
Tovarășul Nicolae Ceausescu va face o vizită oficială 
de prietenie in Republica Populară Chineză

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar genera] al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, la

invitația tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Centra! al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Re

publicii Populare Chineze, o vizită 
oficială de prietenie In China. în a 
doua decadă a lunii mai 1978.
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/
NICOLAE CEAUȘESCU

Ședință de lucru Delegația Partidului Baas Arab Socialist 
din Republica Arabă Siriană

Is C.C. al P.C. R.
Miercuri a avut Ioc la Comitetul Central 

al P.C.R. o ședință de lucru, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, la 
care au participat primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, miniștri, alți 
conducători de organe centrale de stat.

Cu acest prilej au fost analizate activita
tea și metodele de muncă ale comitetelor 
județene de partid, ale unor organisme eco
nomice, în legătură cu modul de înfăptuire 
a sarcinilor planului de stat pe acest an și 
pregătirea planului pe anul viitor, precum 
și cu trecerea la aplicarea în viață a hotă- 
rîrilor recente ale Comitetului Central pri
vind introducerea noului sistem economic 
de autogestiune a întreprinderilor, de auto- 
conducere muncitorească.

în cadrul ședinței au fost relevate reali
zările importante obținute în îndeplinirea 
prevederilor planului pe acest an, activita
tea desfășurată pentru pregătirea producției 
industriale în perspectivă, succesele obți
nute de oamenii muncii în dezvoltarea și 
modernizarea continuă a economiei noastre 
naționale. Totodată, au fost relevate unele 
probleme care își cer o soluționare grabnică 
pentru buna desfășurare a activității de 
producție și s-au făcut o serie de propuneri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale a întreprinderilor, pentru per
fecționarea activității de planificare, pentru 
sporirea rolului unor organisme economice 
în asigurarea dezvoltării armonioase a în
tregii economii naționale.

în încheierea ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a indicat 
o serie de sarcini esențiale ce revin organe
lor de partid județene, forurilor economice 
de conducere centrală, întreprinderilor, tu

turor oamenilor muncii. Secretarul general 
al partidului a subliniat măsurile ce trebuie 
adoptate pentru mai buna desfășurare a a- 
provizionării tehnico-materiale, pentru asi
gurarea bazei materiale, în conformitate cu 
normele de consum stabilite prin lege, în 
vederea îndeplinirii exemplare a planului în 
toate întreprinderile. De asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat de pro
blema tipizării diferitelor materiale și sub- 
ansamble industriale, indicind să se acțio
neze ferm pentru reducerea substanțială a 
diversității acestora, în vederea simplificării 
activității întreprinderilor, a cooperării uni
tăților de producție. S-a indicat, de aseme
nea, să se manifeste mai multă disciplină 
în respectarea proiectelor existente pentru 
instalațiile produse de industria noastră, ad- 
mițîndu-se anumite modificări tehnologice 
numai acolo unde se impun în mod strict și 
in condițiile realizării unui consum material 
mai scăzut și a unei eficiențe economice spo
rite. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
o serie de sarcini privind desfășurarea acti
vității în vederea îndeplinirii planului de 
investiții pe acest an și pregătirea investiții
lor pentru anul viitor, în ce privește asigu
rarea atit a documentațiilor necesare, cît și 
a forței de muncă, îndeosebi a forței de 
muncă calificată pentru montaj. Secretarul 
general al partidului s-a ocupat, de aseme
nea, de modul în care sînt folosite mașinile- 
unelte în industria noastră, indicind măsuri 
pentru utilizarea mai intensă a tuturor ca
pacităților de care dispune economia națio
nală și atrăgind atenția asupra necesității 
intensificării eforturilor întreprinderilor 
pentru autodotare cu mașini și utilaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
sarcinile importante ce revin ministerelor,

Întreprinderilor, comitetelor județene de 
partid în activitatea legată de introducerea 
noului mecanism economic stabilit de Co
mitetul Central al partidului. Secretarul 
general al partidului a atras atenția că esen
țial în introducerea noului mecanism este 
creșterea răspunderii fiecărei întreprinderi 
care va avea plan și buget propriu de ve
nituri și cheltuieli și care va trebui ca, 
ținind seama de capacitățile de care dispu
ne, precum și de cerințele planului național 
unic, să asigure întărirea ordinii și discipli
nei în organizarea și desfășurarea tuturor 
proceselor de producție. O importanță deo
sebită va avea ținerea unei evidențe stricte 
a tuturor factorilor care concură la buna 
desfășurare a producției, în special a forței 
de muncă și a materialelor și materiilor pri
me — atit din punct de vedere fizic, cît și 
valoric. Secretarul general al partidului a 
subliniat că introducerea indicatorului pro
ducției nete trebuie să fie un rezultat al 
perfecționării întregii activități de produc
ție și de conducere a economiei noastre na
ționale.

în legătură cu toate aceste probleme im
portante au fost subliniate îndatoririle ce 
revin comitetelor județene de partid, care 
trebuie să vegheze cu fermitate la îndepli
nirea integrală a planului teritorial, a pla
nului fiecărei uzine, la soluționarea rapidă 
a tuturor problemelor pe care le ridică pro
ducția. precum și răspunderile ministerelor, 
organismelor economice centrale, ale Consi
liului de Miniștri.

Participanții la ședința de lucru de la Co
mitetul Central s-au angajat să acționeze 
cu spirit de exigență comunist, cu energie 
și perseverență pentru realizarea acestor 
importante obiective, a sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului.

Locuințe noi, moderne, conforta
bile în cartierul Gheorghieni din 

municipiul Cluj-Napoca

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general a! Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
dupâ-amiază. delegația Partidului 
Baas Arab Socialist din Republica A- 
rabă Siriană, condusă de Abdullah 
El-Ahmar. secretar general adjunct al 
Comandamentului National al parti
dului. care face o vizită de prietenie 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegație fac parte Sami Attari. 
membru al Comandamentului Natio
nal al partidului. Youssef Assad, 
membru al Comandamentului regio
nal. șeful Biroului pentru problemele 
agrare, președintele Asociației de 
prietenie siriano-română.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Musat. se
cretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Walid Al Moualem, 
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un călduros mesaî 
de salut si urări prietenești din par
tea președintelui Republicii Arabe Si
riene. Hafez Al Assad, secretar gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist 
din R. A. Siriană, iar ponorului ro
mân succese tot mai mari pe calea 
propășirii si bunăstării.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu.a adresat, la rindul său. 
președintelui Hafez Al Assad un cor
dial salut si cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, de pace si pros
peritate poporului sirian prieten.

în cadrul convorbirii a fost rele
vată cu deosebită satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-siriene pe 
plan politic, economic, tehnico-stiin- 
tific si cultural si a fost exprimată 
dorința de. a aprofunda si extinde 
colaborarea si cooperarea fructuoasă 
dintre cele două țări, dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Baas 
Arab Socialist din R. A. Siriană, in 
folosul ambelor noastre ponoare, al 
cauzei păcii, progresului si colaboră
rii internaționale. în acest context s-a 
subliniat, rolul hotăritor al întilnirilor. 
convorbirilor si înțelegerilor dintre 
președinții Nicolae Ceausescu si Hafez 
Al Assad in ridicarea pe o treaptă 
superioară a raporturilor de priete
nie si colaborare rodnică dintre cele 
două tari, partide si popoare. în cursul 
întrevederii s-a relevat, de asemenea, 
buna conlucrare dintre România si 
Siria pe plan international. De am
bele părți a fost subliniată necesitatea 
intensificării acțiunilor tuturor forțe
lor progresiste, democratice din în
treaga lume în lupta împotriva poli
ticii imperialiste de dominație si dic
tat. împotriva colonialismului, neoco-

lonialismului si discriminării rasiale, 
pentru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice si politice internaționale, 
pentru democratizarea relațiilor inter
statale care să asigure tuturor po
poarelor dezvoltarea liberă pe calea 
progresului si civilizației.

în cadrul schimbului de vederi o 
atentie deosebită a fost acordată pro
blemelor legate de instaurarea unei 
păci juste si trainice în Orientul Mij
lociu. Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat si cu acest prilei poziția 
României privind solutionarea pe cale 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967. a rezolvării pro
blemei ponorului palestinian în con
formitate cu dreptul său legitim la 
autodeterminare, inclusiv prin crearea 
unui stat palestinian independent, a 
respectării suveranității si integrității 
teritoriale a tuturor statelor din zonă.

Șeful delegației siriene a exprimat 
mulțumiri si înalta apreciere a pre
ședintelui Hafez Al Assad pentru ac
tivitatea neobosită si eforturile con
stante depuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vederea rezolvării iuste 
si durabile a situației din Orientul 
Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie si cor
dialitate.

Tovarășul Ramon Mendezona

în interesul dezvoltării susținute
a economiei naționale, al creșterii continue 

a bunăstării poporului
Recenta ședință a Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat, alături de unele probleme 
importante ale dezvoltării economiei 
noastre naționale, și problema tari
felor și prețurilor cu amănuntul la 
anumite servicii și bunuri de con
sum : transportul de călători pe ca
lea ferată, cu nave fluviale și aero
nave. transportul in comun urban 
de călători in unele localități ale 
țării, lucrările de prestări efectuate 
de organizațiile cooperatiste popu
lației. cît și lucrările de prestări în 
construcții, instalații și reparații 
pentru populație, unele produse ali
mentare provenite din import — 
cafea, măsline, piper și arahide.

Desigur, majorarea tarifelor și pre
turilor la aceste servicii și produse, 
departe de a fi o măsură impusă de 
o stare conjuncturală, de moment, se 
înscrie firesc pe linia hotăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului 
de a realiza in cursul actualului cin
cinal, în condițiile creșterii substan
țiale a veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii de la 
orașe si sate — prin majorarea re
tribuțiilor. pensiilor, a alocațiilor 
pentru copii si a altor ajutoare so
ciale — o creștere a tarifelor și pre
turilor cu amănuntul de circa 6 la 
sută. Trebuie menționat că. in primii 
doi ani ai cincinalului, fată de o 
creștere planificată a tarifelor si pre
țurilor cu circa 2 la sută, s-a realizat 
doar 1.5—1.6 la sută. Aceste niveluri 
scăzute de creștere a prețurilor con
firmă caracterul sănătos al econo
miei noastre socialiste, superioritatea 
ei, capacitatea societății noastre de a 
stăpini și dirija armonios — pe baza 
planului — întreaga funcționare a 
mecanismului economic.

Este cunoscut că în ultima perioa
dă. în multe state ale lumii. înce- 
pînd cu statele capitaliste dezvoltate, 
creșterea preturilor si inflația se ri

dică la 10—15 la sută anual și chiar 
mai mult, fără a fi insă insotite de 
majorarea corespunzătoare a salarii
lor. ■

înscriindu-se firesc în ..Programul 
privind evoluția preturilor cu amă
nuntul și a tarifelor pentru serviciile 
prestate populației in perioada 1977— 
1980“ aprobat de Conferința Națională 
a partidului dih decembrie anul tre
cut. noile măsuri nu afectează in nici 
un fel prevederile generale ale pro
gramului de creștere mai accelerată 
în acest cincinal a nivelului de trai 
al întregului ponor. Se cuvine amin
tit că în cincinalul actual retribuția 
nominală va fi majorată cu 40—42 la 
sută, ceea ce va asigura. în condi
țiile creșterii cu circa 6 la sută a pre
turilor si tarifelor, o sporire a retri
buției reale, adică a pârtii care ră- 
mine efectiv în mina oamenilor mun
cii. cu circa 32 Ia sută, in loc de 18—20 
la sută cit era prevăzut initial. In
discutabil. este un spor considerabil 
de venituri, fără precedent, care per
mite creșterea apreciabilă a nivelului 
de trai al tuturor oamenilor muncii.

Capacitatea orînduirii noastre de a 
tine sub control evoluția preturilor 
decurge din aplicarea cu strictele de 
către partid a legităților economice o- 
biective ale socialismului. Economia 
este un organism viu. în continuă 
mișcare, supus permanent unor im
portante schimbări in condițiile de 
desfășurare a producției. în deplină 
concordantă cu interesele majore ale 
societății, cu necesitățile promovării 
rapide a progresului în toate sferele 
de activitate. Tocmai in virtutea a- 
cestui adevăr se impun. în mod 
obiectiv. la anumite intervale 
de timp, corectări si îmbunătățiri ale 
preturilor, pornind de la principiile 
economice ale rentabilității fiecărei 
activități, de la necesitatea realiză
rii unui raport mai just între acestea, 
care să stimuleze dezvoltarea tuturor

ramurilor și compartimentelor econo
miei naționale, reducerea continuă a 
cheltuielilor materiale, creșterea sus
ținută a productivității muncii socia
le. Orice nesocotire a acestor ce
rințe esențiale ar. putea produce, mai 
devreme sau mai tirziu. dereglări in 
funcționarea mecanismului economiei 
socialiste.

Actuala majorare a unor tarife și 
prețuri este o acțiune obiectiv nece
sară in momentul de față, cind este 
în curs de aplicare amplul program 
de perfecționare a conducerii și plani
ficării economico-financiare în sensul 
întăririi autogestiunii unităților eco
nomice. a autoconducerii muncito
rești. creșterii cointeresării oameni
lor muncii în ridicarea eficienței e- 
conomice prin participarea la bene
ficii — principii ce presupun desfă
șurarea de către fiecare colectiv a 
urtei activități rentabile, eradicarea 
cu desăvirșire a oricărei situații în 
care se lucrează încă cu pierderi, ne
rentabil. Aplicarea cu deplină efi
ciență a noilor măsuri de perfecțio
nare a conducerii și planificării e- 
conomico-financiare impune eva
luarea exactă a cuantumului cheltu
ielilor de producție, stimularea mai 
puternică, pe această cale, a reduce
rii costurilor materiale, ridicarea sus
ținută a productivității muncii. Or. 
această cerință nu este in concor
danță cu situația care s-a creat în 
domeniul transportului de călători pe 
calea ferată, cu nave fluviale și ae
ronave. unde tarifele au rămas ne
schimbate de circa 15 ani. Faptul că 
în această perioadă preturile carbu
ranților. îndeosebi al benzinei, s-au 
majorat de cîteva ori. că retribu
țiile personalului din aceste sec
toare au sporit și ele considerabil, a

E. IO AN
(Continuare în pag. a II-a)

S-a făcut mai de mult
deosebirea dintre spiritul 
pamfletar si spiritul pole
mic. și deosebirea este și 
azi valabilă. Spiritul pole
mic este expresia spiritului 
critic si reprezintă instru
mentul cel mai eficace pen
tru a impune adevărul in 
literatură. Orice afirmație.
în acest cîmp de probleme, 
implică o delimitare, o ie
rarhizare. Adeziunea cea
mai inocentă fată de o 
operă presupune respinge
rea altora, din aceeași zonă. 
A da o judecată de valoare 
si a nu supăra oe nimeni 
nu este cu putintă. căci 
cine zice critică zice ac
ceptare sau respingere în 
sfera ideilor literare. Marii 
noștri critici (Maiorescu. 
Lovinescu. G. Călinescu) 
sint si marii noștri pole
miști.

Spiritul pamfletar, foarte 
puternic si acesta în litera
tura română. reprezintă 
reacțiile unui temperament 
si se exercită cu precădere 
în sfera morală. Cele mai 
multe intervenții rămîn la 

K ceea ce Lovinescu numește 
pamfletul de cuvinte și au 
scopul nu de a elimina o 
idee falsă, ci de a doborî 
un adversar. Unele (pu
ține) ajung, prin acumulare 
de absurdități ingenioase, la 
portretul fantastic (table
tele lui Arghezi). pierz.înd 
orice legătură cu modelul 
real. Ele pot. fi citite ca o- 
pere de ficțiune si. după 
oarecare vreme, cind alu
ziile si-au pierdut actuali
tatea. vie. superioară ră- 
mine numai creația. Inutil 
să dovedim că nu putem si 
nici nu trebuie eliminat 
pamfletul din literatură, 
pentru că ar trebui să eli
minăm temperamentul ce il 
generează, si faptul nu este 
posibil. Asta nu justifică 
însă necinstea si mediocri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit miercuri pe 
tovarășul Ramon Mendezona, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Spania.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial,

prietenesc din partea tovarășei Do
lores Ibarruri, președintele Partidu
lui Comunist din Spania, și a tovară
șului Santiago Carrillo, secretar ge
nera! al P.C. din Spania.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășei Dolores Ibarruri și tovară
șului Santiago Carrillo salutul său

tovărășesc și cele mai bune urări de 
succes.

în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea 
bunelor relații de prietenie și cola
borare dintre cele două partide.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

tatea agresivă ce se cot 
ascunde în spatele pamfle
tului de cuvinte atunci cînd 
el este aplicat în publicis
tica literară.

Dar să revenim la spiri
tul polemic, esențial în 
critică. El poate fi explicit, 
deschis, cu toate cărțile pe 
fată, și, implicit, aluziv, ră
mas în planul ideilor gene
rale. Ambele forme sînt de 
admis, un critic poate.trece.

necesitatea dezbaterilor li
terare. însă nici o schim
bare mai importantă nu se 
observă, de atunci oină 
azi. în revistele literare. 
Există, e drept, cîteva 
dezbateri (despre roman, 
despre baroc, despre dra
maturgie). însă dezbate
rea ia. de regulă. for
ma monologurilor paralele. 
Stînga nu știe ce face 
dreapta si nici nu vrea să

Mentalitatea aceasta est© 
rea. criticul este prin 
structura lui un spirit di- 
sociator. dialogul trebuie 
să fie forma curentă de 
expresie. Nu este normal 
si nici nu este bine să a- 
vem. toti. aceleași păreri 
despre literatură. O carte 
poate să placă sau nu. fap
tul cel mai firesc de pe 
lume este ca un critic 
să-si exprime în chip li-

Spiritul polemic 
în critica literară

în cuprinsul aceluiași arti
col. de la nuanță si aluzie 
la atacarea directă a unui 
neadevăr. Necesitatea de
monstrației si ritmul gîndi- 
rii critice reglează stilul a- 
nalizei. Un critic nu tre
buie să fie invariabil poso
morit. arțăgos, cu gustul le- 
siei pururi pe limbă. Actul 
critic este in esență con
structiv. polemica este (a 
zis cineva) doar alcoolul 
gîndirii. nu scopul gîndirii 
critice. Scopul criticii este 
impunerea si protejarea va
lorilor.

Toate acestea sînt știute, 
impresia mai generală este 
însă că spiritul polemic se 
exercită rar si inconcludent 
în presa literară. De ce. 
oare ? Cauzele pot fi 
multiple și ele au fost 
deseori aduse în discuție. 
La Colocviul național de 
critică din decembrie 1977 
s-a vorbit, din nou. despre

știe. Cînd. totuși, opiniile 
nu concordă în privința 
vreunei cărți, oreopinentii 
se feresc să-si exprime de
zacordul pe fată. Am citit 
nu de mult o carte de ver
suri si versurile mi-au pă
rut a fi o sofisticată făcă
tură. Traduc părerea in
tr-un articol si articolul 
apare. Peste o săptămână 
apare alt articol, scris 
de un subtil eseist, care 
compară sofisticata făcă
tură cu poezia lui Hblder- 
lin. într-o revistă din pro
vincie se publică, după oa
recare vreme, alt articol, 
encomiastic si acela, despre 
aceeași carte pe care eu o 
contestasem. în esență, 
însă laudele merg înainte, 
netulburate, ca liniile pa
ralele spre infinit. Fiecare 
comentator are sentimen
tul începutului de serie. 
Cu el începe lumea, cu el 
trebuie să se sfirșească !

ber părerea, combătînd. a- 
tunci cînd este cazul, pă
rerile celorlalți. Dar o 
face ? Rar de tot. Preferă, 
de regulă, protocolul tăce
rii. Se înscrie pe un cu
loar și aleargă, singur, spre 
capătul articolului său. 
însă farmecul criticii vine, 
încă o dată, din confrun
tarea de idei. Spectacolul 
inteligentei se bizuie pe 
disociere. Cine a spus că 
modul de a stima. în lite
ratură. este a face obiec
ții ? Cînd. totuși, polemica 
se declanșează, ea părăsește 
repede terenul ideilor, evo- 
luind spre contestația mo
rală. Eu spun unui redac- 
tor-sef că revista lui este 
confuză, fără spirit critic si 
el caută să descopere nere
guli în biografia mea si 
să-mi închidă astfel gura. 
Spiritul polemic, vreau să 
spun, presupune spiritul de

civilitate. Un scriitor poate 
să conteste un critic, dar 
pe singurul teren al idei
lor. Principial- toti sintem 
contestabili in ceea ce 
scriem (trei sferturi, zicea 
Sainte-Beuve). dar numai 
reaua voință transformă 
contestația ideilor într-o 
înjosire a omului ce le 
susține. Eu încerc să dove
desc că G. Călinescu a 
scris si versuri ocazionale, 
si d-ta vii si-mi snui că 
nu iubesc, din această pri
cină. literatura română ! 
Eu scriu că unele scrieri 
ale lui Mihail Sadoveanu 
nu sînt la nivelul marii lui 
opere (si susțin ideea nrin- 
tr-o analiză critică adec
vată) si d-ta mă bănuiesti 
de intenții tenebroase !

Izbucnesc, din cind în 
cînd. si false polemici. A- 
cestea sint cele mai lungi 
Si dau unora impresia de 
istețime, vivacitate a spi
ritului critic. N-am înțeles 
niciodată de ce G. Ibrăi- 
leanu este onus, periodic, 
lui E. Lovinescu. E. Lovi
nescu lui G. Călinescu. 
T. Maiorescu lui C. D. 
Gherea. Dosarele unor po
lemici vechi sînt redeschi
se si cititorii sint puși (a 
cita oară 7) să opteze între 
un mare scriitor si alt 
mare scriitor. Barbu sau 
Arghezi ? Arghezi sau 
Blaga ? E. Lovinescu sau 
G. Călinescu ? Sincronism 
sau protocronism 1 Dezba
terea trebuie să implice 
adevărurile mari ale lite
raturii si să tindă spre a- 
devăr. Chiar dacă este 
vorba de un adevăr posi
bil. de o verosimilitate. în 
critică este mai importantă 
natura întrebării pe care o 
ridici decît natura soluției 
pe care o propui.
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Vestitor 
de bucurie
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Ne scrie Manole Fintineanu, 
pensionar din București. Calea 
Grivitei 190 : „La biroul asocia
ției de locatari al cărei președin
te sint s-a prezentat factorul 
postai Vasile Nichita, de la ofi
ciul postai Banu Manta, si m-a 
întrebat dacă nu-l cunosc cum
va pe un anume Petre Neagu. 
I-am spus că nu-l 
dinsul mi-a arătat 
numele respectiv si 

spunindu-mi 
aceea, făcută rotocol, găsise lin
gă podul Basarab suma de 910 
lei. Împreună am reușit să dăm 
de urmele păgubașului, care 
plecase in comuna lui. unde fă
cea naveta, fără nici un ban in 
buzunar, iar de pierderea celor 
910 lei si-a dat seama cind a 
vrut să cumpere o piine si n-a 
avut cu ce“. In încheierea scri
sorii, cititorul nostru ne spune : 
„Nu știu a cui a fost bucuria 
mai mare : a păgubașului că 
și-a găsit banii sau a poștașului 
că a făcut un astfel de bine. 
Cum si eu as fi bucuros să pu
teți consemna in ziar acest gest 
în aparentă mic. dar de 
omenie si frumusețe".

cunosc, iar 
o hirtie cu 
cu inițialele 
că in hirtia

mare
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10 cu 
felicitări! i

I
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La ora primului, cind aproa
pe toți sătenii comunei Toporu 
din județul Teleorman se aflau 
la muncile timpului, in ograda 
unui gospodar a izbucnit un in
cendiu. Cițiva pionieri, care au 
sărit flăcările, au dat alarma in 
rindurile colegilor ce se în
dreptau spre scoală. Imediat 
peste o sută de școlari, cărora 
li s-au adăugat cadrele didac
tice, au început o aprigă bătălie 
cu focul, incercind să-l localize
ze si să îndepărteze furajele din 
calea lui, ca să nu se extindă. 
Elevii au fost felicitați de pă
rinții si de profesorii lor pentru 
contribuția adusă la salvarea a 
trei case de oameni gospodari. 
Directorul scolii generale nr. 1 
din comuna Toporu. care ne-a 
istorisit cele de mai sus. con
chidea că este ..mindru de ase
menea elevi". Are și de ce !
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I Casierul...
I încasat
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Au fost terminate Cercetările 
în cauza privindu-l pe Victor 
Tofan din comuna Berești-Bis- 
trița, județul Bacău. Tofan era 
casier la cooperativa agricolă 
din localitate. In loc să-si vadă 
de treburile lui in mod cinstit, 
a inceput să-și însușească dife
rite sume de bani. La inceput 
mai mici, apoi din ce in ce mai 
mari, la fel ca in zicala cu cel 
care fură azi un ou și miine un 
bou, provocind un prejudiciu a- 
vutului obștii in valoare de zeci 
de mii de lei. Si aceasta, prin 
întocmirea de acte fictive, prin 
fals și uz de fals. Față de care 
actele din dosarul de cercetare 
penală întocmit sint acum strict 
autentice. Dar casierul, care își 
va „incasa" pedeapsa meritată, 
va fi însoțit in fața instanței de 
judecată de Maria Doroftei. fostă 
contabilă la aceeași cooperativă 
agricolă, sub învinuirea de ne
glijență in serviciu. Cu alte cu
vinte, cine nu deschide ochii, 
deschide punga.
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„Plimbare" 
costisitoare

I
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Intre Grupul de șantiere din 
Arad, care aparține de Trustul 
de construcții industriale Timi
șoara, și Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială 
(B.J.A.T.M.) Arad este o disA 
tanță cit o aruncătură de băț. 
Cei de la grupul de șantiere au 
nevoie de o anumită cantitate 
de țeava de oțel pentru termi
narea unor lucrări la întreprin
derea de sere din Arad. Deși 
țeava respectivă și in sortimen
tul dorit se află la B.J.A.T.M. 
Arad, grupul de șantire n-o poa
te lua de acolo, ci tocmai de la... 
Buzău, in timp ce țeava din 
Arad trebuie să plece în altă 
parte. Si uite-așa, cu toate in
tervențiile făcute pină acum 
plimbatul țevilor continuă, in 
timp ce lucrările la sere stag
nează.
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I L-a dat I
I
I

de gol... îm
brăcămintea
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Deși era o zi insorită si foarte 
călduroasă, printre trecătorii de 
pe o arteră centrală din Brasov 
și-a făcut apariția și unul inco- 
toșmănat ca-n toiul celei mai 
aspre ierni. Faptul nu i-a scă
pat unui lucrător de miliție, care 
a avut inspirația să-l 
neze mai îndeaproape, 
rul avea pe el nu mai 
două paltoane și un
gros. Nu i-a trebuit mult omului 
in uniformă albastră să afle că 
Gheorghe Prodan, de ocupație 
fără. „împrumutase" cele două 
paltoane și pulovărul din locuin
ța unui cetățean, in care intrase 
in lipsa acestuia. Acum. G.P. se 
află in așteptarea unor haine pe 
măsură. Măcar de i-ar fi de în
vățătură.

exami- 
Trecăto- 
puțin de 
pulovăr
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I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

i
I

ClND INIȚIA TIV A MUNCITOREASCĂ
ARE LARGA AUDIENȚA

Rindurile de fată n-ar fi fost aș
ternute pe hirtie dacă nu as fi cu
noscut părerea tovarășului 
Eckenreiter, secretar cu 
de propagandă al 
județean Sibiu al 
vitoare la modul in 
cită autoconducerea 
in unitățile industriale ale jude
țului în spiritul hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie a.c. „întreprinderea mecanică 
Mirșa — ne-a spus el — este una 
dintre acele unități în care inițiati
va muncitorească funcționează 
plin. între ceea ce 
colonia muncito
rească de aici. în 
urmă cu nu 
mult de 2-3 
si ceea ce 
ele astăzi, 
mai ales ceea ce 
vor fi peste cite
va luni, cel mult 
un an. este o cale 
lungă, chiar foar
te lungă, 
barea în 
datoreste 
și numai 
tel cu care consi
liul oamenilor muncii a promovat 
inițiativele izvorite din secții, a știut 
să-i atragă pe totl membrii colecti
vului la realizarea efectivă a propu
nerilor. Dar de ce să vă povestesc 
eu toate astea ? Ar fi multe de spus. 
Mergeți la uzină și o să le aflațl 
singur !“

Am urmat îndemnul tovarășului 
Eckenreiter șl nu am avut ce regre
ta. Astăzi colectivul întreprinderii 
din Mîrșa trăiește o stare de puter
nică efervescentă. Mari investiții sînt 
pe cale de finalizare ; în imensa 
hală, încă în curs de amenajare, 
se conturează de pe acum si
lueta unui nou produs de mare 
performanță care, sîntem siguri, 
va aduce curind binemeritate laude 
acestui harnic colectiv. Tocmai a- 
ceastă activitate esențială și pre
santă solicită intens 
colectivului, inițiativa 
creatoare. Tot pe atit 
te atribute solicitate 
secții de fabricație, unde imperati
vul zilei este ridicarea performante
lor tehnice ale produselor pe fondul 
reducerii substanțiale a cheltuielilor 
materiale. Multe, foarte multe lu
cruri bune ar fi de remarcat în a- 
ceastă privință. Dar nu despre ele 
intenționăm să vorbim în rindurile 
de față, ci despre realizările de or
din social, dobîndite tot datorită ini
țiativelor muncitorești.

în primul rind ne-au reținut aten
ția microcantinele amenajate pe lin
gă citeva secții. Prin efortul exclu
siv al oamenilor de aici, incepind de 
la spoirea încăperii, confecționarea 
mobilierului și pină la decorarea să
lii cu articole de artizanat — prosoa
pe. farfurii de ceramică, ulcioare. 
Fiecare dintre microcantine, strălu
cind de curățenie, etalează hărnicia 
și bunul gust ale lucrătoarelor din 
secții.

Cind ne-am aflat Ia secția de de
bitare, tocmai era pauza pentru 
masa de prinz. Rectificatoarea Cor
nelia Codrescu aranjase frumos taci-

Iosif 
probleme 

Comitetului 
P.C.R.. pri- 

care se exer- 
muncitoreascâ

c.c.

mai 
ani, 
sint 
dar

Schim- 
bine se 

numai 
stăruin-

din 
au fost uzina si

murile pe mese. Sala cochet amena
jată, vesela nouă, sclipitor de curată, 
tacimurile simetric așezate degajau 
intimitatea unei mese familiale.

— Ca responsabilă a grupei sindi
cale din secție, mi-am asumat și sar
cina de a mă îngriji de aranjarea 
mesei de prinz pentru colegii de 
muncă — ne-a spus interlocutoarea. 
Totul vine pregătit de la cantina 
centrală. Eu doar impart mincarea și

crătorii își depun aici, dimineața, la 
intrarea în schimb, hainele de oraș 
și le ridică pe cele de lucru. Cabine 
amenajate cu gust înlesnesc schim
barea rapidă a vestimentației. Ală
turi de garderobă, pe perete, se eta
lează într-o plăcută armonie croma
tică un rind de casete personale ale 
lucrătorilor în care aceștia iși depun 
obiectele personale de preț, actele 
etc. Au dispărut astfel șirurile ne

• Grijă neslăbită pentru calitatea producției, dar și pentru calitatea 
vieții oamenilor muncii • Masa servită ca acasă 
trială • Dintr-o rîpă mocirloasă, o superbă bază sportivă • Un 
dicton cu largă audiență la Mîrșa: „ascultă atent, în stînga și în 

dreapta, la propunerile și sugestiile oamenilor!“

în ziua cind m-am aflat aici se 
lucra la amenajarea tribunei. Ing. 
Ilarie Munteanu privește in zare, un
deva pe o schiță imaginară, și îmi 
indică pe terenul încă gol : acolo, la 
dreapta, vor fi terenurile de volei 
și de baschet, dincolo, în fată, vom 
amenaja mai multe terenuri de .. 
nis ; vom tace și o popicărie. De 
la înălțimea tribunei, privind in 
recția coloniei muncitorești. îmi 
rată locul unde vor incepe in săptă- 
mînile viitoare lucrările la alte edi
ficii : casa de cultură, bazinul de înot, 
patinoarul artificial. „Toate aceste 
obiective sînt rodul propunerii oa

menilor — a adă
ugat directorul. 
Odată cu propu
nerile, ei s-au an
gajat să le și re
alizeze. Avem 
deci garanția că 
noile lucrări so- 
cial-culturale vor 
fi grabnic •termi
nate".

Ar fi încă mul
te de spus și des
pre alte gînduri 
și proiecte ale 
oamenilor de la 
de față nu se

în hala indus

în stînga și în

te-
di-
a-

inventivitatea 
Si puterea sa 
cit sînt aces- 
si în vechile

mă Îngrijesc ca ambianța mesei aă 
fie ca... acasă.

Șeful secției, aflat de față la dis
cuție, adaugă : Cred că a reușit în 
această tentativă de gospodină, de 
vreme ce de la inaugurarea cantinei 
numărul abonaților aproape s-a tri
plat. Acum avem în proiect să ex
tindem sala, prin reamenajarea unor 
anexe alăturate. Cu forțele care s-au 
oferit din secție 
re decît 4-5 zile 
crarea.

întrebăm cum 
cestor microcantine. Inițiativa a por
nit de la secția debitare — ne răs
punde ing. Ilarie Munteanu, directo
rul întreprinderii. Secțiile întreprin
derii noastre sint situate la distante 
relativ mari de cantina centrală. 
Tocmai din această cauză se pierdea 
mult timp pentru servirea mesei, 
se producea aglomerație. Pentru a 
evita aceste neajunsuri, cei de la de
bitare au propus să amenajeze o 

•cantină chiar în incinta secției. în
tr-o' încăpere anexă nu tocmai intens 
folosită. Am acceptat ideea. La citeva 
zile, tot ei au venit și cu soluțiile 
concrete de amenajare, de confecțio
nare a mobilierului etc., cit și cu 
lista celor care s-au oferit să exe
cute lucrarea. Consiliul oamenilor 
muncii nu a putut decît să fie bucu
ros de o asemenea 
trecut la treabă 
microcantina a 
Inițiativa de la 
luată și de cei
Curind vom da în funcțiune și a treia 
microcantină.

Am reținut că o asemenea opera
ție nu a costat nici un leu investi
ție. S-a investit doar imaginație 
pentru valorificarea mai bună a spa
țiilor din secții. Așa cum de altfel a- 
veam să constatăm și in problema 
garderobelor, amenajate, de aseme
nea. la propunerea oamenilor din 
seqtii și cu sprijinul lor direct. Lu

nu ne sînt necesa- 
ca să Încheiem lu-

s-a născut ideea a-

inițiativă. S-a 
și in numai 5-6 zile 
intrat în funcțiune, 

debitare a fost pre- 
de la secția a III-a.

A tenție la substanțele toxice!
Nu există, astăzi, 

domeniu de activitate 
— industrie, agricultu
ră, medicină, cosmeti
că etc. — care să nu 
folosească diferite sub
stanțe. materii prime 
și materiale oferite de 
chimie. Dar bineface
rile chimiei moderne 
pot crea și situații ne
dorite.

— I-a fost sete. A 
crezut că în cană e 
ceai, dar era sodă 
caustică dizolvată... — 
se plingea o mamă pe 
coridoarele spitalului 
clinic central de copii 
„Grigore Alexandres- 
cu“ din Capitală.

— în ultimul timp 
s-au înmulțit cazurile 
de intoxicații, ne spu
ne medicul primar Gh. 
Ursuleanu, directorul 
spitalului. Ce e drept, 
în spital lucrează o e- 
chipă de specialiști de 
prima mină, și pe cei 
mai mulți intoxicați îi 
redăm vieții. Sînt însă 
si situații cind nici o 
strădanie și pricepere 
medicală nu ajută. 
Ne-a întristat pe toți 
decesul unei fetite de 
doi anișori. înghițise, 
din neștire, multe me
dicamente. Cred că 
frecventa intoxicațiilor 
s-ar reduce dacă ală
turi de recomandări 
utile, cum sînt „A se

păstra la rece", „A se 
feri de umiditate și 
căldură" și altele, pe 
ambalajele medica
mentelor ar scrie cu 
litere mari, vizibile : 
„A nu se lăsa la în- 
demîna copiilor !“.

...Gospodina Maria 
C„ din cartierul Dru
mul Taberei, prepara 
cozonac. Pentru a fi 
mai gustos a adăugat 
citeva picături dintr-o 
sticluță cu esență de 
rom. Petrecerea s-a 
terminat tragic... Gos
podina încurcase sti
cluțele : esența de rom 
era, de fapt, parathion.

Aflăm de la dr. 
loan Droc, șeful la
boratorului de toxi
cologie -al Institutului 
medico-legal din Ca
pitală, că, potrivit sta
tisticilor, după acci
dentele de circulație, 
intoxicările reprezin
tă a doua cauză a de
ceselor violente. Nu
mărul adultilor inter
nați anual, numai la 
Spitalul de urgență 
din Capitală, este de 
ordinul miilor. „După 
opinia mea'— ne spu
ne interlocutorul — 
în afara măsurilor se
vere de evitare a in
toxicărilor se impune 
perfecționarea siste
mului de documentare 
și informare

de toxicologie, atît a 
medicilor, cit si a pu
blicului larg. Căci 
peste 70 la sută din 
substanțele pe care le 
produce chimia sînt 
puternic toxice și creș
te neîncetat 
domeniilor în 
utilizate. Atît 
și unitățile 
specializate oferim ori
ce sprijin ni se cere. 
Cred că forurile me
dicale ar putea să 
examineze posibilita
tea asigurării unui 
serviciu permanent, de 
zi șb de noapte, la 
care să poată apela, 
printr-un simplu tele
fon. orice medic, indi
ferent de specialitate, 
pentru a primi indi
cații de prim ajutor 
corespunzător simp- 
tomelor de intoxica
re. produsului chimic. 
Trebuie făcută o in
struire sistematică și 
temeinică a persona
lului care manevrează 
substanțe chimice, con
comitent cu intensifi
carea activității de e- 
ducatie sanitară a 
populației, de averti
zare a acesteia pentru 
a ' respecta strict regu
lile de folosire a sub
stanțelor toxice.

numărul 
care sînt 
noi, cit 
sanitare

Pe teme Al. PIA1EȘU

tv
19.30 Tîrgul Internațional de

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Tenis de cîmp : România (Virgi

nia Ruzlci, Florența Mlhal) — Se
lecționata Internațională (Mima 
Jausovec, Betsy Nagelsen)

17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re
comandăm...
Consultații juridice
Reportaj pe glob : Jamaica
Turneul final al Campionatului 
mondial de hochei — grupa A. Re
zumate înregistrate de la Praga 
România pitorească 
1001 de seri
Telejurnal

17,20
17,40
18,00

18.55
19,20
19,30

In direct : _ . . . __________
primăvară TIBCO '78 
Ora tineretului.
Telerecltal Sanda Tom. 
Telejurnal
PROGRAMUL t

19,50 Film documentar : „Acolo unde 
se nasc curcubeiele". Producție a 
studioului „Sahlalilm".

20,00 Concert simfonic. Transmisiune 
directă a concertului orchestrei de 
studio și al corului Radiotelevlzlu- 
nil. Dirijor : Ludovic Baci. Dirijo
rul corului Aurel Grigoraș. Festi
val Bach. în program : Suita nr. 
3 in Do major pentru orchestră : 
Concertul pentru două piane și 
orchestră. Soliști : Suzana Szttre- 
ny și Comeliu Rădulescu; Cantata 
„Eolus". Soliști Georgeta Stolerlu, 
Martha Kessler, Szilagy Zsolt, Ion 
Budoiu

20,03
21,10
22,20

teatre
Mic : Unchiul Vani*

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Căsătoria — 
19,30, (sala Atelier) : Poezie și 
dans
• Opera Română : Trubadurul 
(spectacol extraordinar) — 19.
• Teatrul de operetă : Varietăți 
la Operetă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Grădina Icoanei) : 
Pescărușul — 19.

19.

• Teatrul
19,30.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul __  ________ ___ ..
nașe" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Scu
fița cu trei Iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică* : Tigrul 
purpuriu căruia li plăceau clăti
tele — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

Gluleștl : Goana

satirlc-muzlcal „C. Tă-

«ftrșite de dulapuri metalice volumi
noase, inestetice și incomode.

— Introducerea garderobelor în
seamnă nu numai un plus de confort, 
a precizat tovarășul Viorel Pescaru. 
secretarul comitetului de partid. Ele 
constituie în același timp și 
mijloc de întărire a disciplinei 
muncă. Făptui că toți membrii sec
ției se lntilnesc la intrarea în 
schimb în același loc a generat o b- 
pinie de masă mai activă împotriva 
celor care mai aveau obiceiul să în- 
tîrzie sau să se pregătească de ple
care Înainte de încheierea schimbu
lui.

Oamenii de la Mirșa se mtndresc, 
pe bună dreptate, cu baza sportivă. 
O fostă rîpă mlăștinoasă a fost 
transformată, prin zeci de mii de 
ore de muncă voluntară a tinerilor 
Si vlrstnicilor. într-o mare suprafață 
pentru sporturi, în perimetrul căreia 
își desenează de pe acum geometria 
riguroasă terenul de fotbal. Am căl
cat pe gazonul lui și pot spune că 
multe divizionare A și l-ar dori.

un 
in

Mirșa. Rîndurlle
doresc însă un inventar exhaustiv de 
acțiuni edllitar-gospodărești, ci doar 
o simplă consemnare asupra marilor 
virtuți pe care le are inițiativa — 
cheia exercitării cu deplin succes a 
autoconducerii muncitorești. Or, la 
Mirșa această cheie este minuită 
cu multă pricepere de consiliul 
oamenilor muncii. Cit de mult se o- 
cupă acest organism de conducere 
colectivă de munca 81 de viata oa
menilor, cit preț pune el pe colabo
rarea statornică cu colectivul mun
citoresc reiese si din cuvintele di
rectorului : „Producție multă și de 
bună calitate se obține nu atit arun- 
cind cu nemiluita dispoziții în stînga 
și în dreapta, cît mai ales ascultînd 
cu mare atenție, in stînga și în 
dreapta, la propunerile și sugestiile 
oamenilor, acționind stăruitor pentru 
ca tot ce-1 înconjoară să le facă 
munca mal ușoară, mal spornică".

Un deziderat care la întreprinde
rea mecanică din Mirșa are acoperire 
în fapte.

Ioan ERHAN

&

Armonia culorilor
Expoziția pictorului Vasile Grigore

Recenta expoziție a 
pictorului Grigore Va- 
sile 
tă 
tele 
lități artistice care, de 
două decenii incoace, 
continuă să se afirme, 
cu tot mai multă au
toritate. in plastica 
noastră.

Student și apoi asis
tent, in primii ani ai 
carierei sale, la clasa 
maestrului Alexandru 
Ciucurencu. Grigore 
Vasile continuă intr-o 
manieră personală o 
anumită direcție a 
sensibilității picturale 
caracteristică nu nu
mai maestrului său, 
ci si unei întregi di
recții de evoluție a 
picturii noastre. In 
aceste lucrări se ex
primă cu sensibilitate 
contemporană un a- 
numit lirism cromatic 
afirmat la noi în pe
rioada interbelică.

Lucrările 
ultimii 
creație

conturează, oda- 
mai mult, da
unei individua-

re-

realizate 
doi ani 

artisti- 
icmai

în 
de
că reprezintă t^< 
această sinteză a expe
rienței personale gre
fate pe un deosebit 
respect al tradiției. 
De o mare limpezime 
a culorii, acordind ro
lul prim armoniilor 
cromatice, capacității 
lor de echilibrare și 
ordonare a compoziți
ilor. ele cuprind, de 
fiecare dată, fațete ale

imensului și com
plexului caleidoscop 
al naturii și vieții 
umane, oferă perspec
tive noi asupra tradi
ției la care ne 
feream.

Un arlechin în re
paus sau o femeie cu 
oglindă, 
imaginea unei 
însorite, citeva ___
rotii sau o Cană al
bastră. o scoică albă 
sau citeva pere verzi 
au oferit pictorului tot 
atitea motive pentru 
realizarea unor lucrări 
luminoase. în care fi
nețea nuanțelor se 
asociază discreției aso
ciațiilor cromatice. Ar
monii dominante de 
portocaliu, albastru și 
verde crud contra- 
punctate de sugestive 
și foarte specifice zone 
de negru, atestă, ma
terial, calitățile aces
tei picturi. Transpare, 
dincolo de „armonie", 
același acut simt al 
analizei, aceeași hotă- 
rire de a cuprinde un 
întreg în cadențele lui 
fundamentale.

Preferințele picto
rului s-au îndreptat 
spre investigarea unei 
lumi cunoscute, a cărei 
simplitate și frumusețe 
a studiat-o și o stu
diază îndeaproape. Un 
deosebit simt al mate
riei picturale, ca și o 
anumită familiaritate a 
prototipurilor pe care

un tors sau 
plaje 
flori

le conturează conferă 
imaginilor rezonanțe 
de cintec simplu și 
adine. O lucrare ca 
„Masa de lucru a pic
torului" ni se pare, in 
acest context, purtă
toarea unor mai largi 
semnificații. într-o 
formă sau alta, subiec
tul revine adesea în 
pictura lui Grigore 
Vasile, angajind nu 
numai la pictor, ci și 
in privitor zone mai 
profunde, împresurînd 
conștiința. răscolind 
straturi mai ascunse 
si provocîndu-le eă 
emită semnale noi.

Este un 
echilibru, 
repaus, un 
solitudinii 
tive menit 
registreze frumusețea 
ingenuă sau stranie a 
untii acord de muzică 
interioară. Tonul 
grav, mingîietor.

Fiorul poetic al aces
tor lucrări pornește de 
la culoare, de la sub
stanța culorii, de la 
ritmul el.

Apropiat atît de ex
presia decorativă a 
formelor, cît și de 
sensul lor Interior, 
Grigore Vasile se im
pune atenției genera
le printr-un ansamblu 
de lucrări care rezu
mă si prevăd alese 
calități de pictor.

univers de 
așteptare, 

univers al 
contempla- 

,să în-

Marina PREUTU

e

„ROMÂNIA-FILM"

Pe aproape toâțe terenurile coope
rativelor1 agridole țlin judț.'țul Dolj, 
culturile de primăvară ăw răsărit. 
Acum, mii de cooperatori șl mecani
zatori au început lucrările d'e Între
ținere. în cooperativele agricole din 
comunele Ostroveni, Padea, Steaca de 
Cîmp, Ghidici, Maglavit ș.a., prima 
prașilă manuală s-a și executat pe 
70 Ia sută din suprafețele cultivate 
cu sfeclă de zahăr. Ampla mobili
zare de forte, felul cum au inceput 
și se desfășoară lucrările de între
ținere a culturilor prăsitoare 1 în 
marea majoritate a cooperative
lor agricole dovedesc hărnicia oa
menilor. eficienta măsurilor lualțe 
pentru buna organizare a murs- 
cii. Angajarea-in acord global a tu
turor suprafețelor insămințate cu 
plante prăsitoare de către peste 
78 000 de cooperatori și mecanizatori, 
organizați pe echipe, contribuie la 
întărirea ordinii și disciplinei.

Acum, cind volumul lucrărilor care 
trebuie 
este 
se 
mai 
cum 
cordul global. Se 
poate aprecia că, 
în cele mai mul
te unități agrico
le, munca este 
bine organizată. 
Cooperativa agri
colă din comuna 
Uranic are o su
prafață cu plan
te prăsitoare des
tul de mare — 
peste 1000 ha. 
Cei 300 de coo
peratori 
angajat 
în acord 
organizați în 10 e- 
chipe, reușesc să 
execute in tim
pul optim toate ______
tretinere. Lată cum. In primul rind, 
se remarcă participarea la mun
că a tuturor cooperatorilor, fără 
nici o excepție, atunci cind o recla
mă cerințele cîmpului. Cind la sfecla 
de zahăr a apărut prima pereche de 
frunze, toți cei 300 de cooperatori au 
început răritul pe suprafețele anga
jate în acord global. „în medie, o 
echipă de cooperatori muncește în 
acord global 15 ha cu sfeclă de zahăr, 
12 ha cu floarea-soarelui, 35 ha cu 
porumb — ne-a spus tovarășul Mir
cea Rădulescu, inginerul-șef al uni
tății. întărind spiritul de echipă am 
reușit ca lucrările să fie executate la 
timp, la același nivel calitativ pe 
toate suprafețele. Acum, prezența pe 
dmp este practic de sută la sută. 
Cooperatorii știu că nu va veni ni
meni să muncească în locul 
nivelul recoltelor depinde 
hotărâtor de felul cum sint 
nute culturile". într-adevăr, 
era impînzit de oameni care mun
ceau grupat, pe echipe, la răritul sfe
clei de zahăr, la prășitul florii-soa- 
relui și chiar a porumbului, acolo 
unde plantele răsăriseră. La coope
rativa agricolă din Drănic se cuvine 
evidențiat și felul cum muncesc me
canizatorii. In această privință s-a 
stabilit o regulă precisă : fiecare me
canizator prășește aceeași suprafață 
unde a șl semănat. Chiar și progra-

executat 
foarte mare, 
verifică cel 
bine modul 
se aplică a-

care au 
culturile 

global.

In județul Dolj

Multi cooperatori
$i mecanizatori
pe cîmp, piitme

buruieni in lanuri
lucrările de In-

lor, iar 
in mod 
intreți- 
cîmpul

mul de lucru a rămas același : de Ia 
ivirea zorilor pină cind se întunecă.

în multe unități, munca a fost ast
fel organizată incit culturile să poată 
fi prășite mecanic în 6—8 zile bune 
de lucru. Pentru aceasta au fost al
cătuite formații permanente de me
canizatori, care muncesc la fel ca și 
cooperatorii în acord global. „în cele 
cinci cooperative agricole din cadrul 
consiliului nostru intercooperatist se 
cultivă peste 6 000 ha cu plante pră
sitoare, ne-a spus tovarășul Valeriu 
Cîfstoiu, directorul S.M.A. Măceșu 
de Jos. întrucît avem în dotare 35 
de cultivatoare, am hotărît ca norma 
zilnică să fie de cel puțin 25 ha. Ast
fel, o prașilă mecanică se va efectua 
pe toată suprafața in 7 zile. Pe a- 
proape toate cultivatoarele am mon
tat cite opt secții de lucru, așa cum 
de altfel au avut și semănătorile. Ca 
urmare, norma zilnică de lucru se 
realizează".

Aplicarea acordului global nu re
zolvă insă de la 
sine toate proble
mele legate de 
participarea oa
menilor la muncă. 
Trebuie luate mă
suri ca în fiecare 
unitate agricolă, 
in fiecare forma
ție de lucru să 
se muncească or
ganizat. în unele 
locuri, această ce
rință se neglijea
ză. Tovarășul Ni
colae Pascu, pre
ședintele coopera
tivei agricole din 
comuna Gingiova, 
ne asigură că pe 
cîmp sint prezențl 
la muncă circa 
700 de oameni. 
Era ora 15, deci 
în plină zi. Por

nim pe cîmp pAnt.ru a vedea cum se 
lucrează. Străbatem terenurile fermei 
nr. 2, apoi ale fermei nr. 3, unde tre
buiau să fie sute de oameni la prășit. 
Pe cîmp nu era insă nimeni. „Pro
babil că oamenii și-au făcut norma 
și s-au retras acasă" — ne spune în 
cele din urmă președintele. După 
buruienile de pe câmp, mai mari de
cît sfecla de zahăr, era însă evident 
că nu poate fi vorba de nici o înde
plinire a normei. Ne întoarcem Ia se
diul unității,
tractele-angajament 
cooperatorii i 
dăm seama 
vitate de pe 
întâmplătoare, 
de pildă, nici 
semnase angajamentul. De asemenea, 
angajamentele nu erau semnate nici 
de unii cooperatori. Situația de la 
cooperativa agricolă Gingiova poate 
constitui o excepție. Dar tocmai de 
aceea organele agricole județene tre
buie să intervină operativ și să ia 
măsuri pentru ca astfel de excepții 
să nu mai existe. Așa cum o dove
desc rezultatele de ansamblu, în ma
rea majoritate a unităților din jude
țul Dolj se muncește intens pentru 
menținerea curată, fără buruieni, a 
culturilor și obținerea unor recolta 
sporite.

unde verificînd con- 
încheiate cu 

și mecanizatorii, ne 
că lipsa de acti- 

i cîmp nu era totuși 
La ferma nr. 1, 
un mecanizator nu

Ion TEODOR

K/

ÎN INTERESUL DEZVOLTĂRII SUSȚINUTE 
A ECONOMIEI

(Urmare din pag. I)
dus la situația ca, în fapt, cheltuielile 
efective de producție să depășească 
simțitor încasările obținute diri pres
tările de servicii, ceea ce a determi
nat importante pierderi in aceste 
compartimente ale transporturilor.

O situație asemănătoare s-a creat 
și în transportul comun urban de că
lători din unele localități. Sînt evi
dente transformările care au surve
nit și în acest sector, eforturile ma-1 
terlale însemnate pe care le-a făcut 
și le face statul nostru socialist pen
tru modernizare prin echiparea ora
șelor și localităților tării cu mijloace 
perfecționate de transport. Este nefi
resc ca societatea să piardă anual, 
prin subvenții, peste 1.2 miliarde lei. 
menținând prețuri de călătorie doar 
de citeva zeci de bani. în vreme ce 
sporurile de retribuție ale tuturor 
oamenilor muncii au atins, numai în 
ultimii doi ani. creșteri de sute si 
sute de lei.

prezintă. „PEN TRU PATR IE"

ll producție a Casei de filme Trei, in 
Imaginea : Nicolae Girardi, colaborare cu Ministerul Apărării Naționale. 

Alexandru David, Mircea Mladin. Decoruri șl costume: 
arh. Dodu Bălășoiu, arh. Mara Cuculaș, Hortensia Georqescu ; coloana sonoră s A. Saia- 
maniau. Un film de : Serqiu Nicolaescu. Cu t Amza Pellea, Georqe Constantin, Mircea ^J“'V.escu’ ^ar*on Ciobanu, Serqiu Nicolaescu, Silviu Stănculescu, Colea Răutu, Georqe 
Mihăița, Ileana Popovici, Emil Hossu, Ion Dichiseanu, Cornel Coman, Constantin Co- 
drescu, Mircea Anghelescu, Emanoil Petruț, Iurie Darie, Vladimir Găitan, Comei Gîrbea, 
Horațiu Malaele, Cristian Sofron. Film realizat în studiourile Centrului de producție d- 

nematoqrafică „București"

cinema
• Pentru patrie : PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9; 
12,15; 18, CAPITOL — 9,15; 12,30; 
16; 19,15.
• Transamerica Express : SCALA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17;
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 
16,45; 19,45.
• Riul care urcă muntele : 
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15.
• Urmăriți fără vină : LUCEA-

19,45, 
14;

TTM- 
15,45;

FĂRUL — 9; 11: 13; 15; 16,45;
18,45; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aurel Vlalcu : CINEMA 
DIO — 10; 12; 14; 16; 18: 1 
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30 
18; 20,15, MELODIA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Gentleman Jim : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Rătăcire : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,'45; 18; 20,15, BUZEȘTI — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Polițistul pilot de curse : VIC-

STU- 
20, EX- 

>; 15,45;
11,15;

TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry
— 9,30; 11; 13,30, Piesă neter
minată pentru pianina mecanică
— 16; 18; 20 ; DOINA.
• Dragoste și... statistică : 
VITA— 9; 12; 16; 19.
• Mark polițistul : EFORIE
11,15; 13,305 15,45; 18; 20,15.
• Adios muchachos : BUCEGI — 
0; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ediție specială : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Judecătorul din Bodrum : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

GRI-

NAȚIONALE
Se cuvine subliniat faptul că. tn 

spiritul democratismului larg care 
caracterizează viata noastră socială, 
majorarea tarifelor în acest sector al 
transportului, de larg interes cetățe
nesc. se va face numai după discu
tarea lor în mod public, cu colecti
vele de oameni ai muncii.

Impusă, de asemenea, de necesita
tea desfășurării unei activități efi
ciente. de natură să sporească cointe
resarea anumitor categorii de lucră
tori din organizațiile cooperatiste, 
majorarea tarifelor unor servicii 
prestate populației și a preturilor de 
deviz pentru lucrări de 'prestări in 
construcții, instalații și reparații — 
tarife si preturi datînd. de asemenea, 
de peste 20 de ani — are în vedere 
punerea de acord a veniturilor aces
tora cu cele ale oamenilor muncii 
încadrați în unitățile de stat. Se știe 
că retribuțiile lucrătorilor din orga
nizațiile cooperatiste sint direct con
diționate de volumul veniturilor în
casate. Or, creșterea sistematică a re
tribuțiilor cooperatorilor. în pas cu 
toți ceilalți oameni ai muncii, ca de 
altfel si majorarea altor costuri de 
producție, au dus la creșterea simți
toare a ponderii acestora in structura 
prețului de cost. în unele situații, 
pină la anihilarea oricărui beneficiu. 
Se înțelege că ridicarea in continuare 
a nivelului lor de trai impune reașe
zarea prețurilor și tarifelor organi
zațiilor cooperatiste în consens cu ce
rințele principiilor de rentabilitate.

Cît privește cele citeva bunuri de 
consum provenite din import — 
cafea, măsline, piper șl arahide — 
majorarea preturilor cu amănuntul 
a fost impusă de însăși evoluția pre
țurilor acestor produse pe piața mon
dială, unde se înregistrează în ulti
mii ani o creștere vertiginoasă.

Măsurile adoptate reflectă în tota
litatea lor preocupările permanente 
ale partidului și statului nostru pen
tru asigurarea dezvoltării armonioase 
a întregii economii naționale, a tu
turor sectoarelor vieții economice și 
sociale și răspund, deopotrivă, inte
reselor fundamentale ale mersului 
înainte al societății noastre, cit și 
interesului fiecăruia dintre noi, sti- 
mulînd pe această cale valorificarea 
mai intensă a rezervelor interne, 
creșterea eficientei economice — 
pirghia esențială a sporirii venitului 
național și ridicării, pe această bază, 
a nivelului general de viată și civi
lizație al întregului popor.

• Bătălia naval» din 1894 : FE
RENTARI — 15,30; 17,43: 20.
• Sandokan — tigrul Malayezlel 1 
LIRA — 10; 12,J0; 15; 17,45: 20.
• Urgia : COSMOS — 16; 18; “ 
e Guerrilla t DRUMUL SĂBII 
16; 18; 20.
• Septembrie : GIULEȘTI — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hlrtle : COTROCENI
— 9; 12; 16; 19.
• Două mame : POPULAR — 16; 
18.
o Din nou „liniște" : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Eu, tu și Ovidlu : VIITORUL
— 15.30: 17.45 ; 20.
• Alt bărbat, altă femele t GLO-

to.

RIA — 9; 11.45; 14.30; 17,15; 20, 
FLAMURA — 11; 13,45; 18,30; 19,15.
• Program pentru copii ; FLA
MURA — 9.
• Profetul, aurul șl ardelenii ! 
MUNCA — 9; 11,15; 13-30; 15,45; ÎS; 
20.
• Jucăria t MIORIȚA 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• E atit de aproape fericirea :
FLACARA — 9; 11,15; 13.80; 16;
18; 20.
• Corsarul : ARTA — 9; 11,ÎS;
13,30: 15,45; 18; 20.
• Mînia : PROGRESUL — 15,30;
18,30.
• Urmărire periculoasă : PACEA 
— 15,30; 18,45.

• ; • ; 11

0;

pAnt.ru
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Prezentarea de condoleanțe la 
Ambasada Republicii Italiene

FUNERALIILE ACADEMICIANULUI ȘTEFAN PETERFI
în legătură cu asasinarea președin

telui Consiliului National al Partidu
lui Democrat-Creștin. Aldo Moro. 
personalitate proeminentă a vieții po
litice italiene, prieten al poporului 
român, miercuri după-amiază. la Am
basada Republicii Italiene din Bucu
rești a avut loc prezentarea de con
doleanțe.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, Miu Dobrescu. președin
tele Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste, Constantin Stătescu. mi

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a sta

tului Israel, cea de-a XXX-a ani
versare a creării sale. miercuri 
după-amiază a avut loc în Capita
lă o manifestare culturală organiza
tă la Casa de cultură a Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia Mircea 
Dima, vicepreședinte al Uniunii ar- 
hitectilor. a relatat impresii de că
lătorie în Israel. A urmat un pro
gram de filme documentare din a- 
ceastă tară.

Au luat parte reprezentant! al 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și E- 
ducatiei Socialiste, un numeros pu
blic.

Au fost prezenti Aba Gefen. am
basadorul statului Israel la Bucu
rești. și membri al ambasadei.

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația Comisiei pentru muncă, sănă
tate și asigurări sociale a Parlamen
tului landului Renania de Nord-

Sprijin acordat de România In pregătirea de cadre 
pentru țările in curs de dezvoltare

O formă de materializare a spriji
nului acordat de România în pregă
tirea de cadre pentru țările in curs 
de dezvoltare este si participarea di
rectă a profesorilor și a altor spe
cialiști români la realizarea progra
melor naționale de invătămint și la 
formarea profesională. în prezent, 
mai mult de 1 000 de cadre didactice 
din România predau în școli și uni
versități din țări în curs de dezvol
tare. conduc catedre si clinici univer
sitare. elaborează cursuri, manuale si 
planuri de invătămint. O contribuție 
prețioasă în același domeniu aduc 
specialiștii români care ajută la con
struirea în comun a unor obiective 
economice. Peste 10 000 de specialiști 
români asigură în prezent, odată cu 
asistenta tehnică, pregătirea profesio
nală a cadrelor solicitate de buna 
funcționare a lucrărilor în curs.

Este, de asemenea, cunoscut faptul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 mai. în țară : Vreme răcoroasă 
la început apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale ce vor avea și caracter de a- 
verse îndeosebi în primele zile ale in
tervalului. Vint moderat cu intensificări 
pînă la 50—60 km pe oră predominînd
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FOTBAL:

Mai multă viteză în jocul 
de atac al echipei noastre

în cadrul pregătirilor pentru me
ciul amical dintre reprezentativele 
României și U.R.S.S. — meci care va 
avea loc duminică, 14 mai. la Bucu
rești — ieri, pe stadionul ..23 Au
gust". echipa noastră a întîlnit pe 
Espanol Barcelona, o formație bine- 
■ . lOscută din primul eșalon compe- 
tițional al fotbalului spaniol.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0), prin golul înscris cu 
capul de Zahiu, la o centrare efec
tuată de Crisan, în minutul 46.

Formația română a început jocul 
în următoarea alcătuire : Răducanu 
— Zamfir II. Ștefănescu, Mehedințu, 
Vigu — Zahiu. Bdloni, Rădulescu — 
Crișan, Bălăci, Marcu.

A fost un joc util, datorită repli
cii bune si corecte pe care fotbaliș
tii spanioli au dat-o jucătorilor ro
mâni pe tot timpul meciului. S-au 
verificat unele formule noi de alcă
tuire a liniei de mijloc și, mai ales, 
a liniei de atac. Astfel, la înaintare, 
pe aripa stingă a fost introdus in 
formație Doru Nicolae, în locul lui 
Marcu. iar. ca vîrf de atac, Radu II 
l-a înlocuit pe Bălăci, ambii erătînd 
un plus de mobilitate si incisivitate 

fată de predecesori. Cu toate aceste

Tenis internațional la arena „Progresul"
Astăzi, pe terenurile clubului spor

tiv „Progresul" din Capitală va în
cepe întilnirea internațională femi
nină de tenis dintre echipa României 
și o selecționată internațională alcă
tuită din cunoscutele jucătoare Mima 
Jausovec (Iugoslavia) și Betsy Na- 

nistrul justiției, și Ilie Rădulescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. al Consiliului de Stat si 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, au fost exprimate sincere 
condoleanțe si sentimente de compa
siune pentru pierderea grea suferită 
de poporul italian prin asasinarea 
lui Aldo Moro.

S-a păstrat un moment de recule
gere în fata portretului îndoliat al 
omului politic italian, s-a semnat in 
cartea de condoleanțe. (Agerpres)

zilei
Westfalia din R.F. Germania, care a 
făcut o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Margareta Hauser, 
secretar ai M.A.N., și deputați.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.F. Germania la București.

*
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă, ambasa
dorul acestei țări la București, Lu- 
mir Hanak, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Un colectiv al Teatrului „Nottara", 

condus de scriitorul Horia Lovinescu, 
directorul teatrului, a plecat miercuri 
dimineața intr-un turneu in Statele 
Unite Mexicane. Artiștii români 
au fost invitați să participe la Festi
valul național de artă care se desfă
șoară în aceste zile la Guanajuato. 

(Agerpres)

că România militează la Națiunile 
Unite. în organismele specializate ale 
O.N.U. pentru soluționarea prin co
operare internațională, a problemei 
privind pregătirea de cadre naționale. 
Ea a propus, de exemplu, crearea unui 
fond special pentru burse adminis
trat de UNESCO la care să adere 
în primul rînd țările dezvoltate. în 
acest context se înscrie inițiativa 
României de instituire a bursei ..Ni
colae Bălcescu". atribuită — sub e- 
gida UNESCO — tinerilor din țările 
în curs de dezvoltare care doresc să 
se formeze ca specialiști in domenii 
în care școala românească s-a impus 
pe plan internațional. în baza aces
tor burse, in România au fost primiți 
numeroși tineri care se pregătesc în 
domeniile matematică, construcții ci
vile si industriale, arhitectură, petro
chimie. istorie, limbă și literatură 
română. (Agerpres)

din sectorul nord-vestlc. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mai coborîte în primele 
zile in nordul țării, unde condițiile at
mosferice vor fi favorabile producerii 
brumelor. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 13 și 23 de grade, local 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. La 
munte, la altitudine de peste 1 500 me
tri lapoviță și ninsoare. în București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura ușor instabilă.

schimbări, n-a putut fi remediată la
cuna principală a jocului echipei 
noastre în atac — încetineala in 
transmiterea mingii. Din cauza aces
tei metehne a majorității jucătorilor 
noștri și în condițiile marcajului des
tul de strict practicat de spanioli, fa
zele de atac s-au desfășurat prea 
lent, n-au surprins decît arareori a- 
părarea adversă. Presupunem că an
trenorii echipei noastre se vor aple
ca stăruitor asupra sarcinii de a se 
realiza în cadrul formației o circu
lație rapidă a balonului din momen
tele recuperării lui, de a se imprima 
atacului un-ritm mai dinamic, pe mă
sura apropierii de poarta adversă.

★
Pentru lntîlnirea amicală dintre e- 

chipele reprezentative ale României 
și U.R.S.S.. federația de fotbal a 
U.R.S.S. a comunicat că va deplasa 
la București următorul lot de jucă
tori : Degtiarey, Gontar. Prigoda, 
Jupikov, Bubnov. Mahovikov. Berej- 
noi. Buriak, Kolotov. Konkov. Be- 
sonov, Fedorov, Petrakov, Kipiani, 
Blohin.

V. M.

gelsen (S.U.A.). în primul joc de 
simplu, la ora 15, Virginia Ruzici o 
va intîlni pe Betsy Nagelsen, după 
care va urma partida de dublu : Vir
ginia Ruzici, Florența Mihai — Mima 
Jausovec, Betsy Nagelsen. Meciul va 
continua vineri și simbătă.

TELEGRAME

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ăl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în legătură cu încetarea subită din viață a tovarășului Ștefan Peterfi, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă 
exprim dumneavoastră, și prin dumneavoastră familiei defunctului, profunde 
condoleanțe.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu cea mai profundă emoție am luat cunoștință de decesul, Intr-un 
accident nedorit, al domnului Ștefan Peterfi, vicepreședinte 'al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Rog Excelența Voastră, poporul român și familia defunctului să accepte 
din partea mea și a poporului egiptean expresia condoleanțelor celor mai 
sincere.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profund regret de încetarea din viață a vicepreședintelui 
Ștefan Peterfi. în aceste momente tragice doresc să transmit Excelenței 
Voastre sincera mea compasiune, împreună cu condoleanțele mele familiei 
fostului vicepreședinte.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mișcat de trista știre a încetării din viață a distinsului vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ștefan Peterfi, transmit 
Excelenței Voastre sentimentele mele de compasiune, pe care le adresez și 
familiei șale îndurerate.

RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comuniștii mexicani vă exprimăm dumneavoastră și, prin Intermediul 
dumneavoastră, partidului, guvernului și poporului român profunda noastră 
compasiune în legătură cu neașteptata moarte a tovarășului Ștefan Peterfi.

în aceste momente de durere și întristare cauzate de nefericita întlmplare, 
primiți expresia solidarității frățești a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican.

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de decesul domnului Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă rog să acceptați din 
partea mea expresia condoleanțelor celor mai sincere pentru Excelența 
Voastră și pentru familia defunctului.

MOHAMMED HUSNI MUBARAK
Vicepreședintele Republicii Arabe Egipt

* *
Ambasada statului Peru la Bucu

rești a exprimat, în numele Guver
nului Republicii Peru, sincere con
doleanțe Guvernului Republicii So
cialiste România, precum și familiei, 
cu ocazia încetării din viață a tova
rășului Ștefan Peterfi. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de. Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, președintele Consi
liului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România.

Campionatele mondiale de box
în sala „Pionir" din Belgrad au 

continuat campionatele mondiale de 
box. în cea de a patra gală a com
petiției, „cocoșul" cubanez Adolfo 
Horta, marele favorit al categoriei, a 
dispus prin ko tehnic în repriza a 
doua de Raji Lateef (Nigeria). 
Nelson Trujillo (Venezuela) l-a în
vins la puncte pe S. Cabrera (Spa
nia). Tot la cat. cocoș, Montanez 
Bernabe (Porto Rico) a primit deci
zia la puncte în fața bulgarului 
Pehlivanov. Alte rezultate : cocoș : 
Foerster (R.D. Germană) b. nepre- 
zentare pe Akefa (Uganda) ; Ciu 
Ciun (Coreea de sud) b.p. Pak

Azi, la Snagov, regata
sportiviPe lacul Snagov se vor desfășura 

astăzi întrecerile tradiționalului con
curs international de caiac-canoe 
„Regata Steaua", la care participă

„Cursa
Cea de-a 3î-a ediție a tradiționa

lei întreceri cicliste ..Cursa Păcii", ce 
se desfășoară anul acesta pe traseul 
Berlin — Fraga — Varșovia, in 12 
etape însumind 1 868 kilometri, a 
început ieri în capitala R.D. Germane, 
reunind la start 90 de sportivi din 
15 țări. între care și România, avind 
în formație pe M. Romașcanu, T. Va- 
sile. N. Savu, I. Valentin. C. Bonciu 
si C. Cîrje.

Competiția a debutat cu o cursă 
prolog, contracronometru individual, 
pe distanta de 7 km. cel mai bun timp 
— 8’59”. fiind obtinut de Andreas Pe- 
termann (R.D. Germană), urmat de 
coechipierii săi Harnick — 9’ și 
Schmeisser — 9’01”. Pe locul 4. cu 
9’11”. s-a situat Aavo Pikkus 
(U.R.S.S.). Pe echipe locul lntîi a 
fost ocupat de R.D. Germană cu 27’, 
urmată de U.R.S.S. — 28’. Formația

Au mai transmis telegrame de 
condoleanțe : Ambasada Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, am
basadorul Statelor Unite ale A- 
mericii, O. Rudolph Aggrey, am
basadorul Italiei. Mario Bolasco. am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane. Siegfried Bock, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare. Biczo 
Gyorgy, Salih Abu Salih Mashamoun, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democratice Sudan. Yehya 
Toema. însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Republicii Arabe Egipt la 
București.

(U.R.S.S.) ; Lockridge (S.U.A.) b.p. 
Capelle (Franța) ; Oduori (Kenya) 
b.p. Vrba (Cehoslovacia).

★
în cadrul țjmei reuniuni interna

ționale de box, care a avut loc la 
Viareggio, argentinianul Victor Ga- 
lindez și-a păstrat titlul de campion 
al lumii la categoria semigrea (ver
siunea WBA), învingîndu-1 la punc
te, după 15 reprize, pe șalangerul 
său. mexicanul Alvaro Lopez. Titlul 
mondial la aceeași categorie ver
siunea WBC este deținut de iugosla
vul Mate Parlov.

„Steaua1*
de Ia T.S.K.A. Moscova, 

Ț.S.K.A. Sofia și de la cluburile 
fruntașe din tara noastră.

Primul start se va da la ora 9,30.

României a realizat timpul de 
29’38”.

în prima etapă, ce va avea loc as
tăzi pe ruta Berlin — Halle (196 km), 
tricoul galben va fi purtat de A. Pe- 
termann.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 10 MAI 1978
Extragerea I : 42 45 9 12 24 36
Extragerea a Il-a : 41 4 3 5 29 34
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

1260 379 lei din care 397 355 lei 
report

Miercuri, 10 mai, au avut loc la 
Cluj-Napoca funeraliile academicia
nului Ștefan Peterfi, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, vicepreședinte al Consi
liului national al F.U.S.. președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, fiu credincios al partidului 
și poporului nostru, luptător devotat 
pentru unitatea și frăția întregului 
popor, pentru victoria socialismului, 
pentru înflorirea patriei noastre 
scumpe. Republica Socialistă România.

Mii de clujeni au venit la catafalc, 
așezat in holul drapat in negru al 
Casei universitarilor, spre a-i aduce 
ultimul omagiu. \

în jurul catafalcului erau depuse 
coroane de flori din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al P.C.R.. președintele Repu
blicii Socialiste România, din partea 
C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri. Consiliului 
național al F.U.S., Ministerului Edu
cației și Invătămintului. Academiei 
Republicii Socialiste România. Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară. Comitetului județean 
Cluj al P.C.R. și Consiliului popular 
județean. Comitetului municipal 
Cluj-Napoca al P.C.R. și Consiliului 
popular municipal. Universității 
„Babeș-Bolyai". din partea familiei.

Pe un panou îndoliat se afla por
tretul celui dispărut. Pe perne de 
catifea vișinie erau rinduite înaltele 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România cu care a fost 
distins Stefan Peterfi pentru meritele 
sale, precum și cele ale unor țări 
prietene, atribuite ca recunoaștere a 
contribuției aduse la întărirea le
găturilor de prietenie și colaborare 
ale României cu alte state ale lumii.

Din ultima gardă la catafalc au 
făcut parte tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Iosif Uglar. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adu
nări Națională. Ion Ursu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie. Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, pre
ședintele Comisiei Centrale de Revi
zie a P.C.R., Eugen Jebeleanu, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Suzana 
Gâdea. ministrul educației si în- 
vățămintului, acad. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

La mitingul de doliu au luat parte 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai unor instituții și organi
zații de masă și obștești, academi
cieni, cadre didactice universitare, 
cercetători științifici, studenți, oa
meni ai muncii din întreprinderi.

A luat cuvîntul tovarășul ȘTEFAN 
VOITEC, care a spus, între altele : 
Ne-a părăsit un fiu credincios al 
partidului și poporului nostru, figură 
luminoasă de' intelectual înaintat, de 
strălucit om de știință si profesor de 
excepțională valoare umană, de mi
litant comunist plin de dăruire, care 
și-a dedicat întreaga sa viață înfăp
tuirii neabătute a politicii interne și 
externe a partidului și statului, în
frățirii și unității tuturor fiilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, 
triumfului măreței cauze a socialis
mului și comunismului în România.

Născut la Deva, dintr-o familie de 
învățători de naționalitate maghiară, 
încă din tinerețe, tovarășul Ștefan 
Peterfi, alături de alți intelectuali și 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — și-a desfășurat activitatea sub 
influența ideilor democratice* înain
tate din țara noastră, pentru apăra
rea drepturilor și libertăților oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, împotriva fascismului și 
a oricăror altor forme de asuprire.

După eliberarea patriei noastre de 
sub dominația hitleristă a aderat cu 
însuflețire la politica revoluționară a 
partidului clasei muncitoare din tara 
noastră. Devenind membru al Parti
dului Comunist Român, a luat parte 
activă la viata social-politică a tării, 
îndeplinind funcții de răspundere in 
cadrul Universității din Cluj-Napoca, 
în comitetul regional si iudetean de 
partid, precum si în organizații ob
ștești.

Pentru devotamentul si dăruirea cu 
care a muncit si a slujit cauza con
struirii socialismului, la Congresul al 
X-lea a fost ales în Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Ca semn al încrederii maselor de oa
meni ai muncii, in miilocul cărora 
și-a desfășurat bogata si exemplara 
sa activitate. în anul 1965 a fost ales 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, iar in anul 1969 vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Activist de frunte al Partidului Co
munist Român si al statului nostru, 
el a adus o contribuție de seamă la 
făurirea si consolidarea noii orin- 
duiri. la aplicarea politicii partidului 
de edificare a societății socialiste. 
Ca vicepreședinte al Consiliului de 
Stat si al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, a militat 
pentru înfăptuirea politicii interne a 
partidului si statului nostru, a acțio
nat pentru întărirea legăturilor de 
prietenie si colaborare ale României 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduirea lor socială, pentru pro
movarea fermă în viata internațio
nală a ideilor si măsurilor promovate 
de tara noastră privind instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale, pentru securitate si 
pace, pentru colaborare si cooperare 
între toate statele lumii.

Activlnd ani de-a rîndul alături de 
tovarășul Ștefan Peterfi. am apreciat 
sentimentele sale de profundă dra
goste fată de patrie si partid, noble
țea sa sufletească, pasiunea pentru 
cercetarea științifică și înălțarea con
tinuă, materială și spirituală, a oa
menilor. energia si Derseverenta în 
muncă. înalta sa principialitate, mo
destia ce-1 caracteriza in toate împre
jurările.

în decursul deceniilor, tovarășul 
Ștefan Peterfi și-a adus contribuția 
sa valoroasă la dezvoltarea generală 
a orinduirii noastre socialiste, pentru 
valorificarea întregului potențial ma
terial și spiritual al patriei, pentru 
perfecționarea democrației socialiste, 
participarea maselor la conducerea 
întregii activități economico-sociale.

Ca președinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară. a militat cu abnegație pentru 
traducerea consecventă în viață a 
politicii naționale marxist-leniniste a 
partidului nostru, de deplină egali
tate în drepturi a oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, de mani
festare largă în toate domeniile de 
activitate, și-a consacrat forțele în
tăririi continue a frăției și solidari
tății tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — in 
munca și lupta lor comună pentru 
ridicarea patriei noastre pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

Acum, cînd ne despărțim pentru 
totdeauna de tovarășul Ștefan Pe
terfi, cel mai înalt omagiu pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. îl pot aduce memoriei 
sale il constituie munca plină de 
elan și dăruire pentru înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, program pentru a cărui 
înfăptuire și-a dăruit cu pasiune în
treaga putere de muncă, toată pri
ceperea sa.

In aceste clipe ale supremei des
părțiri, conducindu-te pe ultimul tău 
drum, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Frontului Uni
tății Socialiste, in numele secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, pre
ședintele Frontului Unității Socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
numele întregului nostru popor, îți 
aducem, tovarășe Peterfi. ultimul 
nostru salut.

Luînd cuvîntul. în continuare, prof, 
univ. dr. ION VLAD, rectorul 
Universității ..Babes-Bolyai" din Cluj- 
Napoca. a spus : Ștefan Peterfi a 
slujit Universitatea clujeană, fiindu-i 
discipol si apoi magistru, trâversind 
treptele care sînt semnul unei dia
lectici tulburătoare, al devenirii si al 
dăruirii in servioiul cunoașterii, al 
creației. aL celei mai simple si mai 
emoționante misiuni : formarea oa
menilor-. El a fost omul adevărului, 
prezent în viata obștii, dascăl, decan, 
prorector înțelept si venerabil mem
bru al senatului acestei universități, 
care unește sub emblema cunoașterii 
numele lui Victor Babes si al lui 
Bolyai Janos. Aici a terminat stu
diile. a obtinut licența si titlul de 
doctor, aici s-a afirmat în sfera bio
logiei. a fiziologiei plantelor. în di
recții cu multiple interferențe ale 
științelor naturii, punîndu-si activita
tea în sluiba tării si poporului. in 
serviciul școlii românești si al aces
tei universități transilvane.

Ștefan Peterfi a fost în universitate 
sfetnic bun si înțelept, participind. cu 
modestie si simplitate, la toate iniția
tivele scolii noastre, viata lui fiind o 
pildă pentru dascălii si studenții ro
mâni. maghiari si de alte naționali
tăți. știind că sintem împreună, cu 
misiunea noastră de oameni ■ ai căr
ții si ai vieții, ai tării.

Omagiul nostru, slujitori ai Uni
versității „Babeș-Bolyai". este acela 
de a păstra si, cultiva in timp mărtu
ria unei vieți generoase. în numele 
ei ne aplecăm îndurerați la catafal
cul dascălului Ștefan Peterfi.

Evocînd activitatea științifică a ce
lui dispărut — activitate care i-a adus 
o binemeritată si largă recunoaștere 
atît în țară, cit și peste hotare — 
acad. ȘERBAN ȚIȚEICA. vorbind in 
numele Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România și al Consi
liului National pentru Știință si Teh
nologie. a spus :

Pentru toti cel care am lucrat cu 
academicianul Ștefan Peterfi ne sînt 
si ne vor râm ine vii în memorie 
figura sa luminoasă, pregătirea sa 
temeinică, ponderea, tactul, fermita
tea revoluționară, dăruirea în mun
că. dragostea pentru tară, știință și 
oameni. Participarea regretatului 
nostru coleg la ședințele Acade
miei era. pentru fiecare dintre 
cei care l-au cunoscut, apre
ciat și iubit, un prilej de a învăța 
din bogata sa experiență științifică 
Si de viată, din reflexiunea profundă 
asupra rosturilor științei românești, 
din devotamentul cu care acționa în 
toate împrejurările. Nu vom putea 
uita niciodată pe savantul patriot, 
care și-a pus cu pricepere și abne
gație întreaga sa capacitate de mun
că in slujba cauzei nobile a afir
mării și înfloririi științei românești, 
a progresului patriei noastre. înce
tarea neașteptată din viată a aca
demicianului Ștefan Peterfi repre
zintă pentru noi toti. pentru știința 
tării noastre, o grea pierdere.

Prof. univ. DANCSULY ANDREI, 
președintele Consiliului județean 
Cluj al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, a reliefat activitatea 
obștească a celui dispărut, subliniind 
munca de răspundere pe care acesta 
a desfășurat-o pină in ultima clipă 
a vieții sale în calitate de membru al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste. președinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră. deputat în Marea Adunare Na
țională, vicepreședinte al Academiei 

Republicii Socialiste România. Ștefan 
Peterfi. a continuat vorbitorul, și-a 
îndeplinit îndatoririle cu o disciplină 
deosebită, exemplificind indisolubili- 
tatea muncii savantului de cea a 
activistului pe tărim obștesc. A slujit 
printr-o activitate neobosită reali
zarea politicii partidului in toate do
meniile. dezvoltarea continuă a uni
tății si prieteniei dintre poporul 
român și naționalitatea conlocuitoare 
maghiară pentru întărirea continuă 
a frăției, a solidarității si a unită
ții între toti oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. in munca comună con
sacrată progresului și înfloririi 
României socialiste.

Amintirea lui Ștefan Peterfi va 
dăinui multă vreme pentru tot ce a 
făcut pentru cauza poporului și a 
patriei sale.

Amintirea mult regretatului nostru 
profesor, fixată adine în mintea și 
inima atitor generații de biologi, este 
legată de personalitatea sa complexă, 
de calitățile lui înalte de profesor, 
de om de știință, de părinte și men
tor spiritual, în adevăratul înțeles 
a! cuvîntului — a spus studentul 
GALAMB LADISLAU.

L-am iubit pe profesorul Ștefan 
Peterfi nu numai ca dascăl și sa
vant, ci și ca om, deoarece în toate 
Împrejurările în care am fost îm
preună crea o atmosferă caldă, pă
rintească, știa să îmbine armonios 
comunicarea de cunoștințe științifice 
cu sentimentul de colegialitate și de 
grijă pentru educația și instrucția 
noastră.

Iubitul nostru dascăl ne-a educat 
întotdeauna în spiritul frăției dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare, el însuși fiind un neobo
sit militant pentru traducerea în via
tă a politicii naționale juste, marxist- 
leniniste, elaborate de partidul 
nostru.

Puternica personalitate, dragostea 
sa fată de știință s-au resimțit și se 
resimt ca o influentă pozitivă asu
pra noastră prin intermediul cadrelor 
didactice care s-au format și au fost 
îndrumate cu competență de profe
sorul Ștefan Peterfi. iar noi. studen
ții. beneficiem și vom beneficia de 
aceasta In toată cariera noastră.

Atașat Partidului Comunist Ro
mân prin toate fibrele ființei sale. 
Ștefan Peterfi a fost o personalitate 
eminentă care a adus servicii pre
țioase patriei sale, atît în domeniul 
științei, cît și in cel politic — a spus 
acad. VICTOR PREDA, președintele 
filialei Cluj a Academiei Republicii 
Socialiste România. Noi îl conside
răm ca pe unul dintre cei mai stră
luciți cetățeni ai municipiului Cluj- 
Napoca, o mîndrie a actualului oraș, 
unde a petrecut cele mai frumoasa 
clipe din cartea vieții sale.

Membru al Academiei Republicii 
Socialiste România din anul 1955, 
vicepreședinte al acestei instituții 
din 1963. președinte al subcomisiei 
clujene a ocrotirii monumentelor na
turii. ctitor al Centrului de cercetări 
biologice din Cluj-Napoca. alături de 
calitatea de membru al unor repu
tate societăți științifice internaționa
le — Ștefan Peterfi trebuie conside
rat unul din principalii dinamizatori 
ai acestor instituții care au ciștigat 
în bună parte — gratie personalității 
puternice, elanului și entuziasmului 
său — un prestigiu ce ne onorează 
pe toti.

Ștefan Peterfi. omul politic. Erou 
al Muncii Socialiste, cu atitudini fer
me și cinstite, a militat cu energie 
și devotament pentru înfrățirea si 
unitatea tuturor fiilor patriei noastre, 
indiferent de naționalitate. în lUDta 
unită pentru progresul României so
cialiste. El a înfăptuit, astfel, o ope
ră de o viață dăruită din plin știin
ței și culturii noastre, avintului ferm 
pe tărim social și politic.

Un exemplu grăitor îl constituie 
relațiile pe care le-am avut timp de 
trei decenii cu bunul meu prieten 
Ștefan Peterfi. cu toate că aparți
neam unor naționalități diferite, ra
porturile noastre — pe plan profe
sional și academic — au fost întot
deauna armonioase, bazate pe o pro
fundă înțelegere reciprocă.

La mitingul de doliu a vorbit apoi 
KISS ȘTEFAN, decanul Facultății de 
biologie — geografie și geologie — 
care a arătat : Eminent profesor și 
savant. Ștefan Peterfi a fost o mare 
personalitate, dînd dovadă de dra
goste fată de muncă și oameni, mo
destie si onestitate, fidelitate și dă
ruire pentru cauza poporului, parti
dului și statului nostru. Ca profesor 
și om al activității social-politice. el 
rămîne un exemplu de devotament 
fată de patria în care toti fiii tării, 
fără deosebire de naționalitate, stau 
alături în procesul activ al creației, 
al muncii.
xPeste 30 de generații de absolvenți 

păstrează. In amintirile lor de stu- 
denti. chipul sobru al iubitului pro
fesor care nu a precupețit nimic 
pentru a pune la îndemîna pregătirii 
viitorilor biologi toată știința sa. toa
tă larga documentare modernă de 
care dispunea. întregul său ta
lent didactic șl capacitatea de 
sinteză ce caracterizau cursurile 
sale. Cu lucrările sale din do
meniile algologiei șt fiziologiei ve
getale a reprezentat cu cinste tara 
noastră la numeroase reuniuni știin
țifice internaționale. Sub competenta 
sa îndrumare s-au elaborat un mare 
număr de teze de licență șl de docto
rat de o deosebită valoare teoretică 
și cu aplicabilitate practică in eco
nomia națională.

Mitingul de doliu a luat sfîrșlt. 
Carul mortuar, însoțit de membrii 
conducerii de partid sl de stat pre
zenți la ceremonie, de familia 
defimctului, de numeroși cetățeni ai 
municipiului, șe îndreaptă spre Ci
mitirul centrai al orașului. Aici sa 
intonează Imnul de stat al Republi
cii Socialiste România si ..Interna
ționala".

După un moment de reculegere, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Ștefan Peterfi este coborit 
în criptă.

• STICLA IN ELEC
TRONICĂ. D“Pă ce au tn- 
ceput să înlocuiască tradiționa
lele cabluri telefonice, fibrele 
de sticlă se dovedesc a prezenta 
calități deosebite și in construi
rea calculatoarelor, potrivit 
constatărilor oamenilor de ști
ință. în afară de conductibilitate 
sporită, de economie de spațiu, 
ele sînt recomandabile și prin 
faptul că — spre deosebire de 
cablurile tradiționale — nu re
acționează la impulsurile elec
trice perturbante din afară.

• „TABLETE DE 
PROSPEȚIME". Se ?tie că 
fumul de sulf protejează fruc
tele și legumele împotriva mu- 
cegăirii. De aceea, tehnologia 

veche de afumare a depozitelor 
cu sulf se întrebuințează și în 
prezent. La Institutul economiei 
naționale din Moscova se stu
diază posibilitatea modernizării 
acestui proces prin utilizarea 
unor „tablete de prospețime", 
în rețeta cărora este înglobat și 
metabisulfit de potasiu. Prin 
descompunerea ior treptată, ta
bletele emană o cantitate mică 
de gaz cu conținut de sulf, care 
protejează legumele și fructele 
proaspete împotriva mucegaiu
lui. Potrivit noii metode de de
pozitare, „tablete de prospeți
me" se introduc în lăzile cu le
gume sau fructe, care se așază 
în încăperi frigorifice.

• MAȘINĂ DE SPĂ
LAT... MONUMENTE.
Pentru a curați rapid și temei

nic fațadele unor clădiri vechi 
sau monumente, la un combinat 
din Leipzig a fost pusă la punct 
o metodă de curățire cu apă 
fierbinte, pulverizată la pre
siune mare. Apa, încălzită la 
temperatura de 80 de grade și 
amestecată cu substanțe chimice 
speciale, țișnește cu putere, în- 
depărtind rapid zugrăveala sco
rojită și murdăria depusă. Noua 
metodă este indicată mai ales 
pentru curățirea basoreliefurilor.

• DEPISTAREA TIM
PURIE A GEMENILOR. 
Se pare că va fi posibil, încă 
în a doua săptămînă de sarcină, 
să se anunțe viitoarei mame 
dacă va aduce pe lume un sin
gur copil sau gemeni, gratie

unei metode puse la punct de 
un grup de medici din New 
York. încă mai demult se putea 
prevedea, începînd cu luna a 
patra de sarcină, cu ajutorul 
ultrasunetelor, nașterea unor 
gemeni, însă această tehnică 
era foarte costisitoare și nece
sita, în plus, un aparataj foarte 
complicat. Noua metodă este cît 
se poate de simplă : se face o 
banală prelevare de singe viitoa
rei mame ; prezența în cantități 
excesiv de mari in ser a unul 
hormon — gonadothropina cho- 
rionică — indică faptul dacă 
viitoarea mamă va avea ge

meni. Dacă această metodă de 
depistare se va dovedi a fi fără 
greș vor putea fi luate din timp 
toate precauțiile necesare, în 
vederea unei nașteri fără com
plicații a gemenilor.

• OUA CILINDRICE, 
cu o greutate de 300 de grame, 
un diametru de 4,5 cm și o lun
gime de 20 de cm pot fi cum
părate ds cîtva timp in unele 
magazine din Danemarca. Ele 
nu sînt produsul unor găini 
nemaiîntîinite, ci al unei mașini 
speciale care, din albușul unor 
ouă obișnuite, alcătuiește un 

rulou pe care îl umple cu găl
benuș, îl fierbe, II congelează și 
îl ambalează. Chiar după doi 
ani de păstrare, gustul nu se 
deosebește cu nimic de cel al 
unui ou fiert proaspăt. Noul 
produs este căutat mai ales de 
restaurantele specializata în 
gustări reci.

• PRIMUL FESTIVAL 
DE POEZIE DE LA PARIS 
se va deschide la 20 mai și va 
lua sfîrșit la 20 iunie, printr-o 
solemnitate memorială la cimi
tirul Montparnasse, în fața mor- 
mintului lui Charles Baudelaire, 
autorul „Florilor răului". Mo
mentul culminant al festivalului 
îl va constitui, la 22 mal, „noap

tea poeziei", la sala „Olympia". 
„Poezia și lumea muncii" este 
tema unei alte manifestări, pre
văzută pentru 3 iunie, care se 
va desfășura la teatrul uzinelor 
de automobile „Renault", din 
Boulogne-Billancourt, și în ca
drul căreia vor fi recitate ver
suri de Pablo Neruda, Vladimir 
Maiakovski și Louis Aragon. 
Catedrala „Notre Dame" își va 
deschide porțile la 7 iunie pen
tru o seară consacrată lui Geor
ges Peguy. La Ministerul Afa
cerilor Externe, pe Quai d’Or- 
say, vor avea loc manifestări 
consacrate poeților diplomați 
Paul Claudel și Saint-John Per
se. Rainer Maria Rilke va fi 
celebrat la Muzeul Rodin. Guil
laume Apollinaire pe podul Mi
rabeau, Iar Victor Hugo în fața 

casei în care a locuit fi ear* 
este în prezent muzeu.

• ACUPUNCTURA 
CU LASER. Clasicele ace de 
acupunctura se pare că vor su
feri și ele o modernizare, în 
sensul înlocuirii lor cu raze 
laser. O societate vest-germană 
a prezentat, recent, un aparat 
denumit „Acuplas", format din- 
tr-un tub cu heliu și neon prin 
care razele laser trec într-o 
fibră de sticlă. La capăt există 
un virf ascuțit care se aplică 
direct pe pielea pacientului. 
Lumina roșie a laserului, cu o 
lungime de undă de 632 mm, pă
trunde foarte ușor in epidermă, 
pînă la adincimi de 3—10 mm. 
Acupunctura cu laser este per
fect aseptică și nedureroasă.
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Dupâ asasinarea liderului politic

italian Aldo Moro
încheierea vizitei tovarășului

1

LISABONA ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

CONDAMNARE FERMĂ
Hua Kuo-fen in R. P. D. Coreeană

A ACTULUI TERORIST
Apel la vigilență lansat de P.C. Italian

ROMA 10 (Agerpres). — întrunită 
marți după-amiază imediat după a- 
nunțarea tragicei vești a asasinării 
liderului democrat-creștin Aldo Moro 
de către gruparea teroristă autointi
tulată „Brigăzile roșii", Direcțiunea 
Partidului Comunist Italian a adop
tat o rezoluție, in care se spune : 
„Acum, mai mult ca niciodată, in fața 
noii crime, sint necesare demnitatea, 
fermitatea și unitatea". „Nimeni nu 
se poate simți străin față de această 
stringentă datorie democratică și ci
vică" — subliniază rezoluția, arătînd 
că „lupta nu va fi nici scurtă, nici 
ușoară". Este necesar ca „asasinii, 
și cei care îi protejează să fie jude- 

★
Partidului 

Craxi, după
Secretarul general al 

Socialist Italian, Bettino 
ce a condamnat în cuvinte aspre ac
tul barbar al asasinării liderului de- 
mocrat-creștin, a arătat : „Socialiștii 
italieni aduc omagiul lor memoriei 
lui Aldo Moro și reafirmă, in acest 
moment tragic, angajamentul lor de 
a apăra democrația".

Aducînd un vibrant omagiu memo
riei marelui om politic, președintele 
Partidului Republican Italian, Ugo la 
Malfa, a spus : „Moro este prima 
victimă tragică a unui război declarat 
statului". La asemenea acte vom răs
punde in consecință — a afirmat li
derul P.R.I.

în urma unei întruniri a conduce
rii Partidului Democrat-Creștin. se
cretarul adjunct al partidului. Gio
vanni Galloni. a anunțat, miercuri 
după-amiază, că fostului președinte 
al Consiliului Național al P.D.C., Aldo 
Moro, ii vor fi organizate, sîmbătâ, 
funeralii naționale.

Consiliul de Miniștri al Italiei, care 
a ținut o reuniune extraordinară, sub 
conducerea primului ministru. Giulio 
Andreotti, a anunțat intrarea in vi
goare a unui plan de măsuri de ur-

câți". în această acțiune, organele 
securității statului „vor fi susținute 
de masele muncitoare și de întreaga 
populație".

„Comuniștii, relevă rezoluția, pro
mit de altfel să se afle, ca întotdea
una, in prima linie a apărătorilor 
republicii". Rezoluția adresează un 
apel la vigilență tuturor organiza
țiilor partidului, cerîndu-le să împie
dice „tentativele de subversiune".

Secretarul general al P.C. Italian, 
Enrico Berlinguer. a făcut, marți sea
ra. o vizită conducerii Partidului De- 
mocrat-Creștin. pentru a-i exprima 
sentimentele de solidaritate ale Parti
dului Comunist Italian.

★
gență pentru prevenirea actelor te
roriste și asigurarea ordinii publice, 
în baza acestui plan, au fost mobi
lizate importante forțe de politie și 
securitate pentru protejarea și apă
rarea personalităților politice, a sedii
lor partidelor politice, a clădirilor pu
blice. a ambasadelor și a reprezen
tantelor străine, precum și a altor o- 
biective care ar putea constitui țin
ta unor eventuale atentate din partea 
grupării teroriste „Brigăzile roșii" sau 
a altor organizații extremiste.

în noaptea de marți spre miercuri, 
la sediile din Roma ale tuturor par
tidelor politice italiene au avut loc 
gărzi de doliu în memoria liderului 
democrat-creștin. Toate spectacolele 
au fost suspendate.

„Nu avem cuvinte potrivite pentru 
a putea exprima profunda noastră 
durere și indignare față de barbara 
asasinare a lui Aldo Moro, săvîrșită 
în pofida oricărui apel umanitar" — 
a declarat Papa Paul al VI-lea.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a condamnat energic asa
sinarea lui Aldo Moro, calificînd-o 
„un act brutal și inuman".

PHENIAN 10 (Agerpres). — Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
în toastul rostit cu prilejul banche
tului de rămas bun oferit, la Phenian, 
în onoarea lui Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și-a exprimat deosebita satis
facție față de încheierea cu succes a 
vizitei sale în R.P.D. Coreeană. A- 
ceastă vizită, a spus el, a demonstrat 
solidaritatea militantă și marea prie
tenie internaționalistă dintre cele 
două partide, țări și popoare și a 
dus la adîncirea înțelegerii reciproce, 
a stimulat prietenia și solidaritatea 
și a consolidat și mai mult strinsa 
colaborare dintre R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană.

Elogiind marile succese obținute 
de poporul coreean în construirea 
socialismului, președintele Hua Kuo- 
fen și-a exprimat, pe de altă parte, 
convingerea că lupta poporului co
reean pentru reunificarea pașnică și 
independentă a patriei va triumfa cu 
certitudine. Vorbitorul a subliniat, 
totodată, sprijinul ferm al poporului 
chinez pentru lupta dusă de Partidul 
Muncii din Coreea și de guvernul 
R.P.D. Coreene în acest scop.

Exprimîndu-și marea satisfacție in

legătură cu rezultatele vizitei, pre
ședintele Kim Ir Sen a arătat, în 
toastul său, că vizita și convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej au 
întărit și mai mult relațiile tovără
șești și revoluționare dintre cele 
două partide, țări și popoare, adin- 
cind și mai mult conlucrarea și în
țelegerea dintre conducerile Partidu
lui Muncii din Coreea și Partidului 
Comunist Chinez. El și-a exprimat 
convingerea că, în urma vizitei pre
ședintelui Hua Kuo-fen, relațiile de 
prietenie frățească și de cooperare 
dintre cele două țări și popoare se 
vor lărgi și dezvolta și mai mult în 
toate domeniile vieții politice, eco
nomice și culturale. Poporul chinez, 
strins unit în jurul Partidului Co
munist Chinez, în frunte cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, va obține cu siguranță 
o victorie grandioasă in lupta sa 
pentru transformarea Chinei intr-o 
țară socialistă modernă, puternică, 
pînă la sfirșitul secolului, pentru eli
berarea Taiwanului — a 
președintele Kim Ir Sen.

★
Tovarășul Hua Kuo-fen 

lalte persoane oficiale care 
soțit în vizita în R.P.D. Coreeană au 
părăsit, miercuri, Phenianul, indrep- 
tindu-se spre patrie.

Expoziție 
de carte 

românească
La „Universidade Nova" din 

Lisabona s-a deschis o expoziție 
de carte românească. Rectorul 
universității și ambasadorul ro
mân in Portugalia au subliniat, 
in alocuțiunile rostite cu prilejul 
vernisajului, importanța schim
burilor științifice și culturale 
intre cele două țări, menite să 
ducă la cunoașterea reciprocă și 
la apropierea celor două po
poare, la dezvoltarea colaborării 
pe multiple planuri intre Româ
nia și Portugalia.

subliniat

și cele-
1-au in-

Lucrările Comitetului permanent al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială

Mitinguri și demonstrații muncitorești
La chemarea Federației unite 

a centralelor sindicatelor italiene 
(C.G.I.L.. C.I.S.L., U.I.L.), în întreaga 
Italie a avut Ioc miercuri 'după-amia
ză o grevă de două ore in semn de 
protest față de asasinarea lui Aldo 
Moro și pentru condamnarea acțiu
nilor grupărilor teroriste.

La Roma, sute de mii de cetățeni 
au participat, în piața San Giovanni

Cercetări 
pentru identificarea 

asasinilor
în urma cercetărilor făcute de ex

perta criminaliști, poliția italiană a 
precizat că Aldo Moro a fost ucis cu 
11 gloanțe de pistol-mitralieră trase 
cu două arme diferite. Șapte dintre 
cele 11 gloanțe au fost găsite in 
corpul neinsuflețit al victimei.

Cercetările pentru identificarea 
asasinilor se desfășoară în prezent pe 
baza cîtorva elemente descoperite in 
urma găsirii cadavrului : o cantitate 
de nisip aflată pe hainele defunctu
lui, automobilul „Renault" folosit la 
transportarea cadavrului și documen
tele de înmatriculare ale autovehicu
lului. cinci cartușe de pistol calibrul 
7,65, trase, descoperite in automobil, 
etc. O operațiune polițienească de 
largi proporții a fost organizată, 
miercuri, în zona plajei Fregene, si
tuată la nord de Roma, de unde — 
după cum au precizat experții crimi
naliști — ar proveni nisipul identi
ficat pe hainele lui Aldo Moro.

Miercuri seara, la Roma s-a
nunțat oficial că ministrul de inter
ne. Francesco Cossiga, și-a prezen
tat demisia. într-o scrisoare adresa
tă premierului Giulio Andreotti, ca 
urmare a deznodămintului dramatic 
al cazului Moro.

in Luterano, la un mare miting or
ganizat de cele trei centrale sindicale 
in semn de omagiu pentru Aldo 
Moro și de condamnare a activități
lor teroriste. Principala lozincă în
scrisă pe pancartele purtate de par
ticipants la miting a fost : „Ieri uniți 
în Rezistență, astăzi — uniți contra 
violentei".

Un miting la care au participat 
peste 100 000 persoane a fost organi
zat la Milano. Pe pancartele purtate 
de participanți putea fi citită lozin
ca : „Terorismul are o singură de
finiție : fascism".

Mari mitinguri și demonstrații s-au 
desfășurat, de asemenea, la Veneția, 
Genova. Bari, Bologna, Napoli, To
rino. Palermo și in alte orașe italiene.

VIENA 10 (Agerpres). — Comite
tul permanent al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială, ale Cărui lucrări continuă 
la Viena, a luat în dezbatere planul 
pe termen mediu, pînă în 1983, al 
O.N.U.D.I. și programul său de lucru 
pe perioada 1980—1981.

Luînd cuvîntul. delegatul român. 
Marin Buhoară. a arătat că pentru ca 
O.N.U.D.I. să răspundă mai bine as
pirațiilor legitime ale țărilor in curs 
de dezvoltare, România consideră că 
planul pe termen mediu și progra
mul de lucru al organizației trebuie 
să prevadă. înainte de toate, intensi
ficarea și extinderea activităților 
operaționale ale O.N.U.D.I.. creșterea 
cantitativă și calitativă a asistenței 
tehnice, intensificarea și înlesnirea 
transferului de tehnologii industriale, 
acordarea unui sprijin eficient efor
turilor proprii ale fiecărei țări pen
tru promovarea largă a cooperării 
internaționale între țările industria
lizate și cele în curs de dezvoltare, 
precum și între țările în curs de 
dezvoltare.

înfățișînd punctul de vedere al 
țării noastre față de programele 
„Studii și cercetări industriale" și

„Operațiuni industriale", delegatul 
român s-a pronunțat pentru întări
rea subprogramului privind punerea 
la punct și transferul de tehnologii 
— domeniu de vital interes pentru 
țările in curs de dezvoltare, alături 
de cel al formării și specializării de 
cadre naționale.

Pentru punerea în aplicare a pro
gramelor de viitor ale O.N.U.D.I. și, 
înainte de toate, pentru sporirea 
substanțială a asistenței tehnice pen
tru țările în curs de dezvoltare este 
necesară sporirea resurselor finan
ciare la dispoziția organizației și, în 
acest context, sporirea contribuțiilor 
țărilor industrializate la Fondul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială.

în legătură cu „programul de coor
donare a politicilor O.N.U.D.I,", dele
gația română s-a pronunțat pentru în
tărirea subprogramelor privind pro
movarea cooperării între țările 
curs de dezvoltare în vederea 
dustrializării lor.

Declarația- program 
a noului guvern afgan

KABUL 10 (Agerpres). — Nur Mo
hammed Taraki. președintele Consi
liului Democratic Republican Revo
luționar. primul ministru al Repu
blicii Democratice Afganistan, a a- 
nunțat la postul de radio Kabul de- 
clarația-program a noului guvern. 
Documentul prevede înfăptuirea unor 
reforme agrare, care să înlăture ră
mășițele feudale, un învățămint pri
mar pentru toți copiii de vîrstă șco
lară. Noul guvern va promova ega
litatea in drepturi dintre bărbați și 
femei în toate domeniile vieții so
ciale. O serie de măsuri vor fi' în
treprinse pentru a permite statului 
să exercite 
economiei.

Referitor 
guvern va 
va dezvolta 
tele vecine 
de eliberare din Asia. Africa și A- 
merica Latină. El a condamnat, de 
asemenea, politica de apartheid a 
guvernului sud-african.

Nur Mohammed Taraki a afirmat 
că predecesorul său a fost un opre
sor. o persoană antipopulară si an- 
tidemocrată care a uzurpat liberta
tea

un control sporit asupra
la politica externă, noul 
sprijini Carta O.N.U., 
colaborarea cu toate sta- 
și va sprijini mișcările

politică a poporului afgan.

Grevă generală 
în Bangladesh

a-

L-să

Front amplu împotriva teroriștilor
Agenția France Presse publică 

următorul comentariu : Asasinindu-1 
pe Aldo Moro. „Brigăzile roșii" ita
liene și-au încheiat prima lor bătălie 
la scară națională printr-un greu 
eșec politic. Departe de a destabiliza 
statul — obiectivul lor declarat — te
roriștii au declanșat o unanimitate 
națională care l-a întărit. Departe de 
a sparge colaborarea intre democrat- 
crestini și comuniști, ei au dat aces
tor partide, dimpotrivă, prilejul isto
ric de a confirma în fapte că înțele
gerea lor este de acum înainte însuși 
fundamentul vieții politice italiene.

în mințile oamenilor, pentru opi
nia publică. teroriștii au făcut in 
acest mod. fără îndoială, mai mult 
pentru reușita compromisului istorie 
între marxiști și catolici decit ulti
mii trei ani. de negocieri parlamen
tare. De Ia 16 martie, data răpirii 
lui Aldo Moro și masacrarea escortei 
.lui. Partidul Comunist Italian s-a 
dovedit a fi cel mai ferm sprijin

pentru instituțiile republicane. Va 
fi dificil, acum, să i se refuze să 
împartă răspunderile puterii, cînd 
va cere să intre in guvern.

Pentru stat, asasinarea lui Aldo 
Moro rămine o crimă de drept co
mun. Teroriștii nu au obținut recu
noașterea unui statut politic pe care 
îl reclamau ca membri ai unui „par
tid înarmat", guvernul refuzind să 
schimbe viata lui Moro contra liber
tății unor teroriști deținuți în închi
soare. care se pretind „prizonieri de 
război".

Eșecul teroriștilor este la fel de 
evident pe plan social și psihologic. 
Ei au fost respinși masiv încă de 
la început de toate forțele sindicale 
și sociale, ca și de omul de pe 
stradă.

Dar acest eșec al teroriștilor nu 
poate ascunde faptul că forța lor se 
menține. Ei au pierdut o bătălie, dar 
nu războiul pe care l-au declarat 
fățiș statului.

în 
in-

DACCA 10 (Agerpres). — Activita
tea instituțiilor publice din Bangla
desh a fost paralizată ca urmare a 
unei greve generale în întreaga tară. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viată. Guvernul a ac
ceptat negocieri cu reprezentanții 
greviștilor in încercarea de a ajunge 
la un compromis pentru reluarea ac
tivității instituțiilor publice.

Sub titlul „Cassinga la cinci zile 
african", agenția FRANCE PRESSE 
duitoare relatare a fărădelegilor- comise de forțele aero
purtate ale rasiștilor de la Pretoria, la 4 mai a.c., in 
această mică localitate angoleză care adăpostește re- 
fugiați namibieni.

„Reprezentanții presei 
străine acreditați la Luan
da gu fost conduși luni la 
Cassinga, unde au putut 
aprecia nemijlocit am
ploarea a ceea ce este nu
mit în prezent în capitala 
Angolei un 
o călătorie 
ziariștii au 
ginea unei 
de 15 m pe 5 m. neum
plută încă și în care se 
aflau 460 de cadavre. Unii 
ziariști au coborit rapid 
de pe talazul care mărgi
nea grămada de cadavre, 
zguduiți de duritatea a- 
cestui tablou. Membri ai 
Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) au precizat 
că 122 de refugiați nami-

după raidul sud- 
transmite o zgu-

bieni au fost înmormin- 
tați intr-o altă groapă. Ei 
au adăugat că. încă de la

Excelenței Sale Domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele statului Israel

TEL AVIV
Cea de-a XXX-a aniversare a formării statului Israel îmi oferă plă

cutul prilej de a vă adresa dumneavoastră personal felicitările mele, precum 
și urări de pace, ințelegere și prosperitate poporului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MENAHEM
Primul ministru al statului Israel

în legătură 
rog să primiți, 
nătate și fericire personală.

BEGIN

• TEL AVIV
cli cea de-a XXX-a sărbătorire a țării dumneavoastră, vă 
domnule prim-ministru, călduroase felicitări și urări de să-

Se împlinesc 30 de ani de cînd, ca 
urmare a unei hotăriri a Adunării 
Generale a O.N.U., a luat naștere 
statul Israel.

în cele trei decenii care au tre
cut de la constituirea sa. în Israel 
au fost realizate progrese însemna
te in dezvoltarea economiei, prin 
edificarea unei industrii avansate 
și diversificate, bazată pe știin
ța și tehnica modernă, ferti
lizarea pămînturilor aride și 
practicarea unei agriculturi in
tensive. Au apărut noi orașe și 
așezări moderne. înregistrîndu-se. 
totodată, realizări notabile în do
meniul învățămîntului și culturii, 
sănătății, turismului. Aceste re
zultate. care situează Israelul în 
rîndul țărilor cu un potențial eco
nomic înaintat, oglindesc. în același 
timp, posibilitățile mari ce s-ar 
deschide prin instaurarea unui cli
mat de pace în Orientul Mijlociu.

Din păcate insă, așa cum este 
cunoscut, nu s-a reușit să se 
ajungă pînă acum la stabilirea unor 
relații normale în această zonă, 
situația de încordare, repetatele 
conflicte armate, povara mereu 
crescîndă a cheltuielilor mili
tare repercutîndu-se în mod nega
tiv asupra condițiilor de viată ale 
poporului israelian. ca si ale po
poarelor care trăiesc în această 
zonă. întreaga evoluție din aceste 
decenii relevă necesitatea impe
rioasă ca în * “‘2
să se ajungă neîntirziat la o re
glementare justă si durabilă a si
tuației — ceea 
bază trainică 'Si 
gerea trupelor 
ritoriile arabe 
războiului din 
rea problemei poporului palestinian

Orientul Mijlociu

ce presupune, ca 
rațională, retra- 

israeliene din te- 
ocupate în urma 

1967. soluționa-

drumUn cerc trasat pe 
marchează amplasamentul 
acestora. Din casele de 
pămint sau de lemn, care 
formau cea mai mare par
te a orașului, n-a rămas 
absolut nimic. In dimi
neața atacului. Cassinga 
număra exact 3 068 de lo-

genocid. După 
de 1 200 km, 

ajuns la mar- 
gropi comune

MANEA MANESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

în conformitate cu năzuințele sale 
naționale, inclusiv crearea unui stat 
palestinian independent, garantarea 
independenței, integrității și suve
ranității tuturor statelor din zonă, 
inclusiv a Israelului.

în spiritul politicii sale de pro
movare a legăturilor cu toate sta
tele. fără deosebire de orinduire 
socială, pe baza principiilor co
existenței pașnice. România a sta
bilit si menținut relații diploma
tice cu statul Israel, corespunzător 
cerințelor păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale. Un rol 
deosebit în dezvoltarea raporturilor 
româno-israeliene au avut convor
birile purtate la București de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, cu 
prim-ministri ai statului Israel si cu 
alte personalități politice israelienr ’ 
în cadrul acestor contacte a fos. 
reafirmată poziția principială și con
structivă. pe care s-a situat cu 
consecventă tara noastră. în vederea 
reglementării pașnice a situației 
din zonă.

împlinirea a 30 de ani de la 
crearea statului Israel constituie un 
nou prilej de evocare a posibilită
ților de extindere a cooperării re
ciproc avantajoase și. în același 
timp, de subliniere a necesită
ții de a se depune eforturi neslă
bite. de a se manifesta spirit con
structiv. realism și luciditate pen
tru a se pune capăt situației pri
mejdioase din Orientul Mijlociu și 
a se ajunge la realizarea unei păci 
juste, care să permită fiecărui po
por din zonă să se dezvolte liber, 
de sine stătător, in condiții de înțe
legere și colaborare internațională.

Nicolae N. LUPU

„Genocid u I 
de la assinga“ 

Dezvăluiri zguduitoare ale unor martori 
oculari

primele lansări de bombe, 
multi refugiați au fugit 
în pădure, unde au fost 
uciși de parașutisti...

Jeep-urile noastre 
opresc în piața centrală. 
Pășim cu atenție, căci pa- 
rașutiștii au plantat mine 
care n-au explodat încă.

se

cuitori. Un amestec de 
bare metalice deformate 
de foc in mijlociii unui 
peisaj dezolant : arbori 
arși cu trunchiurile ciu
ruite de gloanțe, cactuși 
calcinați. cratere adinei de 
un metru și jumătate for
mate de bombe, totul de-

monstrează violența ata
cului.

Cind primul val de a- 
vioane ..Mirage" a apărut 
între orele 7,30 și 8 ale di
mineții, povestesc marto
rii. copiii se duceau la 
școală. Tabăra de tranzit 
a S.W.A.P.O. începea o zi 
ca toate celelalte. In cele 
cinci școli, profesorii ve- 
niți voluntar din Nami
bia îsi începeau lecțiile. 
Cinci învățătoare au fost 
ucise. Primii 
lansați în patru 
au blocat foarte repede 
cele două ieșiri din oraș.

Raidul a durat pină la 
orele 14. Sub presiunea 
soldaților angolezi, aflati 
la o bază situată la 12 
km distanță, sud-africanii 
și-au îmbarcat mortii și 
răniții în elicoptere și au 
plecat. Pe sol au fost gă
site 798 parașute. după 
plecarea grupului aero
purtat".

agențiile
de presă
transmit

parasutisti 
puncte

4. înarmările: obstacol major în calea lichidării
subdezvoltării a decalajelor economice

„Problema subdezvoltării este condiționată de oprirea cursei 
înarmărilor, de hotărîrea de a înceta cheltuirea de fonduri uriașe pen
tru armamente din ce în ce mai complicate, pentru distrugerea omu
lui și a civilizației și de a îndrepta aceste mijloace - atît financiare, 
cît și materiale și umane - in direcția dezvoltării economice, de 
a pune pe deplin cunoștințele științifice în folosul bunăstării și feri
cirii popoarelor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru trecerea 

la măsuri efective de reducere a cursei înarmărilor, în primul rind a 
celei nucleare, și-a găsit o nouă și concludentă reflectare în hotăririle 
adoptate de recenta ședință a Comitetului Politic ~ '
al P.C.R. care a examinat și aprobat poziția 
vire la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
dezarmării, ale cărei lucrări vor incepe la 23 mai 1978. Au fost, de 
asemenea, aprobate propunerile ebnerete pe care delegația României le 
va prezenta la sesiunea O.N.U.

Executiv al C.C. 
României cu pri- 

consacrată

Așa cum subliniază Comitetul Po
litic Executiv, desfășurarea cursei 
înarmărilor obligă la sacrificii și 
afectează grav dezvoltarea tuturor 
popoarelor lumii. Principalele vic
time ale înarmărilor sint insă țările 
în curs de dezvoltare, țări con
fruntate cu gravele probleme ale 
rămineril în urmă generate de 
politica imperialistă, 
și neocolonialistă. care 
repartizarea inechitabilă 
mondiale, la împărțirea lumii în bo- 
gați și săraci.

Pronunțindu-se în mod ferm și 
consecvent pentru înfăptuirea dezar
mării generale, și în primul rind a 
celei nucleare, partidul nostru. Româ
nia socialistă au în vedere faptul că 
între dezarmare și dezvoltare există 
o relație strinsă, de intercondiționare 
reciprocă. Ea își găsește expresia în 
aceea că sporirea cheltuielilor mili
tare reprezintă un obstacol major în 
calea lichidării subdezvoltării, a ma
rilor decalaje care despart țările bo
gate de cele sărace : și invers, redu
cerile în bugetele militare ar fi de 
natură să impulsioneze puternic pro
cesul dezvoltării in toate țările, și în 
mod deosebit in cele rămase în urmă.

După cum se știe, situația social-

generate 
colonialistă 
a dus la 
a avuției

economică moștenită de noile state 
independente. în covîrșitoarea lor 
majoritate, este deosebit de grea : 
o economie rudimentară, ce nu satis
face nici pe departe nevoile de sub
zistență ale popoarelor respective 
(milioane de oameni mor anual de 
foame) ; un tablou social în care a- 
nalfabetism ul și bolile sint adevărate 
flageluri ce bîntuie pe vaste întin
deri ale globului, unde trăiesc două 
treimi din populația lumii.

Lichidarea acestor grave stări de 
lucruri necesită uriașe eforturi, mari 
resurse materiale și umane. Și aceas
ta cu atît mai mult cu cît prăpastia 
ce separă țările bogate de cele să
race, departe de a se micșora, se 
adincește continuu. Dacă în urmă cu 
două decenii decalajele economice 
erau exprimate prin raportul mediu 
de 10 la 1 în favoarea statelor in
dustrializate, în prezent acest raport 
este de 14 la 1. Eliminarea decala
jelor se impune ca o cerință 
stringentă actualitate, știut fiind 
de profunde sint consecințele lor 
supra întregii vieți internaționale, 
plan economic, menținerea stării
subdezvoltare, a decalajelor duce la 
restrîngerea pieței mondialp, consti
tuie unul din factorii care stimulea-

de 
cît 
a- 
Pe 
de

ză criza și instabilitatea economică, 
ceea ce. în ultimă instanță, se răs- 
frînge negativ și asupra statelor a- 
vansate industrial. Pe plan politic, 
decalajele reprezintă o sursă de ten
siune și încordare, generind perico
lul unor conflicte între state, cu con
secințe din cele mai dăunătoare pen
tru pacea lumii.

Or. ce se întimplă ? în condițiile în 
care cheltuielile militare pe plan 
mondial cresc necontenit, ridieîn- 
du-se anul trecut la astronomica 
sumă de 400 miliarde de dolari, spri
jinul acordat de țările dezvoltate 
celor rămase în urmă scade. Astfel, 
asistenta oficială pentru dezvoltare 
s-a redus de la 7.5 miliarde de do
lari în 1970 la 6,2 miliarde în 1976
— sumă care nu reprezintă nici ju
mătate 
de amortizare a datoriilor 
ale „lumii 
cheltuielile 
singur an 
mari decît 
sprijinirea 
tare. într-un întreg deceniu, așa-nu- 
mitul „Deceniu al dezvoltării".

Firește, lichidarea 
presupune — alături 
care țările dezvoltate, 
nitate internațională __
să-l acorde statelor dezavantajate — 
o sporire a efortului propriu al po
poarelor în cauză. Oricît ar părea de 
neconceput. în realitate, acest efort
— și așa limitat, datorită mijloacelor. 
reduse de care dispun aceste state — 
este ciuntit de cursa înarmărilor.

Este știut că politica imperia
listă antrenează tot mai mult in

din valoarea cotelor anuale 
__ _ _______ externe 
a treia". în același timp.
militare totale dintr-un 

(1977) sint de 15 ori mai 
mijloacele alocate pentru 
țărilor în curs de dezvol-

subdezvoltării 
de ajutorul pe 
întreaga comu- 
pot si trebuie

vîltoarea înarmărilor 
de dezvoltare, care 
ză arme, adeseori 
apărare, dar care i 
cum. un important obstacol in ca
lea progresului lor economic. în plus, 
lupta pentru reîmpărțirea lumii, pen
tru cîștigarea de sfere de influență 
și dominație — luptă care cunoaște 
o continuă intensificare în prezent — 
alimentează conflicte vechi și gene
rează altele noi, care absorb canti
tăți tot mai mari de arme, inclusiv 
din cele mai moderne, care costă 
enorm.

Desigur, nu țările în curs de dez
voltare generează principalele proble
me mondiale care decurg din irosi
rea unor importante resurse finan
ciare. materiale și umane in scopuri 
de înarmare. Dacă luăm în conside
rare statele cele mai sărace din „lu
mea a treia” — ca, de pildă, cele 
din centrul Africii — cheltuielile lor 
militare pe locuitor sint de 5 dolari 
pe an — ceea ce echivalează cu nu
mai 1—2 la sută din povara pe care 
o suportă un cetățean din țările in
dustrializate. Chiar ansamblul țări
lor in curs de dezvoltare, inclusiv a- 
cele zone unde persistă conflicte și e- 
xistă concentrări de trupe și arma
mente. nu reprezintă decît 12—13 la 
sută din cheltuielile militare mon
diale.

Dar dacă, privite într-un context 
global, bugetele militare ale țărilor 
în curs de dezvoltare par reduse, nu 
același lucru se poate spune atunci 
cind le raportăm la resursele modes
te ale acestor state și, mai ales, la 
nevoile lor urgente de natură econo
mică și socială. Căci țările „lumii a 
treia" cheltuie, în medie, pentru acti
vități cu caracter militar o sumă 
aproape egală cu aceea investită in 
agricultură, principalul sector 
tivitate al economiei lor. Iar 
cheltuieli nu stau pe loc ; ele 
o curbă ascendentă. în 
cinci ani, resursele alocate 
„lumea a treia" pentru înarmare s-au 
dublat, ridieîndu-se de la 17 miliarde 
dolari în 1970 la 33,8 miliarde în 
1975. Afectarea acestor sume în sco
puri militare înseamnă implicit di
minuarea mijloacelor solicitate de 
sectoarele producției civile.

tările în curs 
i achiziționea- 
în scopuri de 
reprezintă, ori-

de ac- 
aceste 

cunosc 
numai 

de

pe plan 
în modul 
țărilor în 
Specialiștii 

numai da-

Și pe plan politic, exportul de 
arme aduce grave prejudicii' țărilor 
in curs de dezvoltare, deoarece creea
ză relații de dependentă față de sta
tele furnizoare de tehnică militară.

în același timp, instabilitatea eco
nomiei mondiale, dezordinea mone
tară si inflația, exacerbarea măsuri
lor protectioniste si restrîngerea sfe
rei cooperării internaționale — feno
mene pe care cursa înarmărilor le 
întreține și agravează 
mondial — se răsfrîng 
cel mai acut asupra 
curs de dezvoltare. 
O.N.U. apreciază că
torită devalorizărilor competitive la 
care au recurs țările capitaliste dez
voltate și fluctuațiilor de prețuri 
la materiile prime statele „lumii a 
treia" au pierdut in ultimii cinci ani 
circa 100 miliarde de dolari, adică 
tot atît cît valorează exporturile lor 
anuale de produse industriale. Tot
odată. transferul de tehnologie spre 
țările în curs de dezvoltare este frî- 
nat, sub motive strategice, ceea ce li
mitează accesul acestor state la noile 
cuceriri ale științei si tehnicii mo
deme, fără de care nu este de con
ceput progresul lor economic. Prin 
toate acestea, cursa înarmărilor se 
dovedește a fi unul din factorii prin
cipali ai menținerii și adincirii de
calajelor economice între state, cu 
implicații serioase asupra întregii 
omeniri.

Iată de ce România concepe în
făptuirea dezarmării generale ca un 
factor important în eforturile pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
si politice internaționale, menită să 
stimuleze progresul tuturor statelor, 
în acest spirit, propunerile privind

reducerea bugetelor militare, prezen
tate in repetate rinduri de țara 
noastră, au in vedere ca sumele astfel 
eliberate să fie folosite în scopul 
dezvoltării. De pildă, fondurile obți
nute prin reducerea 
lor militare cu numai 
sută ar pune la 
rilor rămase in urmă 
de dolari pe an.

însemnătatea 
suri < 
vedere 
tuate 
numai 
s-ar l 
de cinci ani. 
acute de alimente 
curs de dezvoltare l iar cu o sumă 
mai mică (1.5—2 miliarde dolari) ar 
putea fi lichidat analfabetismul, care 
afectează aproape un miliard de oa
meni.

De asemenea, specialiștii apreciază 
că dacă 60 miliarde (circa 15 Ia sută 
din actualele cheltuieli militare e- 
fectuate în lume) ar fi alocate anual 
în scopul lichidării subdezvoltării, 
pină la sfirșitul acestui secol țările 
rămase' în urmă și-ar spori de 4—5 
ori'ponderea în producția industrială 
mondială, care astăzi este de numai 
7 la sută. O asemenea puternică creș
tere a forțelor de producție în ță
rile în curs de dezvoltare ar presu
pune. firește, ample programe de in
vestiții, a căror realizare nu poate fi 
concepută fără participarea întregii 
industrii mondiale. Astfel, folosirea 
resurselor eliberate prin dezarmare 
în scopul lichidării rămînerii în urmă 
pe plan economic ar veni nu numai 
în avantajul țărilor în cauză, ci al 
tuturor statelor, inclusiv al celor pu
ternic industrializate.
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în lumina acestor cerințe și perspective apare evidentă necesitatea 
imperioasă a trecerii neintirziate la măsuri efective de dezarmare. 
România socialistă consideră că, în această privință, apropiata sesiune 
specială a Adunării Generale a O.N.U. ar putea avea un rol deosebit 
de important, siimulînd trecerea la negocieri cu adevărat rodnice, care 
să ducă la progrese reale în domeniul dezarmării. în concordanță cu 
interesele menținerii și întăririi păcii, lichidării subdezvoltării, progre
sului și prosperității tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

Secretarul general al P.C. 
din Spania, Santias° CarrilI°> a 
primit pe ambasadorul României la 
Madrid. Alexandru Petrescu, in le
gătură cu încheierea misiunii aces
tuia in Spania. La întrevedere au 
fost nrezenți Marcelino Camacho. Ma
nuel Azcarate. Simon Sanchez Mon
tero și Leonor Bornao. membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C. 
din Spania.

Cu prilejul celei de-a 
33-a aniversări 3 «^berării Ce
hoslovaciei de sub dominația fascistă, 
în diferite orașe au avut loc serbări 
populare și concerte. La Praga. Gus
tav Husak. secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R.S. Cehoslovace, a oferit o re
cepție.

Contacte polono-iugosla- 
^g Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. a prirti't, 
miercuri, pe Aleksandar Grlicik. 
secretar în Comitetul Executiv ăl 
Prezidiului C.C. al U.C.I., trimis al 
președintelui Tito. Lui E. Gierek i-a 
fost inminat un mesaj personal din 
partea președintelui Tito — preci
zează agenția Taniug. Cu acest pri
lej. a avut loc o convorbire cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor iugosla- 
vo-poloneze și. totodată, s-a căzut de 
acord ca vizita oficială de prietenie 
a lui E. Gierek în R.S.F. Iugoslavia, 
programată inițial pentru prima ju
mătate a lunii mai. să fie aminată, 
urmind ca ea să aibă loc la o dată 
apropiată.

Ceremonii în Israel. Cu °- 
cazia celei de-a XXX-a aniversări a 
formării statului, in Israel au avut 
loc miercuri ceremonii. Primul mi
nistru. Menahem Begin, s-a adresat 
națiunii prin intermediul televiziunii, 
arătînd că „Israelul nu a obținut incă 
pacea", dar că va depune „toate 
eforturile pentru a o realiza".

Premiul internațional 
„PahlaVi", <Jecernat anual unor 
personalități care au contribuit la 
protejarea mediului înconjurător, a 
fost acordat profesorului egiptean 
Mohamed Ei Kassas, de la Univer
sitatea din Cairo, și exploratorului și 
navigatorului norvegian Thor Heyer
dahl. Inminarea premiilor acordate de 
guvernul iranian va avea loc la 5 
iunie la sediul Națiunilor Unite. în 
cadrul unei ceremonii prilejuite de 
„Ziua mondială pentru mediul încon
jurător".

PrOtOSt. P' Chineză a adre
sat guvernului japonez un protest în 
care se menționează că acordul prin 
care guvernul japonez și autoritățile 
sud-coreene au delimitat o „zonă de 
dezvoltare comună" în Marea Chinei 
de Est, fără cunoștința guvernului 
R. P. Chineze, constituie o încălcare 
a suveranității chineze și este com
plet ilegal, nul și neavenit și absolut 
inacceptabil pentru guvernul chinez. 
Partea chineză cere guvernului japo
nez să înceteze imediat aceste acțiuni.

Accident rutier. Pe 0 șo,ea 
din statul indian Madhya Pradesh s-a 
produs un accident rutier. în urma 
căruia un autocar s-a prăbușit în
tr-un rîu din vecinătatea șoselei. în 
aceste împrejurări și-au pierdut via
ta 30 de persoane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 311, București Piața Sclnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin 1LEXIM — departamentul 
expoit-import presă, P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


