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înscriind, un nou și important moment în evoluția ascendentă
a conlucrării multilaterale româno-egiptene, ieri

S-a încheiat vizita BfiâB fe prietenie a presedhiiehii
bpuHcii Arabe Eft Mohamed Hosni Mubarak
Plecarea
din Capitală
Vizita oficială de prietenie efec
tuată in țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
de președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și
doamna Suzanne Mubarak s-a în
cheiat simbătă, 11 septembrie.
Noul dialog româno-egiptean la ni
vel înalt, înțelegerile convenite cu
acest prilej se înscriu în contextul
relațiilor tradiționale de prietenie
statornicite intre țările și popoarele
noastre, ca un moment deosebit de
important în dezvoltarea colaborării
pe multiple planuri dintre România
și Egipt. în intensificarea conlucrării
lor pe arena internațională.
Solemnitatea plecării distinșilor
oaspeți a avut loc pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele
de stat ale Republicii Socialiste
România și Republicii Arabe Egipt.
Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak, încadrate de drapelele de stat
ale celor două țări. Pe mari pancarte,
in limbile română și arabă erau în
scrise urările : ,.Trăiască pacea, prie
tenia și colaborarea dintre toate po
poarele lumii !“, „Să se dezvolte rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și
Republica Arabă Egipt, în interesul
ambelor popoare, al cauzei păcii,
securității și cooperării in întreaga
lume !“.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohamed Hosni Muba
rak, tovarășa Elena Ceaușescu și
doamna Suzanne Mubarak au sosit
impreună la aeroport. Sosirea celor
doi șefi de stat a fost salutată cu urale și ovații de reprezentanții popu
lației Capitalei, care au dat expresie
sentimentelor de prietenie ce leagă
cele două popoare, dorinței lor de a
dezvolta în continuare colaborarea
româno-egipteană. în această atmo
sferă caldă, prietenească s-a desfășu
rat ceremonia plecării oaspeților
egipteni.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Arabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România, în timp ce.
in semn de salut, au fost trase 21 de
salve de artilerie. Președinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak au salutat drapelul de stat
al Republicii Socialiste România și
au trecut în revistă garda de onoare.
La aeroport erau prezenți șefi de
misiuni diplomatice din țări africane.
în continuare, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni
Mubarak, și doamna Suzanne Muba
rak și-au luat rămas bun de la tova
rășii Constantin Dăscălescu, Ștefan

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația președintelui
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mîine sosește
în tara noastiă, într-o vizită oficială de prietenie, președintele Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu
Shagari.

Alhaji Shehu Aliyu Shagari s-a
născut in luna mai 1925. in satul Sha
gari, statul Sokoto, din vestul Nigeriei.
A absolvit, in 1945, Școala superioară
de pedagogie. în anii următori func
ționează ca profesor în diferite școli
și institute tic invățămint superior.
începe de timpuriu activitatea po
litică. în anul 1945 fondează Consi
liul Social al Tineretului, organizație
care, in anii următori, a inițiat
ample acțiuni împotriva domi
nației străine.
Amplificarea crescindă a miș
cării de eliberare determină ad
ministrația colonială britanică
să acorde o autonomie limitată,
permițînd instituirea unor orga
ne administrative locale, precum
și organizarea de alegeri. La
scrutinul legislativ din 1956,
Shehu Shagari este ales deputat
în Camera Reprezentanților a
Federației Nigeriei, desfășurînd
o amplă activitate de „nigerianizare" a serviciilor publice, în
scrisă în acțiunile ce au prece
dat proclamarea independenței,
îndeplinește apoi funcțiile de
ministru interimar al comerțului
și industriei și de ministru al
dezvoltării economice. în 1959
este reales deputat în Parlamentul Federal.
în anii care au urmat; obținerii. Ia 1 octombrie 1960, a independenței țării, Shehu Shagari
deține diferite funcții iministeriale.
în 1970 este desemnat comi
sar federal pentru dezvoltare și
reconstrucție economică, iar din
anul următor — pînă în 1975 —
îndeplinește funcția de ministru
de finanțe. în această perioadă
făcut parte, de asemenea, din or
nismele conducătoare ale Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și Fondului Monetar In
ternațional. în intervalul 1976—1979
a fost președintele Autorității pentru
dezvoltarea urbană a statului Sokoto,
în semn de omagiu pentru activita
tea desfășurată pe plan organizato
ric și administrativ, precum și pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea
educației și învâ'țămîntului in Nige
ria. Universitatea ..Ahmadu Bello"
ii conferă, in decembrie 1976. titlul
onorific de doctor în științe juridice.
Alhaji Shehu Shagari este unul
din membrii fondatori ai Mișcării
Naționale, organizație care devine
apoi Partidul Național a! Nigeriei.
în decembrie 1978 a fost desemnat
candidat la alegerile prezidențiale
din partea Partidului Național, iar ir)
august 1979, ca o încununare a înde
lungatei și neobositei sale activități
pe plan politic, va fi ales în funcția
supremă, in stat..

Prestigios om de cultură al tării
sale, Alhaji Shehu Shagari scrie
versuri in limba hausa.
Animat de sentimente de prietenie
față de popoarele Africii, solidar cu
lupta lor pentru consolidarea inde
pendenței. poporul român urmărește
cu viu interes eforturile poporului
nigerian pentru dezvoltare economi
că și socială. între România și Ni

geria. intre popoarele celor doua
țări s-au statornicit și dezvoltat re
lații de prietenie și colaborare, baza
te pe respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității naționale,
egalității în drepturi și avantajului
reciproc.
O contribuție esențială la adîncirea și amplificarea relațiilor dintre
țările si popoarele noastre au adus-o
convorbirile la cel mai inalt nivel,
desfășurate la București și Lagos,
care au constituit momente de re

Mîizte, în jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu
Shagari, care, la invitația președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va
eiectuu o vizită oiiciată de prietenie în țara noastră.

BICAZ: Combinatul de lianți și azbociment a îndeplinit planul

Voitec. Ion Dincă, Ludovic Fazekas,
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană,
Ștefan Andrei, Suzana Gâdea, Ana
Mureșan, de la celelalte persoane ofi
ciale române aflate la aeroport.
Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat
rămas bun de la oficialitățile egip
tene care l-au însoțit pe șeful statu
lui egiptean in vizita in. țara noastră.
La ceremonia plecării erau de față
ambasadorul României la Cairo. Ion
Iosefide, și ambasadorul Egiptului
la București, Mohamed Wafik Hosny.

' La scara avionului, președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni
Mubarak și-au strîns cu căldură
miinile, s-au îmbrățișat. Tovarășa
Elena Ceaușescu adresează, la rindul
său. cuvinte de rămas bun președin
telui egiptean. Cu aceeași cordialita
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat
rămas bun de la doamna Suzanne
Mubarak.
Un grup de copii au oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pre
ședintelui Mohamed Hosni Mubarak,

tovarășei Elena Ceaușescu și doam
nei Suzanne Mubarak frumoase bu
chete de flori.
Dind glas satisfacției 'pentru rezul
tatele pozitive ale acestei vizite, nu
meroșii cetățeni aflați pe aeroport au
aplaudat cu însuflețire, au ovaționat
îndelung pentru continua dezvoltare
a prieteniei româno-egiptene, in fo
losul ambelor popoare, al cauzei pă
cii, securității și cooperării în întrea
ga lume.
v
La ora 8,30, aeronava prezidențială
a decolat.

ferință în istoria colaborării bilate
rale pe multiple planuri. Ambele părți
și-au exprimat satisfacția pentru
cursul ascendent al raporturilor de
cooperare, evidențiind, totodată, că
există posibilități de sporire a schim
burilor comerciale, de intensificare
și diversificare a colaborării econo
mice. în .același timp, acest dialog a
avut ample semnificații pe planul
vieții internaționale, demonstrînd
voința celor două națiuni de a
contribui la edificarea unei lumi
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.
în telegrama adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui Alhaji Shehu Shagari
cu prilejul sărbătorii naționale
a Republicii Federale Nigeria
se arată : „Exprim încrederea
eă relațiile bune de prietenie,
cooperare și solidaritate exis
tente intre țările noastre vor
continua să se dezvolte pe aceeași linie ascendentă, în folo
sul popoarelor român și nige
rian, al cauzei păcii, colaborării
și înțelegerii internaționale".
„Nutresc speranța sinceră că,
în anii ce vor urma, relațiile
excelente și foarte amicale care
există in mod fericit între Ni
geria și România vor continua
■ să se consolideze, pe baza in
tensificării colaborării politice
și economice în foripe concrete
pe plan bilateral", se spune, în
tre altele, în mesajul adresat
președintelui Nicolae Ceaușescu
cu prilejul sărbătorii naționale
a României de președintele
Shehu Shagari.
Avînd convingerea că vizita în
România a înaltului oaspete din Ni
geria. convorbirile ce vor avea loc
cu acest prilej vor reprezenta o
nouă contribuție la cauza apropierii
dintre cele două popoare și. în ace
lași timp, la cauza păcii și colaborării
internaționale, poporul român il intimpină pe președintele Alhaji Shehu
Shagari cu sentimente de profundă stimă și prietenie, adresîndu-i
tradiționalul salut de „Bun venit !“

pe trei trimestre
Sporindu-și
eforturile pentru
ale anului. Pînă Ia sfirșitul acestei
creșterea necontenită a indicilor
luni — în care se aniversează și 3
de utilizare a tuturor agregatelor
decenii de la intrarea în funcțiune
și liniilor de fabricație pentru va
a primei linii de fabricație a com
lorificarea tot mai deplină a capa
binatului bicăzean — cimentiștii dc
cităților de producție.
colectivul
aici vor realiza o producție supli
Combinatului de lianți și azboci
mentară de cel puțin 2001)00 tone
ment din Bicaz a înregistrat up
succes deosebit — realizarea cu S de ciment, cantitate cu care se pot
săptâmîni mai devreme a produc construi 13 500 de apartamente. (O.
ției fizice planificate pe 3 trimeotic Blagovici).

BACĂU : Apartamente peste prevederi
în orașele și centrele muncitorești
au fost inălțate și alte obiective
din județul Bacău au fost construite social-culturale : școli, grădinițe, ci
și predate beneficiarilor, de la în nematografe, dispensare, magazine.
ceputul anului și pină acum, blocuri Alte circa 2 000 de apartamente se
de locuințe care însumează aproape
2 600 de apartamente, cu 200 de a- află in diferite stadii de construcție
partamente mai mult decit preve și vor fi predate „la cheie" pină la
derile' planului. Odată cu acestea, finele anului. (Gh. Baltă).

MUREȘ: însemnate sporuri
de producție

Datorită preocupărilor stărui
toare in direcția reducerii chel
tuielilor materiale de producție,
colectivele de oameni ai muncii
din industi ia județului Mureș
au reușit, in perioada care a tre
cut din acest an, să reducă chel
tuielile materiale cu 4.8 lei la
1 000 lei producție-marfă, ceea
ce înseamnă economisirea, la
acest indicator, a 51 milioane lei.
Aceasta echivalează cu realiza
rea. peste sarcinile de plan, din
materialele economisite, a 232
mașini de țesut, sau 4 254 gar
nituri de mobilă. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire la dezvoltarea în continuare a cooperării dintre
Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt
pe plan bilateral și în viața internațională

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România
a președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak
în pagina a lll-a

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak,
in urma convorbirilor care au avut loc in Româ
nia in perioada 8—10 septembrie 1982,
exprimind satisfacția țărilor lor pentru cursul
ascendent al raporturilor tradiționale de priete
nie și cooperare statornicite intre popoarele ro
mân și egiptean și întemeiate pe sentimente de
stimă, încredere, înțelegere și avantaj reciproc,
încredințați că intensificarea in continuare a
cooperării dintre Republica Socialistă România
și Republica Arabă Egipt in toate domeniile de
interes comun răspunde aspirațiilor de progres,
prosperitate și dezvoltare independentă a celor
două popoare prietene și contribuie, totodată, la
consolidarea solidarității și unității de acțiune
a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor neali
niate, a țărilor mici și. mijlocii, a tuturor po
poarelor, in lupta lor comună pentru pace, in
dependență națională și înțelegere in întreaga
lume,
hotăriți ca, în 'condițiile complexe și contra
dictorii ale lumii contemporane, să-și aducă in
continuare o contribuție activă la reducerea în
cordării existente in lume, la soluționarea exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor conflictuale și a celorlalte probleme cu care este
confruntată omenirea, la înfăptuirea dezarmării
generale, și in primul rind a dezarmării nuclea
re, la eliminarea subdezvoltării și instaurarea
noii ordini economice internaționale, la lupta
împotriva politicii de dominație și opresiune,
împotriva apartheidului și a discriminării rasia
le, la democratizarea întregii vieți internaționale,
reafirmind convingerea țărilor lor că rapor

turile dintre state trebuie să fie întemeiate ex
clusiv pe principiile respectării stricte a inde
pendenței, suveranității naționale și integrității
teritoriale, deplinei egalități in drepturi, ne
amestecului în treburile interne, neutilizăr:i
forței sau a amenințării cu forța, avantajului
reciproc,
reamintind importanța deosebită și actua
litatea permanentă a principiilor și a ce
lorlalte prevederi înscrise iu Declarația solemnă
comună a Republicii Socialiste România și Re
publicii Arabe Egipt, semnată la București, Ia
30 iunie 1974, ca și in celelalte documente româ
no-egiptene convenite la cel mai înalt nivel,
reamintind, totodată, atașamentul României
și Egiptului la normele de drept interna
țional, Ia scopurile și principiile Cartei Națiuni
lor Unite,
Declară următoarele :

I
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Mohamed Hosni Mubarak dau expresie deplinei
satisfacții a țărilor lor față de extinderea per
manentă a raporturilor tradiționale dc prietenie
și conlucrare rodnică dintre România și Egipt
pe plan politic, economic, tehnico-științific, cul
tural și alte domenii de interes reciproc, pre
cum și față de amplificarea conlucrării dintre
ele în viața internațională. în acest cadru, am
bele părți evidențiază importanța deosebită a
intilnirilor și convorbirilor româno-egiptene la
nivelul cel mai înalt, care dau noi impulsuri și
dimensiuni dezvoltării cu succes a raporturilor
dintre cele două state, in conformitate cu inte

resele fundamentale de dezvoltare liberă, inde
pendentă. ale popoarelor român și egiptean
prietene, in beneficiul cauzei generale a păcii,
înțelegerii, securității și colaborării în Orientul
Mijlociu, in Europa și in întreaga lume.
Cei doi șefi de stat apreciază că experiența
dezvoltării relațiilor româno-egiptene confirmă
pe deplin convingerea lor că raporturile dintre
toate statele lumii, indiferent de regimul lor so
cial și politic, pot și trebuie să fie statornic în
temeiate pe principiile deplinei egalități în
drepturi, al respectului strict al independenței
și suveranității naționale, al integrității terito
riale, al neamestecului în treburile interne, al
dreptului fiecărui popor de a participa Ia rezol
varea problemelor internaționale de interes
comun.
Cei doi președinți consideră că intensificarea
schimburilor comerciale și amplificarea coope
rării economice constituie factori de importanță
primordială pentru extinderea și aprofundarea
prieteniei dintre cele două țări și popoare. Examinind stadiul raporturilor economice bilatera
le, ei constată că acestea au înregistrat in ulti
mii ani o dezvoltare deosebită, ca urmare — in
primul rînd — a aplicării hotăririlor și înțelege
rilor stabilite la cel mai înalt nivel, și își ex
primă deplina satisfacție pentru îndeplinirea cu
succes a nivelului volumului schimburilor co
merciale de 500 milioane dolari stabilit pentru
anul 1980.
Pornind de la rezultatele obținute pină in pre
zent, cei doi șefi de stat hotărăsc să fie conti
nuate și intensificate eforturile pentru creșterea

(Continuare in pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Arabe Egipt
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Prezentată la Forumul național
. al pionierilor, desfășurat la TiImișoara, mașina a fost distinsă
cu „Marele premiu colectiv".
Cine sint autorii ei ? Pionierii
ILiviu Colac, Laurențiu Diaconu,
Marcel Butna.ru, Laurențiu Fantu, Audi Drob și Stelian Sidor,
împreună cu maistrul instructor
iTrofin Manoliu, toți din Boto
șani. '
Și încă o precizare : acești copii au „moștenit" pasiunea teh
nicii de la tații lor — toți meca
nizatori agricoli.

I Au înflorit, din

nou, magnoliile

In curtea locuinței profesoru
lui inginer Gheorghe Ieremi de
pe strada Bujorului din Satu
Mare se află un arbore — mag
nolia — mai puțin obișnuit. In
acest an, el a înflorit... a treia
oară. Prima dată, in aprilie, apoi
in iulie,, iar acum in septembrie.
Cineva observa că magnolia s-a
luat la întrecere cu frumosul
nume al străzii — Bujorului.
Dar iată că fotoreporterul
Gheorglie lancu a surprins, in
tr-unui din parcurile centrale ale
orașului, și alte magnolii care au
înflorit, acum, in septembrie,
pentru a. doua. oară. Flori ca de
primăvară !

10 000 de
chibrituri

De douăzeci de ani,
nul Costică Teodor, de la Com
binatul de celuloză și liîrtie din
Brăila, iși consacră o parte din
timpul său liber unei statornice
pasiuni : colecționarea de cutii
și etichete de chibrituri. Numă
rul pieselor a ajuns acum la
10 000. Sint etichete și cutii de
chibrituri din numeroase țări, de
diferite forme, culori, dimen
siuni. Unele datează de peste o
jumătate de veac, iar altele abia
au intrat in circuitul comercial.

Veteranii
acvariului

cei 13 milioane de
care au trecut pragul
din Constanța știu că
cei peste 5 000 de „pen
sionari" aflați in bazinele dioramice de aici există și pești de o
vîrstă cu acvariul. Adică, de aproape un sfert de veac I Intre
aceștia se află sturioni, care aveau in 1958 doar cîțiva centi
metri lungime, iar acum au ajuns la 2 metri și la 20 de kilo
grame, constituind puncte de
mare interes și atracție. De aceeași virstă sint și anghilele,
care, prin condiția lor naturală,
migrează in alte mări, dar de
data aceasta au rămas definitiv
la Constanța, unde au crescut
cu mai bine de un metru fie
care. O singură dată s-a intimplat să găsească o portiță de ie
șire din bazin, dar au nimerit
in depozitul acvariului, de unde
au făcut imediat cale întoarsă.
Rubrica realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

culii pentru sămînță. De bună sea
mă, din modul în care se muncește
în aceste cooperative agricole au de
învățat și unitățile din celelalte zone
ale județului.

LEGUME L E
Roadele grădinilor
în întregime valorificate!

ARAD:

•
Știre tip telex : utilajul pe
Icare-l vedeți in imagine poar
tă denumirea de „Mașină agrico
lă universală". Întrebare: de ce
numaidecit „universală"? Cu
foarte mici modificări, această
mașină fertilizează, seamănă,
prășește. Ea este folosită mai
Sales- pe terenuri mici, acciden
tate, inaccesibile mecanizării.

Recoltarea culturilor de toamnă

.<____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O mărturie a rodului bogat din
grădinile județului Arad o constituie
mai ales abundența de legume pe
piețele și magazinele orașelor arădene. Grădinile au rodit îmbelșugat
și pentru că a fost un an agricol mai
bun, dar și pentru că în județul Arad
s-au produs în ultimul timp multe
schimbări in bine, în organizarea și
coordonarea activității acestui sec
tor. Drept argument vom arăta
doar că în trei ani producția de le
gume a județului Arad s-a triplat ;
față de 70 000 tone legume cit s-a li
vrat la fondul de stat în anul 1979,
în acest an se scontează pe o canti
tate de cel puțin 206 000 tone. De
fapt, realizările la zi depășesc cu
30 000 tone cantitățile totale livrate în
anul 1979. Directorul trustului horti
col, tovarășul Ion Țirlea, aprecia însă
că în grădini există cel puțin încă
tot pe atîtea legume.
în marile grădini de legume și
fructe ale Aradului — cele din bazi
nele Curtici, Chișineu-Criș, Horea,
Lipova, Vinga, Pecica și Nădlac —
se aflau la cules sute și sute de oa
meni. Dar ritmul zilnic de recoltare
nu poate depăși 1 100 tone, pentru
că doar atîta este cantitatea maximă
ce se poate valorifica în stare proas
pătă pentru consumul curent și in
dustrializare. Probleme mai deosebite
se ridică în legătură cu valorificarea
celor 60 000 tone tomate, din care
foarte multe au ajuns acum la ma
turitate. Există, ce-i drept, încheiate
unele contracte cu întreprinderile de
profil din județele Hunedoara, Mara
mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, dar
se pare că aceste întreprinderi au
reușit să producă pe plan local toma
tele de care au nevoie, de vreme ce
nu solicită alte legume decît ardei,
vinete și ceapă. Dar chiar dacă
aceste unități beneficiare și-ar pre
lua cantitățile de legume stabilite,
tot ar mai rămîne în județul Arad,
fără desfacerea asigurată, cel puțin
15 000—20 000 tone tomate, 15 000 tone
varză, 6 300 tone fasole verde și 1 500
tone castraveți. Nu este căderea
noastră să apreciem dacă în județul
Arad se cultivă mai multe legume
decît ar trebui în mod normal. Ceea
ce putem spune însă este că la aceas
tă dată sint probleme destul de mari
cu valorificarea producției. Aducem
în discuție această problemă tocmai
pentru faptul că în situația Aradu
lui, cu asemenea supraproducții de
tomate, se află și alte județe.
Pornind de la abundență de legume
din grădinile arădene, am urmărift ce
se întreprinde pe plan local pentru
valorificarea corespunzătoare a aces

tora. Ne-am propus ca prim punct de1
documentare întreprinderea de con
serve de legume „Refacerea" Arad.
Ceea ce impresionează aici este or
dinea desăvîrșită. De . la. direc
torul întreprinderii, tovarășul Liviu
Derban, aflăm că fabrica lucrează la
noua sa capacitate, sporită conside
rabil după transformările care au
avut loc în ultimul timp. Lipsa am
balajelor a constituit și constituie
încă o problemă, dar, spre deosebire
de alte locuri, oamenii de aici nu au
așteptat ba totul să fie rezolvat pe
plan central. Cu sprijinul direct al
comitetului județean de partid, pe tot
parcursul iernii și primăverii, în ju
deț s-a desfășurat o amplă campanie
de colectare a ambalajelor, care s-a
soldat cu achiziționarea a 4 milioane
borcane. O bună parte din cele 5 050
tone pastă de tomate, ce se produce
în acest an, va fi depozitată în bu
toaie, dar s-a găsit și posibilitatea de
a fi conservată în camere frigorifice.
O noutate o constituie în județul
Arad modul în care se asigură apro
vizionarea fabricii cu materie primă,
mai precis cu tomate. Din cele 500
tone roșii, cît prelucrează aceasta pe
zi, 200 tone sînt aduse la fabrică in
cisterne anume construite, după ce
roșiile au fost prelucrate în cîmp, .sub
formă de pulpă. Este vorba, de fapt,
de montarea în fermele de legume a
30 de instalații de produs pulpă de
tomate, instalații care nu reprezintă
altceva decît prima parte a liniei de
prelucrare a tomatelor, montată în
mod obișnuit în fabrica de conserve.
Nimeni n-a auzit vorbindu-se de
existența unei fabrici de conserve de
legume la Chișineu-Criș pentru sim
plul motiv că așa ceva nu figurează
în statisticile noastre. Și totuși, la
Chișineu-Criș se produc 5 000 tone
conserve de. legume, 1 000 tone pastă
tomate, 2 000 tone răcoritoare și
300 tone legume deshidratate. .Adică
se industrializează producția de legu
me și fructe realizată de cele 24 coo
perative agricole din zona ChișineuCriș. Dincolo de efectele pozitive pe
care le are acest mod de valorificare
pe plan local a întregii producții de
legume și fructe, ceea ce s-a realizat
la Chișineu-Criș. se detașează mai
ales prin modul în care s-a reușit să
se ajungă de la o simplă secție de
murături la o adevărată fabrică de
conserve. Cum s-a ajuns la acest lu
cru ? „Simplu — ne spunea directorul
complexului, Petru Bodonea. Mun
cind și valorificînd superior produc
ția, pentru a cîștiga bani în plus, din
care am construit în fiecare an bite
ceva. In mod treptat am trecut apoi

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

la dotarea capacităților, reușind să
instalăm chiar și o linie de producere
a pastei, ce-i drept de mică capaci
tate. Cînd producția noastră indus
trială a ajuns la cîteva zeci de mili
oane- lei, am atras și atenția organelor
centrale de resort, care ne-au spriji
nit cu fonduri pentru montarea în
acest an a unei noi linii de producere
a pastei de tomate, iar pentru anul
viitor ni s-au alocat fonduri pentru
construirea unei hale moderne de
fabricație". Ce s-a făcut la ChișineuCriș ar trebui să fie mai bine cunos
cut, pentru că acum aceasta este ca
lea care trebuie urmată în realizarea
noilor obiective de investiții în in
dustria de conserve.
.în ce privește problemele valorifi
cării surplusului de legume, ele se
cer bine analizate, pentru a nu se
pierde nimic din producția aces
tui an.
Iosif POP
Tristan MIHUȚA

Dill CÎllip,
direct în depozite

HARGHITA:

în județul Harghita, comandamen
tul pentru agricultură a stabilit mă
suri organizatorice și tehnice pentru
ca strîngerea și depozitarea cartofi
lor să se desfășoare într-un timp
cit mai scurt și fără pierderi. Pen
tru recoltarea cartofilor de pe cele
20 000 hectare cultivate în județ, din
care peste 8 500 hectare în sectorul
cooperatist, au fost pregătite aproa
pe 300 combine și mașini, pe care au
fost montate echipamente adecvate,
în toate unitățile cultivatoare de
cartofi au fost constituite echipe
speciale de încărcători-descărcători,
numărul mijloacelor de transport
angrenate în recoltare fiind in acest
an mult mai mare decit în campa
niile precedente. De asemenea, este
mult mai bună dotarea cu mijloace
mecanice a bazelor de recepție. Tot
odată, s-a asigurat un număr mai
mare de vagoane, astfel incit exis
tă toate condițiile ca. recolta de car
tofi să ajungă cit mai repede în de
pozite și silozuri, precum și la di
verși beneficiari.
De cîteva zile, in unele unități
agricole din județ a început recol
tarea cartofilor de toamnă. Pină în
prezent producția a fost strinsă de
pe aproape 700 hectare, lucrările
fiind avansate în cooperativele agri
cole Sînmartin, Sîncrăieni. Tușnad,
Cozmeni, Sîntimbru și Sînsimion.
Peste tot se urmărește ca recolta să
fie strinsă cu prioritate de pe su
prafețele care în curînd vor fi în-

bacău: Bunii gospodari

nu admit risipa

sămînțate cu cereale păioase. Bună
oară, pe tarlalele cooperativelor agricole din consiliile agroindustriale
Sîncrăieni și Sinmartin am întîlnit
zorind la recoltare peste 5 000 coo
peratori, sprijiniți de un mare nu
măr de elevi și alți locuitori ai sa
telor. Camioanele cu remorci, toate
atelajele existente in raza localități
lor erau dirijate la transportul din
cîmp- al grămezilor de cartofi, astfel
incit nimic să nu dijmuiască recolta
adunată, iar terenurile să fie de în
dată , eliberate, arate și pregătite
pentru insămințările de toamnă.
I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

Ritmic
și la nivelul graficelor
sibiu:

Pregătită cu minuțiozitate din
timp, pe baza măsurilor stabilite de
comandamentul județean pentru agricultură, recoltarea cartofilor se
desfășoară în ritm susținut și bine
organizat în majoritatea unităților
agricole din județul Sibiu. Deși vo
lumul lucrărilor este deosebit de
mare — aceasta și datorită recoltei
bune — printr-o bună folosire a mij
loacelor mecanice și a forței de
muncă, în multe cooperative agri
cole, intre care Arpașu de Jos, Avrig, Porumbacu de Jos, Cîrța, Laslea, Boian, Șeica Mare, în numai
citeva zile viteza zilnică de recolta?
re a ajuns la cea planificată. Dar
pentru ca întreaga producție să fie
pusă la adăpost in cel mai scurt

timp este necesar ca, pe ansamblul
județului, viteza -de recoltare să
crească la cea prevăzută in grafic,
adică la 320 hectare, astfel încit această lucrare să se încheie pînă la
20 septembrie, așa cum s-a stabilit
printr-o decizie a comitetului exe
cutiv al consiliului populai' județean.
După cum ne spunea tovarășul
Gheorghe
Lenghen,
președintele
consiliului uniunii județene a coo
perativelor agricole, cartofii sint re
coltați cu prioritate de pe solele care
urmează să fie însămînțate cu pă
ioase de toamnă. Se ține seama, tot
odată. de gradul de maturizare a tu
berculilor. întrucît unitățile agricole
de pe Valea Oltului au cultivat aproape 1 000 de hectare cu cârtofi,
aici au fost concentrate numeroase
utilaje. Concludent e faptul că cele
8 cooperative agricole cultivatoare
de cartofi din această zonă dispun
de astă-dată de 40 de mașini de re
coltat, iar pentru asigurarea bunei
funcționări a acestora au fost orga
nizate stații service, care acționează
direct în cimp, spre a înlătura ope
rativ orice defecțiuni care apar la
mașini. De asemenea, la strîngerea
recoltei participă mii de oameni,
care adună tuberculii și eliberează
terenurile de vreji și alte resturi ve
getale, pentru a se putea trece la
executarea arăturilor.
Cooperativele agricole din zona
Văii Oltului, cultivatoare de cartofi,
merită evidențiate și prin faptul că
asigură livrarea cu prioritate la fon
dul de stat a tuturor cantităților pre
văzute in contracte. Totodată. în aceste unități sînt puși la adăpost,
imediat după recoltare, toți tuber

în multe unități agricole din jude
țul Bacău se lucrează intens la re
coltarea cartofilor. Pînă in prezent,
suprafețe mai mari au fost recoltate
în fermele I.A.S. Traian, Bacău,
Sascut, în cooperativele agricole din
Fărăoani, Săucești și în asociațiile
legumicole Răcăciuni și Hemeiuși.
Directorul trustului horticol, ingine
rul Silviu Strasser, ne spune că în
acest an s-a cultivat cu cartofi o
suprafață cu 100 hectare mai mare
decit în 1981 și se estimează o pro
ducție bună. Pentru strîngerea și de
pozitarea producției într-un timp cit
mai scurt și fără pierderi au fost
asigurate mașinile de recoltat, mij
loacele de transport, ambalajele ne
cesare.
La ferma Călugăreni, a I.A.S. Tra
ian, bunăoară, se recoltează zilnic
cartofii de pe cîte 20 hectare. Toate
cele patru mașini lucrează din zori
și pînă seara sub supravegherea teh
nicianului Nae Samson. Din urmă,
300 de oameni adună producția și o
încarcă în remorci. Pentru ca nimic
din recoltă să nu rămină sub brazdă,
pămîntul este lucrat din nou cu combinatoarele, iar tuberculii scoși la
suprafață sînt adunați în coșuri și
transportați la stația de sortare.
Munca este bine organizată și la fer
ma Itești a I.A.S. Bacău. Șeful fer
mei, tovarășul Ion Lupașcu, ne-a
spus că în două săptămîni, întreaga
recoltă de pe cele 150 hectare va fi
strinsă. Alături de cei 200 de lucră
tori care string tuberculii în urma
mașinilor ' lucrează și un mare număr
de tineri din Berești-Bistrița, Filipești, muncitori de la orașe etc. Tere
nurile eliberate sînt arate și pregă
tite pentru a fi însămînțate cu orz
și plante furajere.
Dar, în vreme ce unii grăbesc cu
lesul, alții mai așteaptă. Deși indi
cația
comandamentului
județean1
este de a se trece cu toate forțele la
strîngerea acestei culturi, în unele
unități din consiliile agroindustriale
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Hemeiuși,
Traian, Răcăciuni recoltarea încă n-a
început. Așa se face că pînă în seara
zilei de 10 septembrie, pe ansamblul
județului, recolta de cartofi a fost
strinsă doar de pe 460 hectare, repre-[
zentînd 18 la sută din suprafața culti
vată în unitățile agricole: Timpul
înaintat, precum și starea de vegeta-1
ție a culturilor impun ca în toate
unitățile cultivatoare de cartofi să fiej
luate măsuri pentru intensificarea re
coltării, astfel îneît nimic din recolta
acestui an să nu se irosească.
Gh. BALTĂ
corespondentul „Scinteii"

LA TRUSTUL DE CONSTRUCȚII-MONTAJ IALOMIȚA

Lucrările au acum o temelie sigură:

BUNA ORGANIZARE A MUNCII

Ani in șir, veniturile realizate de
Trustul de construcții-montaj Ialo
mița s-au situat cu mult, cu foarte
mult, sub nivelul cheltuielilor de pro
ducție. Ani in șir, în loc să obțină
beneficii, trustul ialomițean a înregis
trat mari pierderi desfășurînd o ac
tivitate nerentabilă. Ani în șir, situa
ția economico-financiară a acestei unități nu a cunoscut nici o îmbună
tățire notabilă. Cauzele acestei pre
lungite stări de lucruri total necores
punzătoare ? în esență, ele au la ori
gine o serie de neajunsuri de ordin
tehnic și organizatoric, subestimate
mult timp de unele cadre care au de
ținut funcții de răspundere în con
ducerea acestui trust. Nu vom insista
asupra lor,- pentru că ziarul „Scinteia“ a relatat pe larg despre ele în
tr-un articol publicat la începutul anului trecut. Cum s-au desfășurat lu
crurile in acest răstimp ? Care este
situația economico-financiară actuală
a trustului ialomițean ?
De la început precizăm că. din pă
cate, articolul amintit nu a avut un
ecou prea puternic în rinduL unor
factori de răspundere care făceau
parte în acea perioadă din conduce
rea trustului. (Spunem „în acea pe
rioadă" pentru că de lă începutul acestui an la conducerea trustului se
află o nouă echipă). în ceea ce pri
vește măsurile stabilite pentru redre
sarea economico-financiară a acestei
unități — aplicate cu întirziere și ur
mărite sporadic — nu au avut nici
ele efectul scontat, trustul ialomițean
încheind și anul 1981 cu mari pier
deri.
Iată însă că în 1982 în activitatea
acestei unități economice a început
să se facă simțit un convingător re
viriment, mai ales in ceea ce privește
situația sa financiară. Citeva argu
mente elocvente în această privință :
in numai 8 luni din acest an a fost
realizat un volum de lucrări de con
strucții montaj mai mare decit cele
executate .în întreg anul 1981. Rezul
tate net favorabile, față de cele de
anul trecut, s-au obținut și în dome
niul cheltuielilor de producție. Mai
exact, la sfîrșitul primului trimestru
din acest an cheltuielile la 1 000 lei
producție au fost mai mici cu 300 lei
față de nivelul acestora din anul tre
cut, iar în iunie cu 564 lei. Practic,
luna iunie din acest an a fost prima
lună cînd trustul ialomițean a reușit
să obțină beneficii din activitatea sa.
Lunile iulie și august au consolidat
rezultatele bune din prima parte a
anului, confirmînd hotărîrea colecti
vului de a acționa în continuare cu
fermitate pentru îmbunătățirea acti
vității economico-financiare a trustu
lui.
— Factorul decisiv în redresarea
economică a unității noastre — ne
spune Constantin Dănilă, contabilșef — l-a constituit și îl constituie
întărirea ordinii și disciplinei in pro
ducție și in muncă. Măsurile stabili
te în acest scop vizează soluționarea
unui evantai larg de probleme : de
la organizarea punctelor de lucru pînă
la predarea și recepția fiecărui apar
tament sau obiective de investiții.
Convinși că numai printr-o organiza
re perfectă a producției și a muncii,
care să influențeze pozitiv mentalita
tea și atitudinea oamenilor față de
sarcinile ce le sint încredințate, vom
asigura întărirea economică a trus
tului, acționăm consecvent pentru
aplicarea cu strictețe a măsurilor sta
bilite în această privință.

Intr-adevăr, întărirea ordinii și dis
ciplinei, eforturile care se depun pen
tru perfecționarea organizării produc
ției și a muncii se dovedesc a fi ele
mente importante în creșterea răs
punderii muncitorilor, tehnicienilor și
inginerilor de pe șantierele trustului
ialomițean față de modul cum sînt
gospodărite resursele matertale, față
de mersul producției. De fapt, defi
ciențele care au persistat ani de zile
în activitatea trustului s-au datorat,
în mare parte, tocmai neajunsurilor
interne organizatorice. Cît privește
acțiunile concrete inițiate in acest do
meniu, ele au în vedere repartizarea
judicioasă a sarcinilor pe șantiere și,
în cadrul acestora, pe loturi, forma
ții și puncte de lucru; îmbunătățirea
sistemului de organizare a activită
ții de programare, lansare și urmă
rire a producției, analiza decadală și
lunară a realizării planului; per
fecționarea evidenței primare și. a
activității de urmărire a. costurilor de
producție; urmărirea consumurilor

O experiență pozitivă —
despre trecerea de la deficite
la beneficii
pe bază de „fișă limită", analizîndu-se
operativ cererile de materiale peste
cele înscrise în fișă. Alte măsuri au
drept scop realizarea planului de
aprovizionare și corelarea lui cu ne
cesitățile reale ale producției.
Ca un corolar al tuturor acestor
măsuri organizatorice, concomitent
cu reducerea cheltuielilor de produc
ție, a crescut substanțial productivi
tatea muncii, întregul spor de pro
ducție din acest an fiind obtinut toc
mai pe această bază, prevederile de
plan pe 8 luni fiind depășite cu pes
te 7 la sută. Acțiunile întreprinse în
acest an de conducerea trustului pen
tru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii nu sint rodul
unor studii sofisticate și îndelungate,
ele avînd marea calitate de a fi re
zultatul consultării largi a oamenilor
muncii. Implicindu-i direct in apli
carea lor pe muncitori și specialiști,
măsurile stabilite au marele merit de
a răspunde unei cerințe reale, strin
gente a producției : creșterea efi
cienței economice a trustului.
în timpul documentării noastre,
practic nu a fost șantier sau punct de
lucru la care să ne oprim fără ca
interlocutorii noștri să nu sublinieze
sprijinul substanțial, direct, la fața
locului pe care l-au primit din par
tea. Comitetului județean de partid
și a Consiliului popular județean Ia
lomița. Da, multe din problemele cu
care s-a confruntat trustul ialomi
țean și-au găsit rezolvarea prin an
gajarea fermă a organelor locale la
redresarea economică a acestei uni
tăți. Astfel, activiști cu funcții de
răspundere din aceste organe anali
zează decadal, împreună cu cadrele
din conducerea trustului și a șantie
relor, cu beneficiarii, proiectanții și
organele financiar-bancare activita
tea economică a trustului, analize in
cadrul cărora sînt identificate de fie
care dată rezolvări practice proble
melor producției. De asemenea, au
fost constituite colective de specia
liști, conduse de activiști ai consi
liului popular județean, pentru in

ventarierea tuturor bunurilor din
patrimoniul .trustului, evidențiindu-se materialele fără mișcare, de
venite disponibile, listele cu aceste
materiale fiind difuzate la bâzele de
aprovizionare și organele de specia
litate. Tot cu sprijinul organelor lo
cale, avîndu-se in vedere deficitul de
forță de muncă al trustului, pe șan
tierele acestuia au fost detașați peste
100 de lucrători calificați și necalifi
cați, iar unităților economice din ju
deț li s-au repartizat spre execuție
cu forțe proprii un număr de 72 apartamente, acțiune care continuă
sub îndrumarea directă a secretaria
tului comitetului județean de partid.
In același timp, așa cum aveam să
constatăm în timpul documentării,
unele cadre din aparatul consiliului
popular județean au fost detașate
în cadrul unor șantiere ale trustului
sau al unor compartimente funcțio
nale ale acestuia, incredințindu-li-se
sarcini concrete, de mare răspun
dere.
— Vom urmări, în continuare. în
deaproape activitatea . Trustului de
construcții-morttaj, ne spune tovară
șul Gheorghe Glodeanu, prim-vicepreședinte al consiliului popular ju
dețean. Ce-i drept, situația sa eco
nomico-financiară cunoaște în pre
zent un reviriment cert. Dar progre
sele din acest an nu constituie decît
un pas pe drumul redresării sale economice. Rezultatele obținute in pe
rioada care a trecut de la începutul
anului, deși mult mai bune decit cele
din perioadele precedente, nu se si
tuează, totuși, la nivelul exigențelor
actuale stabilite de conducerea parti
dului, al rezervelor ' reale de care
dispune această unitate. Iată de ce
.valorificarea deplină a acestor re
zerve de sporire a eficientei econo
mice, de rentabilizare a activității
desfășurate de Trustul de construcții
montaj se va situa permanent in
centrul atenției și preocupărilor
noastre. In această privință, repet, in
acest an, s-au obținut de la o lună la
alta rezultate tot mai bune, dar aces
tea pot și trebuie să fie consolidate
în lunile următoare, așa cum o cer
interesele trustului, ale colectivului
de oameni ai muncii de aici.
...Așadar, se poate ; da, este pe de
plin posibil ca activitatea Trustului
de construcții-montaj Ialomița să
devină rentabilă. O demonstrează re
zultatele obținute de colectivul său
în acest an și, cu deosebire. în ulti
ma perioadă. S-a demonstrat în re
centa adunare generală a oamenilor
muncii din această unitate, în cadrul
căreia 'participanții la dezbateri au
făcut o analiză'realistă a activității
din prima parte a anului, au analizat
deschis neajunsurile existente în di
ferite sectoare și pe cei care se fac
vinovați de ele, care, prin propune
rile, soluțiile formulate de vorbitori,
s-a încheiat cu un program concret
de lucru, cu o concluzie fără echi
voc ; redresarea situației economicofinanciare a trustului depinde, în
primă și ultimă instanță, de răspun
derea, exigența și dăruirea cu care
va acționa fiecare muncitor, tehni
cian și inginer la locul său de muncă
pentru Îndeplinirea punct cu punct
a hotărîrilor adoptate de adunare,
pentru gospodărirea judicioasă a re
surselor încredințate de societate
spre administrare.
Ilie ȘTEFAN
Mihai VIȘOIU

SUCCESE ALE NAVAL1ȘTILOR

TULCENI
Pe malul sting al Dună
rii, la mila 38, in urmă cu
aproximativ 5 ani a luat
ființă, pe locul unei foste
bălți, una din cele mai
mari unități economice
din județul Tulcea : în
treprinderea de construc
ții nave și utilaj tehno
logic. In anii care au tre
cut de la punerea în func
țiune a primelor capaci
tăți de producție, aici s-au
realizat mai multe tipuri
de nave tehnice : tancuri
de buncheraj, barje, dragi
de diferite mărimi.
Anul 1982 constituie
pentru constructorii na
vali din Tulcea anul ma
rilor încercări : ei au în

ceput construcția primului
cargou de 7 500 tdw. Mon
tajul acestei prime nave
se execută în una din cele
mai mari hale de montaj
corp nave din țară. Con
comitent cu montajul acestei nave, oamenii mun
cii de aici execută repa
rații la navele de pescuit
oceanic și la alte nave
maritime. De la începutul
anului, .aici s-au efectuat
lucrări de reparații la mai
multe nave, în valoare de
aproape 20 milioane; lei. In
fotografia alăturată, o
imagine de la tînăra uni
tate tulceana. (Neculai
Amihulesei, coresponden
tul „Scinteii").

O MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ

INTERNAȚIONALA DE PRESTIGIU
Conferința „Apa și ionii în sistemele biologice"
In perioada 6—11 septembrie a.c.
s-au desfășurat la București lucră
rile celei de-a Il-a Conferințe in' ternaționale „Apa și ionii în siste
mele biologice" organizată de Uniu
nea Societăților de Științe Medicale
— Societatea Română de Biofizică
și Academia de Științe Medicale în
colaborare cu UNESCO și Uniunea
Internațională de Biofizică Pură și
Aplicată.
Participanții la această prestigioasă
manifestare științifică — peste 100
oameni de știință din 20 țări ale Eu
ropei, Asiei și Ămericii, precum și
peste 200 oameni de știință, cadre
didactice universitare, cercetători. și
specialiști din țara noastră — au
prezentat rezultate recente și au dez
bătut cele mai actuale probleme pri
vind rolul apei și al ionilor în des
fășurarea fenomenelor biologice in
organismul uman, vegetal, animal. în
numeroasele lucrări prezentate (in
cadrul celor 12 simpozioane, 4 mese
rotunde și. 11 sesiuni de comunicări)
au fost analizate implicațiile apei —
component fundamental al materiei
vii — in procesele patologice (rena
le, cardiovasculare etc.). în fenome
nele de evoluție și de îmbătrînire a
celulelor, țesuturilor etc., ca și pro7
bleme referitoare la rolul apei și io1 nilor in biologia plantelor.
Așa cum ne-a arătat prof. dr. do
cent Vasile Vasilescu, președintele
comitetului de organizare — in ca
drul conferinței s-au înregistrat con
tribuții remarcabile cu privire la des
cifrarea rolului pe care îl au apa și
ionii în mecanismele vieții și impli
cațiile acestora în starea de sănătate
și de boală. Astfel, caracteristicile
fizice ale unor constituenți ai apei
— cum ar fi protonul — au permis
elabo-area celei mai moderne teh
nici de investigație pentru practica
medicală, vizualizarea prin rezonan
ță magnetică nucleară a structurilor
fiziologice normale și patologice, pre
cum și urmărirea dinamicii unor pro
cese care stau la baza funcționării

sistemului nervos central și care ar
putea să explice mecanismele unor
boli neuropsihice.
Am consemnat în continuare cî
teva opinii ale unor personalități
științifice, prezente la această reuni
une de prestigiu.
H Acad. Joseph Tigyi, președintele
comitetului de experți UNESCO pen
tru biofizică : „Colaborarea UNESCO
in domeniul biofizicii este concentra
tă pe trei direcții principale : ma
cromolecule biologice, structura și
funcțiile membranei și apa. și ionii
în sistemele biologice (directorul acestei din urmă secțiuni fiind prof.
V. Vasilescu). Alegerea capitalei ță
rii dv. ca gazdă a acestei reușite re
uniuni se datorește, între altele, fap
tului că specialiștii români au . obți
nut in cercetările de biofizică rezul
tate foarte bune, recunoscute pe plan
internațional. Și, desigur, un alt ar
gument a fost acela că acum 2 ani,
tu* la București, a fost organizată
prima conferință cu aceeași temati
că apreciată de toți participanții ca
o reușită'din toate punctele de .ve
dere, ceea ce i-a determinat să alea
gă din nou Bucureștiul ca loc al acestor manifestări științifice de in
teres larg. Un alt fapt luat in con
siderare a fost că specialiștii români
au legături foarte bune cu oameni
de știință din toată lumea.
S Acad. E. L. Andronikashvili
(Tbilisi, U.R.S.S.) : „Personal, consi
der că problemele prezentate și dez
bătute aici sint deosebit de impor
tante. și că rezolvarea lor într-o pe
rioadă cît mai scurtă ne va ajuta să
pătrundem în mecanismele intime ale
materiei, pentru rezolvarea unor
probleme de viață și de sănătate.
Una din aceste multiple probleme,
care iși așteaptă răspunsul, este și
cancerul, elucidarea cauzelor lui, do
meniu în care am prezentat aici re
zultatele noastre. Foarte mulți spe
cialiști din diferite țări lucrează asi
duu pentru găsirea mijloacelor efica

ce de tratament și prevenirea bolii
canceroase. în legătură cu cele audi
ate in cadrul conferinței consider că
lucrările specialiștilor români, că
ceea ce se face la catedra de biofizică
cu privire la apa din sistemele bio
logice constituie cercetări de certă
valoare științifică efectuate la un ni
vel foarte înalt.
H C. F. Hazlcwood (Houston,
S.U.A.). membru in Comitetul știin
țific internațional : „Consider că
prezenta reuniune este importantă
și prin faptul că ea reprezintă o
continuare a preocupărilor din acest
domeniu al biofizicii. Excelenții oa
meni de știință români care parti
cipă la conferință au prezentat cer
cetări și rezultate care ne-au intere
sat pe toți. Apreciez că este un pri
lej foarte bun de a ne comunica și
în mod direct părerile. Este o cerin
ță a epocii noastre ca informațiile
științifice să aibă o circulație largă
și cît mai rapidă. Este necesar să
existe o legătură directă intre oame
nii de știință din același domeniu și
întîlniri care să favorizeze apariția
unor idei noi în problemele de cer
cetare și a unor soluții noi, mai
eficace, pentru practică".
El Zhang-Ji-Zhen și Chen-RenSheng, conferențiari la Institutul de
biofizică din Beijing — China : „Ve
nim pentru prima dată în România
și sintern fericiți că am putut avea
un contact cu poporul frate român,
că am cunoscut specialiștii de aici.
Oamenii de știință chinezi ii apreci
ază pe specialiștii și cercetătorii ro
mâni și doresc să mențină legături
permanente cu ei. Lucrările confe
rinței ne sint foarte utile și perso
na1 am avut multe de învățat. Am
abordat de curînd cercetările cu pri
vire la rolul apei și al ionilor in
sisteme biologice, dar sintern foarte
interesați să le dezvoltăm".

Elena MANTU
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DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire Ia dezvoltarea în continuare a cooperării dintre
Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt
pe plan bilateral și în viața internațională
(Urmare tlin pag. I)
volumului schimburilor comerciale, pentru acce
lerarea lucrărilor la obiectivele <le cooperare
aflate în curs de realizare, precum și pentru con
venirea și realizarea de noi acțiuni de cooperare
pe termen lung. Avind în vedere experiența dobindită, potențialul economic și tehnic al Româ
niei și Egiptului, precum și posibilitățile largi
existente pentru dezvoltarea pe mai departe a
schimburilor comerciale și cooperării economice
reciproc avantajoase, cei doi președinți stabilesc
ca în anul 1985 volumul acestor schimburi să se
dubleze față de 1980. în acest scop, forurile de
resort din cele două țări își vor concentra aten
ția asupra aprofundării cooperării economice in
domeniile energiei, explorării, exploatării și pre
lucrării petrolului, electrificării rurale, industriei
construcțiilor de mașini, industriei materialelor
de construcții, industriei metalurgice, industriei
chimice, transporturilor, telecomunicațiilor, agri
culturii și industriei alimentare, acordîndu-se o
grijă deosebită promovării formelor moderne de
cooperare în producție pe baze reciproc avan
tajoase.
Din dorința de a întări și mai mult colaborarea
dintre cele două țări și popoare, printr-o cu
noaștere reciprocă mai largă a realităților și
realizărilor în diferite domenii de activitate, cei
doi președinți hotărăsc să se acționeze pentru
dezvoltarea în continuare a colaborării dintre
România și Egipt în domeniile științei și tehno
logiei, învățămîntului, culturii, artei și turismu
lui. în acest scop, cele două părți vor încuraja
manifestările culturale, schimburile de docu
mente și materiale, întîlnirile dintre cadre didac
tice, oameni de știință, artă și cultură.
Exprimînd satisfacția lor pentru extinderea
relațiilor dintre Marca Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România și Adunarea Poporu
lui din Republica Arabă Egipt, dintre organiza
țiile sindicale, de tineret, de femei și alte orga
nizații de masă, ca și dintre asociațiile de priete
nie din cele două țări, președinții României și
Egiptului sînt de acord să stimuleze și în viitor
asemenea raporturi de natură să contribuie Ia
dezvoltarea de ansamblu a legăturilor românoegiptene, Ia apropierea dintre cele două popoare
prietene.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Mohamed Hosni Mubarak își reafirmă convin
gerea că amplificarea puternică a raporturilor
bilaterale și, îndeosebi, intensificarea cooperării
economice în producție constituie suportul ma
terial al legăturilor tradiționale dintre cele două
țări, conferind acestora dinamism, durabilitate,
stabilitate și perspective, și contribuind astfel
atit la întărirea prieteniei dintre popoarele ro
mân și egiptean, cit și la promovarea cauzei ge
nerale a păcii, înțelegerii, independenței națio
nale, colaborării și progresului în întreaga lume.

II
Președintele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, efectuind un aprofundat schimb de vederi privind
problemele internaționale actuale și procesele
care au loc în lumea contemporană, constată că
evoluția raporturilor internaționale confirmă pe
deplin justețea aprecierilor conținute în docu
mentele comune româno-egiptene. Cei doi șefi de
stat subliniază importanța profundelor transfor
mări care au loc în lumea contemporană, relcvinil că la baza acestora se află afirmarea tot
mai puternică a voinței tuturor popoarelor și
țărilor de a trăi în libertate și independență,
lupta lor pentru progres și bunăstare și pentru
edificarea unor relații internaționale noi, de
deplină egalitate. Evoluția situației internaționale
confirmă că popoarele sînt hotărite să pună ca
păt oricărei forme de dominație străină și opre
siune, să dispună de sine stătător de bogățiile lor
naționale, să-și aleagă in mod liber căile dezvol
tării sociale și să trăiască în condiții de pace,
securitate și colaborare, intr-o lume bazată pe
egalitate și justiție.
Cei doi șefi de stat își exprimă profunda în
grijorare față de încordarea deosebit de gravă la
care s-a ajuns în relațiile internaționale, care ge
nerează noi pericole pentru pacea și securitatea
mondială, inclusiv pericolul de izbucnire a unui
nou război mondial. Ei apreciază că această si
tuație constituie rezultatul nesoluționării unui
mare număr de situații de criză și conflict exis
tente în diferite părți ale lumii, al recurgerii tot
mai frecvente la intervenții și amestec în trebu
rile interne ale altor state, al menținerii tendin
țelor de împărțirț a lumii în sfere de influență
și dominație, al intensificării tot mai pericu
loase a cursei înarmărilor, al lipsei de progrese
in soluționarea problemelor acute ale țărilor în
curs de dezvoltare și al adincirii crizei economice
mondiale.
In fața acestor grave evoluții, cei doi pre
ședinți subliniază înalta îndatorire a popoarelor
lumii, a forțelor înaintate de pretutindeni de a
acționa cu toată energia, în strinsă unitate și in
tr-un spirit de înaltă responsabilitate, pentru a
opri înrăutățirea situației internaționale, pentru
reluarea și consolidarea cursului politicii de pace
și independență națională, pentru promovarea
unei largi cooperări și a respectului între națiuni,
corespunzător intereselor tuturor popoarelor,
pornindu-se de la principiile deplinei egalități
in drepturi, al respectării neabătute a indepen
denței și suveranității naționale a fiecărui po
por, al dreptului său sacru de a-și hotărî in mod
liber soarta, calea dezvoltării sociale, de la ne
cesitatea eliminării pentru totdeauna a politicii
de forță, intervenție și amestec în treburile altor
popoare. Totodată, cei doi șefi de stat își exprimă
convingerea că destinderea poate fi înfăptuită
numai cu participarea activă și egală a tuturor
statelor, de pe toate continentele lumii, indife
rent de mărime sau de orînduire socială, pentru
ca acestea să-și asume o mai mare răspundere
in viața internațională, in lupta pentru însănăto
șirea climatului politic, pentru transformarea
profundă, democratică a relațiilor internaționale.

III
Șefii de stat ai României și Egiptului, manifestindu-și profunda îngrijorare față de perpe
tuarea unor stări conflictuale în Africa, Ame
rica Latină, Asia și în Orientul Mijlociu, reafir
mă și cu această ocazie convingerea^ lor că toate
disputele dintre state pot și trebuie reglemen
tate numai și numai pe cale pașnică, prin trata
tive, cu participarea tuturor părților direct im
plicate, in interesul popoarelor respective, al
cauzei păcii și securității pe plan regional și în
întreaga lume.
In acest cadru, cei doi președinți, procedind la
o examinare aprofundată a problematicii din
Orientul Mijlociu, își exprimă deosebita lor pre
ocupare față de menținerea încordării și com
plexității situației din zonă, îndeosebi ca urmare
a invaziei militare a Israelului în Liban. Ei sînt
convinși că in prezent situația din această parte
a lumii nu poate fi reglementată fără a se lua
in considerare, in primul rind, problema pales
tiniană, care reprezintă problema centrală a con
flictului.
Cei doi șefi de stat reafirmă convingerea celor
două țări că instaurarea unei păci globale, juste
și durabile în Orientul Mijlociu trebuie să se ba
zeze pe retragerea completă a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate după 1967 și pe recunoaș
terea drepturilor naționale, legitime, ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului său la auto
determinare și de a-și crea propria sa entitate
națională. Ei reliefează necesitatea ca reprezen
tanții legitimi ai poporului palestinian să parti
cipe Ia toate tratativele consacrate instaurării
unei păci drepte și globale în regiune.
Reamintind că țările lor au condamnat cu toată
fermitatea acțiunile agresive militare recente ale

Israelului îndreptate împotriva Libanului și a
populației palestiniene care trăiește în această
țară, cei doi președinți apreciază pozitiv pașii
iăcuți în direcția dezangajării militare, subli
niind, totodată, că aceasta trebuie să fie conside
rată doar ca un inceput de soluționare, atit a si
tuației din Liban, cit și a problemei palestiniene.
După opinia celor doi președinți, acum este esen
țial ca să se acționeze cu toată fermitatea pen
tru retragerea tuturor trupelor israeliene din Li
ban, pentru a se asigura liniștea, independența,
suveranitatea și integritatea teritorială a Liba
nului, pentru promovarea unei largi reconcilieri
a tuturor forțelor naționale din această țară in
vederea realizării acestui scop.
In același timp, președinții României și Egip
tului declară că este absolut necesar să se treacă
fără întârziere la negocieri pentru soluționarea
problemei palestiniene, să fie intensificate
eforturile pe plan politic și diplomatic în vederea
realizării unei reglementări globale a situației
din Orientul Mijlociu și reliefează obligația care
revine comunității internaționale de a acționa
susținut în acest scop.
Pornind de la convingerea că retragerea com
batanților palestinieni din Beirut nu rezolvă pro
blema palestiniană, cei doi șefi de stat consideră
că este necesar să se acționeze in continuare pen
tru realizarea dreptului poporului palestinian la
deplină autodeterminare, pentru a se ajunge la
o recunoaștere reciprocă, într-o formă sau alta,
a dreptului poporului palestinian și al poporului
israelian la existență independentă, la stabi
lirea între ele de relații de bună vecinătate.
Cei doi președinți consideră util că în cursul
desfășurării procesului de instaurare a păcii, dacă
va apărea necesar, să se organizeze o conferință
internațională, sub egida O.N.U., cu participarea
tuturor părților interesate.
Cei doi șefi de stat scot, totodată, în evidență
importanța deosebită a realizării solidarității și
unității de acțiune a țărilor arabe, în eforturile
lor comune pentru realizarea unei reglementări
globale, juste și durabile a situației din Orien
tul Mijlociu, pentru asigurarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian.
Exprimîndu^și profunda îngrijorare privind
continuarea conflictului dintre Iran și Irak, cei
doi președinți se pronunță pentru încetarea
imediată a ostilităților militare, pentru rezol
varea problemelor în dispută pe cale politică,
prin tratative, între părțile direct interesate,
pentru retragerea trupelor în interiorul fron
tierelor naționale, pe baza respectării stricte a
independenței și suveranității naționale, integri
tății teritoriale și neamestecului reciproc în tre
burile interne. Totodată, cei doi șefi de stat spri
jină eforturile care se fac pe plan internațional
pentru a se pune capăt ostilităților, pentru a se
ajunge la o pace justă și onorabilă, în interesul
eelor două popoare vecine, al drepturilor lor le
gitime, al cauzei păcii, stabilității și înțelegerii in
regiune și în întreaga lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Mohamed Hosni Mubarak sînt hotăriți să men
țină și in viitor contacte permanente între ei și
să procedeze la consultările bilaterale ori de cile
ori va fi nevoie, in legătură cu evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu și cu privire la căile
și mijloacele pentru realizarea păcii în această
parte a lumii.

IV
Președinții României și Egiptului se pronunță
pentru edificarea securității și adîncirea coope
rării pe continentul european, pentru o Europă
unită, bazată pe diversitate, pe respectul orînduirilor sociale și independenței tuturor națiu
nilor europene. Ei își exprimă îngrijorarea față
de situația deosebit de gravă existentă in Eu
ropa, unde se află cele două blocuri militare
și unde s-au acumulat uriașe cantități de arma
mente convenționale și nucleare care depășesc cu
mult orice necesități raționale de apărare. Cei
doi președinți subliniază că este necesar să fie
retrase și distruse toate rachetele nucleare de pe
continentul european, fie ele cu rază medie sau
mică de acțiune, astfel incit să se realizeze o
Europă fără arme nucleare.
Avind în vedere însemnătatea deosebită a
reuniunii de la Madrid a reprezentanților state
lor participante la Conferința pentru securitate și
cooperare în Europa, cei doi șefi de stat eviden
țiază necesitatea ca aceasta să se desfășoare in
tr-un spirit cit mai constructiv și să se încheie
cu rezultate cit mai bune, să ducă la convo
carea unei Conferințe pentru încredere și dezar
mare pe continent și să asigure continuitatea
procesului de edificare a colaborării și securității
in Europa.
Reafirmînd că securitatea în zona Mării Mediterane este strîns legată de securitatea în Eu
ropa, cei doi președinți apreciază că este necesar
ca acestei probleme să i se acorde atenția cu
venită la lucrările reuniunilor care dezbat pro
blemele securității și cooperării in Europa.
Referindu-se Ia zona Balcanilor, ambii șefi de
stat se pronunță pentru soluționarea pe calea
tratativelor a tuturor problemelor care mai
există intre statele din această regiune, pentru
dezvoltarea colaborării și bunei vecinătăți, pen
tru transformarea Balcanilor într-o zonă a con
viețuirii pașnice, fără arme nucleare.

V
Examinind situația din Africa, cei doi pre
ședinți dau o înaltă apreciere afirmării tot mai
puternice a dorinței și voinței popoarelor și
țărilor acestui continent de a se dezvolta în de
plină libertate și independență, fără nici un
amestec din afară. Ei subliniază, în acest cadru,
necesitatea asigurării accesului neîntîrziat al
Namibiei la independență, a dreptului poporului
namibian de a-și alege liber calea dezvoltării
sale viitoare și reafirmă sprijinul țărilor lor
pentru eforturile și acțiunile întreprinse de
O.N.U., de O.U.A., de țările nealiniate, in ve
derea găsirii unei soluții politice problemei
namibiene, care să țină seama de aspirațiile și
interesele legitime ale poporului din această
țară. Exprimind solidaritatea cu lupta dreaptă a
poporului namibian, cei doi președinți reafirmă
sprijinul țărilor lor față de lupta lui pentru
libertate și independență, sub conducerea
S.W.A.P.O., reprezentantul său legitim.
România și Egiptul condamnă actele agresive
repetate ale regimului rasist din Africa de Sud
împotriva unor state africane și cer încetarea
definitivă a oricărei încălcări a suveranității
acestora, a tuturor încercărilor de destabilizare
din Africa Australă. Cele două țări se pronunță
pentru lichidarea completă a colonialismului și
neocolonialismului in Africa, a politicii de
apartheid și discriminare rasială, pentru reali
zarea dreptului populației majoritare din Africa
de Sud la libertate, egalitate și progres social.
Președinții celor două țări se pronunță pentru
reglementarea tuturor diferendelor dintre sta
tele africane pe cale pașnică, pentru soluții
africane problemelor care mai există între sta
tele acestui continent, fără ingerințe din exte
rior. Ei reliefează necesitatea creșterii rolului
O.U.A. — ca for al unității și solidarității țări
lor africane — in eforturile lor de dezvoltare și
progres, de consolidare a independenței și suve
ranității lor naționale.

VI
Președintele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, aprcciavză că în etapa actuală problema centrală a vieții
internaționale o constituie lupta pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a dezarmării nucleare,

pentru apărarea dreptului suprem al tuturor
popoarelor Ia viață, la libertate, la pace.
Cei doi președinți consideră că trebuie făcut
totul pentru trecerea la adoptarea unor măsuri
concrete și eficiente de dezarmare în direcția
înghețării bugetelor militare și reducerii aces
tora, retragerii trupelor în interiorul granițelor
naționale, a desființării bazelor militare străine
și a blocurilor militare opuse. în acest cadru,
cei doi șefi de stat își exprimă convingerea că o
contribuție importantă la declanșarea unui pro
ces efectiv de dezarmare, in primul rind nuclea
ră, ar avea-o crearea de zone fără arme nucleare
în Balcani, Orientul Mijlociu și alte părți ale
lumii.
Reliefînd, totodată, strînsa interdependență
dintre dezarmare și dezvoltare, cei doi președinți
subliniază că oprirea cursei inarmărilor și tre
cerea la reducerea cheltuielilor militare ar crea
condiții pentru a se aloca mijloacele financiare
și materiale necesare soluționării problemelor
grave legate de situația țărilor în curs de dez
voltare. Aceasta ar exercita o puternică influ
ență asupra întregii economii mondiale și ar
favoriza cooperarea internațională și stabilita
tea economică și politică în întreaga lume.
Relevînd responsabilitatea ce revine tuturor
statelor de a contribui în mod activ Ia cauza
dezarmării, președinții României și Egiptului
consideră necesar să fie depuse toate eforturile
pentru inițierea unui proces real de dezarmare,
pornindu-sc de Ia propunerile concrete prezen
tate de către un mare număr de state in cadrul
Sesiunii speciale a O.N.U. pentru asigurarea
succesului dezbaterilor și negocierilor din cadrul
organismelor Organizației Națiunilor Unite con
sacrate acestei probleme de importanță vitală
pentru omenire.

vil
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Arabe Egipt exprimă
preocuparea pentru consecințele grave pe care
Ie prezintă pentru toate statele actuala criză
economică mondială, menținerea stării de sub
dezvoltare în zone largi ale globului, intensifi
carea exploatării neocolonialiste a țărilor in curs
de dezvoltare. Ei sînt de părere că de o deo
sebită gravitate este înrăutățirea poziției țărilor
în curs de dezvoltare in comerțul internațional,
accentuarea tendințelor protecționiste îndreptate
împotriva acestor țări, creșterea însemnată a de
ficitelor în balanțele lor de plăți, diminuarea
accesului lor la resursele financiare datorită
scumpirii nejustificate a creditelor, incertitudi
nea aprovizionării cu produse alimentare și a
asigurării necesarului de resurse energetice, li
mitarea transferului real de resurse și de teh
nologie din țările dezvoltate în țările în curs de
dezvoltare, toate acestea exercitînd o puternică
influență negativă în primul rind asupra econo
miilor țărilor in curs de dezvoltare, precum și
asupra stabilității politice și economice în în
treaga lume.
Reliefînd că este deosebit de îngrijorător fap
tul că negocierile purtate pînă in prezent, atit
în cadrul O.N.U., cit și in cadrul instituțiilor
sale specializate, nu au înregistrat progrese
substanțiale, situația țărilor în curs de dezvol
tare continuînd să se deterioreze, iar decalajele
dintre țările bogate și cele sărace să se adincească tot mai mult, cei doi președinți ,își ex
primă convingerea că omenirea se află în fața
imperativului arzător al lichidării subdezvoltării
și făuririi noii ordini economice internaționale,
fără de care nu se pot realiza stabilitatea eco
nomică mondială și o lume a colaborării pașni
ce. în acest scop, ci se pronunță în favoarea
lansării urgente a negocierilor globale, în cadrul
Organizației Națiunilor Unite.
Subliniind necesitatea sporirii efortului națio
nal, ca factor primordial în obținerea de pro
grese pe calea dezvoltării economice a țărilor in
curs de dezvoltare, cei doi președinți apreciază,
totodată, că acestora trebuie să li se acorde un
ajutor mai substanțial din partea statelor dez
voltate, să li se asigure accesul larg și in con
diții avantajoase la tehnologiile moderne și la
sursele financiare. în același timp, ei reliefează
importanța deosebită a lărgirii și adincirii coo
perării economice dintre țările in curs de dez
voltare, a întăririi solidarității și unității lor de
acțiune, pentru promovarea procesului dezvol
tării lor economice și pentru consolidarea pozi
ției lor în dialogul cu țările dezvoltate din punct
de vedere industrial, permițîndu-se astfel obți
nerea unor rezultate pozitive pe calea edificării
noii ordini economice internaționale. în acest
cadru, ei reliefează utilitateajrealizării unei în
tâlniri la nivel inalt a țărilor in curs de dezvol
tare consacrate amplificării cooperării economice
dintre ele și armonizării pozițiilor lor in nego
cierile cu țările dezvoltate, în eforturile pentru
instaurarea noii ordini economice în lume.
Președinții celor două țări se pronunță pentru
creșterea rolului și eficienței O.N.U. in soluțio
narea pe cale politică a tuturor conflictelor și
stărilor de încordare dintre state, pentru perfec
ționarea și democratizarea activității organiza
ției și adaptarea ei la realitățile lumii contem
porane. Ei apreciază că ar fi necesară crearea în
cadrul O.N.U. a unui organism special care să
acționeze în direcția organizării tratativelor și
soluționării pe cale pașnică, prin negocieri, a di
ferendelor dintre state, în strinsă conlucrare cu
Adunarea Generală-și Consiliul de Securitate.
în" același timp, cei doi șefi de stat apreciază
că un rol mult mai activ in relațiile internațio
nale trebuie să-1 aibă țările în curs de dezvol
tare. statele nealiniate, țările mici și mijlocii,
care pot contribui semnificativ Ia reglementarea
prin mijloace pașnice a problemelor complexe
cu care se confruntă omenirea, în spiritul res
pectului pentru independența și suveranitatea
statelor și popoarelor, al asigurării întăririi pă
cii și securității în lume.
în acest cadru, ambii președinți reliefează în
semnătatea activității mișcării țărilor nealiniate
în lupta pentru independență și pace, pentru
dezarmare și făurirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru promovarea respectului
principiilor de drept internațional în raporturile
dintre state, pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. în acest scop, este evidențiată im
portanța majoră a întăririi solidarității și uni
tății de acțiune a statelor nealiniate, a țărilor in
curs de dezvoltare în eforturile lor comune pen
tru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Arabe Egipt hotărăsc să
fie intensificată colaborarea dintre cele două
țări in viața internațională, prin continuarea
consultărilor și amplificarea in continuare a
conlucrării între reprezentanții țărilor lor în ca
drul O.N.U. și al altor organisme internaționale,
al „Grupului celor 77“ și. al mișcării țărilor nea
liniate, pentru apărarea păcii, reglementarea
conflictelor dintre state prin tratative, înfăptui
rea dezarmării, edificarea noii ordini economice
internaționale și promovarea cooperării și prie
teniei intre toate popoarele.

★

Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Arabe Egipt iși exprimă
deplina satisfacție față de rezultatele fructuoase
ale convorbirilor purtate și înțelegerilor conve
nite cu ocazia intilnirilor la nivel înalt din
România, fiind încredințați că aceasta constituie
o contribuție deosebită la continua aprofundare
a raporturilor de strinsă prietenie și conlucra
re dintre cele două țări, spre binele popoarelor
român și egiptean prietene și în interesul cauzei
generale a păcii, progresului, destinderii și coo
perării in întreaga lume.
întocmită Ia București, Ia 10 septembrie 1982,
în două exemplare originale, fiecare in limbile
română, arabă și engleză, toate textele avind
aceeași valabilitate.

La plecare, pe aeroportul

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie

in Republica Socialistă România a președintelui
Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni
Mubarak, împreună cu doamna Su
zanne Mubarak au efectuat o vizită
oficială de prietenie în Republica
Socialistă România, în perioada 8—11
septembrie 1982.
în timpul șederii sale în România,
președintele Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak, a depus o
coroană de flori la Monumentul
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.
Președintele egjptean și doamna Su’ zânne Mubarrik, precum și persoa
nele egiptene care l-au însoțit au
vizitat obiective economice și socialculturale din România, bucurîndu-se
pretutindeni de o primire călduroasă,
expresie a sentimentelor de prietenie
și stimă existente în mod tradițio
nal între popoarele celor două țări.
între tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, și Mohamed Hosni Muba
rak, președintele Republicii Arabe
Egipt, au avut loc convorbiri oficiale,
la -care au participat, din partea Re
publicii Socialiste România, tovarășii
Ștefan Vpitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat; membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., Gheorghe Opiya, prim viceprim-ministru al guvernului, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan,
ministru secretar de stat, consilier
al președintelui republicii, Silviu
Curticeanu, secretar prezidențial și
al Consiliului de Stat, Ion Iosefide,
ambasadorul țării noastre la Cairo.
Din partea Republicii Arabe Egipt,
Ia convorbiri au luat parte : Kamal
Hassan Aii, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe, Ezz Eddin
Moukhtar, secretar general al Pre
ședinției, Osama El-Baz,. ambasador,
prim-subsecretar la Ministerul Afa
cerilor Externe, șef de cabinet și con
silier al președintelui, Mohamed Wafik. Hosny, ambasadorul Egiptului la
București.
în cursul convorbirilor, desfășurate
într-o atmosferă cordială de priete
nie, deplină înțelegere, stimă și res
pect reciproc, cei doi șefi de stat
s-au informat reciproc asupra pre
ocupărilor țărilor lor in domeniul
construcției economice și sociale, au
examinat stadiul actual al relațiilor
bilaterale, pe plan politic, economic,
tehnico-științific, cultural și în alte
domenii de activitate de interes mu
tual, și au procedat la un larg schimb
de păreri cu privire la principalele
probleme ale vieții internaționale
contemporane, îndeosebi în legătură
cu situația din Orientul Mijlociu.
Din dorința de a da noi dimensiuni
raporturilor prietenești dintre cele
două țări și popoare, Ia încheierea
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, și Mohamed Hosni Muba
rak, președintele Republicii Arabe
Egipt, au semnat Declarația comună
cu privire la dezvoltarea în continua
re a cooperării dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă
Egipt pe plan bilateral și în viața
internațională, document de o impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea în
perspectivă a raporturilor bilaterale
și a conlucrării dintre cele două țări
pe plan internațional.
în cadrul convorbirilor privind dez
voltarea raporturilor bilaterale, un
accent special a fost pus pe extin
derea schimburilor comerciale și am
plificarea cooperării în producție, cei
doi președinți exprimindu-și deplina
satisfacție pentru faptul că volumul
schimburilor economice a atins in
anul 1980 sarcina stabilită la cel mai
înalt nivel, de 500 milioane dolari.
Pornind de la experiența dobindită,
potențialul economic și tehnic al
României și Egiptului și avind in

vedere posibilitățile largi existente
pentru dezvoltarea pe mai departe a
cooperării în acest domeniu funda
mental în ansamblul relațiilor. româ
no-egiptene, cei doi președinți au
stabilit obiectivul ca în anul 1985 vo
lumul acestor schimburi să se dubleze .
față de 1980.
Cei doi președinți au constatat cu
satisfacție că la cea de-a XIII-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică și teh
nică (București, iunie 1982) au fost'
luate decizii și convenite măsuri de
natură să consolideze și să lărgească
raporturile economice bilaterale. învederea realizării nivelului schimbu
rilor și cciopferării 'economice stabilit
pentru anul 1985, s-a hotărît să fie
urgentate lucrările la obiectivele de
cooperare în curs de realizare și să
se acționeze pentru finalizarea într-un termen cit mai scurt a negocie
rilor cu privire la viitoare acțiuni de
cooperare in domeniile energiei, ex
plorării, exploatării și prelucrării pe
trolului, electrificării rurale, indus
triei construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, transporturilor, teleco
municațiilor și agriculturii, acordîn
du-se o grijă deosebită promovării
formelor moderne de cooperare în
producție pe baze reciproc avantajoa
se. S-a hotărit, totodată, ca o sesiune
extraordinară a comisiei mixte să
aibă loc la Cairo, pină la sfirșitul
anului 1982, și. să stabilească un pro
gram comun concret al dezvoltării
schimburilor economice pe baze re
ciproc avantajoase, pentru a se putea
realiza gradual volumul convenit
pentru anul 1985. Cele două părți vor
încuraja, în același timp, întreprin
derile și organizațiile specializate din
România și Egipt să identifice cele
mai adecvate căi și mijloace de folo
sire în condiții optime a posibilități
lor de creștere tot mai susținută a
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, pe baze reciproc
avantajoase.
Apreciind rezultatele obținute pînă
în prezent în domeniul cooperării
tehnologice și științifice, cele doua
părți au convenit să fie intensificate
contactele directe intre instituțiile și
organismele specializate din țările lor
pentru a putea fi inițiate noi acțiuni
de cooperare în această direcție. S-a
convenit, de asemenea, intensificarea
cooperării bilaterale în domeniile pre
gătirii de cadre, culturii, artelor,
sportului și turismului, în vederea
realizării unei mai bune înțelegeri și
apropieri între cele două țări și
popoare.
Constatînd cu satisfacție că Româ
nia și Egiptul au puncte de vedere
similare asupra problemelor lumii
contemporane, cei doi președinți au
subliniat că țăpile lor promovează cu
consecvență o politică de edificare a
raporturilor internaționale pe temelia
solidă a principiilor unanim cunos
cute și acceptate ale relațiilor dintre

state, de reducere a încordării, de
promovare a reglementării pașnice,
prin negocieri, a disputelor- dintre
state, de consolidare a păcii și
'securității internaționale.
în cursul convorbirilor, președinții
României și Egiptului și-au exprimat
profunda lor îngrijorare față de în
cordarea gravă care caracterizează în
prezent viața internațională, ău sub
liniat necesitatea desfășurării de
eforturi sporite pentru depășirea acesteia, pentru reluarea cursului poli
ticii de pace, dezvoltare independentă
și largă cooperare, pentru reglemen
tarea. tuturor disputelor dintre state
excluâiv pe cale\ pașnică, prin nego
cieri, pentru realizarea.de progrese
efective pe calea dezarmării, și în
primul rînd a dezarmării nucleare,
pentru lichidarea subdezvoltării și
edificarea noii ordini economice in
ternaționale, pentru creșterea rolului
O.N.U. în reglementarea problemelor
complexe cu care este confruntată
omenirea, pentru democratizarea în
tregii vieți internaționale. In acest
cadru au fost abordate pe larg pro
bleme referitoare la situația din
Orientul Mijlociu, din Europa și din
Africa.
Cei doi șefi de stat au stabilit mă
suri pentru adîncirea colaborării ro
mâno-egiptene în rezolvarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne, “in cadrul Organizației Națiunilor
Unite, „Grupului celor 77“, mișcării
de nealiniere și altor . foruri inter
naționale.
Cei doi președinți și-au exprimat
satisfacția pentru rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor pe care le-au
avut și au relevat că vizita oficială de
prietenie a președintelui Mohamed
Hosni Mubarak în România, Declara
ția comună româno-egipteană semna
tă cu acest prilej, celelalte înțelegeri
convenite în cursul vizitei constituie
o contribuție importantă la extin
derea relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă
Egipt, servind intereselor popoarelor
român și egiptean prietene, cauzei
generale a păcii și înțelegerii în în
treaga lume.
Președintele
Republicii
Arabe
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și
doamna Suzanne Mubarak au expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România,
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu profunda lor gratitudine
pentru primirea lor călduroasă și
ospitalitatea deosebită de care s-au
bucurat în timpul vizitei și au adre
sat președintelui Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășei Elena Ceaușescu invita
ția cordială de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Arabă
Egipt. Invitația a fost, acceptată cu
plăcere, data vizitei urmînd a fi sta
bilită pe cale diplomatică.
București, 11 septembrie 19S2

TELEGMMS DE Lfi BORDUL UTOIIWl PREZIDENȚIA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind România prietenă, îmi face o deosebită plăcere să adresez Ex
celenței Voastre, în numele meu și al colaboratorilor mei, cele mai profunde
mulțumiri pentru extrema generozitate și calda primire de care ne-am
bucurat — expresie a raporturilor trainice, cordiale existente intre țările
noastre.
Doresc să vă asigur că convorbirile pe care le-am purtat, într-o atmosferă
de deplină înțelegere și sinceritate, vor aduce o contribuție pozitivă'la acce
lerarea procesului de instaurare a unei păci juste și durabile în Orientul
Mijlociu, precum și la adîncirea relațiilor de cooperare între popoarele noas
tre în toate domeniile, spre binele lor reciproc, in interesul păcii și ordinii
internaționale.
Vă rog să primiți cele mai sincere mulțumiri și cele mai bune urări de
sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate con
tinuă pentru poporul prieten al României.
Cu cea mai aleasă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
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Izvoarele populare ale creației durabile

• Stadiul lucrărilor • Rezultate ® Probleme de soluționat
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Se împlinesc, la 12 sep
tembrie anul acesta, 100
de ani de la nașterea lui
Ion Agârbiceanu. Scriitorul
ilustrează o întreagă epo
că : activ pînă în pragul
morții sale (1963) în arena
literaturii noastre, el a
traversat trei mari etape
ale dezvoltării prozei ro
mânești, de la momentul
1900, semnificativ pentru
ideile-forță (națională și
socială) din operele tutu
ror exponenților răscrucii
de veacuri, apoi în etapa
interbelică și în cea con
temporană. Agârbiceanu asimilează în planul unei di
recții tradiționale diverse
motive, tipologij, proble
matici caracteristice fie
cărei etape istorice pe care
a străbătut-o. N-a rămas
indiferent la nici una din
frămintările adinei ale de
venirii poporului român
din acest veac : lupta pen
tru emanciparea și elibe
rarea socială și națională
a țărănimii transilvane ;
ideea unității tuturor ro
mânilor ; eroismul celor
căzuți pentru integritatea
națională în primul război
mondial ; nevoia unei noi
așezări, mai drepte, a so
cietății autohtone, după unirea din 1918 ; avertis
ment dat față de primej
diile alienărilor de tot so
iul : politicianism, corup
ție, violentă, pregătire a
fascizării, pierdere a li
bertății și ciopîrțire a te
ritoriului patriei. Proza sa
a transmis de fiecare dată
un mesaj umanist pasionat,
preluînd și apârînd de la o
etapă la alta
__ ideea unui apostolat, a artei puse în
serviciul idealurilor majore ale națiunii și umanității. în plan estetic, suportul ideologic al acestei
opere se traduce prin trei
realizări principale : povestirea cu subiect țărănesc, inclusiv nuvela fan
tastică inspirată din același

mediu ;
romanul-cronică
menit să fixeze mutațiile
socio-morale
din
viața
Transilvaniei între 1900—
1945 ; evocarea lirică a tre
cutului patriarhal. în toa
te aceste ipostaze, Agârbi
ceanu rămîne însă prin excelență un povestitor, fiind din acest punct de vedere cel mai apropiat de
suflul eposului sadovenian
și de lirismul aceluia. în
volumul din 1905 „De la
țară", cp care debutează,
urmat de culegerile „Două
iubiri“,
..în
întuneric',«
(pentru a nu cita decit
titlurile cele mai reprezentative din prima etapă),
tehnica prozatorului este a
evocării și a anchetei di
recte în actualitate, alter
nativ. De o parte, portrete
exemplare, figuri și moti
ve baladești cu iubiri nefe
ricite și morți năprasnice,
în stil sadovenian ; de alta,
sentimentul unei certitudini ce așază existența
între parametrii ei firești
— copilăria și bătrînețea,
aceasta din urmă exercitînd o constantă tentație
pentru penelul portretistu
lui, figuri de moși și babe
uitați de moarte cu o in
credibilă vitalitate concen
trată în privire sau în ex
presia fețelor, formează o
enormă galerie rembrandtiană în proza lui Agârbi
ceanu. Observația realistă
continuă în alt spațiu, al
Țării Moților, cu descope
rirea laturii de suferință
fizică și morală a unei umanități rudimentare. Pro
zele scurte, concentrate, cu
un nerv inedit studiază
comportamente, reacții existențiale legate mai cu
seamă de două realități
decisive : boala și moartea.
Prozatorul realizează acum
citeva din micile capodo
pere ale nuvelisticii romănești
„Fefeleaga", „Luminița", „Iarnă grea", „Vîrvoara".
„Ceasul
rău".

„Omul cu viață scurtă",
„Copilul Chivei", „Teleguț"
și altele.
O mare parte a prozelor
scurte ale lui Ion Agârbi
ceanu constituie o dezba
tere morală în jurul rostu
lui existenței și a semnifi
cației morții, problematică
dezvoltată mai tîrziu, în ti
pare narative diferite. în
romanul filozofic „Dolor"
și în culegerile de povestiri
„Luncușoara din păresemi"
și „Pustnicul și ucenicul
său". Povestirea romantică
îl solicită, de asemenea, în
Mircea ZACIU

explorarea zonei de mister
a sufletului țărănesc : mi
turi,
superstiții, tortură
magică își revendică o
structură de basm, dar fee
ricul e înlocuit întotdeauna
prin fiorul tragic al mor
„Valea
ții : „Comoara",
Dracului", ,-,]Duhul băilor"
sînt inspirate din mitolo
gia și dramele munților Apuseni. Viziunea acestor lu
crări este transpusă și în
planul mai vast al romanu
lui „Arhanghelii", unde cei
doi termeni referențiali din
contactul cu realitatea Apusenilor. boala și moartea,
sînt convertiți în semnifi
cația lor morală : alienare
a spiritului, moarte sufle
tească. în romanul „Arhan
ghelii", nu biologicul, ci so
cialul și sfera morală sînt
însă interogate cu insisten
ță. Nu doar proiecțiile in
fantastic, cît sondarea unor
relații prăgmatice, devenite prin pervertire și exacerbare absurde și terifiante prin ele însele.
romanului,
Personajele
mici gobsecki rurali, sau.
dimpotrivă, risipitori ame
țiți de bogăția neașteptată,
au o vitalitate debordantă,
cheltuită în combinații ve-

roase, în disponibilitate eagresiune, căutînd să anco
rotică, pofte pantagrueli
reze la țărmul candorilor
ce. Bogăția iluzorie dina
copilăriei (vîrstei și ome
mitează formele statorni
nirii), Amintirile și Lice
ciei patriarhale, scoate la
an... odinioară sînt, in
iveală impulsurile diaboli
pragul celei de-a doua con
ce. Isteria colectivă se con
flagrații mondiale, expre
sumă într-un lanț de chersia acestei regresiuni în
mese încheiate tragic : fi
natură și patriarhalitate.
lonul aurifer seacă devre
Cu puternicele povestiri ■
me, destrămarea și ruina
Strigoiul, Faraonii, Jan
pun stăpînire pe mica lo
darmul și cu romanele- •
calitate zguduită de mira
cronică Vremuri și oameni,
jul unui El Dorado iluzo
Viitoarea, Prăpastia etc,
riu. în povestirile de mari
Agârbiceanu se întoarce
dimensiuni. Stana, Biruin spre problemele majore
ța, Jandarmul, erosul vi ale societății românești,
novat și dorința redemp ale cărei dimensiuni în
țiunii capătă un accent
cearcă să le scruteze din
dostoevskian, iar
nuvela aceeași perspectivă — a
antologică Păscălierul ana spiritului popular. Aducînd
lizează automistificarea și
un timbru caracteristic ar
exploatarea naivității co
delenesc, opera lui Ion Alective. Dacă mistica reli
gârbiceanu excelează în
gioasă e sancționată acid,
primul rînd prin viziunea
în această nuvelă, prin
originală a universului ru
demontarea mecanismelor ral, amintind experiențe
sale primitive, o altă mis
paralele în context euro
tică, a politicianismului
pean : nuvelele rustice ale
burghez cu finalități la fel
lui Maupassant. Țăranii
de practice și avînd la bază
lui Wladislaw Reymont și
același instinct al domina Satul lui Ivan Bunin sau,
ției, împins pînă la auto
în teritoriul românesc, ve
distrugere, e studiat într-o
cinătatea masivă a lui Mimanieră, satirică în roma . hail Sadoveanu. Deși for
nele Răbojul lui Sfîntu Pe
mula realismului său pare
tru și Sectarii. în aceste străină înnoirilor și expeproze politice, naratorul e
rimentalismului propriu ede fiecare dată purtătorul
pocii interbelice, nuanță
rile în direcția psihologicu
de cuvînt al unei optici ță
rănești, reacționind față de
lui și tentația expresionis
malformațiile lumii inter
tă a grotescului nu ocolesc
belice cu suspiciunea buaceastă proză. Fără îndo
nului simț popular. în Secială însă că Agârbiceanu
tarii, spre pildă. sînt larg
rămîne in primul rind ca
exploatate grotescul situaun povestitor tradițional
fiilor și al tipologiilor, pro(realist și romantic) de ine
iectate pe fundalul unei
puizabile resurse. într-un
colectivități a cărei demo
stil de marcată oralitate,
nologie nu mai este aurul
cu inulte calități modeme,
(ca în Arhanghelii), ci po
ce au scăpat criticii caloliticul degradat. Rivalități,
file, neglijent adesea, dar
aversiuni, combinații tene
îmbibat de un farmec na
rativ direct, care este și al
broase sînt văzute exclusiv
curentului liric subteran
sub unghiul ridicolului no
civ. Spre' sfîrșitul perioadei ce-i străbate întreaga crea
ție, Agârbiceanu lasă cîte
interbelice, prozatorul sim
va opere antologice, deve
te nevoia unui refugiu din
nite clasice. Ele îl plasează
această lume . teratologică,
în prima linie a prozei ro
amenințată de violentă și
mânești de totdeauna.

Dacă pregătirile pentru inaugura
rea noului an de învățămînt ar fi
judecate numai după ritmul realiză
rii construcțiilor universitare în pri
mele șase luni din acest an, conclu
ziile n-ar fi prea îmbucurătoare.
Procentul îndeplinirii planului pe
întiiul semestru în privința dării în
folosință a noilor capacități abia
. dacă atinge 20—22 la sută. Din feri
cire însă, ultimele două luni, res
pectiv iulie și august, au înregistrat
un reviriment și, [îînă la sfirșitul
lunii iulie, bunăoară, s-au dat în fo
losință spații de învățămînt, labora
toare și ateliere de microproducție
cu o suprafață de circa 24 500 mp,
precum și 840 locuri în cămine stu
dențești, ceea ce reprezintă peste 30
la sută din prevederile planului de
construcții universitare pe 1982.
Dar chiar și numai cu aceste pro
cente, baza materială a învățămîntului superior s-a diversificat și s-a
îmbogățit considerabil în acest an.
Din datele centralizate la Ministerul
Educației și învățămîntului rezultă
că secția de microproducție și labo
ratoarele pentru construcții de ma
șini ale Universității din Brașov au
sporit cu încă 3 800 mp, laboratoare
le de elemente hidraulice și orologerie industrială de la Institutul po
litehnic timișorean au fost extinse
pe încă 6 930 mp, iar Facultatea de
inginerie chimică din aceeași loca
litate a fost dotată cu noi spații de
învățămînt și cu laboratoare în su
prafață totală de 3 600 mp. Tot la
Timișoara, de astă dată la Facultatea
de construcții, au fost realizate spa
ții noi de proiectare și de cercetare
în suprafață de 3 950 mp, în vreme
ce la Iași viitori hidrotehnicieni și
constructori vor beneficia de noi
spații de proiectare și de cercetare
în suprafață totală de 6 200 mp.
Veștile sosite între timp de pe
șantierele construcțiilor universitare
arată că ritmul de lucru înregistrat
în luna august a fost și mai bun.
Ca urmare a eforturilor mai bine
organizate, desfășurate de construe-

torii județeni, sprijiniți nemijlocit
de studenți și cadre didactice uni
versitare, au fost create condiții
spre a fi date în folosință în lunile
următoare și alte obiective univer
sitare. între acestea amintim noile
spații de învățămînt, laboratoare și
ateliere de microproducție la Insti
tutul politehnic din București (labo-ratoare de hidroenergetică și de
energetică nucleară în suprafață de
8 500 mp), la -Politehnica din Iași
(spații de învățămînt cu profil elec-

Noul an de învățămînt
- sub semnul
exigențelor calității
trotehnic cumulînd circa 7 500 mp), la
Politehnica din Timișoara (ateliere
școlare și de prototipuri cu o supra
față de aproape 2 000 mp) și la In
stitutul de petrol și gaze din Ploiești
(laboratoare de utilaj petrolier cu
6 400 mp) — toate aflate într-un
ritm de lucru pe care, eventual, nu
mai o slabă aprovizionare cu mate
riale și, îndeosebi, folosirea incom
pletă a forței de muncă ar putea
să-1 frîneze.
Am amintit asemenea eventuali
tăți' nu întîmplător. Retrospectiva
oricît de sumară a lucrărilor de con
strucții de pe șantierele universitare
arată limpede că ori de cîte ori în
activitatea constructorilor intervin
pauze sau ritmuri încetinite, deter-,
minate îndeosebi de slaba organizare
a muncii și a aprovizionării cu ma
teriale, debuturile, oricît de promiță
toare, sfîrșesc prin a fi transforma
te în tot atîtea... restanțe. Este, la
această oră, și cazul noilor labora
toare și ateliere de proiectare (5 200
mp) pentru secția de căi ferate, dru
muri și poduri, al spațiilor, de învă-

Dimensiunea morală a literaturii
Aniversarea centenarului
nașterii lui Agârbiceanu
poate oferi prilejul reac
tualizării unei probleme ca
pitale a teoriei literare, anume raportul dintre etic
și estetic. Dată fiind pregă
tirea și profesia autorului
Fefeleagăi, există preju
decata, pornită și de la exe
geza specializată, că opera
lui Agârbiceanu, a cărei
importanță nu este contes
tată, ar suferi uneori de.un
eticism fastidios, păgubitor
în latura artistică, subminindu-i valoarea. Și lui Galaction, scriitor de aceeași
formație, i s-au adus re
proșuri similare și, desigur,
intr-o anumită măspră,
problema există, iar eluda
rea ei nu poate fi o soluție.
Căci acel Bildung din es
tetică (formația, traducînd),
precum și acel Erfarung
(experiență de viață) nu se
poate să nu influențeze cre
ația artistică, în general.
Cu toate acestea, istoria
oricărei literaturi, inclusiv
a celei românești,
înre
gistrează numeroși scriitori
de orientare eticistă care
n-au o legătură directă cu
îndeletniciri de ordin simi
lar și care au produs, to
tuși, o literatură impreg
nată de probleme morale.
Slavici, Vlahuță, Delavrancea sînt numai cîteva
exemple, iar în literatura
universală romancieri pre
cum Tolstoi sau Dostoevski,
ca să nu mergem pînă la
nemuritorul autor al Divi
nei Comedii, nu pot fi în
țeleși sau evaluați în afara
gravelor investigații de na
tură morală.
Dintr-o asemenea, inevi
tabil sumară, constatare de
istorie literară rezultă că
nu pot fi operate, decît cu
riscul procustării creației
artistice, distincții tranșan
te, că nu există incompati
bilități funciare între ele
mentele estetic și etic, ci,
dimpotrivă, ele fuzionează

organic în plasma operei
literare.
Separarea
lor,
practicată uneori în critică,
este o operație mai degrabă
didactică și, în orice caz, ar
tificială, neadecvată naturii
reale a lucrurilor.
După parcurgerea unei
opere literare sîntem asal
tați, în egală măsură, de
impresii de ordin artistic și
intelectual-moral greu de
disociat. Căci conflictul, am
bianța în care sînt prezen
tați protagoniștii (e vorba,
se înțelege, în primul rînd
de scrierile epice care au, de
departe, cea mai însemnată
pondere în orice literatură)
și mai ales destinul lor vin
în atingere permanentă cu
universul moral, exterior
sau interior eroilor. Iar im
presia finală, aprecierea
sau calificarea axiologică
au,-inerent, în compoziția
lor intimă aceste . dimen.
siuni. în absența lor, însăși
valoarea artistică ar păgubi,
ne-ar apărea precară și ste
rilizată de ceea ce Gherea
numea, pe drept, „sîngele
viu al vieții". Căci dimen
siunea etică este prea intim
și adînc umană pentru ca
literatura, disciplină spiri
tuală atît de legată de su
fletul uman, s-o ignoreze.
Ar fi spre paguba ei. Mo
rala, evident implicită și nu
explicită, presărată discret
și nu ostentativ, nu numai
că nu dăunează literaturii,
ci, dimpotrivă, îi potențea
ză, adesea, valoarea, conferindu-i complexitate și
demnitate, ridieîndu-i sta
tutul axiologic în rîndul
manifestărilor creatoare ale
spiritului. De aceea renun
țarea, cu sau fără preme
ditare, la zugrăvirea uni
versului și reflexelor etice,
de fapt universul atît de
uman al afectelor, sensibi
lității morale și comportă
rii pe acest plan, o aseme
nea renunțare echivalează
cu o veritabilă autoexpro-

Pompiliu MARCEA
să-1 înalțe pe om, să-1 facă
să nu se rușineze de sine"
(cit de frumoase și nobile
sînt aceste scopuri ale
autorului
Arhanghelilor),
considerăm că aprecierea
lui G. Călinescu, în repli
că cu alți confrați, merită o
atenție specială prin apro
pierea de adevărul operei
prozatorului, fiind dealtfel
împărtășită, în spiritul ei
și de cei mai autorizați recenți exegeți : Mirceă Za- ,
ciu. Cornel Regman, Dimitrie Vatamaniuc. Iată opi
nia lui G. Călinescu : „La
Agârbiceanu discutarea pro
blemelor morale formează
ținta nuvelei și romanului
și dacă ceva merită aproba
rea neșovăitoare, este tac
tul desăvîrșit cu care acest
prelat știe să facă operă
educativă,* ocolind anosta
predică. Teza morală e ab
sorbită în fapte, obiectiva
tă și singura atitudine pe
care și-o îngăduie autorul
e de a face simpatică virtu
tea" (Istoria literaturii).
Adevărul observației lui
Călinescu se explică, după
părerea noastră, printr-o
trăsătură proprie tuturor
scriitorilor adevărați și pe

a intra în schimb, K. S. (inculpata) a con
statat că cinci scroafe dintre cele aflate in
îngrijirea ei nu s-au atins de mincare. „în
grijorată de soarta., porcinelor — se scrie
in hotărîrea instanței de judecată — (in
culpata) a gustat mîncarea ce a rămas în
troacă". A comis, așadar, un gest simplu,
dar exemplar pentru devotamentul ei față
de muncă. Observînd că hrana animalelor
este prea sărată, a înlocuit-o și a păstrat o
găleată, ca probă a eventualelor reproșuri
ce se cuveneau colegei neatente. Aceasta,
viitoarea „parte vătămată" din justiție, a
considerat dubiile ce au planat asupra
reputației ei profesionale ca deosebit de
ofensatoare. Așa s-a ajuns la judecată.
Bineînțeles, soluția instanței a fost de
achitare. Nici n-ar fi trebuit să se ajungă
la ptoces. Dar atit circumspecția — fie și
excesivă — a „inculpatei", atît exigența —
fie și exagerată — a conducătorilor locului
de muncă (ce au sancționat-o pe îngrijitoa
rea neatentă), cit și hipersensibilitatea aces
teia le-am dori repetate in cit mai multe
locuri.

Remarcabila
calomnie
Un superb proces de... calomnie a reunit
în pretoriu pe Zolde Maria din Turia, în
calitate.- de reclamantă (în terminolqgia le
gală — parte vătămată) cu consăteanca ei
Koos Sarolta în calitate de inculpată. Cei
familiarizați cu viața instanțelor știu că ac
țiunile cele mai mahalagești, pîrele cele
mai pricinoase, simulările cele mai imperti
nente pot Ii găsite la procesele de calom
nie. Rar om care să-și caute cu adevărat
.spălarea onoarei într-un duel judiciar, care
să tenteze în mod serios repararea demni
tății prin recapitularea publică a momente
lor în care a fost desconsiderat.
Există, bineînțeles, și excepții. Cei de-al
cincizeci și unulea dosar din acest an al
Judecătoriei Tîrgu Secuiesc constituie, din
unele puncte de vedere, o asemenea excep
ție. Mai mult, din unghiul de vedere al
cumpărătorilor de produse agroalimentare,
al beneficiarului activității din zootehnie,
respectiv al cerințelor de a se produce o
îmbunătățire radicală a nfuncii în acest do
meniu, s-ar putea spune că atit inculpata,
cit și partea vătămată au avut o atitudine
(exceptind procesul) model.
împricinatele erau îngrijitoare la porcii
cooperativei agricole de producție din co
mună. Tema discordiei n-a constituit-o nici
viața intimă, nici avutul uneia sau alteia,
nici calitățile fizice sau morale, ci un motiv
pe care l-am dori cit mai permanent și mai
viu dezbătut in toate secțiile zootehniei :
calitatea hranei animalelor. într-o zi la
amiază, prezentindu-se la grajduri pentru

priere, cu îngustarea, evi
dent păgubitoare, a posibi
lităților de manifestare și
de afirmare a talentului ar
tistic. Un scriitor de presti
giul lui Malraux observa
că cine vrea să facă litera
tură „fără sentimente și va
lori morale" ar fi de prefe
rat să-și afle o altă înde
letnicire. Cu privire, la
Agârbiceanu, prozator ci
clopic și adînc preocupat,
într-adevăr, de ameliorarea
condiției umane, de grija
de a cultiva în cititor „vir
tuți nobile și frumoase, care

Potirul, amprenta
si chitanța
«5»

Viata ne-a mai oferit exemple care re
liefau că nu toate bunurile interesînd pa
trimoniul național au asigurate o conservare
sută la sută sigură sau, în caz de dispariție,
o recuperare fără riscuri. în urmă cu doi
ani se relata la această rubrică cazul unei
bande de analfabeți care, într-o singură
noapte, prădase picturi vechi de cult din
cinci locuri,. situate in trei județe, la dis-

care am putea-o numi fidelitatea față de adevărul
vieții. Cel care a scris sute
de povestiri, schițe și nu
vele, precum, și zece ro
mane a pornit în con
struirea operei de Ia reali
tate, și nu de Ia teze, de la
observația atentă, și nu de
la închipuire. Imaginația
lui Agârbiceanu, în ciuda
dimensiunilor impresionan
te ale operei, este aproape
neglijabilă și scriitorul nu
se sfiește să mărturisească
acest, lucru, găsind că via
ță este incomparabil mai
complexă și mai bogată
decît fantezia. Literatura
lui Agârbiceanu este, am
putea spune, deși cuvîntul
pare uzat printr-o frec
ventă întrebuințare în li
teratură, ca și în artele
plastice, o veritabilă fres
că a spațiului transilvan.
Este scriitorul cel mai le
gat, prin operă ca și prin
viață, de Transilvania. A
fost un.ul dintre militanții
pentru „marea unitatea ro
mânească a Ardealului cu
țara". Universul transilvan:
muntele, cîmpia. relieful
„mioritic", pădurea, rîurile ce traversează peisajul
mirific al Ardealului, apoi
oamenii : plugari, mineri,
meseriași, învățători, pre
oți, boieri, avocați, indus
triași și financiari, zugră
viți în toate ipostazele
temperamentale, sociale sau
profesionale, întregul uni
vers de o mare complexitate și culoare a fost transpus într-o operă devenită,
prin vîrfurile ei, clasică,
prin urmare durabilă, xreprezentînd un moment pri
vilegiat nu numai pentru
literatura transilvană, cum
se crede de obicei, ci pentru
întreaga noastră literatură.
Arhanghelii este, așa cum
observa ' Edgar Papu, una
din primele cărți europene
despre mineri, cu o arhi
tectură rezistentă, cu per-

sonaje, între care Iosif Ro
deam memorabile ; Farao
nii este, înainte de Șatra,
cea mai izbutită scriere
despre „oamenii oacheși"
(cum le-ar fi spus Stancu)
în care strălucește, prin
tr-o frumusețe aproape ne■ verosimilă, Rusalina ; Popa
Man, in care protagonis
tul, deși prelat, este o fi
ință devastată de demoni,
dovadă a obiectivitătii și
detașării autorului, ca și în
Păscălierul, unde este vor
ba de un pseudoslujitor al
altarului, un veritabil es
croc, Constandin Pleșa, în
construcția căruia prozato
rul dovedește un talent
ironic și satiric surprinză
tor ; Jandarmul, pe care o
putem oricînd alătura ce
lor mai puternice nuvele
din cite s-au scris în lite
ratura română, protagonist,
Dumitru Bogdan, superior
credem, lui Lică Sămădăul. Ar fi foarte greu să
selectăm din sutele de bucăți de proză scurtă cîteva
anume. Ne îngăduim să-1
trimitem pe cititor la Costea Pădurarul (pe schema
din Păcat boieresc de Sa
doveanu, dar scrisă cu un
an înainte și superioară
povestirii sadoveniene), Angheluș. Fierarul Petrea,
Popa Vasile, Melentea, Bădicul, Pătruț, Cerșetorul,
Răzbunarea, Mistrețul, Mo
rarul, Hoțiți, Fișpanul, regretînd că alegerea e ine
vitabil restrictivă. în pă
durea bogată a lui Agârbi
ceanu. observa Perpessicius, intîlnim destui copaci
falnici, capodopere. Auto
rul lor, modest dar tenace,
talent excepțional, dar pe
care nu și l-a exhibat
vreodată, căci era nu nu
mai un mare scriitor, dar
și un om de o rară delicate
țe a sufletului, este, în
imediata- apropiere a lui
Sadoveanu. unul din marii
prozatori din direcția pro
zei românești tradiționale

tanțe
kilometri
unul
Operele au fost găsite
în căruțele unor indivizi cu apucături no
made, care le duceau spre marginea țării
să le ofere unor contrabandiști străini. Dacă
acțiunea organelor de miliție a fost promptă
și eficientă, salvînd rapid valoroasele piese,
îngrijora in schimb lipsa de preocupare
manifestată pînă la furt de instituția cul
turală de resort ; hoții, analfabeții respec
tivi, sesizaseră înaintea specialiștilor insti
tuției adevăratul preț al lucrurilor...
Un proces încheiat anul acesta la Tribu
nalul județean Covasna readuce in atenție
aceeași îngrijorare. Cu toate că e vorba de
un caz de proporții mai mici, contrariază și
acum deosebirea dintre siguranța infracto
rului și bijbîiala unora dintre cei de care
depinde integritatea patrimoniului.
Furtul a fost comis din micul, dar foarte
interesantul muzeu al breslelor din Tîrgu
Secuiesc, acum doi ani, dimineața, in orele
de acces. Autor — rugăm să rețineți —
singurul vizitator din acea zi. Acesta a
slăbit două holșuruburi, a ridicat geamul
unei vitrine, a înșfăcat cupa breslei tăbăcarilor și a ieșit cu ea sub pulpana hainei,
dind, politicos, bună ziua. „Prin vechime
(1601), semnificație istorică și valoare ar
tistică era cel mai important exponat" au
declarat,
cu
amărăciune la anchetă
muzeografii. Dublu prilej
de
stupefacție : o dată pentru că securitatea celui
mai important exponat fusese asigurată
prin... două șuruburi ; a doua oară, pentru
că personalul așezămintului n-a reușit să
supravegheze obiectul de tezaur în momen
tul „de vîrf" ai programului.
Cercetările au început la cîteva minute
după furt. Șansă mare pentru prinderea
făptuitorului. Șansă mărită de custozi și
supraveghetori, care — printr-un fericit
concurs de împrejurări — au putut oferi

Moderna clădire a Universității din Brașov
Foto : Petre Popovici

țămînt, cercetare și producție (4 400
mp), destinate secțiilor cu profil
metalurgic, al laboratoarelor și ate
lierelor de proiectare (6 300 mp) pen
tru secțiile de electronică și teleco
municații — toate de la Institutul
politehnic din Cluj-Napoca. Depășiri
de termene se constată și în cazul
noilor spații de învățămînt. (7 000
mp) destinate Institutului de mine
din Petroșani, ca să nu mai vorbim
despre întîrzierile și mai mari înre
gistrate in cazul noilor spații de în
vățămînt (amfiteatre .și săli de
cursuri cu o suprafață de 3 000 . mp)
pentru Institutul agronomic din Ti
mișoara deși erau planificate să fie
date în folosință încă acum... 2 ani,
aceste lucrări de construcții, la sta
diul prezentării lor actuale, încă nu
oferă garanții că vor fi terminate în
cursul acestui an.
Este de la sine înțeles că în toate
aceste cazuri, ca și în altele pe care
nu le-am mai amintit, se impun mă
suri urgente de recuperare a întîrzierilor, cu respectarea întocmai a
indicilor de calitate. Necesitatea ca
toate obiectivele incluse în plan să
fie realizate la termenul prevăzut și
în condiții optime nu mai are nevoie
de argumente. Utilizarea superioară
a bazei materiale, sub semnul căreia
se situează inaugurarea noului an de
învățămînt, este un imperativ eloc
vent prin el însuși și se răsfrînge
inclusiv asupra realizării planului
de construcții universitare pe anul
1982. Cu atît mai mult cu cît timpul
încă prielnic ușurează urgentarea
tuturor acestor construcții, cu condi
ția, firește, ca titularii de investiții,
precum și organizațiile locale de
construcții să acorde pretutindeni
atenția cuvenită organizării exem
plare a șantierelor, respectării întoc
mai a graficelor de lucru, să dea do
vadă de spirit gospodăresc și de răs
pundere în utilizarea fondurilor re
partizate prin planul de stat, în eli
minarea tentativelor de muncă în
asalt, ca și a oricărei risipe, de pe
urma cărora șantierele universitare
au încă mult de suferit.
Nu putem încheia aceste rînduri
fără a aminti și o altă prioritate :
construirea și amenajarea instalații
lor solare pentru prepararea ape:
calde necesare căminelor studențești.
Este o acțiune de anvergură, prevă
zută să se desfășoare în parcursul
întregului cincinal, la încheierea că
reia asemenea instalații vor funcțio
na în cele mai mari centre univer
sitare ale țării. Și ca o premisă im
portantă a reușitei acestei acțiuni,
lucrările prevăzute pentru acest an
la Institutul politehnic din Cluj-Na
poca și la Institutul agronomic din
Timișoara se cer terminate la timp,
cu atit mai mult cu cît prin intra
rea lor în funcțiune se va realiza o
economie de circa 170 tone combus
tibil convențional pe an.
Anul 1982 poate și trebuie să fie
un an al realizărilor de calitate, in
clusiv în privința noilor construcții
universitare.
Mihai IORDĂNESCU

Cum pot fi prevenite afecțiunile cardiovasculare ?
Clinica medicală nr. 1 din Iași are o sută de ani de existență, fiind,
totodată, prima clinică înființată la Iași. Prof. dr. Constantin I. NEGOIȚĂ,
șeful acestei unități cu recunoscută tradiție medicală, ne-a vorbit despre
rezultatele obținute in practică și despre cercetările originale efectuate
de către colectivul de aici.
— în decursul timpului, în funcție
de bolile predominante, cercetarea
științifică și-a ales ca obiectiv stu• diul acelor boli care provocau cele
mai mari pierderi sau suferințe.
Astfel, dacă acum o sută de ani
bolile infecțioase făceau ravagii, în
ultimii ani ele pot fi. tratate cu
succes gratie progreselor biomedicale
înregistrate în acest răstimp. în
schimb, în ultimii 20 de ani, în
funcție de schimbările patologiei, de
răspîndirea anumitor boli, ne-am.
concentrat eforturile asupra afec
țiunilor cardiovasculare, care în pre
zent au trecut pe primul plan. Este
deci vorba de o adaptare a cerce
tării la cerințele actuale.
— în urmă cu o lună ați publicat
o amplă monografie asupra unei boli
cardiace foarte cunoscute, angina
pectorală. Ce progrese s-au înre
gistrat în acest domeniu și. cum se
reflectă ele în practica medicală ?
— Lucrarea intitulată „Angina pec
toris" este rodul preocupărilor și cer
cetărilor noastre din ultimii zece ani,
in legătură cu această boală răspîndită, nu numai la noi în țară, do
meniu în care s-au făcut unele pro
grese științifice medicale cu rezulta
te bune în practică. Totodată, lucra
rea reflectă și o bună colaborare interuniversitară. întrucît la ea parti
cipă, in afara unor cadre medicale
din colectivul nostru, și colegi de la
Clinica de chirurgie cardiovasculară
Fundeni — București, și din invățămintul superior din Tîrgu Mureș.
O altă modalitate concretă de di
fuzare in practica medicală a cunoș
tințelor noi acumulate este. elabora-

descrierea exacta a bănuitului și, nesperat,
numele, prenumele și adresa unei specia
liste in istoria artei, din alt oraș, in com
pania căreia vizitatorul suspect mai vizitase
altă dată, comportîndu-se ciudat, sala cu
pricina. Anchetatorii nu s-au lăsat însă
„captivați" de aceste indicii prea seducă
toare. Ei au preferat să caute, cu toate for-tele, titularul unui deget a cărui urmă au
descoperit-o imprimată „ca la carte" pe
geamul vitrinei. N-a fost greu să-1
:
depisteze. Era... tîmplarul muzeului, Succesul a
fost adus repede la cunoștința publicului
larg printr-un interviu. Dar...
...Au trecut zece luni fără să mai intervină nimic altceva decît faptul că tîmplarul căpătase fobia suprafețelor lucioase.
Noroc că... norocul a surîs breslei tăbăcarilor chiar după dispariția ei. La un post de
miliție din alt județ s-a înregistrat reclamația unor căldărari care se considerau
înșelați. Cumpăraseră un potir cu 90 000 de
lei, dar vînzătorul refuza să le furnizeze o
atestare, fie și sub forma unei chitanțe de
mină, că „paharul e vrednic", adică merită
acea sumă. Fără „dovadă" ei nu se puteau
lăuda în • fața celorlalți căldărari cu ce au
fost în stare să-și doteze ei băiatul în
vederea însurătorii, conform unui obicei
ancestral. Cu concursul larg al „păgubași
lor", s-a pus mina și pe cupă (descomple
tată de o emblemă) și pe hoț. Era exact
persoana descrisă, vecin de casă cu familia
specialistei în istoria artei indicată de per
sonalul muzeului.
N-am vrea să minimalizăm stăruințele în
recuperarea acestui prețios obiect, nici să
maximalizăm circumstanțele dispariției lui.
Am vrea să se rețină atît : cînd e vorba de
opere care au dăinuit secole și a căror va
loare sporește prin ilaritate și vechime, de
relicve ale trecutului, nu trebuie lăsată nici
o șansă atentatorilor venali.

rea (la solicitarea Ministerului Sănă
tății) a „îndreptarului tehnico-metodologic de prevenire și combatere a
bolilor cardiovasculare", în colabora
re cu clinici din București și Tg.
Mureș. De fapt îndreptarul va crista
liza experiența a numeroși specia
liști din întreaga țară și va veni în
ajutorul tuturor medicilor, respee-

OMUL Șl VIATA
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tiv al unei categorii largi de popu
lație.
— Conform unui concept general,
actual al medicinei este mult mai
bine să previi decît să tratezi o
boală. Cum se aplică acest principiu
în cadrul bolilor cardiovasculare?
— îndreptarul care va fi pus la
dispoziția medicilor scoate în evi
dență, pregnant, trei idei de bază ale
medicinei moderne: combaterea fac
torilor de risc în bolile cardiovascu
lare, diagnosticul lor cit mai precoce,
mai timpuriu, și reabilitarea bolna
vului, recuperarea lui cit mai curind
posibil pentru a-1 reda familiei, so
cietății. Atît în cazul reumatismului
inimii, hipertensiunii arteriale și chiar
în cardiopatia ischemică (angina pec
torală, infarctul de miocard, insu
ficiența inimii), îndreptarul oferă da
tele necesare practicii medicale. în
special medicului generalist, conside
rat veriga de importanță capitală in
întreaga asistentă sanitară. De el de-

Din caietul
grefierului
Prezentăm în această fediție a rubricii o
„perlă" mai puțin obișnuită. A fost selec
tată nu pentru umorul de situație sau de
limbaj, ci pentru ridicolul posturii profe
sionale a celui de la care provine. Este
vorba de un citat, reprodus cu toată fideli
tatea, din motivele de recurs formulate de
avocatul (!) S. F. de la colegiul din Șimleu
Silvaniei și depuse la dosarul Tribunalului
județean Sălaj cu nr. 387/1982. Redactarea
constituie o mostră a lipsei de considerație
față de actul de justiție, la care avocatul
este plătit să participe. Am dori să o cre
dem singulară și combătută așa cum merită,
cu răspundere, cu seriozitate :

„Cu ce a putut aceasta contribui la do
bândirea bunurilor comune cind și mobilie
rul inclus, vechi și cu o valoare mică în
realitate este zestrea mamei mele și nu
bunul lor (Insă in cadrul procesului acest
fapt nu am putut dovedi ca atare nu ridic
această problemă) sau caii din moment ce
a avut măgari cu mama și alte animale din
a căror valoare a putut cumpăra aceste
bunuri. De ex, ceasul cu pendulă il avea
împreună cu mama. Nici acest aspect nu
am dovedit fiind imposibil.
in acest sens rugăm a constat că la con
strucții nici atît lucru ce a constatat și
instanța de fond".
Sergiu ANDON

pinde în cea , mai mare măsură
depistarea la timp a bolii și preve
nirea complicațiilor.
,
— Ați putea să ne dați și exemple
în legătură cu eficiența măsurilor de
prevenire?
— Mă voi referi la două aspecte nu
mai, dar foarte elocvente. Tratarea
corectă (cu penicilină) a oricărei in. fecții cu streptococ — microbul care
se localizează în gît, cu.. predilecție
___ . .. .
la nivelul faringelui și amigdalelor
(lucru pe care uneori copilul, adoles
centul și chiar părinții il pot trece
ușor cu vederea) poate duce, așa cum
am constatat și noi, la o scădere
treptată a reumatismului articular
acut și a invalidităților grave cardia
ce pe care le lasă.
Alt aspect: întîlnesc foarte rar, azi,
vechea formă de hipertensiune ar
terială gravă (cunoscută de medici
sub numele de „malignă"), precum și
severe complicații (cerebrale, renale)
ale hipertensiunii arteriale. Explica
ția este dată, pe de o parte, de tra
tarea unui număr mai mare de hiper
tensivi (in țară avem circa 2 milioa
ne) și, pe de altă parte, prin aplica
rea din ce în ce mai corectă a medicației antihipertensive.
— Cum pot fi prevenite compli
cațiile hipertensiunii ?
— Prin control medical periodic se
poate depista la timp o hipertensiu
ne arterială. Așa cum posesorii de
autoturism sînt obligați să-și verifi
ce anual mașina. tot așa ar
fi bine să se îngrijească fiecare și' de -propria sănătate făcind cel puțin un control medical
pe an. Se știe că hipertensiunea este
boala care se instalează fără simptome. Noi am făcut o investigație in
rindul tinerilor, valorificînd datele
fișelor medicale făcute de aceștia în
vederea căsătoriei și la care am
adăugat citeva elemente noi pentru
a fi un control cît mai complet (ten
siunea arterială, electrocardiografie,
colesterol etc.). Am analizat astfel,
într-o primă etapă, 3 500 tineri și am
depistat, la unii din ei, suferințe
cardiovasculare in stadii care bene
ficiază de tratament, prevenind astfel
instalarea unor boli severe sau agra
varea celor existente, între care și
hipertensiunea. Acest lucru este po
sibil întrucît medicamentele uzuale
antihipertensive ne stau la dispozi
ție. Depinde doar de medic să le
aleagă bine, iar bolnavul, disciplinat,
să urmeze întocmai prescripțiile.
— Ce se înțelege prin medicație
corectă?
— Este bine de știut că întrerupe
rea bruscă a tratamentului antihipertensiv poate avea consecințe ne
dorite pentru bolnav și că meditația,
in doze cit mai mici, va fi admi
nistrată continuu pentru menținerea
tensiunii în limitele ei normale. Une
ori, in anumite forme de hipertensiu
ne (denumite secundare), recurgerea
la actul chirurgical poate duce la o
vindecare radicală. în încheiere, aș
dori să arăt că una din concluziile
Congresului mondial de cardiologie
de la Tokio a fost că, prin aplica
rea unor măsuri de combatere a ce
lor trei inamici ai inimii: fumatul
(din păcate atit de mult răspîndit),
colesterolul crescut (consecința in
bună parte a alimentației greșite) și
tratarea corectă a hipertensiunii arte
riale s-au putut obține rezultate
bune la grupe mari de populație. în
ultimii zece ani se constată că în
țările în care s-au aplicat asemenea
măsuri se înregistrează o scădere a
mortalității prin infarct de miocard
și a altor manifestări de cardiopatie
ischemică. Este o realitate și depinde
de fiecare să beneficieze de aceste
rezultate ale cercetării și practicii
medicale.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

o
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNCHEIEREA lucrărilor conferinței
INTERNAȚIONALE „LASERI Șl APLICAȚII

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Mulțumim în numele poporului, al Partidului Comunist, al Consiliului
de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba pentru mesajul de prie
tenie primit cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări a asaltului cazărmii
Moncada.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Cuba

Întîlnire la C. C. al P. C. R,
Sîmb&tă, 11 septembrie a.c., tova
rășul Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Oddo
Biasini, secretar național executiv al
Partidului Republican Italian, care, la
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită
de prietenie în țara noastră.
în cadrul întîlnirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească,
s-a procedat la o informare reciprocă

privind activitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Român
și Partidului Republican Italian, exprimîndu-se dorința de a dezvolta în
continuare bunele relații dintre ele,
în interesul popoarelor român și ita
lian, al cauzei păcii, destinderii, secu
rității și independenței naționale, al
progresului și colaborării între na
țiuni. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

în perioada 7—11 septembrie a.c.,
o delegație de activiști ai Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, condusă
de tovarășul Kazimierz Molek, ad
junct al șefului Secției cultură a
C.C. al P.M.U.P., a efectuat, la invi
tația C.C. al P.C.R., o vizită pentru
schimb de experiență în țara noas
tră.
Oaspeții polonezi au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., 'Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Comite
tul județean Buzău al P.C.R., au vi
zitat unități economice și instituții
social-culturale din Capitală și jude
țul Buzău.

La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai P.M.U.P. a fost, primită de
tovarășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu, tiv, secretar ai C.C. al P.C.R.
La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a
participat tovarășa Emilia Sonea,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.
Ă fost de față Boleslaw Koperski,
ambasadorul R.P. Polone la București.

Sîmbătă s-au încheiat, la Centrul
național de fizică, lucrările primei
conferințe internaționale „Laseri și
aplicații".
în ședința plenară de închidere,
participanții — oameni de știință
/ din
peste 25 de țări ale lumii — au adre
sat
calde
mulțumiri
tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, proeminentă personalitate a
științei internaționale, pentru me
sajul de salut adresat conferinței,
pentru aportul adus la dezvoltarea
științei pe plan mondial, transmițînd,
totodată, urările lor sincere de noi
succese în activitatea ce o desfășoară
pe plan politic, științific și social.
S-a subliniat că reuniunea științi
fică de la București, ce s-a desfășu
rat în spiritul ideilor formulate cu
prilejul simpozionului internațional
„Oamenii de știință și pacea" ținut,
anul trecut, în capitala țării noastre,
sub înaltul patronaj al președintelui
României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, este o continuare a acțiu
nilor întreprinse de oamenii de
știință din întreaga lume pentru ca
știința să slujească exclusiv progre
sului, păcii, colaborării și prieteniei.
S-a arătat că oamenii de știință au
datoria să facă totul pentru ca rezul
tatele muncii lor să folosească dez
voltării economice a fiecărei țări, să
contribuie la crearea unui climat de
pace și destindere între țări și na
țiuni. în acest sens și-au exprimat
opinia acad. prof. A. M. Prohorov
(U.R.S.S.), laureat al Premiului No
bel, prof. F. Auzel din Franța, acad.
Gan Fuxi din R.P. Chineză, prof.
J. M. Witteman din ■ Olanda, prof.
N. V. Karlov din U.R.S.S., prof. A.
Rudiger din R.F. Germania, prof. A.
Socilor din R.S. Cehoslovacă, acad,
prof. Ion Ursu, prof. Marin Ivașcu.
în același timp au fost adresate
mulțumiri și felicitări colegilor ro
mâni pentru organizarea acestei pri
me conferințe internaționale privind
direcțiile de dezvoltare a electronicii
cuantice, ca o recunoaștere a presti
giului de care se bucură pe plan
mondial cercetările românești în do
meniul laseriior, a contribuției oa-

meniior de știință români la dczvoltarea acestui domeniu de virf al
științei.
Timp de patru zile, cît au durat
lucrările conferinței, prestigioși oa
meni de știință și cercetători au pre
zentat, atît în plen, cît și în secțiuni
paralele^ comunicări de o înaltă ți
nută științifică ce au abordat ten
dințele de dezvoltare a domeniilor
laseriior, implicațiile acestora în
știință, tehnologie și viața socială.
S-au trecut în revistă atît dezvoltă
rile recente, spectaculoase ale tehni
cii și tehnologiei laseriior, cit și pro
blemele curente, legate de imple
mentarea lor în chimie, construcții de
mașini, elecronică, metalurgie, bio
logie și medicină, astrofizică și
altele.
în încheiere, acad. prof. Ion Ursu
a mulțumit pentru ideile generoase,
pentru aprecierile deosebite la adresa
partidului și statului nostru, a pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu. Exprimînd opinia unani
mă a celor ce au luat cuvîntul, a
tuturor participanților, el și->a expri
mat convingerea că întîlnirea de la
București,, organizată și găzduită de
România într-un spirit de responsa
bilitate a științei față de destinele
omenirii, a. constituit un util și im
portant schimb de experiență în do
meniul laseriior și aplicațiilor lor, a
dus la stabilirea și consolidarea unor
relații de colaborare rodnică, fruc
tuoasă.
(Agerpres)

13 Septembrie — Ziua pompierilor

PROGRAMUL 1

mai complexe, moderne, esențiale
fiind măsurile de prevenire. Pen
tru traducerea în viață a acestei
orientări, efortul principal este în
dreptat spre asigurarea protecției
împotriva incendiilor in cele mai
importante și vulnerabile obiective,
cu precădere în cele chimice, pe
trochimice; siderurgice, metalur
gice, energetice,- constructoare de
mașini,. de prelucrare a lemnului,
in porturi și aeroporturi, în unități
cu mari gospodării de cabluri elec
trice, cu aglomerări de persoane și
bunuri. S-a acționat și se acționea-

Ca semn al prețuirii faptelor de
arme ale militarilor pompieri — la
13 septembrie 1848, în Dealul Spirii,
compania de pompieri din Bucu
rești, împreună cu infanteriștii,
jertfindu-se, într-o înfruntare ine
gală cu trupele intervenționiste otomane, pentru salvarea cauzei
sfinte a revoluției — și, totodată,
ca o recunoaștere a eforturilor pe
care aceștia le depun stînd de
veghe la integritatea avuției națio
nale, în fiecare an, la 13 septem
brie, se sărbătorește „Ziua pompie
rilor" din Republica Socialistă
România.
Cea de-a 134-a aniversare a „Zilei
pompierilor" are, loc în climatul de
strînsă unitate a poporului român
în jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de angajare plenară a
tuturor celor ce muncesc pentru a
intimpina Conferința Națională a
. P.C.R., eveniment politic de o deo
sebită însemnătate în viața parti
dului și a țării, cu noi succese in
realizarea unei calități superioare a
muncii .în toate domeniile, punerea
mai eficientă în valoare a tuturor
resurselor materiale și umane, creș
terea venitului național. La aceas
tă. activitate creatoare, de înaltă
responsabilitate comunistă și pa
triotică, caracteristică poporului
nostru, iau parte și pompierii mili
tari și civili, angajați în înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce le revin,
pentru a dobîndi noi succese în pre
gătirea de specialitate, întărirea
ordinii și disciplinei, în îndeplinirea
ireproșabilă a misiunilor încredin
țate.
De o însemnătate excepțională
pentru orientarea activității privind
sporirea securității împotriva in
cendiilor sînt indicațiile de inesti
mabilă valoare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care preciza că
prevenirea și stingerea incendiilor
reprezintă o latură importantă â
activității Ministerului de Interne,
finind seama de creșterea continuă
a avuției naționale, a fondurilor
fixe, de faptul că unitățile econo^jnice sînt dotate cu instalații tot

ză susținut pentru sprijinirea con
ducerilor unităților. în vederea
introducerii în obiectivele respec
tive a unui regim special de exploa
tare, verificare, reparare și între
ținere a instalațiilor și utilajelor, a
întăririi ordinii și disciplinei. Ca
urmare a creșterii exigenței și res
ponsabilității factorilor de răspun
dere, a participării tot mai eficien
te a numeroaselor colective de oa
meni ai muncii la înlăturarea cau
zelor generatoare de incendii, nu
mărul acestora și pagubele produse
sînt în scădere. Succese s-au obți
nut și în creșterea capacității com
bative a unităților și formațiilor
civile de pompieri, făcîndu-se tot
mai mult simțite măiestria, curajul
și spiritul de sacrificiu dovedite de
pompieri cu prilejul intervențiilor,
înlăturarea urmărilor calamităților
naturale și avariilor. S-au eviden
țiat subunitățile grupurilor de pom
pieri din județele Argeș, Prahova,
Giurgiu, Neamț, Constanța, Galați,
Timiș, Arad, Dolj, Mureș, precum
și formațiile civile din localitățile
Băilești — județul Dolj. Bocșa —
județul Caraș-Severin, Tg. Frumos
— județul Iași și altele.
Beneficiind de posibilitățile me-

Bl Așteptînd un tren :
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
13 Accident : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Maria Mirabela — 9,15: 11,15: 13,15;
15.15; Comedie fantastică — 17,15; 19,15;
DOINA (16 35 38).
f3 Nea Mărin miliardar :
BUZEȘTI
(30 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la gră
dină — 20,30.
0 Păcală : FERENTARI (80 49 85) —
15,30 :-18.30.
E5 întîlnirea : AURORA (35 04 66)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
la grădină — 20,45.
E3 Răzbunarea : SALA. MICA A PALATULUI — 17,15 : 20, SCALA (11 03 72)
— 9,15: 11,45; 14,15i; 17; 19,30.
0 Rocky — 9,15; 11,30;
:
13,45, Sub aceUNION
lași cer
— 15,45; 18; 20 :
(13 49 6’4).
0 Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
15,45; 18;
— 9; 11,15; 13,30;

BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, tei gră
dină — 20,45, FAVORIT (54 31 70).— 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
ffl Rapidul 34 : GRIVITA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
EJ Kojak Ia Budapesta : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
S3 Două semnale
lungi în
ceață :
FLACARA (12 03 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
H Micile stele : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
0 Coliba unchiului Tom;
LUCEAFARUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19,30.
S Ultima șansă ; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
0 Gozian: FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; la,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Yankeii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 16; 19. ‘
El Bunul meu vecin Sam : VIITORUL
(11 48 03) — 9,30 ; 12,30; 15,30; 19.
E3 Colosul din Rhodos : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16,15; 19,30.

© ÎNLOCUITORI DE
ENERGIE. La un recent raliu
automobilistic din S.U.A. des
chis autovehiculelor care folo
sesc orice carburant în afara
benzinei a participat și un auto
turism Volkswagen care func
ționa cu... ulei de floarea-soarelui. Performanțele realizate au
fost apreciate ca promițătoare,
punînd încă o dată in evidență
posibilitățile multiple care exis
tă în domeniul înlocuitorilor de
energie.

® INSULINA SINTE
TICĂ, obținută cu ajutorul
metodelor ingineriei genetice în
Marea Britanic, a fost experi
mentată clinic cu succes în
S.U.A. și într-o serie de alte țări.

General-maior
GHEORGHE BRICEAG,
comandantul pompierilor
■.■ii/.:...’

4'A.tiț,

Numită insulina biosintetică
umană, ea este fabricată de bac
terii caro „au învățat" să facă
acest lucru datorită introducerii v
în aparatul lor genetic a unei
„copii" a genei care controlează
producerea de insulina în pan
creasul omului. Crearea unor
astfel de „fabrici biochimice"
microscopice marchează primul
mare succes în utilizarea meto
delor ingineriei genetice .în me
dicină. Fiind o copie a origina
lului. insulina biosintetică uma
nă va fi un preparat mai „pre
cis", cu ajutorul căruia pacienții își vor putea controla fluc
tuația nivelului zahărului din
singe.

reu crescînde ale industriei noas
tre și de colaborarea strinsă cu in
stitutele de cercelare-proieclare, cu
întreprinderile producătoare, s-au
obținut îmbunătățirea continuă,
constructivă și funcțională, a teh
nicii de luptă, instalațiilor de sem
nalizare și stingere a incendiilor,
creșterea gradului de înzestrare cu
asemenea dotări a obiectivelor din
economia națională, a trupelor și
formațiilor civile de pompieri. în
raport cu cerințele, cu exigențele
actuale ș.i de perspectivă, rezultate
din documentele Congresului al
XII-lea al partidului, trebuie să
fim însă și mai fermi în a asigura
aplicarea prevederilor legale care
.reglementează activitatea de preve
nire și stingere a incendiilor, să
sporim continuu eficiența muncii
noastre. Avem datoria să conlu
crării strîns cu masele de oameni
ai muncii, pentru a se înțelege -pe •
deplin că-apărarea avuției naționa
le nsțe.,0, îndatorire patriotică a tu
turor colectivităților, că fiecare
cetățean, la locul său de muncă.sau
oriunde s-ar afla, este obligat să
acționeze pentru a preveni eventu
alele incendii. De asemenea, se
impune să activizăm comisiile teh
nice și formațiile civile de pompi
eri, pentru a-și îndeplini integral
obligațiile legale ce le revin. Tre
buie să facem mai mult pentru ca
instalațiile speciale din obiectivele
economico-sociale și tehnică de lup
tă să fie tot. mai bine întreținute și
permanent în stare de funcționare.
Animați de dorința fierbinte de
a-și face datoria, devotați trup și
suflet patriei, poporului, partidului,
de ziua lor, pompierii României
socialiste sînt angajați cu toate for
țele, cu toată capacitatea și energia
lor în îndeplinirea ireproșabilă a
nobilei misiuni de ă apăra împotri
va incendiilor viața oamenilor și
proprietatea socialistă, iar ca ostași
ai țării de a sta de strajă cu vigi
lență cuceririlor revoluționare ale
poporului, independenței, suverani
tății și integrității scumpei noastre
patrii, idealurilor socialismului și
păcii.

B Safari Express: DACIA (50 35 94) —

9; 11,15; 13,30; 15,45; I84. 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
H Provocarea
dragonului:
LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18; 20, la gră-r
dină — 20,15, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,15.
■ Trei oameni periculoși : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) 15,30; 18; 20.
B Polițist sau delincvent : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Colonia : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,45; 20.
■ Contrabandiștii din Santa Lucia :
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
B Sfinx : COSMOS (27 54 95) — 9 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
£3 Acel blestemat tren blindat : CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA (213186) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, la grădină- —
20,30.
£3 Vremea păgînilor : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,15.
E Comoara
din lacul de
argint :
GRĂDINA
FESTIVAL (15 63 84)
—
20,15.
■ Transamerican Express: ARENELE
ROMANE (75 77 20) — 20,15.
E3 O fată fericită : PÂRC HOTEL
(17 08 58) — 20,15.

notelor și scrisorilor lui Albert
Einstein nepublicate în timpul
vieții sale. întreaga această ar
hivă se. află în mîinile unul
anumit doctor Nathan. împu
ternicit să gireze moștenirea ma
relui fizician și ginditor. Arhiva
conține peste 43 000 de docu
mente, printre care corespon
dența lui Einstein cu cunoscuți
oameni de știință și cultură. în
ciuda numeroaselor demersuri
ale editorilor și ale diferitelor
asociații științifice.
numitul
Nathan, în vîrstă de 87 de ani,
nu intenționează deocamdată să
publice prețioasele documente.

® ARHIVA LUI EIN
STEIN. Nici ■ pînă azi nu se

@ „ARIPA ZBURĂ
TOARE" ECONOMISEȘ
TE COMBUSTIBILUL. în

cunoaște conținutul

acest imens aparat

lucrărilor.

19,55

de zbor

20,45
22,20
22,30

în toate județele țării și municipiul
București se desfășoară consfătuirile
cadrelor didactice din învățămîntul
preșcolar, primar, gimnazial.’ți liceal,
organizate de Ministerul Educației și
învățămîntului și inspectoratele șco
lare.
în cadrul consfătuirilor, care s-au
desfășurat în plen și pe specialități,
participanții au dezbătut sarcinile ce
le revin pentru ridicarea nivelului
calitativ al procesului de învățămînt,
pentru perfecționarea continuă a
muncii politico-educative în rîndul
preșcolarilor și elevilor și a activită
ții didactice în lumina magistralei
expuneri prezentate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.
Un loc important în cadrul consfătuirilor pe obiecte de înyățămînt a
fost acordat dezbaterii programelor
manualelor școlare, cadreje didactice
făcînd numeroase propuneri pentru
îmbunătățirea acestora.
Cu acest prilej s-a realizat o ana
liză aprofundată a rezultatelor obți
nute în anul de învățămînt anterior
și s-a efectuat un util schimb de ex
periență pe probleme privind per
fecționarea metodologiei predării fie
cărei discipline școlare, a procesului
de educare patriotică, revoluționară
a copiilor și elevilor și au fost pre
zentate sarcinile ce revin școlii in
vederea creșterii contribuției învăță
mîntului nostru la făurirea omului
nou, constructor conștient al socia
lismului și comunismului pe pămintul României.
,19,00
, 19,25
19,55
21,00

tv

16.45
17,00

. Consfătuiri ale cadrelor
didactice

Școala în viitorul an de învățămînt
Omul și sănătatea
De strajă patriei
Bucuriile muzicii
Viața satului
Lumea copiilor
Album duminical
Teatru în serial: „Mușatinii". După
trilogia lui Barbu Ștefănescu-Delavrancea
Repere nigeriene
Telesport: Campionatele europene
de atletism
Micul ecran pentru cei mici
Telejurnal
Călătorie prin țara mea
@ Porți spre Dunăre (VII). Delta
Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Bacău
Film artistic: ,,O cursă în Munții
Stîncoși“. Premieră pe țară
Telejurnal
Studioul muzicii ușoare

Telejurnal
Telerama
Serata muzicală TV (continuare)
Moștenire pentru viitor: Ion Agărbiceanu
21,4'5 Jaz în nocturnă
22,20 Telejurnal
22,30 Melodii instrumentale

LUNI, 13 SEPTEMBRIE

PROGRAMELE 1 și 2
In jurul orei 11,30 — transmi
siune directă de Ia aeroportul
Otopeni: ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Federale
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari.
PROGRAMUL 1
Emisiune în limba maghiară
.......................
1001
de seri.
Telejurnal
Orizont tehnico-ștlințilic
Cadran mondial. România și problemele lumii contemporane
21,05 Roman foileton:
„Pastorala ’43“.
Ultimul episod
21,50 Telejurnal
22,00 Din albumul celor mai frumoase
melodii populare
15,00
17,50
20,00
20,25
20,45

PROGRAMUL 2

ZIUA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI SOCIALISTE
Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
al Comisiei pentru organizarea Partidului celor ce Muncesc
din Etiopia și comandant suprem al Armatei revoluționare
a Etiopiei Socialiste

ADDIS ABEBA
Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a revoluției populare, îmi este
plăcut să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și al
meu personal," calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace, prosperitate și progres poporului etiopian prieten.
Sînt' încredințat că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă Româ
nia și Etiopia Socialistă se vor extinde și adinei în viitor, în interesul po
poarelor român și etiopian, al cauzei păcii, colaborării și securității inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul
etiopian
sărbătorește astăzi îm
plinirea a opt ani de
la. victoria revoluției
populare
declanșate
de forțele progresiste
ale țării, care a pus,
capăt regimului feu
dal, structurilor soeial-politice
anacro
nice. Memorabilul eveniment de la 12
septembrie 1974 a des
chis o nouă etapă în
existența milenară a
statului etiopian. Ast
fel, în anii care au
trecut de atunci au
avut loc profunde
transformări
socialeconomice, o atenție
deosebită acordîndu-se
lichidării stării de
subdezvoltare moște
nite din trecut, creării
premiselor materiale
pentru
construirea
unei societăți noi, so
cialiste, pe pămîntul
etiopian.
între
principalele
măsuri adoptate de
autoritățile revoluțio
nare s-au numărat
naționalizarea
între
prinderilor industria
le, a băncilor, a trans
porturilor și teleco
municațiilor. în fabri
cile și uzinele deveni

te proprietatea statu
lui au fost create co
mitete ale oamenilor
muncii, care au pre
luat
conducerea și
controlul
procesului
de producție. Trans
formări sociale adinei
ap, fost înfăptuite și
la sate, unde trăiesc
aproape nouă zecimi
din populația de 30
de milioane a Etio
piei. Pe pămînturile
marilor
latifundiari,
expropriați prin , refor
ma agrară, au fost
create ferme de stat,
asociații și cooperati
ve țărănești. Progra
mele de dezvoltare elaborate de guvern
prevăd
construirea
unor mari obiective
economice, sociale și
culturale.
Realizarea
reformelor și proiec
telor de dezvoltare a
fost afectată, din pă
cate, de conflictele și
starea de tensiune din
Cornul Africii, care
au provocat țărilor
zonei serioase pier
deri materiale și umane.
Animat de senti
mente de solidaritate
cu lupta popoarelor
africane pentru con

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14,00 Teatru TV: ,,Vin
cliențiil",
de
Teodor Mazilii
15,05 Clubul tineretului
15,50 Selecțiuni din opera
„Bărbierul
din Sevilla* de Rossini
16,35 Desene animate: Micuța Nell. Epi
sodul 2
17,00 Serata muzicală TV

15,00
15.30
16,00
20,00
20,25
20,45
21.30
21,50
22,00

Cenacluri ale tineretului
Alfabetul bucuriei
La început de săptămînă
Telejurnal
Efigii lirice
Treptele afirmării
Toamna cerbilor. Documentar
Telejurnal
Bijuterii muzicale

© SPORT @ SPORT ® SPORT ® SPORT
CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

Tovarășului comandant de brigadă
JOAO BERNARDO VIEIRA
Secretar general al P.A.I.G.C.,
Președintele Consiliului revoluției al Republicii Guineea-Bissau

BISSAU
Cu ocazia aniversării Zilei naționale, îmi este plăcut să vă adresez cele
mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace
și prosperitate poporului Republicii Guineea-Bissau.
Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că bunele raporturi de
prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și țările noastre s'e vor
adinei și dezvolta spre binele popoarelor român și guineez, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internaționale.

Trei medalii de argint și una de bronz
pentru luptătorii români
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — în
cadrul Campionatelor mondiale de
lupte greco-romane de la Katovice,
sîmbătă seara s-au încheiat întrece
rile la cinci categorii de greutate,
printre laureați numărîndu-se și
patru luptători români. Vasile An-

clrei (categ. 100 kg), Ion Draica (82
kg), Nicolae Zamfir (57 kg) au cu
cerit medaliile de argint șl titlurile
de vicecampioni mondiali, iar Ștefan
Negrișan, la categoria 68 kg, a obți
nut medalia de bronz.
Astăzi se desfășoară finalele la ce
lelalte cinci categorii.

Ieri, la fotbal
Ieri, în etapa a Vl-a din Divizia
„A“ la fotbal au fost înregistrate
următoarele rezultate : F.C. Argeș —
Jiul Petroșani 4—0 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Chimia Rm. Vîlcea 3—0 ; Di
namo — Politehnica Iași 1—0 ; S.C.
Bacău — F.C. Constanța 3—0 ;
F.C.M. Brașov — F.C. Bihor 1-3 ’
Sportul ' studențesc — Steaua 2—1
— '
Poli Timișoara
— Universitatea Craiova 3—0 ; Corvinul Hunedoara —
C.S. Tirgoviște 2—1 ; Petrolul Ploiești — F.C. Olt 3—1.

Pe primul loc în clasament conti
nuă să se afle Sportul studențesc,
cu maximum de punctaj (12), pe lo
cul ' al doilea — Dinamo (cu 10
puncte), iar pe locul al treilea a
trecut F.C. Bihor (8 puncte).
Următoarea etapă, a Vil-a, este
programată la sfîrșitul săptămînii
care urmează. Pînă atunci, miercuri,
15 septembrie, Dinamo, F.C. Baia
Mare, Universitatea Craiova și Corvinul vor juca în primul tur al cupe
lor europene ediția 1982.

Campionatele europene de atletism
Penultima zi a campionatelor eu
ropene de atletism, ce se desfășoară
pe noul stadion olimpic din Atena,
a fost perturbată de o neașteptată
ploaie (prima după mai multă vreme
în capitala elenă), care a influențat
atit desfășurarea programului, cit și
unele rezultate. în schimb, numărul
spectatorilor a fost ridicat, ca și în
zilele precedente, fiind prezenți in
tribune aproape 50 000 de spectatori.
Așteptată cu interes, proba femini
nă de 1 500 m a avut o desfășurare
asemănătoare cu cea de 3 000 m din
ziua precedentă, atletele sovietice
Zamira Zaițeva și Olga Dvirna —
care dețineau și primele performanțe
mondiale ale anului — controlînd
tactic cursa. în ultimul tur, Olga
Dvirna a atacat decisiv, reprezentan
ta noastră Maricica Puică a aruncat'
toate forțele in luptă, dar n-a ocupat
în final debit poziția a patra, la
cîteva „sutimi" de locul trei, obținut
de italianca Gabriela Dorio. Olga
Dvirna (U.R.S.S.j a cîștigat în 3’57”
80/100, fiind urmată de Zamira Zai
țeva (U.R.S.S.) — 3’58” 82/100, Ga
briela Dorio (Italia) 3’59” 02/100 și

ea
Timpul probabil pentru intervalul 12
septembrie, ora 21—15 septembrie, ora
îl. în țară: vremea va fi in general
frumoasă, cu cerul variabil. Ploi izo-

3’59”
Maricica Puică (România)
31/100.
Proba feminină de ștafetă 4X400 m
s-a încheiat cu un nou record mon
dial, realizat de echipa R.D. Germa
ne (Kristen Siemon, Sadine Busch,
Dagmar Ruebsam, Marita Koch), în
registrată cu timpul de 3’19” 05/100.
Vechiul record era de 3’19” 23/100. Pe
locurile următoare s-au situat forma
țiile Cehoslovaciei — 3’22” 17/100 și
U.R.S.S. — 3’22” 79/100. Ștafeta
României (Daniela Matei, Iboia
Korodi, Elena Tărîță, Cristina Cojo
carul s-a clasat pe locul 6, cu timpul
de 3’29” 26/100.
La aruncarea discului bărbați, vic
toria a revenit lui Imrich Bugar (Ce
hoslovacia) — 66,64 m, medaliile de
argint și de bronz fiind obținute de
Igor Dughineț (U.R.S'.S.) — 65,60 m
și, respectiv, Wolfgang Warnemuede
(R.D. Germană) — 64,20 m.
Reprezentanții noștri Ion Zamfirache și Iosif Naghi au ocupat locurile 7
(cu 61,66 m) și, respectiv, 8 (cu
60,56 m).
Campionatele se încheie astăzi CU
proba de maraton — masculin și fe
minin.
late se vor semnala îndeosebi în zonele
de deal și de munte. Vîntul va sufla
moderat. Temperatura aerului va înre
gistra o ușoară scădere. Minimele vor
ti cuprinse între 7 șl 17 grade, izolat
mai scăzute în depresiuni, iar maxi
mele vor oscila între 18 și 28 grade,
. local mai ridicate. Dimineața, pe alocuri,
ceață.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul din Gui
neea-Bissau sărbăto
rește la 12 septembrie
ziua sa națională, evocînd cu acest prilej
lupta eroică, plină de
jertfe, dusă sub con
ducerea Partidului African de Independen
ță din Guineea-Bissau
și Insulele Capului
Verde pentru , lichida
rea dominației colonia
le și făurirea unui stat
propriu,
liber
și
prosper.
Descoperită de către
navigatorii portughezi
în
1446,
GuineeaBissau s-a aflat vreme
de peste cinci secole
sub stăpînire străină,
care a menținut-o în
tr-o stare de adîncă
înapoiere.
Economia
era puternic dominată
de monoculture, circa
două treimi din ex
porturi formîndu-le arahidele, 90 la sută din
populație era ocupată
în agricultură. Fosta
colonie nu avea decit
două mici întreprin
deri industriale.
După dobîndirea in
dependenței în 1973,
Guineea-Bissau
(su

și mărfurile ar fi aduse cu ajuto
rul unor avioane-.,suveici" ajută
toare. Un astfel de sistem ar
putea constitui o posibilă soluție
pentru problemele energetice ale
transportului aerian. Conform
proiectului, „aripa zburătoare" ar
putea lua la bord pînă la 4 000
de pasageri. Ea se compune din
mai mulți moduli, reprezentînd
fiecare cite un avion în măsură
să zboare de sine stătător ; îm
preună, „modulii" capătă cali
tăți aerodinamice suplimentare.
Transpunerea în viață a proiec
tului ar descongestiona aeropor
turile, intrucît pentru decolarea
și aterizarea avioanelor ajutătoa

prafața
36 125 km2,
populația circa 600 000
locuitori) s-a angajat
cu toate forțele pe ca
lea reorganizării pe
baze moderne a agri
culturii și a valorifică
rii tuturor resurselor
naturale în interesul
propriu.
Suprafețele
agricole au fost extin
se. S-au creat ferme și
cooperative model. Au
sporit recoltele de
orez, arahide, plante
tehnice. în domeniul
industrial au luat fiin
ță noi întreprinderi na
ționale pentru exploa
tarea țițeiului, a bauxi
tei, manganului și a
altor resurse din pla
toul continental. Nu
mărul obiectivelor in
dustriale care valorifi
că și prelucrează re
zervele naționale a de
pășit cu mult 300.
Programele de dezvol
tare a economiei au
înscris inițiative în ve
derea susținerii indus
triei piscicole, extin
derii căilor de comuni
cație.
Afirmîndu-se ca o
națiune liberă, de sine
stătătoare,
GuineeaBissau
promovează,

teatre
S Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică) : Cartea lui lovițil — 10; Gene
roasa fundație — 19,30; (Sala Atelier?:
Fata din Andros — 19.
B Filarmonica „George Enescu"
(16 00 60, rotonda Ateneului Român):
Spectacol de sunet și lumină „Haydn
250“ urmat de un recital susținut de
cvintetul „Concordia" — 20.
E Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Mormîntul călărețului avar — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16): Caba
la bigoților — 19.
H Teatrul Mic (14 70 81, la clubul uzi
nelor „23 August") : Spectacol festiv

re s-ar putea folosi aeroporturi
mici, s-ar obține o reducere de
combustibili de 87 la sută, iar
cheltuielile directe de exploatare
ar scădea cu 35 la sută.
(vezi desenul), aflat în per
manență in văzduh, propus
de un. savant de la Uni
versitatea dm Pennsylvania
(S.U.A.), pasagerii, combustibilul

solidarea independen
ței, pentru progres economic și social, po
porul român urmăreș
te cu simpatie reali
zările obținute de po
porul etiopian pe ca
lea dezvoltării multi
laterale. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Etiopia socia
listă există vechi și
trainice
relații de
prietenie,
care, în
noile condiții, cunosc
o și mai puternică
dezvoltare. Un mo
ment de cea mai mare
importanță în cronica
relațiilor româno-etiopiene l-au constituit
convorbirile
de la
București din decem
brie 1978 dintre pre
ședintele
României,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și pre
ședintele
Mengistu
Haile Mariam.
Dialogul la nivel
înalt,
documentele
semnate cu acel prilej
au deschis ample per
spective
conlucrării
bilaterale pe multiple
planuri, în interesul
ambelor țări și po
poare, al păcii și în
țelegerii în lume.

® PRECOCITATE
SPORTIVĂ. Jacqueline Hamp
ton, o englezoaică în vîrstă de
numai 13 ani, a traversat înot
Canalul Mînecii în 15 ore și 30
de minute, în sensul Anglia —
Franța, devenind cea mai tinără
sportivă care a izbutit această
performanță — informează agen
ția France Presse. în schimb, o.
altă englezoaică, mai vîrstnică,
Melanie Williams, de 22 ani,
care a încercat în aceeași zi să
facă același lucru, a abandonat
tentativa sa după 14 ore petrecu
te în apă.

® VULPILE... CITADI
NE. Un fenomen ciudat a fost
observat în ultima vreme în ca
pitala Marii Britanii : tot mai
multe vulpi se stabilesc în inte
riorul orașului, optind, se pare,
pentru modul de viață „citadin".
Ele populează mai cu seamă
parcurile, dar au fost semnalate
și pe lingă case și in tunelurile
de metrou. Apariția lor a pus
în alertă orătăniile, îndeletni
cirea preferată a vulpilor rămînînd, și la oraș, furtișagul de
găini sau rațe. Asociația pentru
protecția animalelor din Londra
a lansat o acțiune de studiere a
cauzelor acestui fenomen.

© EVOLUȚIA URBA
NIZĂRII. Nu există date pri

totodată, o politică de
largă cooperare pe
arena internațională,
în această perspectiva,
poate fi consemnată cu
satisfacție evoluția as
cendentă a legăturilot
cu România care,, în
spiritul politicii sale
consecvente de solida
ritate cu tinerele po
poare africane, cu toa
te statele aflate în curs
de dezvoltare, a acorjdat întregul său spri
jin mișcării de elibe
rare
din GuineeaBissau, iar după pro
clamarea republicii a
sprijinit
eforturile
acesteia de adîncire și
diversificare a conlu
crării pe plan bilate
ral. Momente de refe
rință în cronica rela
țiilor dintre cele două
țări, întîlnirile dintre
președintele
Nicolae
Ceaușescu și conducă
torii P.A.I.G.C. au
deschis de fiecare dată
noi orizonturi dezvol
tării relațiilor dintre
statele noastre, în de
plină concordanță cu
interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii
și cooperării interna
ționale.

de deschidere a stagiunii 1982—1983 —
19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Po
litica — 20.
Q Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30.
E3 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30.
B Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 17; 20; (grădina Batiștei) • Funcționarul de la Domenii
— 20.
E Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00, la Palatul sporturilor și cul
turii) : Cintăm cu drag la oameni buni
— 18.
H Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
B Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Tigrișorul Petre — 11; (grădina Cișmigiu) ; Tîndală... cloșcă — 19,30.

vind numărul populației Ierihonului, presupus a fi cel mai
vechi oraș de pe Pămînt. S-a
calculat însă că „polisul" (orașstat) atenian ar fi avut, în pe
rioada înfloririi sale, circa
100 000 de locuitori. Roma antică,
în secolul întîi al erei noastre,
avea de acum un milion de lo
cuitori, cifră pe care au atins-o
Cantonul și apoi Londra 18 se
cole mai tîrziu. Către anul 1900,
în întreaga lume existau doar 20
de orașe care, cu suburbiile lor,
ajunseseră să aibă peste un mi
lion de locuitori. Astăzi există
in lume 225 de astfel de orașe și
se prevede că, pînă la sfîrșitul
secolului, numărul lor va trece
de 400. In anul 2000, 60 de orașe
vor atinge, probabil, nivelul de
5 milioane locuitori sau îl vor
depăși.
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O importantă contribuție ia dezvoltarea
prieteniei și colaborării rodnice
dintre popoarele român și egiptean
Profunzimea
sentimentelor de
caldă prietenie care leagă popoarele
român și egiptean și-a -găsit o nouă
și elocventă confirmare în aceste
zile, -cînd capitala României a âvut
prilejul să primească, cu ospitalitatea-i caracteristică, înalți oaspeți de
pe malurile. Nilului. La invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a. tovarășei Elena Ceaușescu,
Mohamed Hosni Mubarak, președin
tele Republicii Arabe Egipt, împreu
nă cu doamna Suzanne Mubarak, a
făcut o vizită oficială de prietenie în
țara noastră, în cursul căreia a fost
continuat tradiționalul dialog Ia nivel
înalt româno-egiptean, realizîndu-se
o serie de importante înțelegeri de
natură să dea un nou impuls conlu
crării dintre cele două țări și po
poare. Aceste rezultate fructuoase
sînt salutate cu vie satisfacție de
opinia publică din țara noastră.'
România și Egiptul sînt țări situate
pe continente diferite, dar distanța
geografică, nu a constituit un impe
diment în calea dezvoltării relațiilor
prietenești și unei strînse colaborări.
Conlucrarea româno-egipteană a luat
o deosebită amploare în ultimul de
ceniu, un rol determinant avîndu-1 în
această direcție multiplele întîlniri
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și regretatul președinte Anwar El
Sadat. începînd cu prima vizită efec
tuată la Cairo de șeful statului ro
mân (aprilie 1972), aceste întîlniri
s-au încheiat, de fiecare dată, cu
acorduri și înțelegeri care au pus
bazele unei largi conlucrări pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural, ca și în alte domenii de ac
tivitate. Ca urmare a transpunerii în
viață a hotărîrilor la nivel înalt, pe
pămîntul Egiptului au fost înălțate
o serie de importante obiective in
dustriale, ca uzina de produse sodice
El Mex (Alexandria), Fabrica de acid
sulfuric Abu Zaabal, Complexul de
extragere și preparare a fosfaților de
la Hamrawein ; de asemenea. în
valea Nilului lucrează mii de trac
toare de tip U-650 asamblate la Heluan, în timp ce ■ pe liniile ferate
egiptene rulează numeroase locomo
tive și vagoane purtînd marca unor
uzine românești.
în spiritul acestor tradiții, noile
convorbiri la nivel înalt, ' desfă
șurate in acea atmosferă de înțe
legere, prietenie și respect reciproc
caracteristică pentru ansamblul con
lucrării româno-egiptene, au reliefat
dorința vie a celor două țări și po
poare de a ridica pe o treaptă su
perioară colaborarea, de a găsi noi
modalități de adîncire și diversifi
care a acesteia. Evidențiind însem
nătatea dialogului permanent și rod
nic dintre cele două țări, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :
„Vizita pe care o faceți în România,
este o expreșie a bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre țările
și popoarele noastre, a voinței co
mune de a dezvolta și mai puternic
aceste vechi și tradiționale raporturi,
întemeiate pe stimă și respect re
ciproc. Constatăm cu satisfacție că,
în spiritul și pe baza Declarației
solemne comune semnate în 1974 la
București, a înțelegerilor convenite
în cadrul vizitelor reciproce la nivel
înalt, colaborarea și cooperarea
româno-egipteană au cunoscut o
dezvoltare continuă".
Relevînd, la rîndul său, rolul de
terminant al președintelui Nicolae
Ceaușescu în dezvoltarea continuă a
cooperării româno-egiptene și subli-

niind • prețuirea deosebită pe care
capăt oricăror acțiuni militare din
președintele Anwar El Sadat o acor
partea Israelului, să se treacă la reda relațiilor cu președintele Româ
tragerea trupelor- israeliene din Liniei, președintele MOHAMED HOSNI
ban, să se asigure liniștea, indepen
MUBARAK a declarat : „La rîndul
dența și integritatea acestei țări și.
meu, trăiesc aceeași bucurie față de
totodată, să se intensifice eforturile
legăturile dintre noi, bucurie ce iz
pentru soluționarea problemei po
vorăște din aprecierea mea adîncă
porului palestinian, pe baza dreptu
pentru pozițiile dumneavoastră clar
lui său la autodeterminare, la con
văzătoare, pentru înțelepciunea, cu
stituirea unui stat palestinian inde
rajul, viziunea largă, completă, asu
pendent. Evenimentele din Liban au
confirmat, încă o dată, temeinicia și
pra istoriei, capacitatea deosebită de
justețea pozițiilor țării noastre
asumare a responsabilității, ridicarea
deasupra evenimentelor și modul
care subliniază că situația din
Orientul Mijlociu nu poate fi so
dumneavoastră de abordare a reali
luționată pe cale militară, că este tim
tăților epocii noastre".
pul să se acționeze cu hotărîre pentru
Pornind de la astfel de premise fa
reglementarea ei politică, pentru
vorabile, noul dialog la nivel înalt a
realizarea unei păci globale,' juste și
stabilit un cuprinzător program de mă
trainice în regiune. în opinia țării
suri pentru amplificarea conlucrării
noastre, reiterată în cursul acestui
româno-egiptene pe cele mai diverse
dialog, în Orientul Mijlociu este loc
planuri, care își găsește oglindirea în
și pentru un stat palestinian, și pen
DECLARAȚIA COMUNA CU PRI
tru
statul Israel — și de aceea tre
VIRE LA DEZVOLTAREA ÎN CON
buie să se ajungă la recunoașterea
TINUARE A COOPERĂRII DINTRE
acestei realități, la asigurarea con
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
viețuirii pașnice a acestor două state,
NIA ȘI REPUBLICA ARABA EGIPT
a tuturor statelor din această regiu
PE PLAN BILATERAL ȘI ÎN VIA
ne. România consideră deopotrivă ca
ȚA INTERNAȚIONALA, precum
foarte necesară și actuală organi
și în Memorandumul privind dezvol
zarea unei conferințe internaționale
tarea cooperării economice și tehnice
cu participarea tuturor părților inte
și a schimburilor comerciale. Aceste
resate — inclusiv a Organizației
documente relevă hotărîrea României
pentru Eliberarea Palestinei — care
și Egiptului de a-și intensifica efor
să asigure discutarea și reglemen
turile pentru dublarea volumului
tarea tuturor problemelor dintre sta
schimburilor comerciale în 1985 (ast
tele Orientului Mijlociu, si în pri
fel încît de la 500 milioane dolari in
mul rînd problema poporului pales
1980 să se ajungă la un. miliard de
tinian, fără de care nu poate exista
dolari), pentru accelerarea lucrărilor
o soluție durabilă și justă a situației
la obiectivele de cooperare aflate in
din această parte a lumii.
curs de realizare, precum și pentru
convenirea și realizarea de noi acți
în ce privește conflictul dintre
uni de cooperare pe termen lung.
Iran și Irak, dialogul la nivel înalt
Domeniile vizate : energia, explora
de la București a reliefat necesitatea
rea, exploatarea și prelucrarea petro
încetării confruntării militare și tre
lului, electrificarea rurală, industria
cerii la rezolvarea problemelor din
construcțiilor- de mașini, agricultura
tre ele pe calea tratativelor, porninș.a. sînt elocvente pentru anvergura
du-se de la interesele ambelor țări,
pe care urmează să o cunoască aces . ale păcii și bunei vecinătăți in
te acțiuni.
această regiune.
Schimbul de vederi asupra situa
Pe parcursul dialogului au fost
abordate și alte aspecte arzătoare
ției internaționale a evidențiat iden
titatea' sau apropierea punctelor de , ale actualității, cum ar fi înfăptuirea
securității europene ; bprirea cursei
vedere ale României și Egiptului în
înarmărilor și realizarea dezarmării
problemele cardinale cu care este
generale, în primul rînd a dezar
confruntată lumea contemporană,
mării nucleare ; lichidarea subdez
___ , ...
voința
. lorde a conlucra tot mai
voltării și edificarea noii ordini eco
strîns pentru găsirea unor solu
nomice internaționale ; asigurarea
ții corespunzătoare intereselor pă
accesului la independență al Nami
cii și progresului tuturor popoa
biei și 'a lichidării complete a colo
relor. S-a subliniat astfel ca un
nialismului și neocolonialismului, a
imperativ fundamental — în actualele
politicii de apartheid și discriminare
împrejurări, cînd în diferite zone ale
rasială.
lumii persistă sau apar noi con
flicte și stări de tensiune -r nece
Cei doi șefi de stat au evidențiat,
sitatea unirii tot mai strînse a efor
ca o premisă esențială a rezolvării
turilor popoarelor pentru oprirea aacestor probleme în interesul tuturor,
gravării vieții internaționale, pentru
popoarelor lumii, însemnătatea deo
reluarea și continuarea politicii de
sebită a întăririi solidarității și uni
destindere, de colaborare, indepen
tății de acțiune a țărilor în curs de
dență națională și pace. Cei doi șefi
dezvoltare șl nealiniate, a țărilor
de stat au relevat, de asemenea, ne
mici și mijlocii.
cesitatea eliminării forței și amenin
în spiritul acestei cerințe și ca o
țării cu forța din relațiile interna
concluzie firească a ansamblului
ționale, a reglementării tuturor pro
schimburilor de vederi în vasta pro
blemelor dintre state numai și nu
blematică mondială, ș-a dat .expresie
mai pe calea tratativelor.
voinței comune a celor două țări de
în cadrul schimbului de păreri aa întări conlucrarea . în domeniul
supra situației din Orientul Mijlociu,
vieții internaționale.
una din problemele centrale ale vie
Prin rezultatele sale rodnice, dialo
ții internaționale de azi, președintele
gul la nivel înalt româno-egiptean,
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
se înscrie ca un important moment
ția binecunoscută a țării noastre cu
în relațiile dintre cele două țări, ca
privire la căile de soluționare con
o contribuție marcantă la dezvoltarea
structivă, completă și durabilă a ași adîncirea relațiilor de prietenie și
cestei probleme. România a conside
colaborare dintre popoarele român
rat și consideră că. după evenimen
și egiptean, în consens cu interesele
tele și acțiunile militare agresive ale
de pace, de progres și propășire ale
Israelului în Liban, după soluția
ambelor țări, cu cauza- înțelegerii și
care s-a realizat pe calea negocieri
cooperării internaționale.
lor la Beirut, este necesar să se tra
Nicolae N. 1UPU
gă toate învățămintele și să se pună

ORIENTUL MIJLOCIU
• Manifestație a populației arabe în Cisiordania în fa
voarea creării unui stat palestinian o Yasser Arafat în vizită
la Alger • Convorbiri libiano-austriece

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Sol
dați israelieni ău folosit ’gaze lacri
mogene pentru a împrăștia o mani
festație a populației arabe din orașul
Nablus, Cisiordania, teritoriu ocupat
de Israel, relatează agenția Reuter.
Manifestanții purtau pancarte în
care cereau crearea unui stat pales
tinian, adaugă agenția.
Autoritățile israeliene aii impus
noi restricții de circulație în oraș,
menționează Reuter.
ALGER 11 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, a sosit într-o
vizită la Alger, venind de la Fes,
unde a participat la lucrările celei
de-a XH-a reuniuni la nivel înalt a
țărilor: arabe. într-o declarație făcu-

Criza guvernamentală
din Olanda
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Se impun măsuri hotărite de restructurare 1 încheierea lucrărilor
Congres național al P. C. Chinez
a actualului sistem financiar internațional
O opinie larg împărtășită în cadrul Adunării anuale a F.M.I.
și B.I.R.D.
ordini economice și monetare interna
OTTAWA 11 (Agerpres). — La To
ționale.
ronto au luat sfîrșit lucrările Adunării
Din păcate, după cum remarcă ob
anuale a Fondului Monetar Interna
servatorii
de la Toronto, reuniunea
țional (F.M.I.) și Băncii Mondiale
pentru Reconstrucție și Dezvoltare . F.M.I. și B.I.R.D. nu a fost în măsură
să adopte măsuri concrete pe măsura
(B.I.R.D.), la care au participat mi
gravelor probleme economice și finan
niștrii de finanțe, guvernatori ai
ciare <tle etapei actuale, singura solu
băncilor centrale și experți din țările
ție preconizată fiind, așa cum remar
membre ale celor două organizații,
că
agenția France Presse, „continua
între care și-România. Participanții-au
rea politicilor de austeritate în curs".
procedat la examinarea stadiului ac
Țările membre ale F.M.I. au con
tual al raporturilor economice și fi
venit întrunirea, în aprilie 1983, la
nanciare interstatale, a fenomenelor
Washington, a Comitetului interimar
de criză cu care acestea sînt confrun
al organizației pentru examinarea
tate, precum și a măsurilor ce se
problemei
sporirii resurselor de care
impun pentru soluționarea probleme
instituțiile financiare internaționale
lor financiare mondiale. Reprezentanvor beneficia în anii ’80, inclusiv creș
. ții țărilor, în curs âe dezvoltare au
terea asistenței destinate țărilor în
reliefat problemele complexe cărora
curs de dezvoltare.
trebuie să le facă față aceste state, ca
în discursul rostit la închiderea lu
urmare a fenomenelor recesioniste din
crărilor,
economiile occidentale,, a măsurilor
------- , directorul general al F.M.I.,
protecționiste, a ratei ridicate a do- , Jacques de Larosiere,. a arătat că
binzilor practicate de statele vestice, , Adunarea anuală a acordat o atenție
deosebită „condițiilor incerte ale pie
a inflației și sporirii an de an a da
țelor financiare internaționale", retoriei externe, care le afectează serios
levînd „importanța pe care o are
eforturile de progres. S-a degajat
pentru economia mondială un sistem
opinia că se impun măsuri hotărite
financiar mondial stabil".
de restructurare a actualului sistem
La rîndul său, președintele B.I.R.D.,
financiar internațional, de sporire a
Alden Clausen, a declarat, într-o con
asistenței pentru dezvoltare, de luare,
ferință de presă, că lucrările au „per
in considerare a nevoilor specifice ale
mis , cunoașterea punctelor de vedere
țărilor în curs de dezvoltare, de lăr
ale națiunilor, defavorizate într-un
gire și diversificare a cooperării eco
moment, economic foarte greu".
nomice, în vederea edificării unei noi

Popoarele cer sa fie înlăturat
1!
pericolul unei catastrofe nucleare
H

naționale progresiste de a-și inten
sifica lupta pentru înfăptuirea unor
măsuri reale de dezarmare, de li
mitare a cursei înarmărilor. Vorbi
torii au arătat că ampla mișcare de
masă antirăzboinică din țările Eu
ropei occidentale și din S.U.A. atestă voința popoarelor de a înlătu
ra pericolul unei catastrofe termo
nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — La sediul din New York al
Națiunilor Unite au luat sfirșit lu
crările conferinței anuale a orga
nizațiilor neguvernamentale acredi
tate la O.N.U., consacrată dezarmă
rii. Participanții au evidențiat, în
cadrul dezbaterilor, hotărîrea cercu
rilor largi ale opiniei publice inter-

DOCUMENT ADOPTAT DE CONGRESUL

BEIJING 11 (Agerpres) — La
Beijing s-au încheiat, sîmbătă, lu
crările celui de-al XII-lea Congres
național al Partidului Comunist
Chinez — transmite agenția China
Nouă. Ședința de închidere a fost
prezidată de tovarășul Hu Yaobang.
După alegerea, în ședința plenară
de vineri, a celor 210 membri ai Co
mitetului Central al partidului și a
celor 172 membri ai Comisiei Cen
trale Consultative, în ședința finală
de sîmbătă au fost aleși cei 138 de
membri supleanți ai Comitetului
Central, precum și cei 132 membri ai
Comisiei Centrale pentru Controlul
Disciplinei.

Congresul a adoptat o serie de re
zoluții, prin care a aprobat Raportul
de activitate al Comitetului Central,
noul statut al partidului și Raportul
Comisiei Centrale pentru Controlul
Disciplinei.
Cuvîntul de închidere a lucrărilor
congresului a fost rostit de tovarășul
Li Xiannian, care, evidențiind însem
nătatea acestui forum al comuniștilor
chinezi, a exprimat încrederea că în
tregul popor, sub conducerea P.C.
Chinez, va obține în următorii ani
noi victorii, prin traducerea in viață
a hotărîrilor Congresului al XII-lea.

Convorbiri bulgaro-nigeriene
SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia
au început, sîmbătă, convorbirile
dintre Todor Jivkov, președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
și Alhaji Shehu Shagari, președintele
Republicii Federale Nigeria, care se

află într-o vizită oficială de prietenie
în Bulgaria. Părțile — informează
agenția B.T.A. — au examinat evolu
ția relațiilor bilaterale și modalitățile
dezvoltării acestora.

MANILA 11 (Agerpres). — în ca
pitala Filipinelor s-au încheiat lucră
rile celei de-a VIII-a sesiuni a Comi
tetului O.N.U. pentru corporațiile
transnaționale, consacrate, în princi
pal, analizei activității.firmelor occi
dentale în R.S.A. La reuniune au
participat delegații din peste 40 de
state membre ale comisiei, precum și
reprezentanții a. diferite organizații
și organisme internaționale,
în intervențiile lor, numeroși dele
gați au condamnat activitatea corpo
rațiilor transnaționale, apreciind-o
drept o sfidare la adresa eforturilor
comunității internaționale de restruc
turare a relațiilor economice interna
ționale pe o bază democratică și
justă. Vorbitorii au denunțat colabo
rarea existentă între regimul de la
Pretoria și corporațiile transnaționale
în exploatarea bogățiilor naturale
ale Africii de Sud, calificînd-o drept'
o încălcare flagrantă a normelor de

drept internațional și a hotărîrilor
O.N.U. Reprezentanții țărilor în curs
de dezvoltare, asupra cărora efectele
negative ale activității corporațiilor
transnaționale se răsfring cel mai
mult, au cerut ca toate operațiunile
acestora să fie trecute sub incidența
jurisdicției statelor în care își desfă
șoară activitatea.
Sesiunea a adoptat o rezoluție in
care, condamnîndu-se colaborarea
dintre regimul de la Pretoria și cor
porațiile transnaționale, se cere să șe
pună capăt acestei colaborări, iar
toate investițiile străine plasate in
R.S.A. și Namibia să fie retrase.
Sesiunea a adoptat, de asemenea,
hotărîrea de a convoca, la începutul
anului 1983, o sesiune specială a C6.
misiei O.N.U. pentru corporațiile
transnaționale în scopul încheierii
procesului de elaborare a proiectuldi
codului de conduită a corporațiilor
transnaționale.

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE A REZISTENȚILOR :

„Pentru o lume mai dreaptă,
pentru pace și libertate46
Socialistă România a participat o
delegație condusă de președintele co
mitetului, general-locotenent (r) An
drei Neagu.
Congresul a adoptat documentul :
„Să luptăm pentru o lume mai
dreaptă, pentru pace și libertate",
adresat organizațiilor naționale mem
bre ale F.I.R., opiniei publice interna
ționale, care cuprinde orientările ge
nerale și sarcinile de viitor ale fede
rației in lupta pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare, în
primul rînd nucleară, pentru pace și
cooperare între națiuni, precum 'și: o
serie de rezoluții privind lupta împo
trivă neofascismului,' neonazismului
și' terorismului, situația din Orientul
Mijlociu, tineretul și lupta pentru
pace, activitatea F.I.R. în domeniul
medico-social.
Au fost alese Biroul și Secretaria
tul. în funcția de președinte fiind
reales. Arialdo Banfi. Șeful delega
ției române a fost ales vicepreședinte.

BERLIN 11 (Agerpres). — La
Berlin a avut loc, între 8 și 11 sep
tembrie, al IX-lea Congres statutar
al Federației Internaționale a Rezistenților (F.I.R.), precedat de reuniuni
ale Biroului și Consiliului General
ale organizației.
La ședința de deschidere a luat
cuvîntul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.
La congres au participat delegații
a 66 de organizații ale foștilor comba
tanți antifasciști, luptătorilor din re
zistență împotriva ocupanților hitleri’ști, deținuților din lagărele de con"
centrare naziste și veteranilor din
războiul împotriva fascismului din 25
de țări, precum și invitați din partea
unor organizații internaționale cu
care colaborează F.I.R.
Din partea Comitetului foștilor
luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului din Republica

Demonstrație antifascistă
BERțlNUL
OCCIDENTAL 11
(Agerpres). — „Naziștii afară din
Berlinul occidental!" — sub această
lozincă in Berlinul occidental a avut
loc o demonstrație antifascistă, la
care au luat parte reprezentanți ai
partidelor social-democrat și comu
nist, sindicaliști, membri ai organi
zațiilor de tineret și de femei. Par
ticipanții au exprimat protestul în le-

gătură cu faptul că recent, într-un
hotel din Berlinul occidental, s-a
desfășurat, cu aprobarea autorități
lor, o adunare a neofasciștilor orga
nizată de așa-numita „Uniune popu
lară germană", la care participanții
au încercat să justifice fărădelegile
comise de naziști în diferite țări ale
Europei, în timpul celui de-al doilea
război mondial.

Controverse privind exporturile vest-europene
de produse siderurgice
WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Soarta „aranjamentului" încheiat în
tre Administrația S.U.A. și oficialită
țile C.E.E. în problema controversate
lor exporturi vest-europene de
produse siderurgice pe piața america
nă continuă să fie incertă.
După cum relatează agenția France
Presse, producătorii americani, care
pină in prezent nu au manifestat nici
o intenție de acomodare cu exportu
rile vest-europene ce le fac concu
rență, au anunțat că intenționează să
declanșeze acțiuni judiciare împotriva
importurilor în S.U.A. de oțeluri spe
ciale britanice. Adolph Lena, pre
ședintele Comitetului consultativ al

industriei americane de oțeluri spe
ciale, în care sînt reprezentate 17 fir
me, a arătat că va depune în curînd
o plîngere, în care va ridica problema
„concurenței neloiâle" rezultate din
importurile de produse plate din oțel
inoxidabil din Marea Britanje. El a
anunțat, totodată, că se va cere Mi
nisterului Comerțului al S.U.A. stabi
lirea de drepturi compensatorii în
cazul acestor importuri.
După cum relevă agenția franceză
de presă, această nouă „ofensivă" a
producătorilor de oțel americani
survine în preajma datei cînd trebuie
să anunțe dacă acceptă sau nu „aran
jamentul" stabilit între oficialitățile .
de la Washington și cele ale C.E.E,

Reconstituirea juntei militare din Argentina
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). —
Franco va deveni comandant1 al mari
Junta militară argentiniană, princi
nei, după trecerea în rezervă a ami
palul organism guvernamental- după
ralului Jorge Anaya.
lovitura de stat din 1976, a fost re
După cum s-a mai anunțat, junta
constituită după aproape trei luni de
militară s-a dizolvat în urma con
criză — informează agențiile inter
flictului asupra arhipelagului Malvinaționale de presă.
nelor (Falkland) din iunie, cînd
Se precizează că noul comandant al . membrii săi nu au reușit sâ ajungă
forțelor aeriene, generalul Augusto
la un acord privind desemnarea ac
Hughes, care îi succede lui Basilio
tualului președinte al țării, generalul
Lami Dozo, va deveni membru al
Reynaldo Bignone, care a fbst numit
juntei la 21 septembrie, alături de
de armata terestră.
comandantul armatei de uscat, geneAgenția France Presse menționea
ză că cei trei membri ai juntei și-ați
ralul Cristino Nicolaides.
în noua sa componentă, junta își
reafirmat hotărîrea de a preda pu
va relua atribuțiile la 1 octombrie,
terea unui guvern civil în martie 1984
viceamiralul Ruben
după alegerile ce vor avea loc în țară.

Jos Van Kemenade însărcinat
cu sondarea posibilităților de
alcătuire a unui nou cabinet
tă la sosirea în capitala algeriană — '
transmite agenția T.A.S.S. — Yasser
Arafat a apreciat ca „importante și
pozitive" rezultatele conferinței arabe la nivel înalt.

VIENA 11 (Agerpres). — La Viena a avut loc o intîlnire între cancelarul federal' al Austriei, Bruno
Kreisky, și Moammer El Geddafi,
conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie al. Jamahiriei Arabe
Libiene Populare Socialiste, care a
făcut o escală în capitala austriacă
după vizitele efectuate în R.S. Ceho
slovacă și R.P. Polonă. în cursul
convorbirii, relatează agenția U.P.I.,
a fost examinată situația din Orientul Mijlociu, in special probleme
create după acțiunile militare israe
liene în Liban.
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Agențiile de presă
pe scurt
LA FESTIVALUL INTERNATIO
NAL DE MUZICA DE LA BENE
VENTO (Italia), concertul final, de
dicat păcii, a fost organizat cu
participarea Orchestrei' și corului
Filarmonicii din Craiova, bucurîndu-se de un deosebit succes. La
concert a fost prezent primarul ora
șului Benevento, care, in cuvîntul
său; s-a referit la bunele relații
existente intre România și Italia, in
domeniul cultural, arătind că spec
tacolul organizat in încheierea, fes
tivalului reprezintă un omagiu adus
țării noastre pentru contribuția sa
la pacea; și colaborarea internațională.

O SEARA CULTURALA ROMÂNEASCA a avut loc la Centrul cul
tural comunitar din orașul canadian
Drummondville. Prof. Marc JoliIvean de la Universitatea LavalQuebec a prezentat o expunere pe
tema „România,! țară de cultură și
I
limbă latină", urmată de proiecții de
scurt-metraje românești și audiții
de muzică populară românească.
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ACORD TURCO-IRANIAN. Tur
cia și Iranul au ajuns la un acord
privind. încheierea în următoarele
trei luni a studiului pentru reali
zarea proiectului de gazoduct care
să transporte, pe teritoriul turc,
gazele naturale iraniene destinate
exportului în Europa occidentală,
a anunțat ministrul de externe
turc, liter Turkmen. El a precizat
că acordul a fost finalizat în urma
unei serii de
< întrevederi la Teheran între cele două țări. ' Potrivit
declarației sale. Iranul a acceptat,
de asemenea, să livreze . Turciei
gazele naturale necesare consumu
lui intern printr-un gazoduct se
parat.
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI „ARAGON ȘI PICTORII", care reu
nește pinze aparfinind unora din
cei mai celebri maeștri ai penelului din. secolul nostru, a avut loc la
Paris. Expoziția a fost organizată
în cinstea celei de-a 85-a aniver
sări a renumitului scriitor și poet
comunist f rancez, Louis Aragon.

HAGA 11 (Agerpres). — Regina
Beatrix a Olandei l-a însărcinat pe
Jos Van Kemenade, fost ministru al
educației din partea Partidului Mun
cii, cu o misiune de informare în ve
derea sondării posibilităților de alcă
tuire a unui nou cabinet, transmite
agenția U.P.I. Misiunea lui Kemenade
este de a „investiga posibilitatea de
formare a unui guvern cu cel mai
larg sprijin parlamentar sau cu cel
mai larg sprijin posibil", a precizat
un purtător de cuvînt oficial.
Desemnarea lui Kemenade, care
urmează scrutinului 'parlamentar an
ticipat de miercuri, ține seama de o
tradiție în . baza căreia prima șansă
de a forma un nou guvern este în
credințată partidului care a întrunit
cel mai mare număr de mandate.
CENTENARUL TITULESCU. Co
tidianul „Correio Brasiliense" a
publicat un articol dedicat
lui
Nicolae Titulescu in care se relevă, că „în calitate de președinte al Societății Națiunilor, diplomatul român s-a străduit să se
opună politicii de înarmare și dis
putelor războinice, a creat Mica.
Antantă în tentativa de a asigura
securitatea țărilor Europei Orien
tale împotriva agresiunii naziste".
Ziarul 'menționează că centenarul
nașterii lui Nicolae Titulescu per
mite, totodată, evidențierea voinței
de pace care a animat întotdeauna
poporul român.
VOT ÎN SENATUL AMERICAN.
Senatul S.U.A. a respins, cu majo
ritate de două treimi, veto-ul pre
zidențial la proiectul de lege pri
vind sporirea alocațiilor bugetare
la capitolele sociale cu 14,1 miliarde
dolari. Votul din Senat unde repu
blicanii dețin majoritatea urmează
celui similar din Camera Reprezen
tanților, în care majoritatea revine
opoziției democrate. Totuși, în am
bele camere ale Congresului, o se
rie de congresmeni republicani s-au
alăturat opoziției democrate pentru
a se ajunge la majoritatea de două
treimi prevăzută de Constituție
pentru respingerea unui veto pre
zidențial.

In localitatea vest-germană Germersheim s-a desfășurat o mare demonstrație
împotriva reactivizării elementelor neonaziste. Fotografia înfățișează un aspect
din timp.ul demonstrației

LA PHENIAN s-au încheiat lu
crările unei reuniuni consultative a
reprezentanților țărilor mari pro
ducătoare de orez din zona Asiei.
Desfășurată sub egida organismu
lui specializat al O.N.U., reuniunea
s-a bucurat.de participarea delegaților din R.P.D. Coreeană, R.P.
Chineză, Birmania, India, Nepal,
Pakistan, Thailanda, Bangladesh,
precum și ai F.A.O. Au fost discu
tate pe larg modalitățile de obținere
a unor producții sporite de orez
la unitatea de suprafață.

PRIMA FIRMA PAR.TICULARA
AMERICANA CARE A LANSAT
O RACHETA, în cadrul unui pro
gram propriu destinat creării unui
sistem de transport spațial economic,
a devenit „Space Services Inc.".
Firma a lansat, de la baza de pe
insula Matagorda (statul
Texas),
racheta „Conestoga", de tip, „minu
teman", în lungime de 11 metri,
care a efectuat un zbor suborbital,
pină la altitudinea de 308 km, plonjinti apoi în Golful. Mexic, în zona
stabilită, lă aproximativ. 500 km in
largul coastelor texane.
REUNIUNEA A.S.E.A.N. La Ja
karta s-au încheiat lucrările unei
conferințe a reprezentanților agen
țiilor de presă din țările Asociației
națiunilor din Asia de sud-est
(A.S.E.A.N.). Participanții au elabo
rat o serie de măsuri menite să

ducă la extinderea schimbului de
informații între agențiile naționale
ale statelor respective și au adoptat
o rezoluție în care se cere guver
nelor lor să reglementeze utilizarea
informațiilor de presă provenite
din surse străine, astfel încît aces
tea să fie preluate și difuzate nu
mai după ce ,.au trecut prin agen
țiile naționalei
OPERAȚIE ÎMPOTRIVA MAFI
EI. Paralel cu acțiunile împotriva
Mafiei, autoritățile italiene desfă
șoară lupta contra „variantei" ei
napolitane, Camorra. După cum
relatează agenția France Presse,
în cursul unei operații anti-Camorra au fost arestate la Napoli
nouă persoane. Au fost, de aseme
nea, confiscate documente, arme și
droguri. Alți trei membri ai Camorrei au fost arestați, lîngă Pe
rugia, după un schimb de focuri
declanșat la forțarea de către rău
făcători a unui baraj rutier insta
lat de poliție.
NAUFRAGIU. Nava „Majestic
Explorer", avind la bord 80 de pa
sageri și un echipaj de 22 persoane,
a eșuat pe stincile din zona unui
arhipelag in sud-estul coastelor
Peninsulei Alaska. O persoană Și-a
pierdut viata, iar două au fost ră
nite in cursul operațiunilor de transbordare in bărcile de salvare,
anunțat la Juneau, in Alaska.

Categoric, ideea nu putea să apară decît în epoca noastră. în
un caz în alte epoci, in neolitic sau paleolitic, în epoca bronzului sau a
fierului, (in caverne, secretarele nu puteau aduna prea multe lespezi
scrijelite, iar pe birourile antichității nu se puteau aglomera dosare din
tăblițe de lut cu inscripții cuneiforme sau coloane de granit încrustate
cu hieroglife).
Pe cînd azi, în epoca hîrtiei, bietul om se scufundă între stive de
mape, este zdrobit sub fișiere și clasoare, sufocat de teancurile de
adrese, note, minute, copii, registre
Incit se pune întrebarea - dacă în legendă Hercule a reușit, chiar
și fără aspiratoi, să facă ceva ordine și curățenie in „dependințele" lui
Augias, oare cum s-ar descurca el azi, într-un birou de mare instituție,
societate, concern ?
întrebarea a stimulat-o pe Karen Shortridge să preia rolul unui
Hercule modern. Ea a creat la Los Angeles o societate unică în felul
ei, societatea pe acțiuni „Organizatorii" („Organizers unlimited").
Publicitatea societății este captivantă : „Nu puteți să mai găsiți
vreun obiect în haosul de pe biroul dv. ? Apelați la noi, vă asigurăm
imediat ordinea". La rîndul ei, Karen Shortridge arată că „oamenii sînt
uneori atit de frustrați din cauza dezordinii din sectorul lor de activi
tate încît își pierd speranțele și sînt amenințați de crize nervoase".
Atuhci, contra onorariu, trebuie chemată „Organizers", care va
descurca, dezlega, descîlci, simplifica. în presa americană pot fi întîlnite fotografii care înfățișează birouri înainte de venirea „organizătoriloi" - munți de hîrtii, haos de dosare - și după plecarea lor - cînd
totul s-a luminat, curățit, ordonat.
Desigur, e Vorba doar de un început, iar „Organizers" și-ar putea
extinde considerabil activitatea. De pildă, este limpede ce vast teren
de acțiune ar găsi în clădirea înaltă de pe malurile East-River-ului.
încă anul trecut se arătase că documentele utilizate de O.N.U. în doi
ani ar acoperi distanța de la Pămînt la Lună. Bineînțeles, printre ele nu
puține sînt de mare însemnătate, privesc probleme vitale ale omenirii
- dar ce folos dacă nu ajung la lumină, spre materializare ?!
Sau în domeniul dezarmării — ce ar mai trebui să-și suflece minecile organizatorii de la „Organizers"! De pildă, numai pentru a regăsi
prima rezoluție, din 1946, rătăcită cine știe unde, care prevedea eliminarea armelor atomice din arsenale - și care a rămos undeva în
gropată sub sute de alte asemenea rezoluții, în contextul zecilor de mii
de propuneri, inițiative, amendamente I
Deosebit de necesară ar fi intervenția lui „Organizers" pe lîngă
comitetul de la Geneva, unde nu e greu de întrevăzut cîte hîrtii s-au
acumulat în 20 de ani de activitate, cu peste 1 000 de ședințe plenare
și reuniuni ad-hoc. La fel, organizația ar binemerita nu numai onorarii
substanțiale, ci și prime de excepție dacă ar reuși să facă ordine în
dosarele relațiilor „Nord-Sud", ale decalajelor economice sau subdez
voltării - unde bunele intenții sînt asfixiate prin diferite sertare.
De fapt, nu-i nici o.noutate că pe lume există încă multă, mult prea
multă dezordine - și că e foarte insistentă cerința unei ordini noi.'
Dar, pentru aceasta nu ar fi suficientă creșterea premiilor și onora
riilor lui „Organizers". Ci ar trebui lărgite mult rîndurile organizației.
Ca să cuprindă majoritatea miliardelor de lucrători care, chiar
despărțiți de munți sau oceane, trăiesc de fapt alături, în marele birou
comun cu formă globulară...
N. CORBII

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Tn străinătate, abonamentele se tac prin ILEX1M — departamentul
40 360
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTE11

I

' Iv
i
I
J1

...

j*v

*

*
*

-A
•' ■ r-

