pagubele la bunurile casnice și gospodărești.La această asigurare, prima de plată este de 15 lei pentru o lună.
Asigurările de accidente pentru 

sume fixe, pentru sume convenite 
și cele familiale cuprind și pagu
bele la bunurile casnice și gospo
dărești, pentru o sumă asigurată 
de 5 000 de lei de fiecare poliță.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

Asigurarea mixtă de viață se mai practică și în alte trei variante, realizate prin extinderea protecției asupra unui număr mai mare de persoane, prin suplimentarea sumei asigurate in cazul survenirii unor anumite evenimente asigurate, ori prin prelungirea în timp a prestațiilor ADAS.Astfel, în „asigurarea familială

CronicaJoi după-amiază, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit delegația de senatori columbieni, condusă de Zamir Silva Amin, vicepreședinte al Comisiei a IlI-a pentru dezvoltare economică din cadrul Senatului Republicii Columbia, care se află într-o vizită în țara noastră.In timpul întrevederii a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările forurilor legislative din cele două țări. A fost exprimată dorința comună de a lărgi și diversifica relațiile bilaterale pe multiple planuri, subliniindu-se rolul ce revinb parlamentelor și parlamentarilor pentru impulsionarea raporturilor de colaborare și cooperare în folosul ambelor popoare. Totodată, a fost relevată contribuția pe care o pot aduce parlamentele și parlamentarii la realizarea unui climat de pace, securitate și destindere internațională.La întrevedere a participat loan Sălăjan, președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N.In aceeași zi, oaspeții columbieni au avut întrevederi cu Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Paula Prioteasa, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, evi- dențiindu-se posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării economice româno-columbiene și conlucrării în probleme de interes reciproc pe plan internațional.
★Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, l-a primit, joi după-amiază, pe Itzhak Korn, președintele Asociației de prietenie Israel-Romania, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S.Cu acest prilej au fost discutate unele aspecte ale activității și preocupărilor asociației, subliniindu-se contribuția acesteia la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare.
*Prin» decret prezidențial, tovarășul Nicolae Ecobescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Elenă, în locul tovarășului Ion Brad, rechemat în centrala M.A.E.
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PBOGBAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea in 

învățămintul superior tehnic. Fi
zică; Matematică

15,30 Emisiune In limba germană
17,25 Rezultatele tragerii Loto
17.35 La volan
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal O întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Actualitatea economică
20.35 Cîntece pe adresa dumneavoastră

mixtă dc viață" se pot cuprinde toți membrii familiei în vîrstă de la 5 ani la 65 de ani, oricare dintre aceștia putînd încasa suma asigurată.La „asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente" suma asigurată stabilită pentru urmările accidentelor reprezintă de 6 ori suma prevăzută pentru celelalte evenimente cuprinse în această asigurare.Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași" se garantează primirea eșalonată a unor sume de bani de către urmașii asiguratului.Asigurările menționate prezintă o serie de caracteristici comune, dintre care enumerăm :• Sînt accesibile persoanelor în vîrstă de la 16 ani pînă la 65 de ani.• Se pot contracta pe termenn de la 5 ani la 15 ani.

O asigurare utilă în orice gospodărieAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor interesați că pot contracta ASIGURAREA FACULTATIVA COMPLEXĂ A GOSPODĂRIEI, care cuprinde în unul și același contract trei feluri de asigurări :— asigurarea bunurilor din gospodărie ;— asigurarea de accidente produse la domiciliu ;— asigurarea de răspundere civilă legală.în asigurare sînt cuprinse bunuri existente într-o gospodărie ca : mobilier, obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, frigidere, produse agricole, viticole, pomicole, produse animaliere și alimente, materiale de construcții și altele.în baza acestei asigurări, Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în cazurile de pagube la bunurile asigurate, provocate de unele riscuri, ca de exemplu : incendiu, explozie, inundație, ploaie torențială, furtună, avarii accidentale produse la instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pierdere sau dispariție a bunurilor cauzate de riscurile asigurate etc.

zileiLa invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și a Asociației de prietenie româno-chineză, în perioada 23 iunie — 7 iulie, o delegațiea Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și a Asociației de prietenie China-Româ- nia, condusă de tovarășul Zhou Erfu, membru al Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular al R.P. Chineze, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, a efectuat o vizită în țara noastră.în cursul vizitei, oaspeții chinezi au avut convorbiri la I.R.R.C.S. și Asociația de prietenie româno-chineză, comitetele județene de partid Iași și Galați, au vizitat întreprinderi industriale și agricole, precum și obiective social-culturale din municipiul București și județele Constanța, Iași, Galați și Ialomița.
★în cadrul manifestărilor dedicate marcării bicentenarului nașterii lui Simon Bolivar — reprezentant de seamă al luptei de eliberare națională a popoarelor din America Latină, originar din Venezuela, al cărui nume figurează între personalitățile recomandate de UNESCO pentru a fi aniversate în acest an pe plan internațional — joi seara a avut loc, la Ateneul Român din București, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un concert simfonic omagial.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Comisiei naționale române pentru UNESCO, Centrului național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Uniunii compozitorilor și muzicologilor, oameni de artă și cultură, numeroși iubitori ai muzicii.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice ai Columbiei, Ecuadorului, Perului și Venezuelei acreditați în țara noastră, alți șefi de misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.Concertul, susținut de orchestra Filarmonicii „George Enescu", sub bagheta dirijorului Mihai Bredicea- nu, a cuprins lucrări din creația muzicală venezueleană și universală. (Agerpres)

20,50 Cadran mondial
21,15 Film artistic : „Răsună valea". 

Producție a studiourilor București.
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL S

16,00 Telex
15,05 Film artistic : „Opiul șl bîta"
16,40 Blocnotes bucureștean
17,00 Stadion
17.30 Videoteca internațională
20,00 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Dezbateri culturale
20,45 Generația deceniului IX. VoCații de 

constructor intr-un oraș ai tinereții 
21,00 Estivala ’83
22.30 Telejurnal

• Primele de asigurare sînt diferențiate în funcție de vîrstă persoanei ce se asigură, de durata poliței și de mărimea sumei asigurate, putînd fi achitate și în rate.© La expirarea asigurărilor la care primele au fost plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, sumele asigurate se plătesc concomitent cu o indemnizație de 10 la sută.• Asigurările participă la tragerile de amortizare lunare.Pentru a beneficia neîntrerupt de toate foloasele ce le oferă asigurările mixte de viață este necesar- ca ratele de primă să fie achitate la termenele stabilite.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.
în asigurarea de accidente sînt cuprinși pentru urmările accidentelor întîmplate la domiciliu : soții, precum și părinții și copiii acestora dacă în mod statornic locuiesc și gospodăresc împreună.în baza asigurării de răspundere civilă legală se plătesc sumele datorate potrivit legii față de proprietar pentru unele pagube produse la imobil, precum și sumele datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului. Totodată, se plătesc și sumele datorate cu titlu de dezdăunare locatarilor apartamentelor învecinate, pentru pagube la bunurile asigurabile ori la elementele de construcție ale apartamentelor respective, cauzate de o inundație produsă în apartamentul asiguratului.PRIMA DE ASIGURARE este de 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată stabilită, Ia cererea asiguratului, pentru bunurile din gospodărie.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

UNIVERSIADA ’8F-PRILEJ DE AFIRMARE
A SPORTIVILOR ROMÂNI

Succese ale reprezentanților noștri 
la atletism și scrimă

• FLORENȚA CRĂCIUNESCU - PENTRU A DOUA OARA CAM
PIOANA MONDIALA UNIVERSITARA LA DISC • NICOLAE BODOCZI

- VICECAMPION LA SPADAEDMONTON 7 (Agerpres). — în- cepind cu ziua a cincea, interesul spectatorilor Universiadei de vară de la Edmonton s-a îndreptat spre întrecerile de atletism, găzduite de stadionul „Commonwealth", cu o capacitate de 65 000 de locuri.Spre satisfacția și mîndria delegației noastre, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a urcat încă o sportivă din România, atleta Florența Crăciunescu, cîștigătoarea probei de aruncare a discului, cu performanța de 64,56 m. Prin acest splendid succes, valoroasa noastră atletă a adăugat la zestrea de medalii obținute de studenții sportivi din România la actuala ediție a Jocurilor Mondiale Universitare încă un strălucitor trofeu de aur.
în buna tradiție 
a discobolelor 

românce

Florența CrăciunescuSpre deosebire de ziua precedentă, cind gimnasta Liliana Bălan obținea o surprinzătoare, dar meritată victorie, Florența Crăciunescu a confirmat pronosticurile tehnicienilor, ce o indicau printre , favorite, dominînd net proba, pe care a cîștigat-o cu o diferență de aproape doi metri față de cea de-a doua clasată, concurenta sovietică Natalia Ahremenko. Astfel, Florența Crăciunescu, o demnă urmașă a cunoscutelor noastre discobole Lia Manoliu și Argentina Menis, a reeditat victoria realizată cu doi ani în urmă la București, la ediția precedentă a Universiadei.Originară din comuna Bălțați (județul Teleorman), Florența Crăciunescu a fost descoperită de antrenorul Ghiță Ionel, fiind pregătită în prezent de Dan Serafim.Iată primele trei clasate în proba feminină de aruncare a discului : 1. Florența Crăciunescu (România) — 64,56 m — campioană mondială universitară ; 2. Natalia Ahremenko (U.R.S.S.) — 62,62 m ; 3. Liubova Urakova (U.R.S.S.) — 58,28 m.în prima semifinală a probei feminine de 100 m garduri, sportiva româncă Mihaela Stoica s-a situat pe locul trei, obținind calificarea pentru finală. Printre finaliste se mai numără Petrova, Biserova (U.R.S.S.), Fitzgerald, Young (S.U.A.) și Piquereau (Franța).Conform așteptărilor, în proba de aruncare a ciocanului victoria a revenit cunoscutului campion sovietic Iuri Tamm, cu 76,82 m.în celelalte finale disputate s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Pagini noi în epopeea șantierelor
(Urmare din pag. Dsă se cunoască între ei, iar alteori nu ajung să cunoască nici întreaga lucrare, dar, cel mai important lucru — tineri care știu cît de trainic sînt legați, cît de necesar e ca fiecare să-și facă treaba cu seriozitate și, dacă se poate, cu talent pentru ca totul să iasă bine.Am văzut la Anina un zgîrie-cer de 220 de metri, care, mi s-a spus, atunci cind bate vîntul oscilează ca o creangă de alun. Pentru că așa este construit — ca un turn elastic. Am văzut turnul de răcire. Am rămas uimit, efectiv uimit, de complicata rețea metalică a termocentralei. Am mers cu autobasculante pe drumurile pe care ei, constructorii, au fost și primii călători urcînd spre

CLASAMENTUL PE ME
DALII la Jocurile Mondiale 
Universitare de la Edmonton 
se prezintă, după cinci zile de 
întreceri, astfel : 1. U.R.S-S. — 
35 de aur, 12 de argint, 13 de 
bronz ; 2. România — 4—7—4; 
3. S.U.A. — 3—14—8 ; 4. Ita
lia 3—5—3 ; 5. R.P. Chineză 
— 3—2—3; 6. Canada — 
3—1—14 ; 7. Japonia — 
2—1—3 ; 8. Marea Britanie — 
1—2—0 ; 9. Australia — 
1—0—1 ; 10. Franța — 0—3—1; 
11. Olanda 0—2—0; 12. Ce
hoslovacia — 0—1—0 ; Tanza
nia — 0—1—0 ; Iugoslavia — 
0—1—0 ; 15. Brazilia — 
0—0—1 ; Cuba — 0—0—1 ;
Noua Zeelandă — 0—0—1 ; 
R.F. Germania — 0—0—1 ;
Tunisia 0—0—1.

100 m femei : 1. Beverley Kinch (Anglia) — ll”13/100 (cu vint favorabil ; 2. Randy Givens (S.U.A.)— ll”16/100 ; 3. Angela Taylor (Canada) — U”17/100 ; aruncarea greutății bărbați : 1. Mike Carter (S.U.A.)— 19,74 m ; 2. Zlatan Saracevici (Iugoslavia) — 19,66 m ; 3. SergheiSmirnov (U.R.S.S.) — 19,61 m.
De la Satu Mare 

— un vicecampion 
al spadasinilorîn sala Institutului de tehnologie al provinciei Alberta, scrimerii stu- denți din România își continuă seria succeselor, în ultima zi a între'cerilor individuale reprezentantul nostru Nicolae Bodoczi cîștigînd o prețioasă medalie de argint în proba individuală de spadă. Aflat în primul său an de competiție ca senior, Nicolae Bodoczi s-a impus printr-o bună stăpînire a tehnicii și calități de voință excepționale, care i-au permis să realizeze victorii în fața unor spadasini mult mai bine cotați decît el în arena internațională. în sferturile de finală, din cadrul turneului final, Bodoczi l-a întrecut cu 12—11 pe Ludomir Chronowski (Polonia), iar în semifinale a dispus, cu 10—8, după un asalt dramatic, de unul dintre principalii favoriți ai probei, polonezul Leszek Swornowski, clasat în ediția trecută a ,;Cupei Mondiale" pe locul secund. în finală, Stefano Bellone (Italia) l-a întrecut cU 10—6 pe Nicolae Bodoczi, iar în întîlnirea pentru medalia de bronz, Vladimir Sokolov (U.R.S.S.) a dispus cu 12—11 de Leszek Swornowski. Născut, în urmă cu 21 de ani, la Satu Mare, Nicolae Bodoczi este antrenat de Alexandru Istrate. Spadasinul nostru a realizat, la Edmonton, primul său succes internai țional de prestigiu, ca senior.Cu medalia obținută de Nicolae
LA BRISBANE, ÎN „CUPA DAVIS", ÎNCEPE

întîlnirea de tenis ROMÂNIA - AUSTRALIA
Azi : SEGĂRCEANU — CASH și NASTASE — EDMONDSONMELBOURNE 7 (Agerpres). — începînd de astăzi și pînă duminică, la Brisbane se va desfășura meciul dintre echipele României și Australiei, contind pentru sferturile de finală ale tradiționalei competiții internaționale de tenis „Cupa Davis" (grupa de elită, nonzonală).Conform tragerii la sorți, în pri

carierele de șisturi bituminoase. Am stat de , vorbă cu tineri care se aflau aici chiar din prima zi a șantierului, deși plecaseră de-acasă cu gîndul cit mai grabnicei întoarceri. Am întrebat ca orice reporter: cum e viața pe șantier ? Și ml s-a răspuns adesea : „E grea, tovarășe. Sîntem departe de familii, unii mergem o zi întreagă să ajungem acasă. Ni-i vedem pe ai noștri o dată la lună, la două". în locul unui răspuns ajustat de vorbe frumoase — la întrebarea de ce stați pe șantier — oamenii au început să înșire șantierele pe unde mai fuseseră. E greu, adică. Dar nu ne considerați niște sclifosiți care-și iau picioarele la spinare : păi, Ișalnița, păi, Grozăveștiul, păi, Bucu- rești-Sud, Turceni, cine

le-a făcut ? Brigadierii mai tineri mi-au invocat ca un adagiu al tinereții și peisajul, și fascinația muntelui, și acel foarte cinstit „are viața asta de șantier un nu știu ce și cind te obișnuiești cu ea nu mai poți renunța !“. Anina — care, iată, pe zi ce trece se confundă tot mai mult cu șantierul de sus, din munte ! — a devenit un loc de aliaj al conștiințelor. Un loc unde se realizează — termenul industrial pare aici destul de adecvat — conștiințe înalt aliate.Spre norocul meu, zilele în care am stat pe șantier au fost dominate de-o ploaie cam de toamnă, care lăsa loc, doar din cind în cind, ceții să se așeze pe crestele munților din jur. De ce noroc ? Poate pentru că inima îndulcită de frumusețea peisajului

Bodoczi, numărul de medalii cucerite de delegația română se ridică, pină în prezent, la 15, dintre care 4 de aur, 7 de argint și 4 de bronz.
încă un meci victorios 

al baschetbalistelor 
noastreîn turneul feminin de baschet, echipa României — avînd printre cele mai bune jucătoare pe Magdalena Pall, Mariana Bădinici și Ștefâ- nia Borș — a realizat, în cadrul grupei semifinale B, o victorie meritată, cu 74—69, în fața selecționatei Franței, făcînd un pas important spre meciurile decisive, pentru medalii. în aceeași grupă, echipa S.U.A. a învins cu 86—71 formația R.F. Germania.Rezultate din grupa semifinală A : R.P. Chineză — Canada 72—63 ; Iugoslavia — Spania 101—64. ,

★La centrul nautic „Kinsmen", în penultima zi a competiției de nata- ție, înotătorii sovietici au cîștigat patru din cele cinci finale programate.Iată medaliații : 200 m mixt femei: 1. Irina Gherasimova (U.R.S.S.) — 2’18”23/100 ; 2. Cinzia Savi Scarponl (Italia) — 2’19”75/100 ; 3. Vera Barker (S.U.A.) — 2’20”63/100 ; 200 mfluture bărbați : 1. Serghei Fesenko (U.R.S.S.) — 2’00”38/100 ; 2. Philip Hubble (Anglia) — 2’01”36/100 ; 3. Anthony Robin Mosse (Noua Zeelandă) — 2’02”03/100 ; 800 m liber femei : 1. Irina Lariceva (U.R.S.S.) — 8’40”31/100 ; 2. Marybeth Linzmeier (S.U.A.) — 8’41”43/100 ; 3. JulieDaigneault (Canada) — 8’53”52/100 ; 100 m spate bărbați : 1. Mike West (Canada) — 56”64/100 ; 2. Vladimir Șemetov (U.R.S.S.) — 56”71/100 ; 3. Viktor Kuznețov (U.R.S.S.) — 56”74f 100 ; ștafeta 4x100 m mixt femei : 1. U.R.S.S. — 4T4”10/100 ; 2. S.U.A.— 4T6”29/100 ; 3. Canada —4'22”46/100.Proba masculină de trambulină din cadrul concursului de sărituri în apă s-a încheiat cu victoria scontată a dublului campion mondial Greg Louganis (S.U.A.), cu un total de 671,43 puncte, pe locurile următoare clasîndu-se Nikolai Drozdin (U.R.S.S.)— 605,97 puncte și Liangde Tan (R.P. Chineză) — 595,86 puncte.Rezultate înregistrate în turneul de polo pe apă : Olanda — Australia 14—5 '(3—2, 4—0, 4—1, 3—2) ; Cuba— Canada 12—6 (4—1, 2—3, 1—1,5-1).Concursul de ciclism a continuat pe pista velodromului „Argyll" cu proba masculină de viteză cîștigată de sportivul sovietic Aleksei Dotsenko, care l-a învins în finală pe coechipierul său Emzar Guelâșvili. Medalia de bronz a revenit cubanezului Adolfo Triana Almenares. In finala probei similare feminine, Erika Saloumiaee (U.R.S.S.) a întrecut-o pe Isabelle Nicoloso (Franța), pe locul trei clasîndu-se Guiling Yang (R.P. Chineză).

mele două partide de simplu, Florin Segărceanu îl va întîlni pe Pat Cash, iar Ilie Năstase va juca în compania lui Mark Edmondson. Sîmbătă este programată partida de dublu, iar duminică se vor desfășura ultimele partide de simplu : Ilie Năstase — Pat Cash și Florin Segărceanu — Mark Edmondson.

din jur m-ar fi putut trage către un idilism de circumstanță bănuindu-i pe oamenii de aici de o imensă șansă ca „în cadrul mirific al splendidei naturi ei să întrupeze din beton și fier o altă nestemată etc. etc.". M-am așezat, deci, cît am putut mai bine cu fața spre oameni, am luat în picioare noroaiele, am urcat zeci de scări simțind arsura fierului rece în palme. Am urmat drumurile șantierului și am descoperit o lume. O lume care se face zi de zi, trans- formîndu-se pe ea, spre a crea o altă lume. Un semn sigur că epopeea Bum- bești-Livezenilor se păstrează egală în îndrăzneață ei frumusețe, superbă ștafetă a romantismului revoluționar transmisă celei mai tinere generații.
□• MOTOR TRANSPA

RENT. într-unul din laboratoarele Institutului sovietic de cercetări științifice pentru gaze naturale funcționează un motor cu combustie internă neobișnuit : toate procesele care au loc în interiorul lui pot fi observate cu ochiul liber. Aceasta deoarece multe din piesele lui componente sînt realizate din sticlă groasă de cuarț, ceea ce permite chiar fotografierea exploziei combustibilului în interiorul cilindrului. Acest motor transparent constituie un model experimental destinat studierii amestecurilor de aer și hidrogen folosite drept carburant pentru motor. Transparența, lui a fost prevăzută special pentru înregistrarea pe peliculă a pro

ceselor care au loc în interiorul motorului. Cercetările au evidențiat că motorul pe bază de hidrogen are o gamă mal largă de reglare a sarcinii în condițiile unei mai mari economicități decît motorul pe bază de benzină. Caracteristic este și faptul că gazele de eșapament sînt mult mai puțin poluante decît la motoarele obișnuite.
• EXPOZIȚIE-RECHI- 

ZITORIU. Pentru a reaminti publicului larg campaniile anticulturale organizate de naziști, la Duisburg, în R.F.G., a fost vernisată expoziția „Interzis — urmărit în judecată", care grupează tablouri și sculpturi de o valoare incontestabilă, dar care au fost excluse din muzea

și expoziții sau chiar distruse din ordinele corifeilor „celui de-al Ill-lea Reich". Reunind opere semnate de Kandinsky, Kokoschka, Max Ernst și alți reprezentanți eminenți ai picturii și sculpturii moderne, expoziția se constituie intr-un rechizitoriu împotriva politicii anti- umaniste promovate de fascism în toate domeniile, inclusiv cel cultural.
• SINTETIZATOR DE 

GENE. In anul 1968, un grup 1 de savanțl care au reușit să sintetizeze pentru prima oară o genă, a fost distins cu Premiul Nobel, în prezent, aceasta nu numai că a devenit o operație obișnuită pentru biochimiști, dar ea poate fi încredințată și apara-

RETUTINDENltelor. Astfel, în cadrul Institutului de chimie organică și biochimie al Academiei cehoslovace de științe funcționează un sintetizator semiautomat care „montează" fragmente de gene. La rîndul lor, acestea sînt unite apoi, cu ajutorul unui ferment special, într-o genă artificială întreagă. Pasul următor pe care și-1 propun biochimiștii cehoslovaci este automatizarea totală a funcționării aparatului.
• IPOTEZĂ BIOLO

GICĂ CONFIRMATĂ. °‘ rientarea diferită a frunzelor și

mișcările lor nocturne au intrigat multă vreme pe biologi. De ce la unele plante se constată o dispunere verticală a frunzelor în timpul nopții, în timp ce la altele întreaga suprafață a acestora este lăsată în bătaia vîntului și frigului ? însuși Darwin emisese ipoteza că poziția verticală protejează frunzele. De curînd, cercetătorul J.T. Enright de la Institutul de oceanografie din California a confirmat teza Iui Darwin. Măsurînd cu un termometru sensibil temperatura frunzelor, Enright a observat că acelea

care au o poziție verticală sînt mai calde decît acelea care ră- mîn la orizontal. Rezultatul este, fără îndoială, relevant, dacă se ia în considerare faptul că frigul poate influența creșterea plantelor și le poate constrînge la „insomnii", cu consecințe serioase pentru dezvoltarea lor. Plantele care sînt în măsură să se „odihnească" mai bine, pro- tejîndu-și propriile frunze, au un avantaj selectiv față de celelalte, ameliorîndu-și posibilitățile de supraviețuire.
© UN NOU ROBIN

SON CRUSOE locuiește pe o mică insulă din Atlanticul de sud. Este vorba despre brazilianul Fernando Edward LI, inventator și ecolog, în vîrstă de 70

de ani. în urmă cu 32 de ani, cind, zburind cu avionul, a observat această palmă de pămînt înconjurat din toate părțile de ape, locuită numai de păsări și de păianjeni uriași, era greu de crezut că, datorită inventivității și dragostei de muncă a noului Robinson, insulița se va transforma intr-un adevărat colț de rai, care uimește prin bogăția florei și faunei sale exotice. Resursele insulei acoperă în prezent în întregime nevoile vitale ale unicului locuitor. Apa sa de băut provine din apă de ploaie adunată în șanțuri de piatră și trecută printr-o complexă instalație de filtrare. O „centrală" eoliană prevăzută cu un generator de 2,5 kilowați. îi asigură energia electrică necesară. Palmierii, care oferă o umbră ge

neroasă, au fost aduși din Mala- yezia ; în bazine speciale înoată pești de origine africană, iar „colecția" de păsări de pe insulă rivalizează cu cea a unui parc zoologic de mărime mijlocie.
© ELICE MARINĂ 

URIAȘĂ. O firmă japoneză (Kawasaki Heavy Industries) a realizat prototipul unei elice marine de dimensiuni neobișnuite : un diametru de 11 m și o greutate de 160 tone. „Uriașul", considerat cel mai mare propulsor din lume, este destinat unui cargou mineralier de 208 000 tdw, aflat în prezent în construcție. Cea mai mare elice de pînă acum fusese cea realizată de constructorii olandezi, cu un diametru de 10,5 m.
/
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Cercuri largi ale opiniei publice 
se pronunță pentru încetarea cursei înarmărilor

DAMASC Schimb de mesaje latre 
președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Hafez Al-Assad

„Armele nucleare - un pericol pentru întreaga lume !"

Colaborare româno-sovietică in domeniul
industriei aeronautice

Organizațiile de luptă pentru 
pace din orașele japoneze Hiro
shima și Nagasaki vor organiza la 
Palatul Națiunilor din Geneva o 
expoziție cu tema „Armele nucleare 
- un pericol pentru întreaga 
lume !", care va fi deschisă la 
6 august, pentru a marca împli
nirea a 38 de ani de la lansarea 
primei bombe atomice americane.

Sub deviza „Hiroshima ne obligă să nu admitem noi rachete atomice !“,
aproape 100 000 de cetățeni din toate regiunile R.F.G. au luat parte la 
o mare demonstrație, organizată in orașul Hanovra, împotriva cursei

înarmărilor

MAREA BRITANIE

Sporesc cheltuielile militare...LONDRA 7 (Agerpres). — Programul de apărare publicat miercuri de guvernul Marii Britanii prevede o creștere a cheltuielilor militare ale țării de 13,4 la sută pe anul fiscal 1983/1984, față de anul curent. Totalul cheltuielilor militare, cuprinse în Cartea Albă a guvernului privind apărarea, ar urma să se cifreze la 15,97 miliarde lire sterline (24,53 miliarde dolari). Acest buget militar include și suma suplimentară de 624 milioane lire (1,112 miliarde dolari) pentru menținerea garnizoanei din
A

...In timp ce crește șomajul
PARIS 7 (Agerpres). — Guvernul francez va adopta în următoarele două săptămîni o serie de măsuri susceptibile să oprească creșterea șomajului, a declarat purtătorul .de cuvînt al cabinetului, Max Gallo, Citat de agenția Reuter. Potrivit măsurilor preconizate, pe viitor numărul șomerilor francezi va . trebui să fie menținut sub două milioane, în prezent, în Franța sînt înregistrați oficial 2 029 000 șomeri, ceea ce reprezintă 8,5 la sută din totalul populației active. Specialiștii prevăd că, fără adoptarea, unor măsuri adecvate, șomajul va afecta anul viitor 2,4 milioane de persoane.BRUXELLES 7 (Agerpres) — în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, Michel Han- senne, ministrul muncii și utilizării forței de muncă, a recunoscut că, în ultimii ani, șomajul în Belgia a continuat să crească și că guvernul nu a fost în măsură să oprească această tendință cu influențe negative asupra situației social-economice a 

Expoziția va cuprinde mărturii ale 
celor care au avut de suferit de pe 
urma exploziei nucleare. De aseme
nea, vor fi prezentate o serie de 
cercetări ale oamenilor de știință 
privind consecințele utilizării arme
lor nucleare, documente ce vor fi 
puse la dispoziție de Organizația 
Națiunilor Unite, care participă la 
pregătirea acestei expoziții.

Insulele Malvine, precizează agenția Reuter.Pe 'de altă parte, în Cartea Albă se arată că guvernul conservator este hotărît să aplice programul de înlocuire a actualelor rachete nucleare „Polaris", amplasate pe submarine, cu sistemul de rachete „Trident". De asemenea, guvernul și-a reafirmat hotărîrea de a primi pe teritoriul britanic cele 160 rachete americane de croazieră prevăzute să înceapă a fi instalate din această toamnă.
țării. Potrivit datelor oficiale, în ultimii trei ani 182 000 de sălâriați și-au pierdut locurile de muncă, în- groșind rîndurile șomerilor, care reprezintă în momentul- de față 11,9 la sută din întreaga populație activă a Belgiei.. în sfera deservirii populației, exiștă în . prezent 125 000 șomeri, în industria construcțiilor — 67 000, în comerț — 53 000, iar în industria metalurgică peste 50 000 — a arătat ministrul belgian. La 1 iulie in Belgia existau 491 000 șomeri.DUBLIN 7 (Agerpres) — Șomajul continuă să crească în Irlanda, afec- tînd in prezent 14 la sută din totalul populației active. Aceasta constituie una dintre cele mai ridicate rate din Europa occidentală, informează a- genția Associated Press. Potrivit datelor oficiale publicate la Dublin, numărul șomerilor irlandezi înregistrați la sfîrșitul lunii iunie era de 189 120, in creștere cu 25 la sută în raport cu cei înregistrați la sfîrșitul lui iunie 1982.

Pentru o zonă 
denuclearizată 

în nordul Europeiîn Finlanda au loc, astăzi și mîi- ne, în orașul Turku, mari manifestații pentru pace, pentru intensificarea luptei împotrival amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor state vest-europene, pentru transformarea Europei de nord într-o zonă denuclearizată.Manifestația pentru pace de la Turku are Ioc la inițiativa mișcării finlandeze de tineret „Pentru o zonă denuclearizată în nordul Europei". Participanții la demonstrație au plecat spre Turku din 30 de localități finlandeze, organizînd pe parcurs întîlniri și dezbateri consacrate problemelor actuale ale situației internaționale și ale luptei împotriva cursei înarmărilor.
Protest împotriva 
proiectatei vizite 

a unei nave americane 
cu armament atomic

David Lange, liderul Partidului 
Laburist din Noua Zeelandă (din 
opoziție), a criticat proiectata vi
zită a unei nave militare america
ne cu propulsie nucleară și cu ar
mament atomic la bord in porturile 
Auckland fi Wellington din Noua 
Zeelandă. . După cum transmite a- 
genția U.P.I., liderul partidului la
burist a apreciat că' această vizită 
a unei nave de război în Noua Zee
landă în ajunul deschiderii confe
rinței naționale a partidului său 
reprezintă o acțiune premeditată, 
neprietenească din partea S.U.A.

„Popoarele latino-americane 
să fie lăsate să-și rezolve 

singure problemele!“
— declară președintele 

VenezueleiCARACAS 7 (Agerpres). — Luînd cuvîntui în cadrul festivităților centrale consacrate aniversării a 172 de ani de la semnarea „actului de -independență" — Ziua națională a Venezuelei — președintele acestei țări. Luis Herrera Campins, a cerut* ca popoarele latino-americane să fie lăsate să-și rezolve singure problemele . fără ingerințe din afară — transmite agenția Prensa Latina. El a reafirmat sprijinul guvernului său pentru eforturile de pace întreprinse de .„Grupul'.de la Contadora" în ideea realizării unei păci stabile și dura- . bile în America Centrală.
MEXIC : Apel al partidelor 

de stîngaCIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres). — într-un comunicat comun dat publicității la Ciudad de Mexico, Partidul Socialist Unificat Mexican, Partidul Popular Socialist și Partidul Socialist al Oamenilor Muncii din Mexic au exprimat necesitatea de a se depune eforturi susținute pentru lărgirea și consolidarea unității de acțiune, a solidarității în general a forțelor democratice, progresiste din regiune, a tuturor națiunilor latino-americane și carai- biene. Documentul sprijină eforturile de pace, colaborare și progres ce se întreprind în America Latină și zona carâibiană.

DAMASC 7 (Agerpres). — La Damasc a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Hafez Al- Assad, președintele Republicii Arabe Siriene.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis președintelui Hafez Al-Assad un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului sirian prieten.Președintele R.A. Siriene a mulțumit călduros pentru mesaj și urările primite și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj cordial și cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către șeful statului sirian a tovarășului Gheorghe Oprea, prim viceprim-minis'tru al guvernului român, care întreprinde o vizită în Siria.în cursul întrevederii care a avut loc a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-si- rien’e, evidențiindu-se contribuția ho- tărîtoare a înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor la nivel înalt la
Evoluții demografice

NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager-, 
preș). — Intre 6 și 13 august 
1984, la Ciudad de Mexico se va 
desfășura o Conferință interna
țională a populației, la care vor 
participa delegații din 157 de 
state ale lumii, a anunțat 
directorul executiv al Fon
dului O.N.U. pentru Populație 
(U.N.F.P.A.), Rafael M. Salas.

Referindu-se la agenda reu
niunii din capitala mexicană, el 
a arătat că principala problemă 
supusă dezbaterii va fi cea a 
creșterii spectaculoase a popu

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CONFIRMARE. în cadrul ședinței comune a celor două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia, Dra- goslav Marko viei — ales recent președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I. — a fost confirmat membru al Prezidiului R.S.F.I., funcție ce-i revine in calitatea sa de președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I- — relatează agenția Taniug.
LA GENEVA a avut loc, joi, o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile privind limitarea și reducerea armamentelor strategice, informează agenția T.A.S.S.
GUVERNUL STATULUI SAO 

TOME ȘI PRINCIPE a hotărît ex
tinderea industriei pescuitului. 
Producția de pește obținută în pre
zent (circa 5 000 tone pe an) sa

promovarea cooperării între cele două țări pe plan politic, economic, tehnico-științific și în alte domenii de interes reciproc. S-a manifestat dorința comună de a se valorifica eficient posibilitățile oferite de potențialul economic al celor două țări, exprimîhdu-șe hotărîrea de a se acționa în continuare pentru intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, precum și pentru amplificarea cooperării economice bilaterale în folosul reciproc al consolidării colaborării dintre România și Siria, al întăririi conlucrării dintre țările în curs de dezvoltare, al cauzei păcii, independenței naționale și progresului.Președintele Hafez Al-Assad a exprimat aprecierea deosebită față de preocupările și eforturile consecvente! ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu personal, pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea, pentru oprirea a- gravării situației internaționale și reluarea politicii de destindere, pace și colaborare, pentru instaurarea unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu.Schimbul de mesaje și convorbirile purtate s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească, specifică tradiționalelor raporturi româno-siriene. La primire a fost prezent Grigore Comartin, ambasadorul României în Siria.
lației. orașelor în perioada urmă
toare, in special in țările in curs 
de dezvoltare. „In amil 2000, a 
spus el, în lume vor fi peste 60 
de orașe c'u o populație de peste 
5 milioane de locuitori fiecare. 
Numai Ciudad de Mexico va 
avea 26 milioane de locuitori.

Ultimul raport al U.N.F.P.A. 
releva că populația globului este 
de 4,5 miliarde locuitori și că la 
sfîrșitul acestui secol va fi în 
jur de 10 miliarde, dacă se men
ține tendința demografică ac
tuală.

tisface, în general, nevoile de con
sum interne, oferind și un surplus 
pentru, . export. Dar întrucît zona 
maritimă di ii apropierea acestui 
stat este bogată in pește, și mai cu 
seamă cod, guvernul preconizează 
sporirea numărului de vase de pes
cuit dotate cu instalațiile nece
sare.

DISTINCȚII PENTRU COSMO
NAUT! SOVIETICI. După cum transmite agenția T.A.S.S., prin- tr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., pentru realizarea zborului orbital la bordul navei cosmice „Soiuz T-8", cosmo- nauților Vladimir Titov, Aleksandr Serebrov și Ghenadi Strekalov le-a fost conferit „Ordinul Lenin". Zborul navei cosmice „Soiuz T-8" a avut loc în luna aprilie a acestui an.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, M. Fabian, transmite : La Moscova au fost semnate două acorduri guvernamentale de colaborare româno- sovietică în domeniul industriei aeronautice. Documentele stabilesc colaborarea între cele două părți în fabricarea de motoare de aviație.
phenian ■■ Conferința mondială a ziariștilor

------------------------------------- _> J

Declarația adoptată de participant în problemele asigurării păcii 
și securității popoarelorPHENIAN 7 (Agerpres). — în capitala R.P.D. Coreene s-au încheiat lucrările Conferinței mondiale a ziariștilor împotriva imperialismului, pentru prietenie și pace, la care au participat 169 de delegații din 118 țări, precum și reprezentanții a 17 organizații internaționale.Din România a participat o delegație a Consiliului ziariștilor, condusă de Ion Cumpănașu, președintele consiliului, director general al Agenției române de presă Agerpres.Participanții au adoptat prin consens o declarație în problemele păcii și securității popoarelor.Ziariștii progresiști din întreaga lume — se spune in declarație — sînt chemați să se angajeze în mod hotărît, printr-o activitate publicistică dinamică, în lupta sacră a popoarelor iubitoare de pace, sub deviza „Să ne opunem războiului și să apărăm pacea !“, să se mobilizeze împotriva politicii imperialiste de a- gresiune și război. în acest scop, ziariștii sînt chemați să dezvăluie în fața întregii lumi pe cei care pre-

JAPONIA

Implicații ale dificultăților din industria oțeluluiTOKIO 7 (Agerpres). — „Kawasaki Steel Corp.", al patrulea producător de oțel din Japonia, a anunțat că, datorită prelungirii recesiunii, intenționează să reducă forța de muncă utilizată cu 13 la sută — ceea ce reprezintă circa 4 000 de oameni — în următorii trei ani.„Sumitomo Metal Industries", al treilea producător, precizase, ante

POLIȚIA VEST-GERMANA a operat descinderi la sediile a peste 250 de firme din construcții, din R.F. Germania și străinătate, și a efectuat cinci arestări, după descoperirea unei rețele internaționale de traficanți de muncitori imigrați ilegal — relatează agenția Reuter. Se precizează că această rețea a încasat milioane de mărci vest-germane 'furnizînd mii de muncitori, in special britanici și olandezi, firmelor vest-germane de construcții, pe care i-a introdus ilegal în R.F.G.
CAPTURA. Autoritățile vamale 

franceze au descoperit și confiscat, 
la postul de frontieră Saint Louis, 
de la granița dintre Franța și Elve
ția, cantitatea de 40 kilograme de 
aur, în lingouri de cite un kilogram, 
ascunsă în interiorul a. două auto
mobile, în care călătoreau cinci

Din partea română, acordurile au fost semnate de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iar din partea sovietică — de I. P. Riabov, președintele Comitetului de stat pentru relațiile economice externe de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

gătesc războiul, care atentează la viața pașnică a popoarelor, la dezvoltarea lor liberă și independentă. Ziariștii progresiști au misiunea de a milita' pentru unirea tuturor forțelor care doresc pacea — indiferent de convingerile lor politice și religioase, de sistemele sociale cărora le aparțin — într-un front comun antiimperialist și antirăzboinic. Conferința face apel la toți ziariștii lumii de a sprijini popoarele oprimate, toate popoarele care luptă pentru dobîndirea și menținerea independenței lor naționale, împotriva politicii de dominație și aservire, de amestec în treburile interne.Conferința a adoptat, de asemenea, un apel către ziariștii din întreaga lume, prin care aceștia sînt chemați ca, prin scrisul lor, să sprijine cauza dreaptă a poporului coreean pentru retragerea trupelor americane din Coreea de Sud și reunificarea pașnică și democratică a patriei, denun- țînd și condamnind ,manevrele de creare a două Corei.Totodată, a fost adoptată o scrisoare de solidaritate cu lupta ziariștilor din Coreea de Sud.

rior, că va proceda, de asemenea, la concedierea, a circa 4 500 de salariați, măsuri care, după cum se arată la Tokio, vor contribui la sporirea ratei șomajului in țară.Se anticipează că producția anuală de oțel a Japoniei va rămîne, în următorii 3—4 ani, sub 100 milioane tone. Ea a coborit sub acest nivel în 1982, pentru prima dată după 11 ani.
persoane, ce au fost reținute pen
tru cercetări. In legătură cu această 
tentativă de contrabandă, agenția 
United Press International aminteș
te că, în ultimii ani, autoritățile 
franceze au înăsprit controalele la 
punctele de frontieră, pentru a îm
piedica tentativele de scoatere ili
cită a capitalurilor din țară.

INUNDAȚII ÎN ARGENTINA. Provincia estică argentiniană Entre Rios este izolată de vestul țării, după ce ultimele legături rutiere ale regiunii peste sau pe sub fluviul Parana au fost tăiate — informează agenția Reuter. S-a precizat că podul peste fluviu ce asigura legătura dintre orașele învecinate Parana și Santa Fe s-a prăbușit, iar tunelul din zonă de sub albia fluviului a devenit inutilizabil în urma blocării uneia dintre intrări de către apele revărsate.
O FURTUNA PUTERNICA s-a 

abătut asupra zonei londoneze, 
unde ploaia, abundentă a provocat 
creșterea accentuată a nivelului 
Tamisei și inundarea unor artere 
de circulație, soldată cu perturba
rea traficului în unele cartiere ale 
capitalei britanice — relatează a- 
gențiile Reuter și United Press 
International.

Addis Abeba-orașul
!

celei mai lungi primăveri

ORIENTUL MIJLOCIU

Addis Abeba ne întîmpină cu o boare plăcută, de primăvară. Nu trebuie să uităm, firește, că ne aflăm in cea mai înaltă capitală din Africa, Ia peste 2 450 de metri altitudine. într-un loc în care munții, temperînd influența climei ecuatoriale, ordonează în așa fel anotimpurile incit primăvara durează a- proape nouă luni pe an. într-un loc in care relieful dominat de piscurile înalte ale munților Entoto transformă așezarea într-o adevărată' fortăreață naturală.în inima legendarei țări a reginei din Saba, Addis Abeba este un oraș cu peste un milion de locuitori, poate cea mai tînără, dar și cea mai expansivă așezare a Etiopiei. Cu o sută de ani în urmă aici nu era decit fundul unei depresiuni montane, relativ sărace în vegetație și practic inabordabilă în sezonul ploildr. Plantarea masivă a eucalipților și palmierilor a produs asanarea locului și vasta căldare străjuită de munți a devenit, încetul cu încetul, o imensă grădină. Numele orașului a fost mai întîi un adjectiv, Addis, ceea ce înseamnă „nouă". Apoi, cînd așezarea a început să cîștige in frumusețe, i s-a .adăugat cuvîntui Abeba,, ceea ce în limba localnicilor (ahmara) înseamnă floare. O floare întinerită prin revoluția care la 12 septembrie 1974 a pus capăt regimului feudal prelungit în această țară pînă.la începutul ultimului sfert de veac al secolului nostru.Nu există oraș, se știe, care să nu aibă simbolurile sale. Și Addis Abeba are numeroase asemenea Simboluri. Unele dintre ele stau mărturie atașamentului deosebit al acestui curajos popor la valorile independentei, neatârnării și suveranității naționale. Un obelisc impunător din chiar centrul modern aî orașului numit foarte sugestiv „Arat Kilo" (kilometrul patru) imortalizează victoria obținută, în 1896, la Adua, asupra trupelor co

loniale italiene, care au vrut să-și extindă dominația și aici. Altele vorbesc despre vocația internațională a Addis Abebei, în continuă creștere în acești din urmă ani. Oricine poposește aici nu poate să nu fie impresionat de somptuosul edificiu al „Casei Africii", locul unde a luat naștere in urmă cu două decenii Organizația Unității Africane. Dominind orașul de pe una din co-
Insemnări de călătorie 

din Etiopia

linele populate cu clădiri moderne, „Casa Africii" este, totodată, locul de desfășurare a numeroase întîlniri și conferințe internaționale.Noi simboluri au înflorit în capitala etiopiana după revoluția din 1974. Cuprinzătorul lor evantai a început cu denumirile, cu numele de străzi, bulevarde, de construcții importante, continuînd cu atribuirea ..unor, finalități diferite întregului complex administrativ al- capitalei. Cele două palate existente înainte de revoluție au devenit, primul, sediul Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, organismul care și-a asumat sarcina scoaterii Etiopiei din epoca medievală, a u- nei rapide și intense modernizări, iar cel de-al doilea, străjuit de Iei de piatră la intrare, servește acum drept sediu pentru manifestări oficiale, unde se primesc, de exemplu, scrisorile de acreditare ale ambasadorilor străini.Dar cel mai nou și mai inedit reper al Addis Abebei este de cîțiva ani Piața Revoluției. Amenajată în formă de hemiciclu, c.u trepte din piatră, vasta arenă se. află în punctul de unde se bifurcă cele 

două bulevarde principale ale o- rașului. Din această piață au fost anunțate in ultimii ani programe politice și economice de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea viitoare a țării.„Etiopia Tikdem" — Etiopia în primul rind. Dq nenumărate ori a răsunat in Piața Revoluției această lozincă ce sintetizează orientarea tuturor reformelor inițiate de autoritățile de la Addiș Abeba. Victoria revoluției a permis declanșarea unui' complex proces de schimbări economico-sociale, de creare a unor instituții democratice. Noile autorități au decretat naționalizarea marilor întreprinderi industriale, instituțiilor bancare, transporturilor și comunicațiilor. Au fost create comitete de oameni ai muncii, care au preluat jconducefea și controlul procesului de producție. Transformări sociale adinei au fost realizate și la sate, unde trăiește aproape 90 la sută din populație. Ca urmare a aplicării reformei agrare, marile latifundii au fost lichidate, iat în locul lor au fost create ferme de stat, asociații și cooperative țărănești. în februarie 1979, în Piața Revoluției a fost lansată „Campania națională revoluționară pentru dezvoltarea'economică și culturală", acțiune de anvergură, care constituie o etapă superioară în procesul transformărilor sociale din ■: viața etiopiana. Aceasta este noua etapă în lupta cu subdezvoltarea, cu greaua moștenire a trecutului.în spiritul politicii sale consecvente de prietenie și solidaritate cu popoarele continentului african, țara noastră a salutat cu căldură revoluția poporului etiopian. Opțiunea și dorința poporului etiopian de a păși pe calea dezvoltării socialiste reprezintă, fără îndoială, un factor important atît pentru Etiopia, cit și pentru celelalte popoare africane.Pe fondul unor vechi și trainice legături de prietenie, in ultimii ani

HHg

„Casa Africii" din Addis Abebaraporturile româno-etiopiene au cunoscut o nouă și puternică dezvoltare. O expresie grăitoare a a- cestui curs pozitiv o constituie rezultatele fructuoase ale întîlnirii la nivel înalt româno-etiopiene de la București, de la sfîrșitul anului 1978. Convorbirile cu acel prilej dintre președintele României socialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei socialiste, locotencnt-colonel Mengistu Haile Mariana, s-au materializat intr-o serie de importante documente și înțelegeri, printre care Declarația Republicii Socialiste România și Etiopiei socialiste, Acordul de cooperare economică și tehnică și Acordul de credit, care au deschis largi posibilități de adîncire a conlucrării dintre cele două țări și popoare. în conformitate cu hotărîrile adoptate la nivel înalt, prima reuniune a Comisiei mixte guvernamentale româno- etiopiene de colaborare economică și tehnico-științifică, ce și-a desfășurat lucrările vara trecută la București, a analizat posibilitățile dezvoltării cooperării dintre cele două țări în domeniile industriei, energiei, minelor și în alte sectoare de interes reciproc. De asemenea, au fost stabilite măsuri concrete pentru lărgirea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri.

Pe plan internațional, cele două țări se pronunță pentru soluționarea in interesul tuturor popoarelor a marilor probleme ale lumii contemporane, cum sînt : înfăptuirea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, așezarea relațiilor dintre toate statele exclusivpe baza principiilor dreptului internațional, asigurarea dreptului tuturor popoarelor de a propriile destine. în România și Etiopia fructuos în cadrul „Grupului celor 77“ și internaționale, alături lelalte state iubitoare
fi stăpîne pe acest scop, conlucrează O.N.U., al în alte foruri de toate cede pace dinlume.Sînt realități ce se constituie într-un fundament trainic pentru lărgirea și: diversificarea in continuare a legăturilor bilaterale, ca și în sfera vieții internaționale, spre binele reciproc, al Cauzei păcii și colaborării internaționale. Nu încape îndoială că apropiata vizită pe care urmează să o efectueze în Etiopia președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va marca un moment deosebit pe această cale, va deschide noi și largi perspective pentru dezvoltarea prieteniei’ și colaborării româno-etiopiene.

Radu BOGDAN

BEIRUT 7 (Agerpres). — Locuitorii palestinieni din Nablus — Cisiordania — au organizat o demonstrație de protest împotriva practicilor represive ale autorităților isrâeliene de ocupație, informează agenția WAFA. în urma acestei acțiuni, arată agenția, trupele isrâeliene au impus restricții de circulație în mai multe zone ale orașului.
Rasiștii de Ia Pretoria încearcă să instaureze 

nn regim marionetă în NamibiaLUSAKA 7 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) condamnă manevrele autorităților rasiste de la Pretoria menite să ducă la instaurarea unui regim marionetă în Namibia — se arată într-o declarație a reprezentanței de la Lusaka a S.W.A.P.O.Potrivit relatărilor transmise de agențiile de presă, așa-numitul „administrator general" al Namibiei a făcut cunoscut că, intr-un viitor apropiat, autoritățile de la Pretoria vor crea la Windhoek — centrul administrativ al Namibiei — un „Consiliu de Stat" alcătuit din 50 de reprezentanți ai formațiunilor -politice subordonate regimului rasist sud- african. Acest consiliu ar urma să
Agenda valutar-comercială• La bursa din Tokio, cursul dolarului a înregistrat, joi, un recul față de yenul japonez, paritatea dintre cele două devize fiind, la încheierea tranzacțiilor, de 1 la 239,10 — față .de 1 la 240,25 miercuri seara, informează agenția Kyodo. Tendința de slăbire a cursului monedei americane s-a înregistrat și pe celelalte piețe valutare de schimb. Astfel, la bursa din Londra dolarul a fost cotat la 2,5630 mărci vest-germane, față de 2,5685 ; la 2,1181 franci elvețieni, față de 2,1250 ; la 2,8595 guldeni olandezi, față de 2,8762. De asemenea, cursul dolarului a înregistrat un recul în raport cu lira sterlină, francul francez, dolarul canadian și alte devize occidentale. • în schimb, cursul aurului a crescut. La bursa din Ziirich, de pildă,

DAMASC 7 (Agerpres). — Autoritățile isrâeliene de ocupație au emis o ordonanță privind confiscarea a circa 3 000 hectare de teren aparținînd locuitorilor palestinieni din satele Kobar și Beit Illo, districtul Ramallah, informează agenția WAFA. Locuitorii palestinieni au declarat că se vor opune prin toate mijloacele acestei măsuri abuzive.

prezinte „propuneri generale" în privința caracterului și funcțiilor viitorului guvern provizoriu al Namibiei.Beneficiind de sprijinul unor formațiuni politice marionetă, regimul minoritar sud-african, in încercarea de a-și realiza planurile de perpetuare a dominației asupra Namibiei, recurge, totodată, la sprijinul corporațiilor transnaționale care operează pe teritoriul namibian, secătuind bogățiile naturale ale Namibiei. Interesate in continuarea activității in Namibia, de pe urma căreia obțin profituri fabuloase, corporațiile transnaționale subvenționează acțiunile regimului rasist de la Pretoria menite să ducă la instaurarea unui regim neocoloniai in Namibia.
uncia de metal galben a fost cotată la 414,30 dolari, față de 411,00 dolari, miercuri seara, la închiderea tranzacțiilor, iar la bursa ’londoneză, prețul unciei a crescut de la 411.50 dolari la 414,25. • Banca Mondială a anunțat că a redus rata dobînzii percepute la împrumuturile acordate țărilor în curs de dezvoltare' pentru a doua oară de cînd a adoptat o politică a ratei variabile a dobînzilor, anul trecut, informează agenția Associated Press. Rata anuală la împrumutulrle făcute în a doua jumătate a acestui an a fost stabilită la 10,47 la sută, față de 10,97 la sută, cit era în primul semestru, s-a anunțat la sediul băncii din Washington. Anul trecut, Cînd s-a adoptat noua politică, rata dobînzii era de 11,43 la sută.
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