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Județul COVASNA raportează

COMITETULUI CENTRAL
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
INDEPUNIREA CU SUCCES A PLANULUI CINCINAL

Colectivele de muncă din industria județului Co- 
vasna raportează Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, personal dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea cu suc
ces la data de 27 iulie anul curent a planului cin
cinal 1966-1970 la producția industrială, asigurînd 
pînă la finele anului o producție suplimentară față 
de prevederile cincinalului în valoare de 654 mi
lioane lei.

înfrățiți în muncă — muncitorii, inginerii, teh
nicienii — români și maghiari, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au luptat permanent pentru 
a traduce în viață sarcinile de cinste pe care con
ducerea de partid și de stat ni le-a trasat în ope
ra de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Astfel, minerii de la întreprinderea minieră Că- 
peni vor da peste prevederile actualului cincinal 
pînă la sfîrșitul acestui an 525 mii tone lignit. Tex- 
tiliștii Combinatului textil Sf. Gheorghe vor realiza 
suplimentar 8 850 mii metri pătrați țesături tip 
bumbac și 2 276 tone fire de bumbac ; muncitorii 
.udustriei alimentare — mărfuri agro-alimentare su-

plimentare în valoare de 128 milioane Iei, iar 
restierii de la unitatea din Tg. Secuiesc — un 
lum de produse de peste 90 milioane lei.

Recentele analize făcute de către adunările 
nerale ale salariaților din întreprinderi au scos în 
evidență rezerve noi care, valorificate, vor asigura 
anul acesta importante economii de materiale și 
creșteri ale productivității muncii, ceea ce va duce 
la realizarea și depășirea angajamentelor luate în 
anul în curs, constituind premise sigure pentru în
deplinirea sarcinilor în condiții superioare a pri
mului an al cincinalului 1971-1975.

Asigurăm conducerea partidului și statului nos
tru, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitor, colectivele de mun
că din județul nostru, însuflețite de prețioasele in
dicații expuse Ia plenara din iulie, vor face totul 
ca mărețele și complexele sarcini ale cincinalului 
următor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. să 
fie în întregime realizate și depășite, convinși fiind 
că prin aceasta contribuim Ia prosperitatea și în
florirea continuă a scumpei noastre patrii — Ro
mânia socialistă.

COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID COVASNA

TIMPUL OPTIM: AU MAI RĂMAS DOAR CÎTEVA ZILE

Nici o oră, nici un 
minut pierdute!

CU TOATE FORȚELE, 
LA INSĂMÎNȚAREA

CULTURILOR DUBLE
® EXISTĂ CONDIȚII PENTRU A OBȚINE RECOLTE SPO
RITE LA CULTURILE SUCCESIVE © PÎNĂ ACUM RITMUL DE 
ÎNSĂMÎNȚARE A PORUMBULUI Șl A ALTOR CULTURI 
DUBLE ESTE NESATISFĂCĂTOR © ÎN TOATE UNITĂȚILE 
AGRICOLE, 0 INTENSĂ MOBILIZARE PENTRU REALIZAREA 

INTEGRALĂ A PLANULUI DE ÎNSĂMÎNȚARE

în țara noastră se poate obține o A DOUA RECOLTA de pe aceeași supra
față, dacă după recoltarea păioaselor și a altor culturi timpurii, terenul este 
imediat eliberat de paie și pleavă, arat și însămînțat cu porumb, fasoje, le
gume, plante de nutreț etc, ANUL ACESTA, DATORITA UMIDITĂȚII RIDI
CATE A SOLULUI. SÎNT CONDIȚII DEOSEBIT DE FAVORABILE PENTRU 
OBȚINEREA UNOR RECOLTE BOGATE LA CULTURILE DUBLE. Pe această 
cale se pot realiza însemnate cantități de tone de produse agroalimentare și 
furaje, care să contribuie la compensarea pagubelor provocate de inundații, 
la îmbunătățirea aprovizionării populației, precum și la satisfacerea necesi
tăților de nutrețuri pentru dezvoltarea zootehniei.

Or, din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
rezultă că, pînă în ziua de 29 iulie 
a.c„ ÎNTREPRINDERILE AGRICO
LE DE STAT AU ÎNSAMÎNȚAT 
NUMAI 42 LA SUTA DIN SUPRA
FAȚA PREVĂZUTĂ CU CULTURI 
SUCCESIVE. IAR COOPERATIVE
LE AGRICOLE — 36 LA SUTA. Ți- 
nînd seama de timpul înaintat și de 
condițiile climatice favorabile, rezul
tă că ritmul însămînțărilor este ne
satisfăcător.

Mult rămase în urmă la această 
importantă lucrare sînt ÎNTREPRIN
DERILE AGRICOLE DE STAT din 
județele : OLT, TIMIȘ, BUZĂU, 
CONSTANȚA, IALOMIȚA și din alte 
județe unde nu s-au concentrat toate 
forțele pentru grăbirea însămînțării 
culturilor succesive. întreprinderile 
agricole de stat dispun de un mare 
număr de tractoare și de utilaje pen
tru pregătirea terenului și pentru se
mănat. Aceste mijloace trebuie folo

site la întreaga capacitate pentru ca, 
ÎN URMĂTOARELE CÎTEVA ZI
LE, SĂ SE REALIZEZE INTEGRAL 
PLANUL DE ÎNSĂMÎNȚARE A 
CULTURILOR DUBLE.

Nesatisfăcător este șl ritmul în 
care se desfășoară semănatul cultu
rilor succesive și în cooperativele a- 
grieole. Pînă în ziua de 29 iulie a.c., 
în aceste unități, din planul de 
916 000 hectare culturi duble pentru 
furaje au fost realizate numai 
327 392 hectare, ceea ce reprezintă 
foarte puțin. în condiții de lucru a- 
somănătoare, rezultatele diferă mult 
de la un județ la altul, de la o uni
tate agricolă Ia alta. Pînă la data a- 
mintită, cooperativele agricole din 
județul Ialomița au realizat 32 307 
hectare, reprezentînd 78 la sută din 
suprafețele prevăzpte cu culturi suc-

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a III-a)

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Apreciez în mod deosebit mesajul de bune urări pe care Excelența 

Voastră mi l-a trimis cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a zilei mele 
de naștere și, la rîndul. meu, transmit călduroase urări pentru feri
cirea dv. personală, pentru dezvoltarea și prosperitatea continuă a țării 
dumneavoastră.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei
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ÎN ZIARUL DE AZI;

© însemnări despre învățămîntul economic de partid: 

Suflul proaspăt al actualității determină caracterul 

captivant al cursurilor • în apartamentul 22 se în

registrează muzică... • „Gruparea uzinală", formă 

superioară de colaborare în industrie

SOSIREA IN JARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI VECEI EXECUTIVE 

FEDERALE A R. S. F. IUGOSLAVIA
La invitația președintelui Consi

liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, ieri a sosit în țara noastră

președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, la o partidă de vînătoare.

(Agerpres)

Unul din șantierele orașului Satu Mare, atît de năpraznic lovit de furia 
apelor. Se construiesc, din fondurile statului, 1 650 noi apartamente, peste 

prevederile inițiale din acest an

După două luni: VEȘTI DIN ZONELE LOVITE DE INUNDAȚII

Cu * ajutorul partidului, al statului *

„NE MUTĂM
In casă nouă"

Multiple, nenumărate sînt formele prin care statul a acordat sprijin popu
lației din județele lovite de inundații, atît în perioada calamității, cît si în 
acțiunea de refacere. Acest ajutor este factorul hotărîtor al normalizării vieții 
în aceste zone, al întregii opere de reconstrucție rapidă.

Dintre aceste forme multiple, ne oprim astăzi asupra unui singur aspect: 
eforturile pentru intensificarea construcției de locuințe, proprietate a statului, 
destinate populației sinistrate.

Sighișoara 
iși rescrie istoria
© S-a reparat o treime din totalul Imobilelor avariate 

© Din fondurile statului, 110 apartamente pentru sinis- 

trați peste cele prevăzute în plan © Refacerea școlilor, 

magazinelor, amenajărilor edilitare

La ora aceasta, aproape trei sfer
turi din orașul Sighișoara a devenit 
șantier de construcții. Am străbătut 
o bună parte din străzile sale, ne-am 
oprit și am intrat în multe case în
conjurate de materiale de construc
ții, am discutat cu mulți din cei ce 
lucrau pe lingă ele. Cineva remarca 
faptul că acum, în vechea Sighi
șoara, se clădește concentric, intr-un 
flux continuu și disciplinat, aproape 
un nou oraș. Observația exprimă o 
realitate pregnantă. Evaluată într-o 
cifră sintetică, investiția actuală de 
eforturi materiale și umane făcute 
pe diversele șantiere ar fi suficientă 
pentru construirea din temelii a unei 
noi așezări urbane. Bilanțul pagube
lor pricinuite de inundații, in între
gul oraș, însumează — după un 
calcul încă nedefinitiv — circa 
250 milioane lei. în afara pierde
rilor suferite de o serie de în
treprinderi și unități productive, 
aceste pagube se concretizează în 
peste 1 200 case distruse și a- 
variate, 58 magazine și numeroase 
unități ale cooperației meșteșugărești 
scoase din circuit, 6 clădiri școlare 
devastate, 33 străzi deteriorate, kilo
metri întregi de rețele electrice, ca
bluri telefonice și alte instalații de
gradate ș.a.m.d. Unele din aceste

obiective au suferit avarii de pro
porții mai mici care, la prima ve
dere, ar părea că pot fi rapid și 
ușor înlăturate. Condițiile specifice 
în care trebuie să se desfășoare însă 
refacerea lor fac ca adesea această 
operație să fie mai anevoioasă chiar 
decît o construcție nouă, din temelii, 
durată etapă cu etapă, într-o succe
siune firească a lucrărilor.

Peste tot se muncește însă organi
zat, cu conștiința clară și precisă a 
destinației și eficienței fiecărei in
vestiții. Rînd pe rînd, străzile, dez
brăcate de covorul asfaltic sau rete
zate brusc de șanțuri și gropi, de pro
porții pe care numai cei ce le-au 
văzut și le pot imagina, au început 
să-și recapete dimensiunile și înfăți
șarea de odinioară. In urma lucrări
lor care au costat mai bine de 2,3 
milioane lei, 17 din cele 33 de străzi 
se află iarăși în starea lor de odini
oară, restul fiind reparate provizoriu 
pentru a înlesni circulația spre șan-

Dumitru TÎRCOB 
Lorand DEAKY 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)

COMERȚUL 
SOCIALIST 

rezultate, cerințe, 
obiective

Nicolae BOZDOG
ministrul comerfi’lui Interior

Conducerea partidului și statului 
nostru acordă o atenție permanentă 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației corespunzător resurselor dă 
care dispune economia noastră. Ca 
rezultat al dezvoltării rapide a ra
murilor producției materiale, al creș
terii veniturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, comerțul socia
list din țara noastră a cunoscut în 
perioada actualului cincinal un ritm 
susținut. Chiar dacă anul în curs nu 
s-a încheiat încă, din estimările fă
cute se poate aprecia că în 1970 vo
lumul vinzărilor de mărfuri cu amă
nuntul va fi cu 47 la sută mai mare 
decît in 1965, reaiizîndu-se un ritm 
mediu anual de creștere de 8 la sută. 
Deosebit de semnificativă pentru pro
gresele în acest domeniu este valoa
rea tot mai ridicată a unui procent 
de creștere a vînzărilor, care în ac
tualul cincinal este de 630 milioane 
lei, față de 350 milioane lei în cin
cinalul precedent. Cifrele prezentate 
reflectă sintetic sporirea puterii de 
cumpărare a populației, paralel cu 
îmbunătățirea deservirii, cu satisfa
cerea in condiții tot mai bune a ce
rințelor consumatorilor.

Rolul comerțului socialist in înfăp
tuirea politicii partidului de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc presupune eforturi continue și 
susținute, îndreptate spre punerea la 
dispoziția populației a produselor de 
care dispune economia noastră — in

cantități suficiente, In sortimentels 
solicitate, in funcție de sezon și speci
ficul local, de preferințele cumpărăto
rilor. Spre deosebire de alte ra
muri, în care factorii de ordin tehno
logic au o importanță majoră în creș
terea eficienței, în comerț — deși are 
loc introducerea tehnicii avansate — 
buna desfășurare a activității este 
condiționată în primul rînd de factori 
de ordin organizatoric. Elementele de 
ordin calitativ, strins legate de apor
tul personal, de talentul și simțul 
comercial al fiecărui lucrător, pre
zintă o deosebită importanță.

Este de relevat faptul că, în pri
mul semestru al anului 1970, planul 
desfacerilor cu amănuntul prin co
merțul socialist a fost depășit cu 
peste 700 milioane lei, realizîndu-se 
o creștere de aproape 10 la sută 
față de semestrul I 1969, ceea ce de
monstrează, implicit, un progres în 
îmbunătățirea activității comerciale. 
Se cuvine scos în evidență, in mod 
cu totul special, faptul că împrejură
rile grele din lunile mai și iunie, 
cauzate de inundații, au putut să fie 
depășite datorită sprijinului nemijlo
cit al conducerii partidului, personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prezent în repetate rînduri în ju
dețe. Cu toate greutățile provocate de 
calamitățile naturale, aprovizionarea 
populației s-a desfășurat corespunză-

(Continuare în pag. a II-a)

Frumos, elegant, modern

LITORALUL ROMÂNESC,
BUCUROS DE OASPEȚI,
, se dovedește gazdă primitoare

Spre țărmul românesc al Mării 
Negre au pornit și-n această vară 
sute de mii de turiști din țară și 
de peste hotare. Gările Constanța, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia, 
de unde sint îndrumați zilnic către 
stațiuni mii și mii de turiști, au 
devenit centre de tranzit ale vacan
ței. Pe aeroportul „M. Kogălniceanu", 
in fiecare 24 de ore decolează sau 
aterizează 60 de aeronave românești

și ale companiilor aeriene străine, 
aeroportul avind legături cu majo
ritatea capitalelor europene, cu ma
rile orașe ale lumii. Zilnic trec prin 
această poartă a litoralului mai bine 
de 3 500 turiști.

La șiragul de perle al litoralului 
s-a adăugat, nu de mult, o adevă
rată salbă a frumuseții : stațiunile 
Jupiter, Venus... Anul acesta, sta
țiunile de pe litoral și-au sporit zes
trea cu încă 30 000 de locuri, prin

construirea de noi hoteluri, căsuțe 
de vacanță și campinguri.

Dacă Mamaia se consideră una 
din stațiunile „vechi", se poate con
sola că a rămas, totuși, una dintre 
cele mai frumoase. Marile ei hote
luri din beton și sticlă, parcurile și 
aleile, autostrada modernă, dar mai 
ales plaja, o situează în fruntea sta-.

(Continuare în pag. a II-a)

Intr-o parte — marea, în cealaltâ — lacul Siutghiol. In mijloc, pe limba de pâmînt, „Mamaia", una dintre cele 
mai frumoase stațiuni ale litoralului

I
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FAPTUL
ÎNSEMNĂRI DESPRE ÎNVĂȚÂMÎNTUL ECONOMIC DE PARTID

DIVERS
Suflul proaspăt ai actualității

Cei nouă 
frați

în împrejurările deosebite ale 
anului 1946, cei opt frați ai Eleo- 
norei Sava din Hirlău se des- 
părțiseră, fără a mai ști unii de 
alții. Anii au trecut și sora cea 
mare a început să-i caute. Pe 
șapte dintre ei i-a găsit cu ușu
rință. Cu toții au pornit în cău
tarea celui de-al noulea. Acesta 
era însă de negăsit. Cei opt frați 
nu s-au descurajat. Au solicitat 
concursul a numeroase organe 
de stat. De curînd, în urma 
investigațiilor întreprinse de 
serviciul de evidență a popu
lației din cadrul municipiului 
București, al noulea frate a fost 
în sfîrșit identificat. Aflat la 
casa de copii din Galați, Grigori 
fusese înfiat de o familie și de 
aici i se pierduse urma. A fost 
regăsit la Motru, unde Grigori 
Tănăsescu (așa se numește 
acum) locuiește și lucrează ca 
electrician. în curînd cei nouă 
frați vor fi cu toții împreună.

determină caracterul
captivant al cursurilor

Tinerețe

bătrânețe
La 60 de ani, Răducu Stancu 

din Hirsești (Argeș) se simte in 
deplină formă ■ sportivă. Dova
dă 7 Recent, el s-a întors din- 
tr-un veritabil tur al țării pe bi
cicletă. Plecat din comuna na
tală a străbătut Oltenia, Banatul 
și o parte din Transilvania, re- 
întorcindu-se acasă după par
curgerea a peste 2 000 km I Să 
recunoaștem că performanța 
este de invidiat. De altfel, in 
rîndurile pe care ni le trimite, 
el afirmă... negru pe alb : „Spor
tul, drumețiile m-au făcut să 
simt la virstă mea... tînăr".

mă

Neglijențe 
scump 
plătite

Trenul de marfă 45451 circula 
cu viteză pe linia îngustă Satu 
Mare — Bixad. La kilometrul 
24,600 însă, i-a ieșit în cale un 
obstacol neprevăzut : o cireada 
de bovine. Cu toate eforturile 
— se înnoptase — accidentul n-a 
putut fi evitat. Trenul a lovit în 
plin 13 animale. Ce împrejurări 
au favorizat acest accident ? Pe 
de o parte, vina revine lui Pe
tru Darna și Vasile Robotin, 
paznicii celor 130 de vite ale 
cooperativei agricole Potău, care 
au preferat să se culce, în timp 
ce vitele au luat-o razna pe ca
lea ferată ! Sînt însă singurii vi- 
novați — cum susține conducerea 
cooperativei ? Cum s-a subliniat 
și la Direcția agricolă județeană 
Satu-Mare, vinovăția cade în 
egală măsură, sau chiar mai 
mult, și pe conducerea coopera
tivei, care n-a luat cele mai ele
mentare măsuri de securitate a 
vitelor pe pășune, deși primesc 
indicații în acest sens. Astfel 
stind lucrurile, sperăm că răs
plata (pentru că trebuie să exis
te o răsplată) va veni în func
ție de vina fiecăruia.

JOaca țjd.O-0, 
inspectorul" 
si urmările ei 

>
Ion Dumitrescu din București, 

in virstă de 42 de ani, se plic
tisise de meseria de economist. 
Așa i-a venit ideea să se facă 
„inspector". Și nu oarecare, ci 
inspector... sanitar. Atribuindu-si 
ad-hoc noua calitate, a inceput 
să inspecteze, ca reprezentant al 
Ministerului Sănătății, diverse 
unități de alimentație publică. 
Era deosebit de drastic. Pe unde 
trecea, curgeau amenzile Pină 
la urmă se lăsa îmbunat de mi
cile atenții, pe care discret res
ponsabilii unităților i le avansau. 
In felul acesta a „controlat" mai 
multe unități de alimentație pu
blică din Capitală și din județul 
Constanța. Interceptat de orga
nele de miliție, a fost insă reți
nut in vederea unei... consultații 
(citiți declarație). Dar ușurința 
cu care diverșii responsabili de 
unități se grăbeau să-i dea mită 
trebuie să dea de gindit. înseam
nă că la mijloc ceva-ceva nu 
prea este „curat". De aceea su
gerăm o nouă inspecție. De astă 
dată, de-adevăratelea ! Refăcind, 
eventual, intregul traseu „inspec
tat" de falsul inspector. Ar fi o 
acțiune de igienă morală.

Consecințele 
vitezei

încă o dată se adeverește cit 
de periculoasă este viteza exce
sivă, mai ales pe drumuri alu
necoase. loan Rotăreanu din 
Cluj, strada Scărișoara, nr. 10, 
conducea, zilele trecute, mașina 
personală „Dacia 1100“ cu nr. 1 
CJ 6493 pe șoseaua Baia Mare — 
Cluj. în dreptul comunei Jucu 
a pus o frină, dar, din cauza șo
selei umede și a vitezei excesi
ve, mașina a derapat și s-a 
tamponat cu o autobasculantă ce 
venea din sens opus. Bilanțul 
este tragic : 4 persoane (condu
cătorul autoturismului, soția a- 
cestuia, o fiică în virstă de 3 
ani și soacra) și-au pierdut via
ța, iar două fetițe de 6 și 12 ani 
ale aceleiași familii au fost grav 
rănite.

Rubricâ redactata de
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Problematica complexă cu care 
sînt confruntate la ora actuală ca
drele din economie impune perfec
ționarea necontenită a cunoștințelor 
de specialitate ale acestora, ca o 
condiție sine qua non pentru a ține 
pasul cu noile exigențe, pentru a 
răspunde la un nivel corespunzător 
misiunii încredințate ; ea le solici
tă, totodată, un efort permanent de 
studiu și pregătire în domeniul cu
noașterii politicii economice a par
tidului, a sarcinilor trasate în vede
rea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. „Este nece
sar să ne așezăm să studiem, să fa
cem schimb de păreri și să ne cla
rificăm asupra unor probleme esen
țiale ale dezvoltării sociale și eco
nomice — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU ; altfel, 
vom lucra fără perspectivă, vom re
zolva problemele cu mare greutate. 
Trebuie ca, începind de sus și pină 
jos, să organizăm un program de 
discutare și studiere a problemelor 
noi pe care le ridică conducerea ac
tivității economice și sociale".

Am încercat să abordăm, cu pri
lejul unei investigații recente, unele 
aspecte ale activității Comitetului 
județean de partid Neamț în dome
niul pregătirii politico-economice a 
cadrelor și, din discuțiile pe care 
le-am avut să desprindem cîteva ob
servații cu caracter mai general — 
ținînd seama de faptul că noile exi
gențe ale activității economice cer și 
o îmbunătățire a învățămîntului eco
nomic pentru cadre.

Judecind lucrurile prin prisma cu
prinderii cadrelor din economie în
tr-o formă sau alta de învățămînt, 
se evidențiază. în primul rînd, un 
substanțial efort al organelor de 
partid pentru organizarea diferen
țiată a studiului, în raport cu nive
lul, solicitările și exigențele cursan- 
ților. Școli uzinale, cercuri de stu
diu organizate în întreprinderi sau 
pe lingă cabinetul județean de 
partid, secția de economie a univer
sității serale — iată principalele for
me — diversificate — ale învățămîn
tului economic, în care studiază în 
mod organizat mii și mii de cadre 
din economia județului. Prin crea
rea cercurilor cu tematică spe
cială, membrilor consiliilor de ad
ministrație ale centralelor economi
ce, ai comitetelor de direcție, spe
cialiștilor din industrie, din secto
rul finanpiar etc. li s-a creat posibi
litatea de a dezbate problemele po
liticii economice a partidului în strîn
să legățură cu sarcinile specifi
ce unităților în care muncesc. Inte
resantă »i se pare și elaborarea, de 
către comitetul județean de partid, a 
unei tematici de lungă durată (2 ani) 
pe probleme economice, destinată ac
tiviștilor, actualizată pe măsura a- 
pariției unor noi documente de par
tid.

In vederea unei continue îmbunătă
țiri a învătămîntului de partid în noul 
an de studiu, comitetul județean de 
partid și-a propus să întreprindă o 
anchetă în rîndul cursanților. Rezul
tatele anchetei se vor reflecta, fără 
îndoială, pozitiv și în modul de organi
zare a învățămîntului economic pen
tru cadre, arătînd și mai clar ce for
me de învățămînt economic se bucu
ră de cea mai largă prețuire și vor 
trebui extinse și care sînt cele ce ar 
trebui îmbunătățite. în același timo, 
vor trebui avute în vedere măsuri 
mai ferme pentru respectarea cri
teriului omogenității, cît și înlătu
rarea aspectelor de formalism și im
provizație care s-au manifestat 
în repartizarea unor cursanți, în
scriși într-un cerc sau altul, fără 
să li se solicite părerea sau — cum 
remarca tov. Ionel Marin, secretar cu 
propaganda al Comitetului municipal 
de partid Piatra Neamț — fără să se 
țină seama de pregătirea lor.

Una din problemele care a revenit 
ca un leit-motiv în cursul anchetei a 
fost aceea a conținutului materialu
lui oferit spre reflecție și însușire 
cursanților. Numai în măsura în care 
acest material asigură un spor de 
cunoaștere în domenii esențiale pen
tru activitatea economică — au ară
tat interlocutorii noștri — Invățămîn- 
tul poate fi realmente util, interesant.

Patrimoniul ideologic făurit de 
Congresul al X-!ea a îmbogățit con
siderabil conținutul învățămîntului în 
anul care a trecut. în diferite forme 
de învățămînt pentru cadrele din eco
nomie, teme cum ar fi : revoluția teh- • 
nico—științifică contemporană și im
plicațiile ei asupra evoluției structurii 
industriei ; căile realizării unei înal
te eficiențe a activității economice, 
gestiunea economică a întreprinderii 
și cadrul de relații dintre întreprin
deri ; principiul conducerii colective 
și răspunderea personală — au con
stituit obiect de studiu. Totuși, o ana
liză chiar sumară evidențiază că în 
unele locuri probleme de actualitate 
ale economiei, o serie de legi de

mare însemnătate, ca, de pildă, noua 
lege a contractelor economice, legea 
calității produselor, legea organizării 
muncii și a producției, nu au format 
obiectul unui studiu aprofundat.

Prin prisma criteriului sporului de 
cunoaștere, unii interlocutori au cri
ticat faptul că unele cercuri de studiu 
s-au mărginit să reia ceea ce se în
văța și în anii trecuți, nereușind să-l 
intereseze pe cursanți. „Nu este vor
ba aici doar de o problemă de capta
re a interesului — spunea ing. Magda 
Gheorghiu, membră a comitetului de 
partid al fabricii „Comuna din Paris" 
— ci de faptul că viața însăși, proce
sul de dezvoltare și modernizare a 
economiei ridică mereu aspecte noi, 
probleme proaspete. Reluînd teme 
clasice, cum ar fi calitatea, productî-

Anchetă
în județul Neamț

vitatea, prețul de cost — mereu actua
le, mereu „la zi" în agenda probleme
lor economice — trebuie să le dez
batem la nivelul exigentelor de astăzi, 
subliniind tocmai pîrghiile noi pe care 
trebuie apăsat pentru obținerea re
zultatelor dorite". într-adevăr, ori 
de cite ori, într-un loc sau altul 
s-au adus în discuție' probleme noi, 
de stringentă actualitate, aten
ția a fost captată din prima clipă, 
„în cercul cuprinzînd 28 de ingineri, 
pe care l-am condus anul acesta — 
spunea ing. Bucur Popa Radu, șeful 
serviciului dezvoltare și organizare a 
Centralei de fibre sintetice Săvinești 
— la teme cum ar fi conducerea pre
vizională, marketingul și actualita
tea prospectării pieței. informatica, 
unele probleme de psihologie indus
trială în strînsă legătură cu arta de 
a conduce, studiul a fost stimulat de 
însuși ineditul subiectului, iar discu
țiile au fost deosebit de vii". La rîn- 
dul său, ing. Florin Buruiană, ingi- 
ner-șef A.T.M. la Uzina de fibre sin
tetice Săvinești, lector la universitatea 
serală, este de părere că efortul pen
tru cunoașterea formelor noi de con
ducere. organizare și urmărire a pro
ceselor economice — programarea li
niară. metodele statistice, sondajul de 
oninie — trebuife neapărat promovat 
pe scară largă și în învățămintul de 
partid. Este o cerință care se 
impune cu atît mai mult în 
condițiile în care mari uzine din ju
deț — cea de la Săvinești, de exem
plu — organizează, pe baza relațiilor 
stabilite cu Academia și cu CEPECA, 
cicluri de expuneri despre pro
blemele conducerii moderne a în
treprinderilor, iar un mare număr 
de cadre absolvă cunsurile de la 
CEPECA. De. altfel, temele amintite 
impun, prin ele însele, și modalități 
noi de dezbatere — simpozioane, 
mese rotunde, lectorate etc., care sti-

(Urmare din pag. I)

SCARA RULANTA
PENTRU 5000

PERSOANE PE ORĂ
ln curînd, magazinul universal 

„Victoria" din București va oferi 
publicului cumpărător o plăcută 
surpriză : se va da în folosință 
o modernă scară rulantă, care va 
rezolva problema (că era, in
tr-adevăr, o problemă !) trans
portului pe verticală.

Folosind scara rulantă, cumpă
rătorii își vor economisi timpul 
și își vor putea procura articolele 
dorite cu maximum de rapidi
tate.

Prin folosirea scării rulante 
(care poate transporta 5 000 de 
persoane pe oră), ascensoarele 
actuale vor putea asigura o mai 
bună aprovizionare cu mărfuri 
a raioanelor de la diferitele 
etaje ale magazinului.

tor în toate localitățile. Sub îndru
marea permanentă a organelor locale 
de partid, lucrătorii din comerț au 
intervenit operativ pentru ca desfa
cerea mărfurilor să se desfășoare în 
mod normal.

O expresie a grijii deosebite față 
de problemele aprovizionării popu
lației o constituie și vizitele secre
tarului general al partidului și ale 
altor conducători de partid și de stat 
în piețe și magazine. în întîlnirile 
prilejuite de aceste vizite, cetățenii 
și-au manifestat sentimentele de 
mulțumire față de conducerea parti
dului și statului pentru atenția per
manentă pe care o acordă îmbunătă
țirii aprovizionării populației, pentru 
faptul că piața a fost mai bine apro
vizionată cu produse agro-alimentare, 
Îndeosebi cu legume.

în legătură nemijlocită cu dezvol
tarea și diversificarea producției bu
nurilor de consum, cu volumul cres
cut de venituri de care va dispune 
populația, în viitorul cincinal co
merțul socialist își va lărgi în con
tinuare activitatea. Este cunoscut 
faptul că, pentru perioada 1971—1975, 
se prevede o creștere a vînzărilor de 
mărfuri pe ansamblul comerțului so
cialist cu peste 35 Ia sută. Cantități
le de mărfuri ce urmează a fi livrate 
de industrie și agricultură asigură 
realizarea sporurilor prevăzute în 
Directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. pentru principalele produse 
alimentare și nealimentare. în com
parație cu anul 1970, în anul 1975 
vînzările vor fi mai mari cu 25—30 
la sută la carne și preparate de car
ne, cu 60—70 la sută la pește și pre
parate de pește, cu 30—40 la sută la 
lapte și unt, cu peste 20 Ia sută la 
zahăr și ulei, cu 35 la sută la trico
taje și confecții și cu 30 la sută la 
încălțăminte. De asemenea, se pre
vede un nivel ridicat al vînzărilor la 
bunurile de folosință îndelungată, de 
care este strîns condiționată crește
rea gradului de confort al populației, 
în întreaga perioadă a viitorului cin
cinal, se vor vinde 2 milioane apa
rate de radio, 1,5 milioane televi
zoare, mai mult fle 1 milion de frigi
dere, 780 000 mașini de spălat rufe, 
160 000 autoturisme, mobilă în valoare 
de 19 miliarde lei.

Ținînd seama de aceste prevederi, 
aparatul comercial, îneepînd de la 
vînzători și pînă la organele centra
le de conducere, trebuie să des
fășoare o activitate susținută pe 
linia orientării producției și organi
zării tot mai eficiente a procesului 
de desfacere.

în condițiile noului cadru legal 
fixat contractelor economice. este 
deosebit de important ca organele 
comerciale să-și modifice stilul de 
muncă, să se preocupe intens de pre
gătirea și fundamentarea tot mai ju
dicioasă a contractărilor, incit să se 
asigure obținerea fondului de măr
furi în cantitățile și structura sorti
mentală cerută de consumatori. Cu 
atît mai mult cu cît, pentru a fa
voriza extinderea legăturilor econo-

mulează îmbogățirea Informării, 
schimbul viu de opinii, promovarea 
ideilor îndrăznețe.

Cerințele ridicării continue a ni
velului de pregătire economică a ca
drelor impun acestora un efort per
severent de studiu. Din păcate — 
așa cum sublinia tov. Nicolae 
Acrișmăriței, șeful secției de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid — unii participanți la cursuri 
au dovedit un slab interes față de 
propria pregătire, nu au studiat bi
bliografia indicată, bazîndu-se doar 
pe cunoștințele acumulate în 
facultate cu ani în urmă. în cadrul 
diferitelor dezbateri s-a observat 
tendința unor participanți de a re
produce teze și citate, fără a încerca 
să descifreze sensul, implicațiile 
problemelor discutate. De aceea,

’ sa- 
. Ină 
exi-

este necesar ca exigenței organiz: 
torilor învățămîntului să le vin 
neapărat în întîmpinare propria 
gență a cursanților".

în loc de încheiere vom reda 
cint cîteva din propunerile cu o 
largă aplicabilitate recepționate 
cursul anchetei noastre : să se acorde 
o mai mare atenție organizării stu
diului pentru cadrele din economie pe 
ramuri ; să se lărgească posibilitățile 
de abordare a bibliografiei, de infor
mare atît pentru cursanți. cît și 
pentru propagandiști, realizîndu-se în 
acest scop colaborarea învățămîntului 
de partid cu specialiștii de la 
CEPECA. de la unele ministere 
economice, și, pe plan local. între ca
binetele județene de partid și cabine
tele de organizare științifică a pro
ducției și a muncii.

suc- 
mai 

în

Ieri m-a oprit portarul 
și mi-a spus că m-au cău
tat două fetițe care 
geau. L-am întrebat 
sînt și după ce s-a 
înspre șosea, după 
mi-a zis :

— Acu’ au plecat, 
vă caute la telefon. Le-am 
dat numărul.

Puțin mal tîrziu am pri
mit un telefon. O voce de 
bărbat mă ruga cu insis
tență să mă duc pină pe 
Calea Griviței, să caut 
blocul S și să sun la a- 
partamentul 22. Pină să 
întreb de ce, s-a întrerupt 
legătura.

Am găsit blocul, am gă
sit și apartamentul 22 și 
m-am oprit pe scări. Dă 
după ușă răzbătea vocea 
Ritei Pavone, care cinta 
„Titina". După o ezitare 
de cîteva secunde, am su
nat și mi s-a deschis. 
Două fetițe și doi tineri 
înregistrau muzică de pe 
un magnetofon pe altul.

— Voi m-ați invitat 7
— Da !
— S-o ascult pe Rita 

Pavone 7
- Nu.
Au vrut să oprească în

registrarea, dar nu i-am 
lăsat. L-au dat mai încet. 
Unul dintre băieți și-a 
luat rămas bun și a ple
cat.

— Vreți să-mi spuneți 
in ce scop m-ați chemat 7

— Să scrieți un foileton.
— Despre voi 7
— Da. Dar să nu dați 

nume.
— Ce-ați făcut 7 Sinteți 

frați toți trei 7
— Și da, și nu.
— Cum adică 7
In locul Ritei Pavone 

și-a făcut intrarea vocea 
lui Tom Jones. Pe funda
lul melodiei „Iarba verde 
de acasă" am continuat 
discuția.

— Sinteți ori nu sinteți 
frați, l-am întrebat pe 
băiat care avea vreo 17— 
18 ani.

— Ele două sînt surori 
bune, iar eu le sînt un fel 
de frate vitreg.

— Un fel de frate vi
treg 7 ! Cum vine asta 7

— Mama mea s-a des
părțit de tatăl meu bun

plin- 
unde 
uitat 

ele,

O să

acum vreo 8 ani și s-a că
sătorit cu tatăl lor.

— Și tatăl tău 
unde-i acum 7

— S-a recăsătorit. Nu 
știu pe unde mai e.

— Și mama bună a fe
telor 7

— S-a recăsătorit șl ea, 
are copil, rostul ei.

— Pină aici am înțeles...

bun

— Spuneați 
legeți...

— Noi ne 
dar...

— Dar ce 7
Fetele, mai 

început să plingă 
mai cind Adamo 
„Paula".

— De cițiva ani 
părăsit tata.

V

că vă înțe-

ințelegem

slabe, au 
toc- 

cînta

ne-a

foileton—trist—de Nicufă TÂNASE

Voi, fetelor, de ce n-ați 
rămas la mama 
bună.

— Pentru că 
învoit la proces. Mama a 
luat casa și tata ne-a luat 
pe noi.

— Măcar voi trei vă 
impăcați ?

— Ca niște frați buni — 
mi-a răspuns băiatul. Eu 
îi spun „tăticule" tatălui 
meu vitreg, fetele îi spun 
„mămico" mamei lor vi
trege. Dar mincăm sepa
rat.

— Cum mincați sepa
rat 7

— Eu, de pildă, măninc 
ce-mi gătește mămica.

— Și fetele 7
— Vine bunica și le gă

tește separat.

voastră

așa s-au

— Nu l-ați mai văzut de 
cițiva ani 7

— Cind se ceartă cu...
— Cu cine 7
— Cu femeia aia la care 

s-a mutat. Cind se ceartă 
cu ea mai vine și pe la 
noi. Stă cîteva zile și pe 
urmă iar pleacă.

— Bani vă trimite 7
— Săptămîna trecută 

ne-a trimis 132 de lei să 
plătim lumina și 70 de lei 
pentru mâncare. A zis că 
n-are mai mult, pentru că 
are cheltuieli mari cu în
treținerea mașinii.

— Are și mașină 7
— ...Da. Faină mașină I 

Opel Kapitan 1
— Mămica voastră nu 

are leafă ?
— Ba are. Dar de ce să

cheltuiască banii cu niște 
fete care nu sînt ale ei. 
Are dreptate... Acum, cu 
noi, fetele, e mai greu.

— De ce ?
— Bunica noastră, care 

avea și ea o pensie și ve
nea să ne gătească, s-a 
îmbolnăvit. E in spital de 
vreo două săptămîni.

Adriano Celentano clnta' 
„Povestea lui Serafino", 
fetele plingeau, puștiul 
privea pustiu, undeva, in
tr-un colț al camerei...

— Și, totuși, vă rog 
să-mi spuneți de ce m-ați 
chemat pe mine și nu niș
te... Eu știu pe cine ați fi 
putut invita, poate...

— Vrem să scrieți un 
foileton despre noi.

— Despre voi 7
— Da. Dar vă rugăm să 

nu dați nume.
— Ați făcut vreo...
— Da.
— Ce-ați făcut 7
— Am înregistrat și în

registrăm muzică.
— Dar...
Charles Aznavour clnta 

„Aniversare plăcută" și 
pentru că melodia ne plă
cea la toți patru am tă
cut.

— Și ce e rău în asta că 
ați înregistrat muzică 7

— Mințim ! Păcălim oa
menii din jur.

— Nu înțeleg 7 Cum pă
căliți oamenii 7

— Dăm drumul tare la 
magnetofon, cîntă muzita 
și lumea crede că viața 
noastră, cei trei ’ aproape 
frați, e frumoasă, plăcută, 
ti facem să creadă că a- 
vem o copilărie caldă, 
fericită... Șl de fapt min
țim ! Mințim ! Scrie un 
foileton despre noi, min
cinoșii...

Așadar, în apartamentul 
22 se înregistrează muzi
că, pe undeva pe țărmul 
mării se plimbă cineva 
într-un Opel Kapitan, iar 
eu trebuie să scriu despre 
niște copii „mincinoși", cu 
condiția să nu dau nici un 
nume in afară de cele ale 
clntăreților de muzică u- 
șoară 1

Credeți că am să reu
șesc 7

Maria BABOIAN

Palatul administrativ din Baia Mare, construit și dat în folosința în anii puterii populare

mice directe dintre întreprinderile 
producătoare și cele comerciale — 
fără intermediul repartițiilor emise 
de organele centrale — recent s-a 
redus cu circa 26 la sută nomencla
torul produselor care se nominalizea
ză prin planul de stat. De asemenea, 
este o sarcină de mare răspundere a 
organelor comerciale de a asigura o 
distribuție judicioasă a fondului de 
mărfuri, ținînd seama de factorji o- 
biectivi ce determină consumul, pre
cum și de necesitățile care decurg 
din specificul economic al localități
lor, de sezonalitatea cererii și de 
obiceiurile de consum ale populației.

Atît organele comerciale, cît și in
dustria trebuie să țină seama de fap
tul important că în viitor, într-o mă-

furi cu circulație mai lentă. La aceas
tă situație contribuie și insuficienta 
cunoaștere și previziune de către or
ganele comerciale a mișcării stocu
rilor. O soluție pentru înlăturarea 
unor asemenea fenomene ar consta 
în mecanizarea evidenței mișcării 
mărfurilor. Pentru a se evita stoca
rea îndelungată a mărfurilor în co
merț, s-au intensificat acțiunile de 
dirijare în mai mare măsură a stocu
rilor de mărfuri — circa 60 la sută — 
către magazine ; de asemenea, s-a 
introdus un sistem. de umărire tri
mestrială a mișcării stocurilor la un 
nomenclator mai analitic (je produse 
și se are în vedere o mai mare 
elasticizare a soldării mărfurilor.

îmbunătățirea activității comer-

COMERȚUL
SOCIALIST

sură tot mai mare, dinamismul vtn- 
zărilor cu amănuntul va fi condițio
nat de diversitatea și calitatea sorti
mentelor, de o activitate susținută de 
promovare continuă a unor noi pro
duse, de difuzarea largă a acestora 
pe întregul teritoriu al țării. Com
plexul de măsuri adoptat recent în 
țara noastră privind îmbunătățirea 
calității produselor creează pîrghii 
economice 
prinderilor 
ciale și de 
cestora in 
dispoziția 
mărfuri de o calitate continuu 
bunătățită, cu caracteristici 
funcționale și de finisaj superioare. 
Preocuparea organelor comerciale de 
a permite pătrunderea în magazine 
numai a mărfurilor corespunzătoare 
calitativ rezultă și din faptul că în 
cursul primului semestru al anului 
1970 au fost refuzate la recepție măr
furi în valoare de zeci de milioane 
lei.

Firește, în condițiile extinderii și 
creșterii complexității pieței inter
ne, căreia trebuie să-i corespundă 
un comerț modern, a devenit necesar 
ca simțul comercial al tuturor lu
crătorilor să se completeze și să se 
întemeieze pe studierea științifică a 
cererii de mărfuri a populației. 
Dar, deocamdată, formele de studie
re sînt practicate cu inconsecvență, 
slab generalizate.

Datorită unor deficiențe în ac
tivitatea de contractare și de execu- 

' tare a contractelor, la unele produse 
apar „goluri" în aprovizionare, iar la 
altele cresc rezervele peste nivelul 
normal, formîndu-se stocuri de măr

de cointeresare a între- 
producătoare și comer- 

creștere a răspunderii a- 
fabricarea și punerea la 
consumatorilor a unor 

îm- 
tehnice,

ciale, creșterea eficienței economice a 
acesteia și folosirea rațională a bazei 
materiale a comerțului sînt condi
ționate într-o însemnată măsură de 
perfecționarea vehiculării mărfurilor. 
In vederea scurtării circuitului co
mercial al mărfurilor, a devenit opor
tun ca, pe plan local, organele co
merciale împreună cu unitățile in
dustriale să stabilească măsuri con
crete de extindere a livrărilor directe 
de la fabrică la magazine. Pe linia 
organizării comerțului modern se în
scriu și recentele măsuri privind con
centrarea treptată a comerțului cu 
ridicata, preluarea, ca o primă etapă, 
de către întreprinderile de stat pen
tru comerțul cu ridicata a unor acti
vități din acest sector în unele orașe 
importante, reședințe de județ.

Baza 
urmează 
sură și 
cinai. în 
merțului 
duri de investiții cu 70 la sută 
mari decit in cincinalul precedent ; 
prin folosirea acestor fonduri în pro
porție de 8O°/o pentru dezvoltarea re
țelei comerciale cu amănuntul, su
prafața acesteia va crește cu , încă 
600 000 mp.

în acțiunea de extindere a rețelei 
comerciale avem sarcina de mare 
răspundere de a asigura un echili
bru judicios între rețeaua din car
tierele noi și rețeaua din zonele cen
trale și scmiccntrale ale orașelor. în 
noile cartiere, la parterul blocurilor 
de locuit, se dovedește utilă construi
rea de magazine pentru mărfuri de 
cerere curentă. Construirea unor mari 
magazine universale și generale în

materială a comerțului 
să se dezvolte într-o 

mai mare în viitorul 
acest scop Ministerului 
Interior i se vor aloca

mă- 
cin- 
Co- 

i'on- 
mai

București, Bacău, Brașov, Cluj, Con
stanța, Craiova, Galați, Iași, Ploiești, 
Sibiu. Timișoara, Tulcea, Tg. Mureș, 
Botoșani, Buzău, Slatina, Satu Mare, 
Vaslui, Tg. Jiu, Rm. Vilcea, Tr. Se
verin, Focșani, Mediaș, Alexandria, 
Slobozia și Sf. Gheorghe va contri
bui la reducerea aglomerației din ma
gazine. Prin crearea condițiilor de 
etalare a unui sortiment bogat la 
toate categoriile de mărfuri și prin 
introducerea formelor noi de vînzare 
se va asigura o deservire modernă. 
Totodată, trebuie să avem în vedere 
folosirea intensivă a spațiilor comer
ciale existente, prin acțiuni mai ho- 
tărîte în direcția extinderii autoser
virii și expunerii deschise în secto
rul alimentar și nealimentar.

Detașamentul lucrătorilor din co
merț îndeplinește o misiune de mare 
însemnătate socială. De aceea, ridi
carea la un nivel superior a activită
ții comerciale presupune, concomitent 
cu perfecționarea organizării și apro
vizionării și ca o condiție necesară 
a acestora, intensificarea muncii po
litico-educative in rindul tuturor 
categoriilor de lucrători. Iar pentru 
ca progresele în această direcție să 
fie mai rapide, munca de educație 
trebuie să se desfășoare pe un plan 
larg, mergînd pină la antrenarea 
cumpărătorilor înșiși. Această muncă 
va fi cu atît mai eficientă cu cît com
baterea energică a manifestărilor de 
incorectitudine, a tendințelor specu
lative ale unor elemente certate cu 
morala socialistă se va îmbina cu 
promovarea experienței pozitive a 
cadrelor de bază ale comerțului, cu 
cultivarea unei atitudini atente, în
datoritoare, plină de solicitudine față 
de public, cu încetățenirea normelor 
deservirii civilizate.

Schimbările ce survin în cererea 
populației, sub influența sezonalității, 
fac desigur necesară acum, în plină 
vară, intensificarea activității în ali
mentația publică, sectorul hotelier și 
în comerțul de legume-fructe. Buna 
deservire, o varietate mare de pro
duse, individualizarea localurilor sînt 
numai cîteva din cerințele ce se im
pun a fi satisfăcute de către unitățile 
de alimentație publică. îmbunătățirea 
în continuare a comercializării legu
melor și fructelor depinde, desigur, 
într-o măsură însemnată de moder
nizarea piețelor, de crearea mai mul
tor puncte de desfacere, precum și de 
intensificarea comerțului mobil.

Perspectiyele favorabile ale econo
miei noastre naționale în ansamblu, 
măsurile luate pentru perfecționarea 
organizării conducerii și planificării 
economiei, aplicarea noului sistem de 
salarizare alcătuiesc premise impor
tante ale ridicării nivelului calitativ 
și în sfera activității comerciale. 
Bineînțeles, creșterea eficienței mun
cii în comerț depinde de promovarea 
mai stăruitoare a formelor și meto
delor moderne de deservire, de re
zolvarea mai operativă a multiplelor 
probleme ce apar în activitatea cu
rentă, de sporirea inițiativei și răs
punderii tuturor cadrelor care lu
crează în acest sector, în vederea asi
gurării unor condiții tot mai bune de 
aprovizionare a populației.

Litoralul
romanesc

(Urmare din pag. I)

țiunilor de pe litoral. Noutățile ce le 
prezintă in acest sezon confirmă : noi 
hoteluri cu 700 de locuri, terenuri de 
camping cu o capacitate de peste 7 000 
de locurt, 4 complexe comerciale, un 
complex nautic cu două debarcadere 
și un club, precum și o grădiniță 
unde turiștii își pot lăsa liniștiți co
piii în grija educatoarelor și a per
sonalului sanitar de specialitate.

La Eforie Nord, noul hotel „Selena", 
cu 400 de locuri, vrea parcă să aducă 
pe Terra poezia siderală. Noua con
strucție dă stațiunii o notă aparte. Și 
aici au fost construite și amenajate 
noi complexe comerciale.

Străbatem stațiunile Eforie Sud, 
Techirghiol, Venus, Jupiter, toate 
prezente cu noutăți la această sta
giune estivală. Facem un scurt popas 
la „Neptun", una din stațiunile cele 
mai complexe, in care trei elemente 
ale naturii — plaja însorită, lacurile 
cu apă dulce și pădurea — se îmbină 
armonios, oferind turiștilor o frumu
sețe rar intilnită. Fiecare din cele 22 
de hoteluri este realizat într-o linie 
arhitecturală originală, oferind vizi
tatorilor maximum de confort.

Încheiem călătoria noastră cu un 
scurt popas la centrala de turism „Li
toral". De la tov. Ștefan Crăciun, di
rector adjunct al centralei, aflăm că 
în prezent pe litoral își petrec va
canța peste 100 000 turiști români și 
oaspeți de peste hotare. In zilele care 
urmează vor sosi alte mii de vizita
tori din R.F. a Germaniei, R.S. Ceho
slovacă, Franța, Belgia. Suedia și 
alte țări.

— Condițiile create în această vară 
— ne-a spus interlocutorul — sînt 
superioare celor din anii precedenți. 
Am căutat ca, in afară de cazarea 
confortabilă, asigurarea unei calități 
ridicate a mesei (care, în treacăt fie 
spus, cuprinde peste 400 meniuri), să 
creăm turiștilor multiple condiții de 
distracție și agrement. In zecile de 
restaurante și baruri ce împînzesc 
stațiunile concertează 70 de orchestre 
de muzică ușoară și populară ; la 
Murfatlar s-a extins și modernizat 
punctul de deservire a turiștilor pen
tru degustare ; in Delta Dunării și pe 
țărmul Mării Negre se organizează 
partide de pescuit. Pentru amatorii de 
sport stau la dispoziție numeroase 
baze nautice cu peste 100 de ambar
cațiuni de agrement, zeci de terenuri 
de tenis, volei, baschet, hipodromul. 
Trebuie adăugate excursiile care se 
organizează zilnic în Delta Dunării, 
la minăstirile din Nordul Moldovei 
și in alte puncte turistice ale 
țării. Ne străduim să facem totul pen
tru ca oaspeții noștri să se simtă cît 
mai bine, să fim gazde bune, de care 
turiștii să-și aducă aminte cu plăcere.

Că așa stau lucrurile, o dovedesc 
declarațiile a numeroși turiști aflați 
acum pe litoral sau care și-au petre
cut aici vacanța, din care consemnăm 
cîteva :

„Mulțumesc pentru tot ! Litoralul 
românesc este magnific. Am petrecut 
la Eforie Nord clipe de neuitat. 
De-abia aștept să revin în 1971“. (lise 
Falman — Olanda).

„Am venit împreună cu familia 
pentru a petrece 14 zile la Mamaia. 
La hotelul „Modern" ne-am simțit 
minunat, mai ales pentru atenția și 
dragostea cu care au fost înconjurați 
copiii noștri, pentru preparatele spe
ciale ce ni se servesc. Toată aprecie
rea noastră pentru aceste ser
vicii bine puse la punct" (Jingen 
Marquard-Essen — R.F.G.).

Iată și părerea reprezentantului fir
mei turistice „Quelle-Trans-Europa" 
din R.F.G., Klaus Weis :

„Conduc în țara dv. circa 2 500 
turiști. Cazarea și masa sînt exce
lente, iar vinurile românești sînt de
licioase. „Serile românești" — la 
„Bachus", „Popasul Căprioarei" din 
Mangalia Nord sînt deosebit de gus
tate de turiștii noștri, 
zare : la noi în țară, 
de avion spre litoral 
ocupate".

...Ospitalier, litoralul ___ ...
primește zilnic, vizitatorii, urindu-le, 
cu căldura celor peste 30 de grade, 
tradiționalul „bun venit!“

Vasile MIHAI 
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

încă o preci- 
toate locurile 
sînt de mult

românesc își
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După cum muncești, la strîngerea recoltei și însămînțarea culturilor succesive Cu ajutorul partidului, al statului

FIECARE ZI POATE SĂ-ȚI DEA
SAU POATE SĂ-ȚI IA

în aceste tile, mecanizatorii și ță
ranii cooperatori, cadrele de specia
liști din agricultură își concentrează 
eforturile pentru terminarea cit mai 
grabnică a recoltării griului și însă
mînțarea culturilor succesive.

Este cunoscut faptul că, datorită 
condițiilor de climă din acest an, foar
te multe lucrări agricole au solicitat 
eforturi deosebite. Tocmai de aceea, 
apreciind cum se cuvine activitatea 
lucrătorilor din cele mai multe uni
tăți agricole, nu pot fi trecute cu ve
derea neajunsurile ce se mai fac 
simțite în unele locuri în organiza
rea muncii și utilizarea mijloacelor 
la recoltare, la executarea lucrări
lor de însămînțare a culturilor suc
cesive.

Iată ce transmit corespondenții noș
tri in legătură cu desfășurarea re
coltării și a celorlalte lucrări :

în județul OLT, recoltatul griului a 
intrat în „linie dreaptă". Datorită 
faptului că în ultimul timp s-a lucrat 
cu o viteză zilnică de aproape 9 000 
hectare, pînă la 29 iulie a fost strînsă 
recolta de grîu de pe 74 la sută din 
suprafața de 83 783 hectare cultivate, 
întrucît aproape 50 de cooperative 
din partea de sud a județului au ter
minat recoltatul, biroul comitetului 
județean de partid a stabilit ca im
portante forțe mecanice de la I.M.A.

Cu toate forțele la însămînțarea 
culturilor duble

(Urmare din pag. I)

cesive. Cooperativele agricole din ju
dețul Ilfov au însămînțat 44 230 
hectare culturi duble de plante fura
jere, reprezentînd 69 la sută din pre
vederi, iar în județul Brăila au fost 
însămințate 23 867 hectare, adică 86 la 
sută din suprafețele stabilite. Deși 
șînt situate in aceeași zonă climati
că, cooperativele agricole din jude
țul Teleorman au însămînțat numai 
16 246 hectare din cele 63 920 hectare 
prevăzute. Rezultate cu mult sub po
sibilități se înregistrează și în coope
rativele agricole din județele : Dolj, 
unde planul de însămînțare a cultu
rilor succesive s-a realizat doar în 
proporție de 32 la sută, Bihor — 
27 la sută. Arad — 31 la sută, Timiș 
— 36 la sută. Constanța — doar 29 
ia sută.

Mult întîrziate la însămînțarea 
culturilor succesive sînt cooperati- 
v. le agricole din zona a doua clima
tică, unde s-au însămînțat 24 la sută 
din suprafețele prevăzute, și cele din 
zona a IlI-a din centrul și nordul ță
rii, unde s-au realizat numai 15 la 
sută din prevederi. In cooperativele 
agricole din județul Botoșani s-a 
realizat numai 8 la sută din planul 
de însămînțare, în Caraș Severin — 
9 Ia sută, Iași — 12 la sută, Argeș, 
Vîlcea și Bacău — 17 la sută. Din 
analiza acestor date rezultă că este 
necesar ca, în puținele zile care au 
mai rămas din timpul favorabil insă- 
mînțărilor, să se mobilizeze toate 
mijloacele mecanice, atelajele și for
ța de muncă pentru eliberarea grab
nică a terenului, efectuarea arături
lor și a însămînțărilor.

In unele cooperative agricole în
deosebi din județele situate în zona 
a IlI-a climatică există mentalita
tea că nu sînt întrunite condițiile

înființarea Grupului de uzine pen
tru fabricația de rulmenți, cu sediul 
la Brașov și cuprinzind fabricile de 
rulmenți din Brașov și din Bîrlad, a 
creat, incontestabil, premisele asigu
rării unui cadru propice extinderii 
colaborării, fertile și multilaterale, 
dintre cele două unități. Deși de la 
înființarea grupului n-a trecut decît 
puțin timp, o serie de probleme care 
interesează ambele părți au început 
să se rezolve mult mai operativ decit 
înainte : de exemplu, aprovizionarea 
tehnico-materială — și îndeosebi cea 
cu oțeluri, diamante și alte materiale 
abrazive din import — decurge în 
condiții net superioare. Existența 
grupului de uzine de rulmenți a în
ceput să asigure o concepție mult mai 
unitară și mai bine corelată cu înal
tele exigențe ale pieței interne și in
ternaționale, să faciliteze, de aseme
nea, înzestrarea cu mașini-unelte și 
aparatură de înaltă tehnicitate a celor 
două uzine.

După cum ne spunea ing. Hara- 
lamb Năstase, directorul tehnic al 
fabricii bîrlădene, intensificarea co
laborării pe multiple planuri dintre 
cele două unități — acum într-adevăr 
surori — intensificare imprimată, e- 
vident, de către grupul de uzine, se 
reflectă cit se poate de pozitiv în 
rezultatele obținute în producția de 
rulmenți. Uzina din Brașov a pre
luat, anul acesta, fabricația unor ti
puri de rulmenți cu bile, iar cea din 
Bîrlad și-a asumat, la rîndul ei. sar
cina producerii unor noi tipodimen- 
siuni de rulmenți cu role cilindrice. 
Măsura s-a dovedit a fi, conform 
previziunilor, reciproc avantajoasă : 
grupul de uzine cîștigă, datorită a- 
oestui transfer^ circa 10 milioane de 
lei anual. A început, de asemenea, 
redistribuirea între cele două uzine 
a unor mașini și utilaje neutilizate 
anterior la întreaga lor capacitate. 
De curînd, bunăoară, două mașini- 
unelte speciale, insuficient încărcate, 
și anume, de rectificat căile de ru
lare ale inelelor interioare ale rul
menților cilindrici, ambele de pro
veniență franceză, au fost transferate 
de la Brașov la Bîrlad. De remarcat 
că, spre deosebire de alte cazuri de 
acest gen, schimbul s-a efectuat cit 
se poate de operativ.

Departe de a frîna inițiativa și spi
ritul novator, conducerea grupului de 
uzine lasă cîmp larg propunerilor 
valoroase de perfecționare a organi
zării producției și a muncii. Evita
rea paralelismului în activitatea de 
proiectare este asigurată prin ini
țierea, amplificarea și menținerea u- 
nor legături cu caracter consultativ 
Intre sectoarele de concepție ale ce- 

Corabia, Caracal, Vișina și Radomi- 
rești să fie deplasate în partea 
de nord a județului pentru ur- 
'gontarea acestei lucrări. La coopera
tiva agricolă Sprincenata. din cele 
600 de hectare cu grîu. au mai rămas 
de recoltat doar cîteva. Aici i-ăm 
întilnit în clmp pe ing. Alexandru 
Stănescu, de la direcția agricolă jude
țeană, și pe Marin Băltărețu, ingine- 
rul-șef al cooperativei. „Practic, ne 
spunea tov. Băltărețu, recoltatul griu
lui l-am terminat. Ne-am grăbit, pen
tru că la recoltat și la însămînțarea 
culturilor succesive, fiecare zi poate 
să-ți dea sau poate să-ți ia. Avem, 
de altfel, șl mecanizatori pricepuți. 
Gheorghe Radu, Oprică Hîrsenie, 
Constantin Iotu, Florea Dascălu 
și alții au lucrat in plin tot 
timpul. Acum principala noastră 
grijă este să eliberăm grabnic te
renul, să arăm și să însămînțăm 
culturile succesive". Aceste lucrări 
se executau în flux continuu pe 
o tarla alăturată, pe 80 ha. Organi
zarea muncii în flux a permis înlătu
rarea decalajului între lucrări. Ast
fel, 400 ha erau eliberate, 360 arate 
și aproape 300 însămințate cu porumb. 
Aceleași dovezi de hărnicie am întîl- 
nit și în cooperativele din Crăciunei, 
Radomirești, Dobrosloveni, Gostavăț, 
Cezieni. In alte unități, însă, treaba 

pentru a obține rebolte mari de la 
culturile succesive. Or, în acest an 
bogat in precipitații, este intru to
tul posibil să se realizeze producții 
mari cu condiția efectuării imediate 
a insămințărilor. In acest sens ple
dează înseși planurile intoomite de 
specialiști din cooperativele agricole 
din această zonă, planuri care pre
văd însămînțarea unei suprafețe de 
113 780 hectare cu culturi duble pen
tru furaje. Din acest plan, pină in 
ziua de 29 iulie a.c., s-au 
realizat numai 17 631 hectare, 
ceea ce reprezintă extrem de 
puțin.

Este imperios necesar ca în toate 
cooperativele agricole să se foloseas
că cu maximă chibzuință forțele și 
mijloacele existente, astfel ca, paralel 
cu recoltarea griului, a fînețelor natu
rale, să se efectueze și însămînțarea 
culturilor succesive.

Anul acesta, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii a indicat să se orga
nizeze munca în flux tehnologic con
tinuu, în așa fel incit, concomitent cu 
recoltatul, să se efectueze și celelalte 
lucrări : eliberarea imediată a tere
nului de paie și pleavă, aratul și în- 
sămințarea culturilor succesive. Dar, 
așa cum arată buletinele lucrărilor 
agricole. în multe locuri fluxul teh
nologie a rămas doar pe hîrtie.

Pentru însămînțarea grabnică a cul
turilor duble se impune ca organele 
agricole, conducerile unităților agri
cole socialiste, organizațiile de partid 
să ia toate măsurile pentru utilizarea 
tractoarelor zi și noapte la arat și 
semănat. Sarcini de mare răspundere 
revin întreprinderilor și secțiilor pen
tru mecanizarea agriculturii, ingineri
lor șefi din cooperativele agricole, 
care au datoria să organizeze munca 
în schimburi prelungite sau în două 
schimburi, ia pregătirea terenului și 
la semănat.

„GRUPAREA UZINALA" 
formă superioară 

de colaborare în industrie
lor două fabrici. Este ușor de de
monstrat, de asemenea, că existența 
grupului de uzine favorizează o con
cepție unitară atît în construcția rul
menților, cît și în activitatea de 
dotare și autodotare cu mașini și uti
laje. „Din 1953 pină în 1969 — ne-a 
spus ing. Vasile Vasiliu, șeful servi
ciului planificare al fabricii din Bîr
lad — în fabrica noastră nu au mai 
fort aduse, practic, utilaje noi. Cu 
totul altfel stau, însă, lucrurile în 
prezent. Interesată în mod direct ca 
producția de rulmenți să crească 
continuu, ca produsele ambelor fa
brici să fie de cea mai bună cali
tate, conducerea grupului de uzine 
a început, încă de anul trecut, să 
ia măsuri de reutilare a fabricii noas
tre, dat fiind că multe dintre mași- 
nile-unelte și agregatele din dotare 
aveau un pronunțat grad de uzură".

Am amintit toate acestea pentru a 
sublinia că existența unui asemenea 
organism coordonator cum este 
grupul de uzine creează, fără doar și 
poate, un cadru optim pentru dez
voltarea producției de rulmenți, pen
tru sporirea competitivității tehnice 
și economice a acestora. Esențial este 
ca acest cadru să fie amplu folosit, 
pe toate planurile. Or. trebuie spus 
că între fabrica din Brașov și cea din 
Bîrlad nu s-a instaurat, încă, in toate 
domeniile, ceea ce se numește o cola
borare intensă și permanentă, un 
schimb larg și continuu de experien
ță și de opinii. Nu s-a stabilit, bună
oară, un ansamblu bine delimitat de 
preocupări, de probleme tehnice și 
organizatorice privind fabricația de 

merge cam greoi. La cooperativa 
agricolă Drăgănești-Olt, bunăoară, 
recoltatul celor 580 ha de grîu 
putea fi terminat de mult dacă 
din cele 15 combine care deservesc 
cooperativa, 4—5 n-ar fi zilnic de
fecte. Asemenea situații am întîlnit 
la Dăneasa și în alte cooperative.

Paralel cu recoltarea griului și a 
celorlalte păioase, mecanizatorii și 
cooperatorii dm județul BACAU sînt 
interesați să însămînțeze însemnate 
suprafețe cu culturi succesive. La 
Găiceanca, Sascut-Tîrg, Parincea, 
Roșiori și în alte cooperative, ziua se 
lucrează la recoltat și semănat, iar 
noaptea la arat. Aceeași preocupare 
am întilnit și la llemeiuș, Căbești, 
Berești-Bistrița, Negri. Dar nu pes
te tot e la fel. La cooperativele agri
cole din Dămienești, Blăgești, Coțo- 
fănești și în alte unități, această ac
țiune este complet neglijată. La Blă
gești, bunăoară, președintele coope
rativei agricole, Procopie Boz, îm
preună cu ing. Mihai Ciupercă cău
tau să ne convingă de faptul că uni
tatea nu are nevoie de culturi suc
cesive. Și cînd nu ești convins de un 
lucru, desigur că nici nu-ți mai dai 
osteneala să-1 realizezi. Ca urmare, 
din cele 268 ha planificate pentru a 
fi semănate cu culturi succesive, nu 
s-a realizat nici un hectar. Posibili
tăți sînt destule : sămință de porumb 
au suficientă, teren de asemenea. Mai 
trebuie doar voință și organizare. 
Deși culturile păioase au fost recolta
te pină acum de pe circa 250 ha, te
renul n-a fost eliberat decît pe por
țiuni foarte mici. în același timp, 
însă, două remorci ale secției de me
canizare stau nefolosite. De altminteri, 
și mecanizatorii secției conduse de Gh. 
Ursei, care deservesc această unitate, 
nu se grăbesc. Pe nici unul dintre 
cele 12 tractoare nu s-a asigurat 
schimbul doi. Presele de balotat mai 
mult stau decît lucrează, iar combi
nele funcționează ca vai de lume. To
varășii din conducerea cooperativei 
sînt conștienți că nu au suficiente 
furaje pe timp de iarnă pentru toate 
cele 700 de bovine și pentru numărul 
mare de oi pe care le are unitatea. 
Tot ei știu prea bine că în primăvara 
trecută au umblat cu Împrumutul 
pentru a asigura hrana animalelor. E 
de mirare, deci, cum de nu sint con
vinși încă de necesitatea culturilor 
succesive. în aceeași situație se află 
și cooperativa agricolă din Cîrligi, 
iar la cea din Tamaș au fost semă
nate doar 33 ha din cele 270 ha pre
văzute.

în județ, griul a fost recoltat de 
pe 20 800 ha. La această suprafață se 
adaugă terenurile de pe care s-au re
coltat orzul și mazărea, astfel că in 
fiecare cooperativă agricolă există 
mari suprafețe eliberate care pot. ti 
arate și semănate. Dar, cu toate aces
tea, din cele aproape 22 000 ha plani
ficate, pînă la 29 iulie n-au fost însă
mi nțate cu culturi succesive decît 
3 563 ha. Ceea ce este mult prea 
puțin față de posibilități și insufi
cient față de nevoile județului.

în județul SUCEAVA strînsul pă- 
loaselor a început încă de acum o săp- 
tămînă, dar această lucrare a fost e- 
xecutată pe abia 13 la sută din supra
față. Aceasta, pentru că mijloacele 
tehnice și forțele de muncă nu sint 
folosite peste tot pe măsura cerin
țelor. Combinele, din cauza repe
tatelor defecțiuni. înregistrează sta
ționări de ordinul zilelor. La briga
da Dumbrăvița a cooperativei agri
cole de producție din Fîntîna Mare, 
de pildă, datorită lipsei unor pînze 
corespunzătoare, trei combine au re
coltat într-o zi griul de pe... 3 ha. 
Tot aici, din cauza defecțiunilor, alte 
trei combine au staționat aproape 
două zile. De asemenea, la cooperati
vele din Zamostea și Ciumulești, două 

rulmenți care să fie soluționate în 
comun. Din păcate, încă nu se pre
iau cu curaj și operativ, dintr-o par
te in cealaltă, acele perfecționări teh
nologice care ar fi capabile să deter
mine sporirea productivității muncii 
și îmbunătățirea calității rulmenți
lor, nu există un schimb cît de cit 
rodnic de invenții și inovații.

Să ne oprim, o clipă, asupra unui 
caz concret. Cu prilejul unui schimb 
de experiență efectuat, de curînd, de

Discutind probleme 
ale activității 

centralelor industriale

cîțiva specialiști bîrlădeni la între
prinderea din Brașov, s-a constatat 
că transportul interfazic pe benzi 
subterane al pieselor, practicat cu 
succes la Brașov, ar putea fi Intro
dus cu bune rezultate și la Bîrlad, 
în locul autocarelor, mai ales între 
secția forjă și strungărie. Ing. Nico
lae Hohan, din serviciul mecanic-șef 
al uzinei birlădene, este ferm con
vins, în aceeași ordine de idei, că 
realizarea unei linii automate de 
transfer între mașinile de rectificat 
generatoarele inelului exterior, de 
genul celei care există în unita

prese de balotat paie nu pot fi 
folosite din lipsa unor piese, des
pre care se știe încă din pri
măvară. Și la cooperativa agrico
lă de producție din Bosanci mînuirea 
neatentă a utilajelor tehnice a dus 
la defecțiuni care au determinat 
pierderea unor ore prețioase, pentru 
că mecanicul de întreținere era ab
sent. Iată cîteva dintre cauzele pen
tru care unele combine recoltează 
cite un hectar pe zi. în locul măsu
rilor energice, care să curme ast
fel de nereguli, conducerea serviciu
lui mecanizare din cadrul direcției 
agricole județene se mulțumește să 
arunce vina pe „condițiile specifice".

în județul SĂLAJ, ultima situație 
operativă consemnează că, din cele 
34 579 ha cu grîu, pînă la 29 
iulie au fost recoltate cu mijloace 
mecanice și manuale 11 994 ha. Fap
tul că numai în ultimele două zile, 
în ciuda ploilor care au căzut, s-au 
recoltat peste 7 000 ha păioase, dove
dește că ritmul campaniei e în conti
nuă creștere. Dar în timp ce coope
rativele agricole Lozna, Coșei, 
Vîrșolț, Sărmășag se apropie de 
încheierea recoltării, la cele din 
Zahla și Fildu suprafețele re
coltate sînt de ordinul zecilor de 
hectare. Nici însămînțarea cultu
rilor succesive nu și-a găsit încă 
„teren" propice în județ. Din 
totalul de 7 900 hectare plani
ficate s-au însămînțat doar 416 
ha. foarte puțin chiar și numai față 
de suprafața de pe care s-a recoltat 
grîul.

în județul BUZĂU, potrivit datelor 
de la direcția agricolă, campania de 
recoltare a griului în cooperativele 
agricole s-a încheiat. Eforturile me
canizatorilor sînt îndreptate acum 
spre executarea arăturilor și însă
mînțarea culturilor succesive. Ne-am 
interesat de stadiul acestor lucrări 
la cooperativa agricolă Luciu. Răs
punsul diferă de la un interlocutor 
la altul. Președintele cooperati
vei menționează că au fost efectua
te arături pe 125 ha, dintre care 
115 au și fost însămințate cu porumb. 
Șeful secției de mecanizare a fost 
însă de altă părere : din evidențele 
secției rezultă că au fost arate doar 
110 ha din cele aproape 300 de pe 
care a fost recoltat grîul și numai 
75 au fost însămințate. Info-mațiile 
tov. Gh. Băjenaru. inginerul-șef al 
cooperativei, au complicat și mai 
mult treburile. Datele prezentate de 
dînsul alcătuiau o medie a celor di
nainte. Lipsa unei evidențe clare pri
vind arăturile și însămînțarea cultu
rilor succesive, risipa care a domnit, 
pur și simplu, la recoltare în această 
unitate obligă direcția agricolă jude
țeană și comitetul comunal de partid 
la o analiză urgentă și la măsuri 
drastice. Sîntem insă curioși să a- 
flăm dacă cele 61 de procente rea
lizate din planul județului de însă
mînțare a culturilor succesive au la 
bază cifre „exacte" ca cele de la coo
perativa agricolă din Luciu... J

Considerăm că aceste zile trebuie 
să fie zile de maximă concentrare 
a forțelor atît la recoltat, cit ș» la 
însămînțarea culturilor succesive. 
Specialiștii direcțiilor agricole, din 
cooperativele agricole, consiliile de 
conducere au datoria să ia toate mă
surile pentru a înlătura neajunsurile 
care stinjenesc munca in cîmp. în
treaga recoltă trebuie să ajungă cit 
mai grabnic în hambare. De aseme
nea, suprafețele prevăzute a fi însă- 
mînțate cu culturi succesive să fie 
realizate pînă la ultimul hectar.

Al. BRAD, A. PAPADIUC, Gh. 
BALTA, I. MANEA, V. RUSU, 
R. GHEORGHIU 
corespondenții „Scînteii*

tea brașoveană, ar avea o mare 
eficacitate. Foarte bine. întrebarea 
este de ce nu se trece o dată la 
examinarea posibilităților de fructifi
care a acestor idei ?

Referitor la generalizarea unor so
luții tehnologice avantajoase, ing. 
Constantin Ganea, de la comisia eco
nomică a Comitetului județean de 
partid Vaslui, ne-a spus : „Este ne
cesar ca fabrica bîrlădeană să preia 
cît mai operativ de la cea din Bra
șov metodologia de lucru privind 
autoutilarea, să-și creeze, în acest 
scop, un serviciu aparte și un ate
lier corespunzător de autoutilare. în 
felul acesta s-ar accelera simțitor 
procesul de înnoire și de lărgire a 
parcului de mașini și utilaje al fa
bricii. De asemenea, prin realizarea 
unor benzi transportoare subterane 
s-ar înlătura lovirea — atît de frec
ventă și de dăunătoare în prezent — 
a pieselor fine la încărcări și des
cărcări".

Nimeni nu neagă că între cele două 
uzine au loc. de la o vreme încoace, 
schimburi de experiență bine organi
zate, care urmăresc, de regulă, obiec
tive majore și cît se poate de con
crete. Multe cadre tehnice din fa
brica bîrlădeană consideră, însă, că 
ele sînt mult prea sporadice. Șeful 
secției role, bunăoară, ing. Valentin 
Antohi, spunea cu firească a- 
mărăciune că întreprinderea bra
șoveană nu se interesează aproape 
deloc de realizările tehnice de la 
Bîrlad, deși și aici s-au înfăptuit, 
de-a lungul anilor, destule lucruri 
bune.

„NE MUTĂM 
ÎN CASĂ NOUĂ“
Noul SATU-MARE se înalță

Denumirea de „oraș al trandafiri
lor" i s-a atribuit nu de puține ori și 
nu fără temei municipiului Satu- 
Mare de către numeroși turiști și vi
zitatori. Această denumire aparține 
atit de organic acestor meleaguri in
cit n-a putut fi infirmată nici de ca
tastrofalele revărsări de ape ale So
meșului, care au provocat aici cele 
mai incredibile dezastre. O singură 
cifră edificatoare : 2 400 case nimicite 
peste noapte, lăsînd dintr-o dată fără 
acoperiș 4 000 de familii. Denumirea 
de „oraș al trandafirilor" avea să cu
noască, chiar din zilele retragerii 
apelor, o suită de alte denumiri : „o- 
rașul refacerii", „al reconstrucției", 
„al șantierelor", „al orelor fierbinți", 
al inepuizabilelor energii desfășurate 
ziua și noaptea pentru vindecarea 
grabnică a rănilor adinei săpate în 
trupul orașului.

E greu, dacă nu imposibil, să redai 
dinamismul reconstrucției pe care-1 
cunoaște orașul în zilele, săptăminile 
și lunile acestei veri. Zeci de maca
rale gigant populează șantierele de 
locuințe. Sute și sute de camioane și 
basculante transportă materiale de 
construcții. Un lucru este limpede și 
convingător pentru fiecare cetățean 
al mult incercatului municipiu : re
construcția aceasta accelerată a ora
șului, cu prioritate a locuințelor, se 
datorește marelui efort material și 
sprijin organizatoric pe care condu
cerea partidului și statului l-a acor
dat și-I acordă neobosit refacerii ora
șului, ca de altfel a tuturor localită
ților și județelor lovite de inundații.

Am vizitat miercuri și joi cîteva din 
șantierele pe care se construiesc cele 
1650 DE APARTAMENTE DIN FON
DUL SUPLIMENTAR DE INVESTI
ȚII DE STAT ACORDAT ORAȘULUI 
SATU-MARE IN BAZA HOTARIRII 
PARTIDULUI- ȘI GUVERNULUI. 
Sute de constructori din 5 orașe : 
București, Oradea, Cluj, Baia Mare 
și Satu-Mare se află angrenați într-o 
competiție contra cronometru cu tim
pul, spre a fructifica la maximum se
zonul călduros, astfel ca, pînă la so
sirea frigului, familiile sinistrate care 
au primit repartiții sau li se vor 
atribui apartamente în proprietate 
personală să fie mutate în noile lor 
locuințe.

Pe șantierul celor 400 apartamente 
din apropierea uzinei „Unio" am 
asistat la o premieră spectaculoasă 
pe țară : se aplică pentru prima oară 
și cu deplin succes în construcția de 
locuințe metoda cofrajelor spațiale, 
sub asistența tehnică a specialiștilor 
de la Trustul de construcții „Carpați" 
din București. Inginerul Iosif Seiden 
ne relatează :

— Prin această metodă de înaltă 
productivitate, care este în prezent 
însușită de constructorii sătmăreni, 
reușim să construim în 9 zile 20 
apartamente (un etaj), cu pereți și 
planșee finisate în structură. Prin 
urmare, structura unui bloc cu_ 100 
apartamente se realizează în 45 de 
zile. Ritmul se menține apropiat și 
pe șantierele celorlalte trei blocuri.

Am găsit pe șantiere, la lucru, ca 
de altfel în fiecare din zilele ulti
melor săptămini, zeci de salariați ai 
uzinei „Unio", care efectuează cu 
abnegație mii de. ore de muncă pa
triotică. Aici, în noile blocuri, vor 
locui peste 200 familii sinistrate ale 
salariaților din uzină. Fiecare lu
crează zilnic, pe șantier, cite 3-4 și 
chiar 5 ore peste programul din uzi
nă. Printre ei, toți cei care vor primi, 
nu peste mult timp, cheile aparta
mentelor. Stau de vorbă cu cîțiva 
dintre ei : Ludovic Beder, Mihai 
Bogdan. Ioan Pridal, Ștefan Covakcs. 
Cu toții își mărturisesc bucuria per-

— Consider — ne-a mai spus ing. 
Antohi — că a devenit extrem de 
necesară înființarea unui centru de 
cercetări și proiectări pentru fabrica
ția de rulmenți, precum și editarea 
unei reviste de specialitate în care 
să avem posibilitatea de a ne pre
zenta realizările, în care toți cei care 
se ocupă intr-un fel sau altul de pro
ducția de rulmenți să-și poată con
frunta opiniile și rezultatele cercetă
rilor. începutul ar trebui să-l facă, 
cred eu, Grupul de uzine pentru pro
ducția de rulmenți de la Brașov. Mă 
gîndesc, în sfîrșit, că de roadele 
strînsei noastre colaborări cu cate
dra de organe de mașini și organis
me a Institutului politehnic „Gheor
ghe Asachi" din Iași, condusă de 
prof. dr. ing. Nicolae Popinceanu, ar 
trebui să beneficieze — cel puțin 
în egală măsură — și uzina din 
Brașov.

Subscriem, în sfîrșit, opiniei potri
vit căreia este necesar ca Grupul de 
uzine pentru fabricația de rulmenți 
din Brașov să aibă mai mult în a- 
tenție, în scopul ridicării continue 
a nivelului profesional al inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor din 
ambele uzine, al lărgirii orizontului 
lor științific și profesional, crearea 
unui sistem informațional care să 
pună în mod cît mai operativ la dis
poziția tuturor constructorilor de rul
menți noutățile care apar in acest 
domeniu atît în țară cît și peste ho
tare. De asemenea, este imperios 
necesar să se aibă în vedere, într-o 
perspectivă apropiată, și formarea u- 
nor noi cadre calificate, știut fiind că 
atît fabrica bîrlădeană cît și cea bra
șoveană vor avea de îndeplinit sar
cini mult sporite în următorul cinci
nal, că urmează a se crea, totodată, 
o a treia mare fabrică de rulmenți.

Atît nevoile interne cît și cerințele 
sporirii exportului impun fabricii de 
rulmenți bîrlădene o tot mai accen
tuată îmbunătățire a organizării pro
ducției și a muncii, o continuă per
fecționare și modernizare a tehnolo
giilor de fabricație, o superioară va
lorificare a tuturor ideilor novatoare 
valoroase. Este neîndoielnic că, exer- 
citîndu-și tot mai bine funcțiile și 
atribuțiile ce-i revin. Grupul de u- 
zine pentru fabricația de rulmenți 
din Brașov va facilita accelerarea 
acestui prooes. O cer marile sarcini 
care stau, în perspectivă. în fața 
producției autohtone de rulmenți. O 
impune orientarea generală a între
gii noastre industrii spre creșterea 
continuă a eficienței economice a ac
tivității productive.

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii” 

sonală și a familiilor lor pentru cer
titudinea mutării apropiate în apar
tamentele ce le-au fost deja repar
tizate.

Un popas pe șantierele de blocuri- 
din cartierul Someș, un adevărat oră
șel de blocuri ridicat în ultimii ani 
în municipiul Satu-Mare. Inginerul 
Cornel Suma, venit la Satu-Mare de 
la I.C.M. Cluj, ne spune ;

— Ne-am angajat la această sar
cină de mare răspundere și o vom 
îndeplini cu cinste. Cota de partici
pare a I.C.M. Cluj este de 650 apar
tamente, din panouri mari, prefabri
cate, după metoda de execuție nouă 
pe șantierele sătmărene. Stadiul la 
zi ? Este terminată fundația pentru 
6 blocuri, urmînd ca la alte 4 să se 
termine pînă la 10 august. Am mon
tat 25 apartamente și ne străduim să 
realizăm săptămînal 10 apartamente 
pe macara. Primul bloc îl vom preda

Suplimentarea construcțiilor 
de apartamente la Gherla

Planul de construcții de locuințe 
din fondurile statului din acest an 
a fost suplimentat, în ORAȘUL 
GHERLA, cu 80 de apartamente. 
Peste 30 de familii au acceptat ca, 
în locul caselor personale distruse, 
să primească apartamente în bloc, 
care devin proprietate personală. 
Familia lui Teodor Szabo, muncitor 
la Combinatul de industrializare a 
lemnului, a primit un apartament cu 
trei camere.

— Aș vrea, cu acest prilej, să a- 
duc din inimă mulțumirile familiei 
mele partidului și, personal, tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru grija 
pe care ne-o poartă, pentru ajuto
rul dat. Atunci. în acele zile și nopți 
de groază, militarii armatei noastre 
ne-au salvat viața. Acum sîntem a- 
jutați să ne refacem căminele, să ne 
regăsim liniștea, siguranța zilei de 
azi și de mîine.

In același bloc s-a mutat și vădu
va Elza Șindelaru. „Am avut o că
suță modestă, a fost distrusă de ape. 
Sînt bucuroasă că am primit acest 
apartament. Vă închipuiți ce înseam
nă pentru o femeie modestă și ne
căjită ca mine, mamă a patru copii, 
să mă bucur de un asemenea ajutor".

— Eu am stat cu chirie într-o 
casă particulară — ne spune Iiiliu 
Maroti, muncitor la Combinatul de 
industrializare a lemnului. Acum am 
primit un apartament de două ca
mere. Nu voi uita acest ajutor, pe

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Fonduri de milioane 
pentru refacerea locuințelor

De îndată ce apele dezlănțuite s-au 
retras în matca lor, oamenii muncii 
din județul Bistrița-Năsăud au por
nit, îmbărbătați de partid, o aprigă 
muncă pentru repunerea grabnică în 
funcțiune a fabricilor, pentru reface
rea locuințelor, pentru redarea în cir
culație a drumurilor și căilor ferate 
distruse sau avariate. Sus, în munți, 
rînd pe rind, fabricile de cherestea 
au anunțat înlăturarea tuturor defec
țiunilor și intrarea în producție. So
sirea ajutoarelor bănești acordate de 
stat a dat un puternic impuls mun
cii de refacere : din depozite, sinis- 
trații au primit și primesc, în conti
nuare, mari cantități de materiale de 
construcții : ciment, țiglă, cărămizi, 
tablă etc.

La cbnsiliul popular județean,- tov. 
vicepreședinte loan Arcăleanu ne-a 
spus : „Suma totală a ajutoarelor a- 
cordate populației sinistrate pentru 
refacerea sau repararea locuințelor in 
județul nostru este de 6 milioane de 
lei. Cuantumul la care au avut 
dreptul cei în cauză a fpst stabilit 
de către comisii speciale, conduse de 
primarii localităților afectate de inun
dație. în orașul Beclean. majoritatea 
construcțiilor sînt cu fundațiile ter
minate și se lucrează la zidirea pe
reților".

împreună cu tov. vicepreședinte am 
mers la Beclean. Orașul a devenit un 
vast șantier. Pe unui dintre acestea 
se înalță, din fondurile statului, 40

Sighișoara își rescrie istoria
(Urmare din pag. I)

tiere. Firește, se va reveni asupra lor, 
se vor moderniza și ele. Au fost re
făcute pavajul și asfaltul pe o supra
față de peste 10 000 mp. S-au redat 
luminii întinse suprafețe de spații și 
zone verzi. Au fost reparate zece 
poduri (între care, printre primele, 
și istoricul „Pod de lemn" acoperit 
de peste Tirnava). Și, printre picături, 
în rezolvarea atitor probleme gospo- 
dărești-edilitare de mare urgență, a 
fost găsit timp și pentru a da iarăși 
viață serei de flori a orașului, unul 
din izvoarele lui de frumusețe și 
poezie.

în cadrul unui program amplu, 
conceput și urmărit îndeaproape de 
către comitetul municipal de partid 
pentru reașezarea întregii vieți pe 
vechile ei temelii, un loc aparte a 
fost rezervat acțiunii de refacere a 
fondului locativ. Pînă în prezent, da
torită aprovizionării din ce în ce mai 
masive cu materiale de construcții 
(prin depozitele orașului au fost dis
tribuite pînă ieri 245 tone ciment, 
377 000 cărămizi și țigle, 112 tone 
var, 500 mp parchet, cherestea și al
tele). precum și unei acțiuni de 
recuperare și valorificare a unor re
surse locale, AU FOST REPARATE 
APROAPE 440 DE CASE, adică mai 
bine de o treime din numărul imobi
lelor avariate.

Alte însemnate cantități de mate
riale sînt așteptate să sosească in 
aceste zile, considerate, pe bună 
dreptate, decisive în cursa contra- 
cronometru pentru desfășurarea in 

în ritm febril
în septembrie, ceea ce corespunde, da 
altfel, graficului.

Se înserează. Intr-o baracă a con
structorilor de pe șantier se întrunesc, 
intr-o ședință scurtă, operativă; fac
torii de răspundere — reprezentanți 
ai organelor județene și municipale 
de partid și de stat. Tovarășul Ferdi
nand Nagy, secretar al comitetului 
județean de partid, ne Spune că a- 
ceasta e cea mai eficace metodă de 
cunoaștere la zi a cerințelor pe șan
tiere și de înlăturare grabnică, din 
mers, a tuturor greutăților legato de 
aprovizionarea cu materiale, de asi
gurarea șantierelor cu brațe de mun
că. Timpul este presant și nimic nu 
trebuie să dea loc vreunei întîrzieri 
în realizarea marelui volum de con
strucții de locuințe.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

care il voi răsplăti prin muncă mai 
productivă în fabrică, printr-o acti
vitate cetățenească mai bună.

Alte două blocuri, cu 40 de apar
tamente, sînt in stadiul de construc
ție avansată și vor fi date în folo
sință in luna viitoare, iar două noi 
blocuri — la sfîrșitul anului. Toate 
construite din fondurile statului. 
Pînă în prezent, statul a alocat ce
tățenilor Gherlei care au avut de 
suferit de pe urma indundațiilor 
637 200 de lei. In afară de aceasta, se 
construiesc în plus 80 de apartamen
te din fondurile statului. în același 
timp, au fost distribuite mari canti
tăți de materiale la prețuri reduse : 
34 tone de ciment, 32 000 țigle, 
86 tone var, 362 000 cărămizi și 
altele. De asemenea, populația si
nistrată a beneficiat de ajutoare în 
îmbrăcăminte și alimente.

Concomitent cu construcția de lo
cuințe, în orașul Gherla se desfășoa
ră o vastă activitate gospodăresc-e- 
dilitară pentru ștergerea urmelor lă
sate de cele două viituri. Au fost re
făcute 27 de străzi și parcul orașului, 
au fost consolidate digurile de la
Canalul Morii. Pretutindeni se lu
crează intens pentru ștergerea cît
mai grabnică a urmelor lăsate de
puhoaie.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

de apartamente numai pentru sinis- 
trați. Printre viitorii locatari se află 
Ana Lup, cu fetița sa, familia lui 
loan Sitaru, precum și cel trei copii 
rămași orfani de ambii părinți în 
urma dezastrului : Maria, Alexandru 
și Zamfira Hiticaș.

— De viitorul acestor copii — ne 
spunea secretarul comitetului orășe
nesc de partid I. Ardeleanu — avem 
cu toții o grijă deosebită. Acum sînt 
în vacanță în tabere. La începerea 
școlii vor primi, de la stat, bursă și 
locuință în noul bloc. Trebuie să 
crească viguroși, fără a cunoaște lip
surile, să devină oameni de nădejde 
ai socialismului.

în vecinătatea străzii Bistrița, din 
„partea de sus" a Becleanului, un alt 
șantier. Zece case noi sînt în con
strucție, cu fundațiile terminate, lu- 
crindu-se la ridicarea pereților. Prin
tre noii proprietari : loan Suma?, 
care a primit de la stat 25 000 de Iei, 
Vasile Simon, pensionar — 26 000 lei, 
Dumitru Boca — 28 000 de Iei și alții. 
Cu toții au primit, în afară de bani, 
loturi de pămint gratuit. Mai mult 
de 2 milioane de lei au fost acordate 
pînă acum celor din Beclean pentru 
refacerea locuințelor.

Sînt asigurate condițiile ca toate 
familiile sinistrate din orașul Beclean 
să întîmpine iarna la adăpost, în 
casă nouă.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii*

bune condiții a unui mare volum de 
lucrări, prevăzute a fi terminate pînă 
la sfîrșitul andlui.

La consiliul popular municipal, 
Gheorghe Hundorfean, vicepreședinte 
al comitetului executiv, ne relatează 
că recent AU FOST APROBATE 
FONDURI SUPLIMENTARE DIN 
BUGETUL STATULUI PENTRU 
CONSTRUIREA MAI MULTOR 
BLOCURI DE LOCUINȚE ÎNSU- 
MÎND 110 APARTAMENTE. NOILE 
LOCUINȚE, ALĂTURI DE CELE 90 
DE APARTAMENTE PREVĂZUTE 
INIȚIAL IN PLAN, URMEAZĂ SĂ 
FIE DATE ÎN FOLOSINȚĂ FAMI
LIILOR SINISTRATE. Totodată, au 
fost alocate fonduri în valoare de 
peste 1,3 milioane lei pentru re
pararea tuturor celor 186 imobile de 
locuit proprietate de stat, care vor 
fi redate în folosință pînă la finele 
lunii noiembrie.

Eforturi materiale considerabile 
necesită și refacerea rețelei de insti
tuții publice și edificii social-cultu- 
rale ale orașului. Acum, atenția 
este îndreptată asupra șantierelor 
școlare, pentru ca noul an de învăță- 
mint să debuteze sub auspicii nor
male.

În clipa de față, Sighișoara, răvă
șită acum două luni, succesiv, de 
urgia apelor, se străduiește să redo- 
bîndească în toate compartimentele 
vieții ei sociale ritmurile noi cuce
rite în anii construcției socialiste. 
Folosind cu chibzuință ajutorul dat 
de stat, Sighișoara renaște și se reclă
dește, cu ajutorul statului, cu hărni
cia și dirzenia locuitorilor săi.
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în ultimii ani s-au impus aten
ției cititorilor un număr de lucrări 
modeste ca volum (circa 150 de pa
gini), dar atrăgătoare prin natura 
domeniului abordat, prin stilul pre
cumpănitor eseistic, prin formatul 
lor practic, „de buzunar" — înmă
nuncheate in colecția „Mica biblio
tecă etică".

Inițiind această nouă colecție — 
ce apare sub îngrijirea dr. Niculae 
Bellu — Editura științifică și-a 
propus să răspundă unei necesi
tăți reale, stringente a societății 
noastre : promovarea principiilor și 
normelor moralei noi, ca o compo
nentă esențială a procesului vast, 
complex, condus de partid, de dez
voltare a conștiinței socialiste a ma
selor, de educare a acestora în 
spiritul socialismului. S-a avut, tot
odată, în vedere că o asemenea 
colecție ar putea constitui un stimu
lent în plus pentru înșiși autorii 
de lucrări filozofice, invitați — și pe 
această cale — să abordeze feno
menul etic, 
zat la noi.

O privire 
conținutului 
părute pînă 
după părerea 
că această colecție își justifică 
deplin existența în registrul 
mai bogat, mai diferențiat al 
teraturii filozofice românești.

Se profilează tendința pozitivă 
a structura această colecție în func
ție de înseși direcțiile principale în 
care se dezvoltă în prezent etica 
marxistă ca disciplină filozofică : 
istoria moralei și a doctrinelor eti
ce ; fundamentarea gnoseologică și 
analiza logică a judecăților și nor
melor etice ; analiza raportului 
dintre etică și celelalte științe so
ciale ; studiul teoretic aj principii
lor, valorilor și categoriilor moralei 
socialiste ; sociologia moralei.

Astfel, unețe lucrări care au vă
zut lumina tiparului în colecția la 
care ne referim — între care, de 
pildă, „Etica durkheimistă" (de St. 
Stelian) — călăuzesc cititorul în cu
noașterea evoluției concepțiilor eti
ce, a modului cum s-au cristalizat 
diferite categorii și idei în operele 
unor filozofi din diferite epoci isto
rice — unii dintre ei creatori de 
curente, de școli de gîndire.

Atrag în mod justificat atenția 
volumele ce se disting prin actua
litatea temelor abordate. Lucrări ca 
„Datorie etică" (de I. Grigorașj, 
„Etica cercetării științifice" (de V. 
Săhleanu), „Etica medicală" (de Gh. 
Brătescu) .„Axiologie și etică" 
N. Kallds, A. Roth), surprind 
namica constituirii și afirmării va
lorilor etice în diferite comparti
mente ale vieții noastre sociale. 
Faptul că oferă modele de compor
tare în conformitate cu normele 
fundamentale ale moralei socialiste 
conferă acestor lucrări și o certă 
valoare practică.

Dînd o imagine sintetică asupra 
fundamentelor unor curente de gin- 
dire, concepții etice nemarxiste de 
mai largă circulație în lumea con
temporană, unele lucrări — ca, de 
exemplu : „Existențialismul francez 
și problemele eticii" (de D. Ghișe) 
— îl ajuSi în mod real pe cititor să 
descifreze atît limitele, caracterul 
inoperant al normelor și idealurilor 
etice pe care asemenea curente le 
afirmă, cît și elementele demne de 
reținut aduse de ele în investigarea 
fenomenului moral. Unei critici a- 
profundate, științific argumentate 
este supusă etica neotomistă, —în 
lucrarea semnată de L. Miroș — ex
presie pregnantă a neputinței fun-
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Recent, în librării, sub îngriji
rea Editurii tehnice, a apărut lu
crarea „Matematici pentru econo
miști", volumul II, de I. Craiu, Gh. 
Mihoc și V. Craiu. în primul vo
lum. au fost expuse problema ge
nerală a programării liniare și ele
mentele de matematică necesare 
pentru înțelegerea ei : algebra li
niară și geometria analitică. Dar a- 
cea9tă metodă matematică nu este 
singura de care are nevoie econo
mistul ce își desfășoară activitatea 
în confruntarea cu problemele, din 
ce în ce mai complexe, ridicate de 
producție. înainte de orice, econo
mistul modern este un statistician. 
Scopul volumului II al lucrării este 
tocmai de a-1 înarma pe economist 
cu metodele de lucru ale statisticii.

Prima parte a cărții conține ele
mente de teoria mulțimilor și ope
rațiile cu mulțimi. Se expun inte
gralele Riemann, Lebesque, Stielt
jes, care constituie fundamentul stu
diului valorilor medii. Pentru econo
miștii dornici să cunoască, mai în
deaproape, metodele teoriei probabi
lităților, sînt expuse și unele no
țiuni din teoria măsurii. Lucrarea 
continuă cu o expunere sumară a 
teoriei probabilităților. Ultima 
parte a cărții se referă la statis
tica matematică — prezentată in 
vederea expunerii aplicațiilor sale 
în economie.

Această lucrare pentru economiști 
introduce pentru prima oară me
todele matematice moderne în eco
nomie, păstrînd totuși o prezentare 
accesibilă. Ea constituie un sprijin 
prețios pentru toți economiștii care 
doresc să-și îmbogățească pregăti
rea cu cunoștințe valoroase, extrem 
de necesare activității lor zilnice, 
desfășurării unei munci de înaltă 
calitate.

D. M.

ciare a filozofiei burgheze contem
porane de a se apropia de realita
te, de a găsi soluții pentru rezol
varea acutelor probleme — inclu
siv etice — ale societății capita
liste.

Reliefînd reușitele colecției, obser
văm, insă, că s-ar cuveni o mai 
pregnantă prezență, în tematica ei 
generală, a lucrărilor consacrate 
analizei problemelor specifice, de
finitorii ale moralei socialiste. Abor
darea unor teme ca : principiul mo
ral al atitudinii socialiste față de 
muncă, al disciplinei socialiste a 
muncii, principiul colectivismului, 
normele de conviețuire socială în 
societatea noastră, umanismul so
cialist ca principiu fundamental al 
eticii noi, morala socialistă a vieții 
de familie — dezbaterea nuanțată a 
conținutului unor categorii etice cum 
sînt : binele, libertatea, sincerita
tea, fericirea, progresul moral ar 
trebui să stea mai mult în atenția 
editurii, ca și a autorilor de lucrări 
pentru această colecție. în acest fel. 
țelurile colecției ar fi mai bine 
atinse.

Nu ar trebui scăpat din vedere 
nici faptul că în procesul complex, 
sinuos de afirmare a principiilor 
moralei socialiste, trebuie înfrînte 
încă însemnate influențe burgheze 
în modul de a gîndi, a trăi și a 
munci al unor oameni. Sînt aștep
tate, de aceea, și lucrări care să 
servească acest proces.

Mulîndu-și continuu preocupările 
pe exigențele tot mai înalte ale ac
tualei etape de dezvoltare a socie
tății noastre, îngrijindu-se de apa
riția cît mai ritmică a lucrărilor din 
această colecție — Editura științifi
că va putea oferi cititorilor unma- 

faptic bogat, apt 
și modele valo- 
morală socialistă.

că va putea oferi 
terial teoretic și 
să sugereze idei 
roase de conduită

Gh. ZAMFIR

EDITURA POLITICA
Gh. Tuțui, Coțofană Paras- 
chiv : „SINDICATELE DIN 
ROMANIA ÎN ANII REVO
LUȚIEI POPULARE"

George Antoniu, Marin Popa, 
Ștefan Daneș : „CODUL PE
NAL PE ÎNȚELESUL TUTU
ROR"
* • * „FEMEIA — SALARIA
TA, SOȚIE, MAMA"
• • • „BAZELE PSIHOPE- 
DAGOGICE ALE ACTIVI
TĂȚII PIONIEREȘTI"

N. S. Stănescu : „COMERȚ ȘI 
DEZVOLTARE"

Marcel Breazu : DIALOGURI 
DESPRE ARTA"

Carol Roman : „MĂRTURII 
DESPRE TINERI ȘI TINE
REȚE"

Atanasie Toma : „ÎN NUME
LE LEGII"

Oszkar Betlen : „VIAȚA PE 
PAMINTUL MORȚII"

Erich von Dăniken : „AMIN
TIRI DESPRE VIITOR"

Andre Maurois : „ISTORIA 
ANGLIEI, vol. I și II.

O. HAN

Studiile istorice din România au 
cunoscut după 1944, și îndeosebi in 
ultimul deceniu, o remarcabilă dez
voltare : ele au sporit an de an, evi
dențiind fertilitatea deosebită a 
cercetărilor așezate pe temelia trai
nică a concepției materialismului 
istoric. Cu atit mai firească a apă
rut nevoia unei ample bibliografii, 
menită să prezinte cercetătorului, 
profesorului și oricărui cititor iubi
tor al trecutului, ce s-a realizat în 
știința istorică in ultimii 25 de ani. 
Lucrare necesară și datorită faptu
lui că revistele de specialitate 
nu cuprind permanent în pa
ginile lor — cum ar fi de așteptat 
— o bibliografie sistematică, la zi, 
pe sectoare, a științei istorice din 
România. Este ceea ce a realizat în 
foarte bune condiții recenta lu
crare a cercetătorului dr. Robert 
Deutsch*).

Efortul investigației este exprimat, 
pentru intervalul 1944—1969 inclu
siv, în cele 8 045 trimiteri incluzînd 
totalitatea volumelor apărute, pre
cum și studiile și articolele extrase 
din circa 100 reviste de specialitate, 
editate în răstimpul amintit.

Sînt înfățișate toate etapele isto
riei României (6 733 trimiteri) — 
epoca veche, evul mediu, epo
cile modernă șl contemporană — 
apoi istoria artelor și arheologia, 
arhivistică, paleografia, epigrăfia, 
numismatica, sigilografia, heraldica, 
muzeografia, etnografia. Cercetarea 
istorică este prezentată, astfel, în 
toată diversitatea, complexitatea și

interdependența diferitelor el sec
toare.

întregul material este riguros gru
pat, pe criterii științifice. în princi
pal a fost adoptată ordinea cronolo
gică inversă a aparițiilor, criteriu 
direct util, deoarece prezintă cerce
tătorului cele mai recente lucrări 
din care unele, de regulă, însumea
ză și concluziile anterioare. De la 
caz la caz au fost folosite și cele
lalte modalități de grupare.

Cercetătorul care abordează o 
temă nouă, profesorul doritor a ve
rifica sau a cunoaște stadiul unei 
probleme, studentul ce-și propune să 
dezvolte un subiect de seminar, ori
cine este interesat în studiul unei 
probleme de istorie a patriei află 
în cîteva minute răspunsurile și 
poate începe’ investigarea propriu- 
zisă. Este o economie de timp, în
tr-un fel o sporire a eficienței mun
cii de cercetare.

Instrument de lucru indispensabil, 
volumul „Istoricii și știința istorică 
din România 1944—1969, reprezin
tă o certă reușită editorială.

dr. Dinu C. GIURESCU

Culegerea cu acest titlu — re
cent apărută în Editura politică 
— își propune să dezbată une
le dintre cele mai importante și 
mai actuale probleme ale mo
ralei comuniste, prin prisma 
realităților sociale din țara 
noastră. Conferind cărții un ca
racter de dezbatere deschisă, au
torii abordează aspecte majore 
ale promovării eticii noi în ac
tivitatea profesională, în viața 
obștească și în familie, formele 
de manifestare și eficiența 
fluenței exercitate de opinia 
blică, rolul și răspunderea 
muniștilor ca promotori ai
lor mai înalte idealuri morale.

Volumul — care apare con
comitent și într-o ediție în lim
ba maghiară — se adresează 
lectorilor, propagandiștilor și 
cursanților învățămîntului de 
partid, cadrelor didactice, stu
denților, precum și tuturor ce
lor ce doresc să adîncească cu
noașterea problematicii etice 
fundamentale a societății noas
tre.
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UNIVERSALĂ

Interesul pe care îl 
suscită corespondența 
lui Tudor Vianu 
pășește sfera 
documentară, a 
piei mărturii de via
ță sau de activitate 
creatoare, avînd, 
semnificația 
idei și atitudini, gîn- 
duri și simțăminte, 
prin tonifianta lor 
forță de înrîurire o 
valoare exemplară. A- 
ceste pagini de cores
pondență oferă pre
țioase indicii asupra 
a ceea ce constituia 
portretul interior 
marelui cărturar, 
e vorba însă de 
portret static, 
tiv fixat, ci de 
proces 
pilduitor 
știința 
responsabilă care 
vegheat și 
nat, de cristalizare a 
unui profil moral și 
spiritual.

Ceea ce 
nează de la 
în cazul 
ternice 
— fapt 
din anii 
ai formației sale 
telectuale, despre care 
ne informează suges
tiv corespondența — e 
acordul desăvîrșit, din
tre ființa morală a 
omului, de o aleasă 
probitate, modestie, 
sinceritate și conștiin
ța atît de severă, de 
exigentă cu sine a 
creatorului, însuflețit 
nu numai de gîndul 
propriei afirmări dar 
si de acela al datoriei 
fată de cultura po
porului nostru. „Cred 
că nici unul dintre co
legii mei de generație 
care lucrează 
b’icistică sau 
gătesc nentru 
savantă — se 
cu matură convingere
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•) Istoricii și știința istorică din 
România 1944—1969, București, Edi
tura științifică, 1970.

THOMAS MANN

„DOCTOR FAUSTUS'-
EDITURA 

ACADEMIEI

Sub redacția lui Miron Con
stantinescu : „PROCESUL DE 
URBANIZARE DIN ZONA 
SLATINA-OLT".
Andrei Petre : „SOCIOLOGIA 
GENERALA", ed. II.
D. Prodan : „URBARIILE 
ȚARII FĂGĂRAȘULUI", voi. 
II.

EDITURA 
ENCICLOPEDICA

P. A. Mihăilescu : „ARTA 
PRIMITIVA - UN UNIVERS 
FASCINANT",

EDITURA MEDICALA

C. Gh. Dimitriu : „INTOXI
CAȚIILE ACUTE".
Sub redacția lui V. L. Bolo- 
ga : „ISTORIA MEDICINII 
UNIVERSALE".
Marcela Zamfirescu-Gheor- 
ghiu „IZOENZIMELE IN PA
TOLOGIE".

DE ARTĂ

„Dălți

spre uncie 
estetice", 

„scrise 
de 

de atelier", 
stînd lucrurile,

Volumul recent a- 
părut. la Editura Mi
nerva, nu este al unui 
scriitor profesionist și 
cu atît mai puțin al 
unui istoric de artă. 
„Cartea de față, măr
turisește autorul, a- 
parținc unui sculptor". 
Scrierile .sale s-au ivit 
din „situația mea de 
sculptor care, prin 
munca lui specifică, e 
înclinat 
preferințe
paginile fiind 
dintr-un surplus 
energie 
Așa 
publicistica lui O. Han 
se așează în prelun
girea operei sale 
sculptor făeind 
transpară, de data a- 
ceasta în cuvinte, pro
blemele evident su
biective ale atelierului.

într-o primă sec
țiune a cărții — 
DĂLȚI ȘI PENSULE 
— autorul adună nu
meroase cronici de 
expoziție, articole teo
retice, luări de atitu
dine. Poziția sa 
în mod declarat, 
celuia care are o 
ră, un argument 
terial și spiritual 
în stare să-i 
încercările de teoreti
zare. „Sculptura, no
tează artistul, are mi
siunea de a lăsa sem
ne durabile ale exis
tenței unui popor, ale

de 
să

este, 
a a- 
ope- 
ma- 
cert, 

acopere

și pensule
idealului de 
tr-o epocă 
intră ca o 
lanțul istoriei" ,

Rodul unei preocu
pări de durată, volu
mul e plin de variate 
ecouri din orizontul 
artei moderne. E ușor 
de observat că autorul 
se apropie, cu un efort 
de înțelegere de im
presionism, rămînîn- 
du-i exterioare orien
tări ulterioare cum ar 
fi cubismul sau ab
stracționismul. Din 
perspectiva programu
lui său de atelier au
torul respinge cu ho- 
tărîre aceste curente. 
„Abstracționismul, e 
de părere O. Han, este 
o sfidare a 
și a omului, 
zultatul unui 
firm plastic 
de elementele solide 
ale meșteșugului". Sin
gura construcție pe 
care, definitiv fixat in 
părerile sale, o accep
tă este aceea care res
pectă legile matema
ticii, ale arhitecturii, a 
semnului cu un cores
pondent real.

Secțiunea a doua a 
cărții — MEMORII — 
are un vădit caracter 
autobiografic, sculpto
rul rememorîndu-și 
anii de formație, pe
rioada cît a fost pro-

viață în- 
nouă, ce 
verigă in

realitățil 
este re- 
ochi in

și lipsit

fesor la Școala 
Belle Arte, 
activitatea 
celor patru 
Tonitza, Ștefan Dumi
trescu, O. Han). In 
ultima parte a cule
gerii sale — POR
TRETE — autorul rea
lizează prezentarea 
unui mare număr de 
oameni de cultură pe 
care i-a cunoscut. De 
multe ori, în aceste 
pagini, autorul este 
nu numai un partici
pant efectiv la desti
nul contemporanilor 
dar și un scriitor capa
bil să rețină detalii, 
caractere, gesturi, din
colo chiar de opțiunile 
sale. Personalități din 
cele mai diferite — de 
la Nicolae Iorga, Pâr- 
van, Brâncuși, Urmuz, 
Goga, Blaga, Gib Mi- 
hăescu, Vianu pînă la 
Maria Tănase sau 
ricaturistul Găină 
sînt înfățișate fie 
semnificația unei 
tîmplări oarecare, 
dintr-o privire 
cuprinzătoare.
mul este completat cu 
cîteva ilustrații după 
operele sculptorului și 
cu o selecție din co
respondența celor por
tretizați, ceea ce face 
să sporească interesul 
și dimensiunea docu
mentară a cărții.

de 
evocînd 

Grupului 
(Sirato,

ca-

in 
în- 
fie 

mai 
Volu-

Constantin PRUT

Doi scriitori de finețea și acura
tețea limbajului artistic, de scrupu- 
lozitatea lui Eugen Barbu și Andrei 
Ion Deleanu au realizat in urmă cu 
cițiva ani versiunea românească a 
romanului lui Thomas Mann. Doc
tor Faustus, apărut recent în cea de 
a doua ediție la Editura muzicală a 
Uniunii compozitorilor. în substanța 
ei literară, traducerea gște remarca-; 
bilă 4 ea merită să fie consultată 
chiar de un bun cunoscător al tex
tului german, pentru valoarea in
terpretărilor și adincimea noutăților 
de limbaj. Fără îndoială, într-o li
teratură atît de mult îmbogățită 
prin traduceri ca a noastră. Doctor 
Faustus reprezintă una din izbînzile 
cele mai sigure în tentativa de a cu
prinde în echivalențe românești 
toată neliniștea sufletului european 
dintr-o anumită epocă istorică.

Romanul lui Thomas Mann a 
scris în condițiile cunoscute și 
loarea lui este în primul rînd
reprezentativă pentru conștiința 
germană a primei jumătăți de se
col XX. Criza artistică la care se 
referă i?Tsă autorul lui Doctor Fa
ustus privește arta actuală într-un 
mod semnificativ, și nu este lipsit 
de interes să cercetăm chiar această 
operă din perspectiva ei necruță
toare. în timpul primei discuții a 
diavolului cu Adrian, în Capitolul 
XXV, Mefisto spune la un moment 
dat : „Dificultățile prohibitive ale o- 
perei zac adine in ea insăși. Mișca
rea istorică a materialului muzical 
s-a intors împotriva operei mulțu
mită de sine. Ea se sfrijește cu 
timpul, disprețuiește extinderea in 
timp, care e dimensiunea operei 
muzicale, și-1 lasă gol. Nu din nepu
tință, nu din incapacitatea de a crea

fost 
va- 
una

forme. Ci dintr-un inexorabil impe
rativ al densității care interzice tot 
ce-i de prisos, neagă fraza, zdro
bește ornamentul, se ridică împo
triva expansiunii in timp, forma de 
viață a operei". Cuvintele de mai sus 
privesc în egală măsură literatura 
de la romantism încoace. Setea de 
semnificații începe să excludă din 
roman elementul cu valoare pur ar
tistică, așa-zisul spectacol al lu
mii. care făcea deliciul scriitorului 
tradițional. Thomas Mann, de pil
dă, chiar în Doctor Faustus, va 
sublinia cu ostentație sensurile, fără 
a mai păstra forma lor de mani
festare originară. Opera nu se mai 
manifestă în timp, prin evenimente, 
episoade etc., care să aibă o anu
mită finalitate, dar care să trăiască 
si viața lor estetică din plin. A- 
junge să o poți rezuma într-o dis
cuție sau să o relatezi ca pe o suc
cesiune de probleme teoretice. Așa 
se justifică apariția naratorului în
tre scriitor și cititor, a lui Serenus 
Zeitblom, un artificiu care din 
punct de vedere estetic măsoară 
neîncrederea pe care romancierul 
incepe să o aibă în posibilitatea sa 
de a crea în roman toată vigoarea 
și plenitudinea unei adevărate 
opere de artă. Doctor Faustus este 
un roman despre Adrian Lever- 
kiihn, nu romanul lui Adrian Le- 
verkiihn, o condiție atenuată și plină 
de tragism. Ea întărește însă măre
ția acestei cărți, una dintre cele 
mai mari ale literaturii moderne.

Aurel Drago; MUNTEANU

EDITURA 
MIHAI EMINESCU

• Ionel Teodoreanu : „LORE
LEI" (colecția „Romanul de 
dragoste").

• Guy de Maupassant : O VIA
ȚĂ" (colecția „Romanul de 
dragoste").
Grette Tartler : „APA VIE". 
Prosper Merimăe : „CAR
MEN" (colecția „Romanul de 
dragoste).
Domnița Văduva : „PEISAJE" 
(poezii).
Darie Novăceanu : „TEHNI
CA UMBREI" (poeme).
Victoria Ana Tăușanu : „CA
THARSIS".
Ioana Bantaș : „VERTEBRA 
LUI YORICK".
Barbu Cioculescu î „MEDIA 
LUNA" (versuri).

o

EDITURA MINERVA
Petre Ispirescu : „LUPUL 
PÎRCALAB" (snoave și zică- 
tori populare).
M. Blecher : „ÎNTiMPLARI 
DIN IREALITATEA IME
DIATA. INIMI CICATRI
ZATE".
Pompiliu Constantinescu : 
„SCRIERI" (voi. 4). Ediție în
grijită de Constanta Constan
tinescu.
D. Stăncescu : „SORA SOA
RELUI".

„REVISTE LITERARE 
ROMANEȘTI DIN SECOLUL 
AL XIX-îea“.

EDITURA ALBATROS
Teodor Vîrgolici : 
I. CARAGIALE" 
nografie).
Cecilia Dudu : 
„TREI STELE".

„MATEIU
(micromo-

„CONIAC

P.S. Această a doua ediție din 
Doctor Faustus a apărut in con
diții improprii față de impor
tanța cărții și a versiunii sale 
românești. Există atitea greșeli 
de tipar, dintre care unele se 
transformă in erori de ortogra
fiere, involuntare desigur, incit 
nu poți să eviți întrebarea asu
pra scrupulelor de ordin literar 
ale editurii.

lui Ibrăileanu — nu-și 
mai închipuiesc mun
ca lor în afară de via
ța națiunii". In con
tribuția științifică a- 
dusâ culturii poporu
lui. Tudor Vianu ve
dea „acel singur și 
modest bun care ră- 
mîne în definitiv țin
ta noastră cea mai de 
seamă". Și acest crez 
i-a stimulat și diriguit 
permanent activitatea, 
de la început intensă, 
laborioasă, fundată pe 
o solidă cultură cla
sică și pe respectul 
profund, comprehen
siv față de valorile u- 
manității.

A da „rost vieții", 
a o împlini cît mai 
deplin era dezideratul 
arzător al tînărului de 
odinioară, 
că aceasta implică cu 
necesitate 
tine însuți, cu 
ția spiritului", munca 
perseverentă care 
„împiedică pe om să 
cadă sub sine". De 
altfel, mult mai tîr- 
ziu, cînd experiența 
creatoare și maturita
tea spiritului dădeau 
un prestigiu deosebit 
personalității sale, Tu
dor Vianu găsea nu 
numai răgazul dar și 
tonul adecvat, amical 
aproape, de a se a- 
dresa unui tînăr, îm- 
părtășindu-i cu înțe
leaptă simplitate cre
zul și imboldul 
prîei sale vieți : 
rămîi mereu 
astfel îneît 
treacă nici

conștient

lupta cu
„iner

pro- 
„să 

activ, 
să nu 

o clipă 
fără folos nentru for
mația d-tale“. 
menea îndemnuri 
încurajări le 
nu o dată în 
pondența sa, 
mînd preocuparea 
siduă a T.——<
pentru formația inte
lectuală a celor mai

Ase-
Și 

aflăm 
cores- 
expri- 

a- 
Profesorului

tineri. E numai un 
aspect atestînd marea 
sa generozitate și o- 
nestitate, mult mai 
felurit și elocvent 
ilustrate de paginile 
corespondenței.

O asemenea con
știință morală nu pu
tea rămine insensibilă 
la marile convulsii ale 
epocii sale, care a cu
noscut ororile a două 
conflagrații mondiale. 
Cel pentru care nu
mele lui Winckelman, 
Goethe, Holderlin a- 
veau o sacră rezonan
ță își mărturisea pes; 
te ani stupoarea și 
șocul profund resimțit 
în timpul războiului 
nazist : „Cum a fost 
aceasta cu putință ? 
Acest dispreț față de 
om, această infatuare, 
acest hybris monstruos 
mă umpleau de mi
rare și de spaimă și 
mă făceau să repun 
în discuție bazele în
seși ale întregii mele 
organizări morale !“.

în perfectă conso
nanță cu vocația sa 
umanistă, pledoariile 
lui Tudor Vianu în 
spiritul păcii, al or
dinii sociale, pentru 
extirparea arsenalelor 
atomice ce constituie 
o amenințare 
zontul lumii 
porane — pe 
asemenea Ie 
corespondența
în evidență atitudinea 
sa consecvent progre
sistă.

Turnînd în litera ti
parului aceste impre
sionante file de cores
pondență, editura MI
NERVA a adus un în
dreptățit omagiu per
sonalității Iui Tudor 
Vianu. împlinind un 
veritabil act de cul
tură.

la ori- 
contem- 
care de 
conține 
— scot

Adrian ANGHELESCU

IONEL TEODOREANU:

„La porțile nopții?//

Intrat în conștiința 
cititorilor ca autor al 
paginilor de un lirism 
dens, culminînd în „La 
Medeleni", Ionel Teo- 
doreanu a 
adîncurile 
creator 
poetice 
mai ales, 
rațiile repezi ale deli
catelor „Jucării pen
tru Lili", apărute In 
1919. Dacă în ceea ce 
privește opera sa ti
părită anterior există 
un consens unanim al 
criticii în a-i recu
noaște lirismul ardent, 
cu tonalități cind 
frenetice și exuberan
te, cind grave și me
ditative, asupra poe
melor din „La porțile 
nopții", scrise în 
preajma ivirii acelei 
umbre a „marelui oc- 
tombrie-n galop cu 
iatagan de aur", 
mentariile sînt mult 
mai puțin numeroase. 
Apărute repent în E- 
ditura „Minerva" sub 
îngrijirea soției, poe- 
ta Ștefana Velisar 
Teodoreanu, poemele 
acestea postume tind 
să reconstituie în di
mensiuni mai exacte 
personalitatea unui 
autor unilateral re
ceptat, prezentînd la 
un nivel artistic rele
vat rezultatele unor 
decantări poetice pe
trecute la o vîrstă 
matură și reflexivă.

Expresie a căutări
lor si descoperirilor 
de sine, poeziile din 
acest volum stau sub 
semnul unei lucidități

păstrat în 
eului său 
virtualități 

întrevăzute, 
din fulgu-

co-

superioare, împărtăși
tă printr-un timbru 
de o tonalitate confe- 
sivă care sporește o 

acută, 
cîteva 

do-

sensibilitate 
propulsată de 
mituri, între ele 
minante fiind cele ale 
reîntoarcerii la vîrsta 
nostalgiilor și cando- 
rilor infantile, ale tre
cerii ireversibile a 
timpului, ale integrării 
firești în marele ritm 
al naturii și cel al soli- 

. tudinii. Dacă tonul 
confesiunii este în ge
neral grav, învăluitor 
și melancolic, nu-imai 
puțin adevărat că ade
sea el cedează locul 
cadențelor energice, 
solare și exuberante. 
Versurile sînt nutrite 
de farmecul nostalgic 
al rememorărilor, al 
incursiunilor în trecut, 
țelul lor implicit fiind 
acela de a realiza o 
retrospectivă biogra
fică.

Intre lirismul nos
talgic și reflexivitatea 
răvășitoare din 
împărat" și ‘____
entuziastă a vieții, 
freamătului 
„Tumult" și 
simfonic al 
zilelor noastre" : („în 
dimineața aceasta a 
zilei de lucru / — Luni, 
marți : orișicare — / 
Clădită pe piatră, oțel, 
asfalt și beton, / Cu 
clamori de ziare, sire
ne de fabrici, roți și 
claxoane / Și rotative 
duruitoare... / Cu 
mie de trimbițe 
buza de jar / Și cres
te de roșii cocoși, /

ȘTIINȚIFICĂ

„Eu- 
clamarea 

a 
ei din 

„Poem 
orașului

o 
in

Pojar tn delir al di
mineții, / Cuvînt pes
te vinturi : / Slavă la 
toți pe aceste grase 
păminturl ! / Șl iar 
slavă vieții !) drumul 
poetic șerpuiește ni
ciodată iluzoriu.

Teodoreanu din a- 
ceste versuri inedite, 
păstrîndu-și fastuoa
sele ornamente meta
forice, ni se dezvăluie 
ca un creator aflat la 
răscrucea dintre ro
mantism (înțeles ca o 
stare de suflet), cla
sicism lucid și pon
derat și simbolism no
vator, dominat de ac
centele unor Rimbaud 
și Verhaeren. Desigur, 
prin structură și ele
ment anecdotic, poe
ziile acestea amintesc 
evocarea nostalgică a 
„Uliței copilăriei" din 
volumul ce l-a consa
crat, configurînd ca și 
aceea datele unei fi
rești deveniri.

Dăruit cu „puterea 
vorbei de aur" pe care 
o evocă în „Noaptea 
omului", poetul din a- 
cest volum de o in
contestabilă valoare și 
utilitate (în ciuda 
discursivismului și re
torismului care le mi
nează) se înscrie în 
conștiința cititorilor ca 
un exemplu grăitor al 
unei vocații poetice 
întoarsă la matca 
rismului originar, 
unei sensibilități 
creator autentic.

re- 
li- 
al 
de

loan ADAM

I. AGÎRBICEANU si I. M. POPESCU

JJ

Acum 21 de ani, fizi
cianul francez prof. Al
fred Kastler, 
Premiului 
elaborarea 
optice în 
hertziană. 
re experimentală avea să 
se producă în anul 1952. 
în esență, noile,metode au 
permis obținerea unor in
formații foarte prețioase 
asupra structurii atomice, 
mai ales în legătură cu 
nivelele de energie ale 
atomilor și nucleelor. Tot
odată, s-au descoperit și 
clarificat unele proprietăți 
foarte importante ale in- 
teracției dintre atomi și 
cîmpurile de radiații 
(electromagnetice). Cerce
tările legate de aplicarea 
acestor metode 
voltat, după 1950—1952, 
într-un mare 
țări, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., R. F. a Germaniei, 
România, Polonia și altele.

Preocuparea pentru me

laureat al 
Nobel, începea 
unor metode 
spectroscopia 

Prima realiza-

s-au dez-

număr de

todele spectroscopiei her- 
tziene s-a concretizat, ;n 
țara noastră, începînd din 
1957, prin cercetările ini
țiate de prof. dr. doc. Ion 
Agîrbiceanu. Din aceste 
cercetări, au rezultat, în 
anii 1961—1962, cele dintîi 
instalații laser românești, 
la numai un an și jumă
tate după ce primul laser 
din lume a fost pus in 
funcțiune. De altfel, tre
buie arătat că metodele 
respective sînt de o uti
litate esențială pentru cei 
care se preocupă de ra
diația laser și aplicațiile 
acesteia.

Monografia elaborată de 
prof. dr. doc. Ion Agîrbi
ceanu și dr. 
se înscrie în 
al activității 
fășurate în 
niu, sub îndrumarea di
rectă a autorilor, la Insti
tutul de fizică atomică și 
la catedra de fizică a 
Institutului politehnic din

Ion Popescu 
cadrul firesc 
rodnice des- 
acest dome-

București. Ea se situează 
printre lucrările, puține 
la număr în întreaga 
lume, care înmănunchea
ză într-o sinteză cuprin
zătoare principiile, aplica
țiile și rezultatele obținu
te prin utilizarea metode
lor spectroscopiei hertzie
ne. Pe parcursul celor 6 
capitole, cititorul face cu
noștință, pe rînd, cu isto
ricul problemei, principa
lele metode ale spectro
scopiei hertziene, interac- 
ția magnetică și electrică 
a atomilor cu cîmpurile 
externe, 
nexă J în uum, ne buh 
înfățișate multiplele apli
cații ale 
în fizică, 
domenii tehnice, aplicații 
dintre care amintim de
clanșarea laserului în sta
re solidă, magnetometrele 
destinate măsurătorilor de 
cîmpuri magnetice slabe 
(pe Pămînt și în Cosmos), 
ceasurile atomice realiza
te pe bază de pompaj op-

aparatura co
final, ne sînt

acestor metode 
chimie și alte

Republicii 
România.

Socia- 
Ea se

ție și, în sfîrșit, utilizarea 
metodelor spectroscopiei 
hertziene în cinetica chi
mică.

Bazată pe un volum 
bibliografic foarte mare 
și pe experiența de peste 
13 ani a autorilor în acest 
domeniu, lucrarea consti
tuie și un succes incontes
tabil al Editurii Acade
miei 
liste
adresează, deopotrivă, 
specialiștilor din fizică și 
chimie, electronică și alte 
domenii, cit și studenților 
din ultimii ani ai facul
tăților de profil de la uni
versități și Institute poli
tehnice.

Se cuvine, în încheiere, 
să ne exprimăm satisfac
ția pentru ținuta redac
țională îngrijită și pentru 
stilul modern de editare, 
cu indexuri alfabetice de 
termeni folosiți și autori 
consultați.

Conf. dr. Ion MTNZATU
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Adunare consacrată 
celei de a 43 a aniversări a armatei 

populare chineze de eliberare
Joi după-amiază, la Casa Centrală 

a Armatei din Capitală, a avut loc 
adunarea consacrată celei de-a 43-a 
aniversări a armatei populare chi
neze de eliberare. La festivitate, au 
participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate și secre

tar al Consiliului Politic Superior, 
care a rostit un cuvint de salut.

Atașatul militar, aero și naval al 
R.P. Chineze la București, Lin Cien, 
a evocat drumul de luptă străbătut 
de armata populară chineză de eli
berare in cei 43 de ani de existență.

Participanții la festivitate au vizio
nat un film artistic, producție a stu
diourilor chineze, și o fotoexpoziție 
cu aspecte din viața și activitatea 
militarilor chinezi.

(Agerpres)

UN NOU CONCURS DE ADMITERE
ÎN LICEELE DE SPECIALITATE

Ministerul Invățămintului anunță 
că la următoarele licee de specialitate 
se va ține un nou concurs de admi
tere, în perioada 1—10 septembrie, 
pentru ocuparea locurilor rămase li
bere la învățămînt de zi : Liceele 
industriale: construcții de mașini 
Satu-Mare ; miniere Baia Mare, Pe
troșani, Deva ; chimie Făgăraș, Iași ; 
transporturi Cluj ; industria ușoară 
București ; industria alimentară Si
biu, Galați ; industria lemnului 
Curtea de Argeș ; construcții Craiova, 
Oradea, Constanța, Baia Mare, Tîrgu- 
Mureș, Slatina ; Liceele agricole Blaj, 
Ar ;d, Lipova, Curtea de Argeș, Ora- 
dt_, Bistrița, Brăila, Rîmnicu-Sărat, 
Buzău, Turda, Agigea, Palas, Poarta 
Albă, Malu-Mare, Calafat, Craiova 
nr. 2, Tecuci, Odorhel, Geoagiu, Că
lărași, Podul Iloaiei, Iași, Dragomi- 
rești, Fundulea, Brănești, Tîrgu-Mu- 
reș, Gurghiu, Ion Ionescu de la Brad,

Roman, Caracal, Slatina, Șimleul Sil- 
vaniei, Livada, Sibiu, Dumbrăveni, 
Fălticeni, Rădăuți, Alexandria, Huși, 
Mizil ; Liceele economice Brașov nr. 
2, Baia Mare, Iași, Pitești, Tîrgoviște, 
Craiova, Galați, Tîrgu-Jiu, Odorhei, 
Orăștie, Giurgiu, Tirgu-Mureș, Slati
na, Satu-Mare, Șimleul Silvaniei, Su
ceava, Focșani.

înscrierile se fac In perioada 15—30 
august.

Totodată se reamintește că în pe
rioada 1—10 septembrie au loc exa
mene de admitere și pentru învăță- 
mintul seral și fără frecvență. Lista 
liceelor de specialitate la care se or
ganizează învățămînt seral și fără 
frecvență este publicată în îndrumă
torul pentru admiterea In liceele de 
specialitate, care poate fi consultat la 
oricare școală generală sau liceu de 
specialitate.

Cinstirea tinerilor 
români

care au participat 
la ZAFRA cubaneză

Brigada de tineri tehnicieni „23 Au- 
gust-România“, care s-a întors recent 
din Cuba — unde alături de poporul 
acestei țări a luat parte la campania 
de recoltare a trestiei de zahăr — 
s-a întîlnit joi după-amiază la Ate
neul tineretului din Capitală, cu tineri 
din uzjnele șl întreprinderile bucu
re ștene.

Cu acest prilej, Dumitru Gheorghi- 
șan, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., a felicitat 
pe cei 33 de membri ai brigăzii pen
tru munca entuziastă depusă în 
cadrul ZAFREI cubaneze. în cuvîn- 
tul său, Radu Gheorghe, comandan
tul brigăzii, a împărtășit apoi impre
sii despre modul de desfășurare a 
campaniei de recoltare a trestiei de 
zahăr, despre abnegația cu care luptă 
poporul cubanez pentru mersul înain
te al țării sale.

în încheierea întîlnirii, Traian Ște- 
fănescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., a înmînat 
membrilor brigăzii „23 August-Româ- 
nia“. Diploma de onoare a Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului Co
munist, acordată pentru conștiincio
zitatea cu care și-au îndeplinit misiu
nea. El a evidențiat, de asemenea, 
contribuția studenților cubanezi, care 
se pregătesc în instituții românești de 
învățămînt superior în brigăzile stu
dențești de muncă voluntară ce lu
crează în vacanță pe diferite șantie
re din țara noastră.

La manifestare au asistat repre
zentanți ai Ambasadei Cubei la Bucu
rești

> (Agerpres)

PLECAREA COMPOZITORULUI 
MIKIS THEODORAKIS

Joi a părăsit Capitala cunoscutul 
compozitor grec Mikis Theodorakis, 
militant de frunte pentru triumful 
cauzei democrației, libertății, pro
gresului și păcii, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul „Bucu- 
rești-Otopeni", oaspetele a fost con
dus de Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, și Ion Brad, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de stat pentru 
cultură și artă.

(Agerpres)

Cronica zilei
TELEGRAMA

DE CONDOLEANȚE

LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C. ÎN AUTOTURISME - trim. II 1970
Nr. 
ort.

Numărul 
libretului

I Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. NumărulI crt. libretului ©rt. libretului cri. libretului

Funeraliile academicianului
Costin D. Nenițescu

Un autoturism VOLGA 
M 21 in valoare de 

75 000 lei

1 762—1—1469

Cite un autoturism
DACIA 1300

In valoare de lei 70 000

2 743—1—17608
3 702—814—48

Cite un autoturism
MOSKVICI 408

In valoare de 57 700 Iei

4 710—120—4122
5 715—256—49

Cîte un autoturism
RENAULT 10

In valoare de 57 200 lei

6 731—111—2870
7 709—208—659

Cite un autoturism
DACIA—1100

In valoare de 55 000 lei

8 719—212—815
9 702—1—19681

10 713—1—1489
11 735—177—185
12 703—203—1714
13 732—1—16828
14 705—270—3
15 709—1—28905
16 709—202—1739
17 724—104—10142
18 708—209—2735
19 733—201—1884
20 715—1—8965
21 715—1—42535
22 718—1—1788
23 711—102—6417
24 716—1—24086
25 719—520—81
26 717—1—17710
27 724—1—1685
28 730—1—1383
29 719—220—86
30 727—1—6768
31 711—267—14
32 744—1—1948
33 750—1—6489
31 706—201—2002
35 714-1-1037
36 710—204—276
37 736—1—30005
38 704—220—16
39 710—612—59
40 723—103—4558
41 743—1—27666
42 743—209—3126
43 755—202—1730
44 752—1—16031
45 753—1—2685
46 723—1—2081
47 731—106—3445
48 761—205—6481
49 761—208—20106
50 766—1—12788
51 762—1—18109
52 734—103—2064
53 763—1—8600
54 764—206—2804
55 759—1—38324
56 759—1—68037
57 759—1—83175
58 759—207—1705
59 760—1—31476
60 760-209—859
61 765—1—9076

Cîte un autoturism
SKODA-100 S in valoare

de 53,000 lei

62 701—201—1491
63 702—1—21628
64 713—25—244
65 703—1—2822
66 706—314—748
67 732—1—18883
68 707—1—2202
69 709—1—31395
70 709—209—278
71 724—104—12200
72 713—420—97
73 733—201—6241
74 715—1—16259
75 715—1—44499
76 718—1—3803
77 711—228—27
78 716—1—25446

79 748—1—2739
80 717—1—19552
81 724—1—6316
82 731—1—2408
83 715-708—1141
84 727—1—10130
85 734—213—124
86 722—213—562
87 750—1—11638
88 734—1—2042
89 702—809—5
90 736—1—49
91 736—1—31626
92 758—214—102
93 758—1—2004
94 743—1—3.7
95 743—1—29583
96 745—201—540
97 755—201—1476
98 752—1—18798
99 704—1—2484

100 723-1-4021
101 731—106—10936
102 761—205—11977
103 761—208—21977
104 766—1—15849
105 762—1—19782
106 734-103-10448
107 763-1-10356
108 764-208-820
109 759—1—42724
110 759-1—70353
111 759—1—84458
112 760—1—107
113 760-29-1041
114 737—113—2154
115 766—1—6891

Cite un autoturism 
F1AT-850 in valoare de 

45 800 lei

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

701— 1—2167
702— 1—11391
702— 218—893
735— 1—9486
703— 126—46 
732—1—3252 
705—1—1591 
709—1—19345
709— 1—38923 
724—102—2165
708— 1—3547
710— 262—54
710— 119—3520 
715—1—34735
715— 1—51322 
754—203—840
716— 1—18230
742— 1—2998
717— 1—6264 
717—265—18
749— 1—3557 
719—217—454
711— 203—1241 
727—1—18180 
741—201—8488
750— 201—2784 
750—210—179
740— 1—545
736— 202—6142 
736—1—22826 
736—212—9471
741— 1—8171 
745—205—815
743— 1—19686 
743—202—145 
747—1—5059 
727—137—4116 
752—202—1760 
739—1—2055 
731—103—14004
731— 111—294
761— 208—8483
762— 207—8709 
762—1—6756 
762—201—13228
734— 103—24186 
764—1—10169 
759—1—18499 
759—1—59118
759— 1—78662 
738—103—7602
760— 1—25188 
760—207—3808 
760—202—8408
701— 201—1959
702— 1—22125
735— 201—974
703— 1—4260
706— 319—117
732— 1—19487
707— 152—142
709— 1—32032 
709—211—548

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

724—104—12696
710— 1—780
733— 201—6817 
715-1-17993
715— 1—45055
718— 205—531
711— 524—125
716— 206—97 
748—1—3467
717— 1—20086 
724—1—7064 
731—1—2833
719— 202—541 
727—1—10937 
763-203—976 
756—1—1067 
750—1—12656
734— 1—3825
714— 201—384 
736—1—3258 
736—1—32040 
758—219—3
758— 1—2547 
743—1—2489
743— 1—30109 
745—263—40 
755—1—325 
752—1—19402 
704—1—3264
723— 1—4428
731— 106—12338 
761—205—13198
761— 208—22453 
766—1—16511
762— 1—20218
734— 103—12161
763— 201—629
764— 208—2617
759— 1—44346 
759—1—71137
759— 1—84859
760— 1—4435 
760—206—707
760— 201—1505
761— 201—4716 
719—212—923
702— 1—19784
713— 1—1642
735— 177—254
703— 203—1862
732— 1—16960
710— 413—63 
709—1—29012
709— 208—374
724— 104—10272 
708—209—2796
733— 201^2216
715— 1—9416
715— 1—42661
718— 1—1932
711— 107—320
716— 1—24160
736— 210—164
717— 1—17788 
724—1—2084
730— 1—1456
719— 222—377 
727—1—7038 
726—615—51
744— 1—2006 
750—1—6741 
706—201—2069
714- 1-1159
710— 204—546 
736—1—30092
704— 230—29 
710—621—65 
723—103—4619 
743—1—27749 
743—209—3207 
755—202—1788
752— 1—16209
753— 1—2757 
723—1—2198
731— 106—3875 
761—205—6943
761— 208—20198 
766—1—12971
762— 1—18202
734— 103—2711
763— 1—8685
764— 206—2985 
759—1—38519 
759—1—68151 
759—1—83236
759— 207—1869
760— 1—31557 
760—209—929
765— 1—9142

Cite un autoturism 
TRABANT-601 

in valoare de 30 800 lei

278
279

701— 1—3211
702— 1—12969

280 
281 
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

702—218—1843
735— 1—10348 
734—71—94 
732—1—6562
705— 1—2710 
709—1—20847
709— 1—39467 
724—103—1639
708— 1—4655
738— 1—1308
710— 120—2263 
715—1—35923
715— 1—51852 
734—203—1935
716— 1—19178
742— 1—3694
717— 1—8718 
713—101—1273
749— 1—4195
715— 506—673
716— 219—71 
727—1—18704 
741—201—9064 
745—1—865
750— 211—1766
740— 1—2315
736— 202—6823 
736—1—23963 
736—212—10158
741— 1—8794 
745—206—337
743— 1—20892 
743—207—940
747— 1—5801 
727—164—109 
752—202—2654
739— 1—2983 
731—103—15132
731— 111—3295
761— 208—10943
762— 207—9515 
762—1—9462
762— 202—1234
734— 103—24818 
764—1—10929 
759—1—21714 
759—1—60468
759— 1—79249 
738—103—9483
760— 1—26264 
760—207—5234
760— 202—9125
723— 524—20
702— 1—22325
735— 211—218
703— 1—4751
706— 851—60
732— 1—19697
707— 211—230
709— 1—32314
709— 211—822
724— 104—12911
710— 1—1455
733— 201—7027 
715—1—18796
715— 1—45297
718— 205—1003
716— 1—990
716— 209—148
748— 1—3808
717— 1—20292 
724—1—7331 
731—253—273
719— 202—948
727— 1—11254
763— 203—1209 
756—1—1571 
750—1—13046
734— 1—4298
728— 420—39
736— 1—4691 
736—1—32234
704— 418—25
758— 1—2764 
743—1—3227 
743—1—30362 
712—1—725 
755—1—794 
752—1—19688 
704—1—3564 
723—208—163 
731—106—12871
761— 205—13574
761— 208—22629 
766—1—16836
762— 1—20393 
734—103—12823
763— 201—1637
764— 208—3117
759— 1—44896 
759—1—71405
759— 205—790
760— 1—5901 
760—206—2134 
760—201—2605 
766—1—8138

în legătură cu încetarea din viață 
a ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, Luv- 
santorjiin Toiv, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a transmis 
o telegramă de condoleanțe la Minis
terul Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Mongole, primului ad
junct al ministrului, Baiarîn Jargal- 
saihan.

♦
Ansamblul „Crăișorul", al sindica

tului uzinelor „Rulmentul" din Bra
șov, care va participa la Festivalul 
internațional de folclor, dedicat ani- 
vensării centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin, a plecat joi la Chișinău. 
Solii artei brașovene Vor prezenta 
suite de dansuri populare de pe So
meș, din Făgăraș, din Oltenia și 
Moldova.

♦
La Muzeul marinei române din 

Constanța, a avut loc joi seara ver
nisajul expoziției de pictură „De la 
monoxilă la nava cu propulsie ato
mică". Cele 400 de picturi miniatu
rale, realizate de artistul Eugen Ser- 
bin. prezintă evoluția navigației in
ternaționale. Numeroase lucrări o- 
glindesc dezvoltarea flotei româ
nești.

Joi după-amiază au avut loc fune
raliile acad. Costin D. Nenițescu, pro
fesor și om de știință emerit, mem
bru al Prezidiului Academiei, pre
ședintele Secției de științe chimice a 
Academiei, directorul Centrului de 
cercetări de chimie organică.

în cursul zilei de miercuri și joi 
dimineața, prin fața catafalcului, a- 
șezat în holul Centrului de cercetări 
de chimie organică din București, au 
trecut numeroși academicieni, profe
sori, cercetători, studenți, cetățeni din 
Capitală, care au adus un ultim oma
giu eminentului om de știință, savan
tului patriot, care prin prodigioasa 
sa activitate a contribuit la îmbogă
țirea patrimoniului științei românești 
și universale, la dezvoltarea indus
triei chimice din țara noastră, la for
marea unor ingineri și specialiști de 
prestigiu.

în jurul catafalcului erau depuse 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, Prezidiului Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Ministerului Invățămintului, Ministe
rului Industriei Chimice, Ministerului 
Petrolului, Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului 
U.A.S.R., unor instituții centrale, in
stitute de cercetări științifice, și de 
învățămînt superior, a filialelor Aca
demiei din Iași și Cluj, a unor com
binate și uzine chimice, a foștilor 
studenți și din partea familiei de
functului, precum și din partea unor 
instituții științifice străine.

Pe perne roșii se aflau înalte dis
tincții, românești și. străine care au 
încununat bogata activitate pe tărlm 
științific, didactic și obștesc a acad. 
C. D. Nenițescu.

La catafalc au făcut de gardă mem
bri ai Prezidiului Academiei, acade
micieni, profesori universitari, cerce
tători, studenți. Din ultima gardă de 
onoare au făcut parte Miron Nlco- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Iile Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Mihail Florescu, vice
președinte al Consiliului Economic, 
Alexandru Boabă, ministrul industriei 
chimice.

în prezența unei numeroase asisten
țe, a avut loc mitingul de doliu.

Luînd cuvîntul, acad. Miron Nico- 
lescu a spus printre altele : Numele

lui Costin Nenițescu este rostit de 
multă vreme, de specialiștii de pre
tutindeni, cu deferență, cu respect, cu 
admirație.

De scumpul nostru coleg și prieten 
ne despărțim astăzi pentru restul vie
ții fiecăruia dintre noi, dar numele 
său ne rămîne ca o moștenire scum
pă, opera sa ca un model de creație 
științifică de larg eoou, munca sa 
neobosită ca un exemplu și ca un 
comandament pentru contemporani, 
dar mai ales pentru urmași.

Toată această moștenire bogată, 
grea astăzi pentru că greu ne este 
sufletul în acest moment, va fi înce- 
pînd de miine mîndria noastră. Pe 
unda vieții el a vislit cu putere, în
spre țeluri precise, intuite de ima
ginația sa fertilă și strălucit realizate 
printr-o muncă continuă, stăruitoare, 
tenaoe, îndîrjită. Căci fără o muncă 
înverșunată, zi de zi, nimeni, absolut 
nimeni, nici chiar cel mai înzestrat, 
nu poate aspira să atingă, în cerce
tarea științifică, culmile neegalate pe 
care Costin Nenițescu le-a atins în 
chimia românească.

Costin Nenițescu nu a fost numai 
un chimist al timpului nostru. El a 
fost în primul rînd un chimist al 
țării noastre, el a format, la catedră 
și în institutul pe care-1 conducea, 
generații de chimiști, repede absorbiți 
de industria noastră, de institutele 
noastre de învățămînt.

în numele corpului didactic din 
Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", prof. univ. George 
Bărănescu, rectorul institutului, a 
adus un ultim omagiu defunctului.

Figură, proeminentă a școlii româ
nești, profesorul Nenițescu a slujit 
învățămîntul cu un devotament rar 
întîlnit. Prezent la toate marile eve
nimente, prezent ori de cîte ori se 
cumpăneau treburile meseriei, profe
sorul Nenițescu a contribuit cu vorba 
și cu fapta la bunul mers al școlii.

Pentru Politehnica din București, 
pentru învățămîntul românesc, înce
tarea din viață a profesorului Neni
țescu este o grea pierdere, căci ea 
înseamnă pierderea unui eminent 
dascăl, pierderea unui adînc cunos
cător al școlii românești, pierderea 
unui mare savant, al cărui prestigiu 
s-a răsfrînt cu prisosință asupra in
stituțiilor în care a muncit cu atîta 
dăruire.

Sîntem cuprinși de nespusă du
rere, a spus în încheiere vorbitorul, 
dar mîndri că am trăit și muncit 
alături de unul din cei mai de seamă 
dascăli și savanți ai școlii româ- 

. nești.

în cuvîntul său, conf. univ. Florian 
Badea, de la Facultatea de Chimie 
industrială, a spus : Nu voi insista 
asupra meritelor deosebite de om de 
știință ale profesorului Nenițescu, 
merite unanim recunoscute. Vreau 
insă să evoc, pe scurt, o latură mai 
puțin cunoscută, aceea a omului și 
nu a Savantului.

Apropiat nu numai de colaborato
rii și de studenții cu care lucra, dar 
și de fiecare muncitor, laborant sau 
.îngrijitor din institut, a fost iubit, 
stimat și venerat de toți. Ei vedeau 
in el omul care muncește cu devo
tament pentru institut și catedră, 
conducătorul de colectiv înnăscut, 
drept și generos, care știe să se a- 
propie de fiecare.

în întreaga lui activitate a dat 
dovadă de o putere de muncă 
uriașă. Exemplul său personal, eru
diția, pasiunea și convingerea ce 
emanau din vorba sa, privirea pă
trunzătoare, dar mai ales căldura cu 
care știa să se apropie de colabora
tori, acestea au făcut din profesorul 
Nenițescu un creator de școală de 
chimie organică în țara noastră.

în acest moment de imensă pier
dere pentru școala de chimie româ
nească — a spus studentul Mircea 
Pop, din anul V al Facultății de chi
mie industrială din cadrul Institutu
lui Politehnic din București — îmi 
este greu să exprim întreaga dimen
siune a durerii pe care o resimt toți 
studenții care au avut fericita oca
zie de a-1 cunoaște pe profesorul 
Costin D. Nenițescu.

„Magistrul nostru" a cultivat în 
studenți pasiunea pentru studiu 
amănunțit și totodată multilateral, a 
dat totul pentru a ridica țării cadre 
excepțional pregătite. îndrumările și 
sfaturile sale au fost și vor fi pre
țioase călăuze în orientarea noastră 
profesională și morală.

Acum, in fața catafalcului, noi, ce 
am avut neprețuita cinste de-al as
culta de la catedră, ne luăm angaja
mentul să ducem mai departe 
moștenirea sa spirituală, să mergem 
pe drumul ce ne-a fost larg deschis.

După încheierea mitingului de 
doliu, în acordurile solemne ale mar
șului funebru, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al academicianului Cos
tin D. Nenițescu este purtat pe 
umeri și depus pe carul mortuar. 
Cortegiul funebru s-a îndreptat apoi 
spre Cimitirul Belu, unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)
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„DINAMOVIADA" DE BOX

Ion Olteanu, unul dintre performerii

galei de aseară
Pe ringul instalat in incinta sta

dionului Dinamo din Capitală, au 
continuat întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a Dinamoviadei de box. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate în cea 
de-a treia gală a competiției : categ. 
pană : Sokolov (Dinamo U.R.S.S.) în
vinge la puncte pe Beben (Gwardia 
Polonia) ; Kovacs (Dozsa Ungaria) 
cîștigă prin neprezentare la Slajs 
(Ruda Hvezda Cehoslovacia) ; categ. 
semiușoară : Păpălău (Dinamo Româ
nia) pierde la puncte în fața lui 
Nikolaev (Dinamo U.R.S.S.) ; Grze- 
gorzewski (Gwardia Polonia) pierde 
la puncte in fața lui Altanchuiag 
(Aldar R. P. Mongolă) ; categ. semi- 
mijlocie : Ovecikin (Dinamo U.R.S.S.)

dispune la puncte de Nemecek 
(Ruda Hvezda Cehoslovacia) ; Ene 
(Dinamo România) pierde la puncte 
in fața lui Csjef (Dozsa Ungaria) ; 
categ. mijlocie : Havlicek (Ruda 
Hvezda Cehoslovacia) pierde prin 
abandon în repriza a Il-a în fața lui 
Hebel (Gwardia Polonia) ; Kudrea- 
sov (Dinamo U.R.S.S.) pierde la 
puncte în fața lui Olteanu (Dinamo 
România) ; categ. semigrea : Baba- 
rîlca (Dinamo U.R.S.S.) dispune la 
puncte de Constantinescu (Dinamo 
România) : Domack (Dynamo R. D. 
Germană) învinge la puncte pe 
Watroba (Gwardia Polonia).

Competiția continuă astă seară cu 
începere de la ora 19,00.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu ce
rul mai mult senin în toate re
giunile țării. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 23 
de grade la Cimpulung Muscel, 
și 30 de grade la Huși, Galați 
și Viziru. în București : Vremea 
a fost frumoasă și călduroasă, cu 
cerul senin. Temperatura maxi
mă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 august. în țară : Vre
mea rămîne frumoasă, mai ales 
in prima parte a intervalului, 
cînd și cerul va fi mai mult se
ni h. noaptea.. & dinți jV^ța. în- 
nourâri trecătoare' șț.'.'averse lo
cale "de ploaie smt posibile în 
vestul țării, mai ales în ultimele 
două zile. Vînt cu unele inten
sificări de scurtă durată. Mini
mele vor fi cuprinse între 12 și 
20 de grade, iar maximele între 
26 și 34 de grade. La București : 
Vremea se menține, frumoasă și 
călduroasă. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura în crește
re.

Câștigătorilor care nu se prezintă 
la filialele CEC în termen de 30 zile 
de la data tragerii li se vor plăti cîș- 
tigurile în numerar (valoarea auto
turismului mai puțin contribuția de 
5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia într-o perioadă de un an de

un singur cîștig în autoturisme, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită cîștlgurile 
titularilor care și-au cumpărat auto
turisme pe bază de depuneri la CEC 
în cursul anului premergător tragerii 
la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși

pentru procurare de autoturisme. în 
cazul în care doresc să primească 
autoturismul cîștigat. vor renunța în 
prealabil, pe bază de cerere, la procu
rarea autoturismului prin CEC, în 
caz contrar cîștigul se achită în nu
merar.

A Vll-a ediție a
Din cele 54 de echipaje care au luat 

startul în cea de-a Vll-a ediție a Ra
liului Dunării, au ajuns în România 
31. în clasamentul provizoriu ocupă 
locuri fruntașe Gilbert Staepelaere, 
din echipa uzinelor „Ford", unul din 
protagoniștii maratonului automobi
listic Londra—Mexic, austriacul Wal
ter Poltinger, cîștigătorul ediției pre
cedente a Raliului Dunării, englezul 
Hollier și echipajul fraților Ciubrikov

Turneul de tenis
Jucătorii români Ilie Năstase și Ion 

Țiriac s-au calificat în optimile de 
finală ale turneului internațional de 
tenis de la Indianopolis. Țiriac l-a 
învins cu 6—4, 6—0 pe americanul 
Jim McManus, iar Năstase l-a eli
minat cu 6—1, 6—4 pe mexicanul 
Marcelo Lara.

Alte rezultate : Ashe (S.U.A.) — 
Addison (Australia) 6—3, 6—4 ; Fra- 
nulovici (Iugoslavia) — Vardner 
(Australia) 6—4 ; 6—0 ; Rouyer

„Raliului Dunării"
(R. P. Bulgaria). Echipajele româ
nești care pilotează mașini „R 8 Gor- 
dini“ : C. Pescaru — L. Covaci (nr.
40) , Fl. Popescu — P. Vezeanu (nr.
41) și Gh. Rotaru — Dan Rădulescu 
(nr. 42) ocupă, de asemenea, poziții 
bune. Departajarea definitivă a con- 
curenților o vor decide probele spe
ciale de viteză din Carpați, care se 
anunță a fi foarte dificile, multe din 
ele desfășurîndu-se noaptea.

de la Indianopolis
(Franța) — Frohling (S.U.A.) 4—6,
6—2, 6—3 ; Cornejo (Chile) — Kou- 
delka (Cehoslovacia) 6—2, 6—1 ; 
McMilan (R.S.A.) — Carmichael
(Australia) 4—6, 6—4, 9—7 ; Stone
(Australia) — Pasarell (Porto Rico) 
6—2, 6—4 ; Smith (S.U.A.) — R. Kel- 
die (Australia) 6—4, 3—6, 7—5 ; Ko- 
des (Cehoslovacia) — Stockton 
(S.U.A.) 6—3. 7—5 ; Richly (S.U.A.) 
— Ruffels (Australia) 7—5, 6—4.

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe libretele de economii C.E.C. pentru construirea de locuințe 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL II 1970

Nr. 
crt

Nr. de participare 
la tragere ieșite 

cîștigătoare

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea cîștigului

parțială totală

1 2 183 854-205-40 40 000 40 000
2 5 133 859-1-1341 25 000 25 000
3 386 832-1-487 15 000
4 695 8119-1-1275 15 000
5 ■ 1 115 815-1-919 15 000
6 5 372 859-1-2650 15 000
7 6 545 860-202-18 15 000
8 2 324 834-207-5 15 000
9 50 819-212-24 15 000

10 4 801-203-36 15 000
11 5 732 859-1-3421 15 000
12 1 881 819-1-215 15 000
13 3 068 852-1-684 15 000
14 316 803-203-62 15 000
15 1 434 816-1-809 15 000
16 1 495 816-1-904 15 000
17 6 361 860-1-1229 15 000
18 4 484 862-201-351 15 000
19 3 899 861-208-480 15 000
20 1 531 842-1-10 15 000 270 000

20 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE TOTALA DE LEI 335 000

Plata cîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin virarea în con
tul contractului pentru construirea 
de locuințe, prin depunerea pe in

strumente de economisire C.E.C. sau 
în numerar, la cererea titularului 
libretului.
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*
*
*
*
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15.
• Monștrii : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Jandarmul se însoară : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,15; 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30, GRĂDINA FESTIVAL — 
20,15.
• Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, ARENELE ROMA
NE — 20,45.
• Ciclul „Succese de altădată": 
GRĂDINA CAPITOL — 20; 22.
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
SALA PALATULUI — 19,30 (seria 
de bilete — 3343).
• Dreptul de a te naște : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45, BUCEGI — -10; 16; 18,30, la 
grădină - 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Pan Woiodyjowski : CENTRAL
— 9,30; 13; 16,30; 20.
• Anlcika : LUMINA — 9,30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30.
• Salutări din Ada Kaleh ; Geo
metria dură ; Oameni de seamă ai 
agriculturii românești (seria a 
Ii-a) ; Băiatul și porumbelul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bănuiala : DOINA — 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Marile manevre — 9; 11; 13; 
Articolul 420 — 15,30; Frumoasele 
nopții — 18,30; Mînăstirea din Par
ma — 20,15 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Argoman superdiabolicul : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Această femeie : GRIVIȚA — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină —

' 20,30, FLAMURA — 11; 15,45; 18,15;
20.30.
• Afurisitul de bunic : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
• My fair lady : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DACIA — 

,8.45—20,30 în continuare, ARTA —
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Departe în Apus : UNIREA — 
15,30; 18.
• Moll Flanders : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
• Cel 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : LIRA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Sub semnul Iui Monte Cristo : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
GRADINA PROGRESUL PARC - 
20,15.
• Aventurile iul Juan : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.

• Străinii : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15, la grădină — 20,30.
Î Subiect pentru o schiță : CO-

ROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Ferestrele timpului : PACEA — 
15,30; 18, 20,15.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Fredy și cîntecul preriei : VII
TORUL - 16; 18.
• Armando ; Calul alb : VIITO
RUL — 20.
• Salariul groazei : MIORIȚA — 
11; 14,30; 17,15; 20, VITAN — 16, 
la grădină — 20,15.
• Marele semn albastru : MOȘI
LOR — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
MOȘILOR — 18, la grădină — 
20,30, CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18, la grădină 
— 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin î 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Vînătorul de căprioare : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Joc dublu în serviciul secret : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
O Misteriosul X din Cosmos : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Familia Tot : PROGRESUL — 
15,30; 18.

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău*) : Prințesa 
Circului — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară din parcul „23 August") : 
Comedie cu olteni — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Sona- 
tul lunii —- 20.

t V
18,00 Sumarul serii; Turlsm-va- 

canță ’70.
18.20 Căminul.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Aspecte de la „Dinamoviada" 

internațională de box. Co
mentator : Cristian Țopescu.

20.15 Film artistic : „Atentatul de 
la Sarajevo” — o producție a 
studiourilor iugoslave.

21,40 Mal aveți o întrebare ? Emi
siune de cultură științifică.

22,35 Vernisaj în... X major. Emi
siune muzical-dlstractlvă rea
lizată cu concursul laureați- 
Ior Festivalului național al 
artei studențești din Centrul 
universitar București.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.
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internațională______

din Bolivia
Organizațiile de stînga 

resping mașinațiile dreptei

RIO DE JANEIRO 30 — Corespon
dentul Agerpres, Vasile Oros, trans
mite : După două săptămîni de ten
siune politică, situația din Bolivia 
pare să revină la normal. Președin
tele Boliviei, generalul Alfredo Ovan
do Candia, a reușit în ultimul mo
ment să evite declanșarea unei crize 
deschise, ca urmare a ocupării încă de 
săptămîna trecută a Universității San 
Andreea din La Paz de către grupuri 
extremiste de dreapta. Liderii sindi
cali și ai unor grupări politice de stîn
ga hotărîseră să efectueze un marș 
de protest împotriva ocupării acestei 
instituții, deși guvernul interzisese 
manifestarea și declarase că va repri
ma sever orice nerespectare a stării 
de asediu. Organizațiile de stînga, 
sindicatele, muncitorii și studenții 
și-au manifestat însă hotărîrea de a 
evacua elementele de dreapta.

După cum se știe, ministrul infor
mațiilor, Alberto Bailley, și-a prezen
tat demisia, adresind totodată un apel 
de a se trece la acțiune împotriva e- 
lementelor de dreapta din guvern. El 
arăta în scrisoarea de demisie că o 
serie de miniștri și ofițeri superiori 
conspiră în vederea împingerii guver
nului bolivian spre dreapta și îl de
nunța pe ministrul de interne, Juan 
Ayoroa, ca fiind principala figură a 
complotului. Șeful statului a reușit 
să-l determine pe Bailley să revină 
asupra hotărîrii de demisie, după ce 
guvernul, convocat de urgență, a rea
firmat principiile politice formulate 
la instituirea actualului regim, promi- 
țînd totodată eforturi în direcția des
chiderii spre forțele populare. Totuși, 
Bailley nu și-a retras criticile formu
late în scrisoarea de demisie.

Atitudinea fermă de sprijinire a 
președintelui Candia, luată de gene
ralul Juan Jose Torres, fostul coman
dant al forțelor armate, au creat un 
cadru favorabil activității comisiei de 
mediere constituită din reprezentanți 
ai sindicatelor, cercurilor studențești 
și clerului pentru soluționarea prin 
negocieri a situației create. Comisia a 
hotărît ca universitatea San Andreea 
să fie evacuată. Această hotărîre este 
considerată ca o „slăbire4) a poziției 
ministrului de interne. Ayoroa.

Pentru politica boliviană trei aspec
te continuă să fie apreciate ca neli
niștitoare. Este vorba în primul rînd 
de reapariția grupurilor de guerilă, 
apoi de arestările unor lideri politici 
de stînga, precum și de recrudescența 
agitației studențești, intensificată de 
amestecul direct al elementelor de 
dreapta care par să mizeze pe provo
carea unor ciocniri armate. Intr-un 
asemenea context, observatorii nu 
exclud posibilitatea survenirii unor 
situații imprevizibile.

In urma grevei declarate de către personalul metroului din Madrid a fost 
paralizată principala rețea de transport din capitala Spaniei. în fotografie : 

călătorii așteaptă zadarnic metroul
Telefoto : A.P. — Agerpres

REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE 
ÎN PRORLEMA NAMIBIEI

NEW YORK 30 (Agerpres). — în
trunit pentru a examina situația din 
Namibia, Consiliul de Securitate a 
adoptat miercuri seara un proiect de 
rezoluție, prezentat de cinci țări 
(Burundi, Finlanda, Nepal, Sierra 
Leone și Zambia), care cere tuturor

EXTINDEREA 
ZONELOR ELIBERATE 

DIN MOZAMBIC
•

DAR ES SALAAM 30 (Agerpres). 
— în ultimele trei luni, forțele Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
și-au intensificat activitatea, declan- 
șînd atacuri asupra pozițiilor fortifi
cate deținute de trupele colonialiste 
portugheze pe întreg teritoriul Mo- 
zambicului, extinzînd perimetrele e- 
liberate — arată un comunicat 
difuzat în capitala tanzaniană de 
FRELIMO. „Punctele cele mai fier
binți" din Mozambic se află în pro
vinciile Niassa și Cabo Delgado, 
unde patrioții lansează, aproape zil
nic, atacuri asupra taberelor militare 
portugheze, provocînd pierderi con
siderabile trupelor inamice. în lo
calitățile eliberate, organele puterii 
populare instituite de FRELIMO, se 
preocupă intens de inițierea unor 
măsuri în vederea eliminării trep
tate a, consecințelor dominației co
loniale. Sint construite școli și di
verse'.alte instituții publice ; de ase
menea, se depun eforturi pentru îm
bunătățirea asistenței sanitare și 
pentru aprovizionarea populației cu 
alimentele necesare.

țărilor să retragă orice recunoaștere 
directă sau indirectă a autorității 
Republicii Sud-Africane asupra A- 
fricii de sud-vest (Namibia). în fa
voarea rezoluției au votat 13 mem
bri, iar alți doi (Marea Britanie și 
Franța) s-au abținut. Documentul 
cheamă, de asemenea, toate statele 
să nu promoveze nici un fel de re
lații economice cu Namibia in con
dițiile menținerii autorității guvernu
lui sud-african asupra acestui terito
riu.

Consiliul de Securitate a adoptat, 
totodată, cu 12 voturi și 3 abțineri, 
o rezoluție prezentată de Finlanda, 
care solicită Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga să definească 
oonsecințele juridice pe care le au 
pe plan internațional continuarea 
prezenței Africii de Sud în Namibia.

După cum se știe, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a retras la 27 oc
tombrie 1966 mandatul încredințat 
Africii de Sud asupra Namibiei de 
către Liga Națiunilor. Guvernul de 
la Pretoria a refuzat însă să aplice 
prevederile acestei hotărîri și a res
pins toate demersurile făcute ca 
Africa de sud-vest să fie pusă sub 
mandatul O.N.U.

Reorganizarea 
Pentagonului

Atacuri ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 30 (Agerpres). — în cursul 
nopții de miercuri spre joi, forțele 
patrjptice sud-vietnameze au conti
nuat atacurile cu mortiere și rachete 
asupra pozițiilor americano-saigone- 
ze. După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt militar american, cartierul 
general al diviziei 101 aeropurtate, 
situat la 23 kilometri de orașul Hue. 
a fost bombardat. De asemenea, pur
tătorul de cuvînt saigonez a indicat 
că patru asemenea atacuri au fost 
îndreptate asupra pozițiilor ocupate 
de trupele saigoneze.

Bombardierele americane au conti
nuat raidurile lor asupra a patru pro

vincii din Vietnamul de sud, situate 
la nord-vest și sud-vest de Saigon.

★
HANOI 30 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație prin care de
mască bombardamentele efectuate la 
23 și 25 iulie de avioane americane 
asupra zonei demilitarizate. în decla
rație se subliniază că guvernul R. D. 
Vietnam condamnă aceste acțiuni 
și cere autorităților S.U.A. să pună 
capăt imediat oricărui atentat la su
veranitatea și securitatea R. D. Viet
nam.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a anunțat că au fost adoptate 
majoritatea recomandărilor formu
late de o comisie specială înființată 
de președintele Nixon în vederea 
studierii unei reorganizări a Penta
gonului. Laird și-a exprimat părerea 
că primele măsuri vor fi luate în 
următoarele citeva săptămini.

Cea mai importantă propunere a 
comisiei, potrivit aprecierii presei a- 
mericane, constă în retragerea auto
rității Comitetului mixt al șefilor 
de state majore în domeniul opera
țiilor militare. Șefii de state majore 
își vor menține autoritatea asupra 
diverselor arme și în ce privește ho- 
tărîrile comune în probleme neope
raționale, dar pe planed operațiilor 
militare propriu-zlse nu vor avea 
decit un vot consultativ. Această au
toritate va fi preluată de un comi
tet special, condus de un civil, pro
babil unul din miniștrii adjuncți ai 
apărării.

Alternativa canadiană 
la Ideea „asocierii egale"

Toată lumea este de a- 
cord că negocierile care au 
demarat recent, la Bruxel
les, în problema aderării 
Angliei la Piața comună 
vor fi îndelungate și, mai 
ales, dificile. Cert este că 
pînă atunci, în presa occi
dentală se analizează sub 
cele mai diferite aspecte 
consecințele eventualei a- 
derări a Angliei la comuni
tatea vest-europeană. Inte
resul față de acest subiect 
este explicabil. Marea Bri
tanie constituie pentru o 
serie de țări industrializa
te și în curs de dezvoltare 
din lumea capitalistă (cum 
sînt statele membre ale 
Commonwealthului sau u- 
nele țări nordice) o impor
tantă piață de aproviziona
re și desfacere. Toate a- 
ceste state se tem că dacă 
Anglia se va alătura „ce
lor șase", relațiile lor co
merciale cu insulele brita
ni cp vor avea de suferit.

Temeri în acest sens se 
exprimă, de pildă, în Ca
nada. „Cercurile politice și 
de afaceri canadiene — 
scrie, în acest sens, cores
pondentul ziarului „Le 
Monde" la Montreal — sint 
conștiente de faptul că in
trarea Angliei in C.E.E. ar 
însemna o extindere a pro- 
tecționismului viitoarei 
Pieți comune în detrimen
tul Canadei, ca și al altor 
state din afara comunită
ții. în legătură cu această 
problemă, observatorii pun 
o serie de întrebări ca. de 
pildă : Cum va reacționa 
Ottawa în fața acestei pers
pective ? Se va decide sau

nu Canada să creeze, îm
preună cu Statele Unite, o 
zonă nord-americană a li
berului schimb, ca o con
trapondere la gruparea e- 
conomică vest-europeană ?

Marele capital ’ canadian, 
sprijinit de cel american, 
pledează de mai multă vre
me pentru o „asociere e- 
gală“ între cele două țări in 
cadrul „împărțirii în co
mun" a pieței nord-ameri- 
cane. Dimpotrivă, opinia 
publică din Canada se o- 
pune așa-numitei „politici 
de orientare continentala". 
La originile acestui con
flict se află faptul că mo
nopolurile consideră profi
turile mai presus de intere
sele naționale.

Evoluția postbelică a re
lațiilor dintre S.U.A. și Ca
nada dovedește că „poli
tica de orientare continen
tală" ar constitui un serios 
pericol la adresa indepen
denței Canadei, deja ame
nințată de influența econo
mică creseîndă a monopolu
rilor americane. Investițiile 
S.U.A. în Canada reprezin
tă un sfert din totalul ca
pitalului american care ac
tivează în străinătate și pe 
această cale — relevă coti
dianul newyorkez „Inter
national Herald Tribune" — 
monopolurile din Statele U- 
nite au ajuns să controleze 
mai bine de jumătate din 
producția industriilor pre
lucrătoare. minieră și pe
trolieră ale vecinului din 
nord. în ultimul timp, s-a 
înregistrat o accelerare a 
procesului de transferare a 
controlului asupra între

prinderilor canadiene și a 
devenit evidentă tendința 
concentrării ofensivei capi
talului american în dome
niul resurselor naturale ale 
Canadei, în special în cel 
al resurselor energetice, 
cum ar fi gazul natural, 
petrolul, forță hidroenerge
tică și uraniul.

în asemenea condiții, nu 
pot exista dubii în privința 
a ceea ce ar însemna o 
„asociere egală" între par
teneri inegali ; singurii be
neficiari ai unei astfel de 
asociații ar fi monopolurile 
americane, în timp ce prin
tre victime se vor număra 
poporul canadian și dezvol
tarea independentă a țării. 
De aci îngrijorarea cres
eîndă a unor pături tot mai 
largi ale poporului cana
dian față de puternicele 
presiuni ale capitalului a- 
merican asupra economiei 
canadiene.

Sub impulsul opiniei pu
blice, guvernul Trudeau a 
luat o serie de măsuri me
nite să frîneze penetrația ca- 
pitaluîtii american în eco
nomia canadiană, să reducă 
influența monopolurilor 
străine atît. pe plan econo
mic, cit și politic, să apere 
și să întărească suverani
tatea Canadei. în acest con
text se înscriu legislația 
privind limitarea la 25 la 
sută a proprietăților stră
ine în cadrul societăților de 
credit ; planul de introdu
cere a legislației pentru în
ființarea unei corporații de 
dezvoltare a Canadei, al că
rui principal scop ar fi a- 
chiziționarea întreprinderi

lor canadiene care riscă să 
fie cumpărate de capitalul 
sitrăin, ca și interzicerea 
unei firme controlate de 
S.U.A. să preia conducerea 
celei mai mari mine de u- 
raniu din Canada.

De altfel, cabinetul fede
ral canadian a publicat nu 
de mult o Carte albă asu
pra politicii externe, în 
care se subliniază că : „si
tuația specială a Canadei 
reclamă o bună doză de au
tonomie și afirmare națio
nală pentru ca această țară 
să-și poată menține inde
pendența în cadrul unei 
lumi în care raporturile și 
relațiile de forță evoluează 
într-o manieră impresio
nantă". Cercurile politice 
conducătoare de la Ottawa 
subliniază că cheia unei 
dezvoltări de sine stătătoa
re este „folosirea judicioa
să a suveranității, pretutin
deni unde obiectivele și in
teresele Canadei sînt ame
nințate". O politică activă, 
de diversificare a comerțu
lui st co''-"-,!rii economice 
cu toate țările, declara re
cent premierul Trudeau — 
este nu numai de dorit, dar 
și necesară pentru dezvol
tarea independentă a Ca
nadei. Asemenea declarații 
oficiale sugerează intenția 
guvernului federal de a ră- 
mîne refractar ideii creării 
unei zone nord-americane 
a liberului schimb sau al
tor formule care presupun 
o restrîngere a suveranită
ții, chiar dacă Anglia va 
adera la Piața comună.

Gh. CERCELESCU

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge
neva s-a desfășurat joi o nouă ședin
ță a Comitetului pentru dezarmare. 
Luînd cuvintul, reprezentantul Polo
niei, W. Natorf, s-a pronunțat pentru 
participarea celor două state germa
ne la lucrările comitetului. Totodată, 
el a subliniat necesitatea imperioasă 
a organizării unei conferințe pentru 
securitatea europeană. Toate forțele 
politice responsabile din Europa,., a 
declarat W. Natorf, par să-și dea sea
ma că structurile politice ale conti
nentului european, rezultate din ulti
mul război mondial, nu pot fi modifi
cate cu forța fără a distruge totul.

In numele unor țări neangajate 
membre ale comitetului, reprezentan
tul Suediei a prezentat un document 
de lucru prin care se propun unele 
amendamente la proiectul de tratat 
privind denudearizarea teritoriilor 
submarine, prezentat concomitent de 
U.R.S.S. și S.U.A. In document se 
cere, între altele, înserarea în proiec
tul de tratat a unei clauze care să 
oblige părțile semnatare să continue 
negocierile în vederea realizării unei 
demilitarizări totale a teritoriilor 
submarine. Se fac, de asemenea, u- 
nele sugestii privind modalitățile de 
control al îndeplinirii clauzelor tra
tatului.

Activitate diplomatică 
în Orientul Apropiat

ALGER 30 (Agerpres). — Repre
zentanți ai mișcării de rezistență pa
lestiniene efectuează în prezent un 
turneu în mai multe țări arabe pen
tru a expune punctele de vedere ale 
acesteia privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat. La Alger a 
sosit joi Hassap El Khatib, care va 
înmina președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene, un mesaj din partea li
derului mișcării de rezistență pales
tiniene, Yaser Arafat. Un alt repre
zentant al mișcării palestiniene, 
Iasser Amr, a plecat la Damasc, 
unde va înmîna un mesaj similar 
președintelui Siriei. Noureddine A- 
tassi.

★
BAGDAD 30 (Agerpres). — Abdel 

Ghaffar Al Takriti, vicepreședintele 
Irakului, a sosit joi în capitala Suda
nului, Khartum. El este purtătorul 
unui mesaj din partea președintelui 
Hassan Al Bakr către generalul Mo
hamed El Numeiry, președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției

din Sudan. Mesajul expune poziția 
Irakului față de „planul Rogens".

De la Khartum s-a anunțat, tot
odată, că trei miniștri sudanezi au 
plecat joi într-un turneu în mai 
multe țări arabe pentru a explica 
poziția Sudanului în actuala etapă a 
evoluției situației din regiunea Ori
entului Apropiat.

★
ANKARA 30 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Libiei, 
Saleh Bussir, a sosit la Ankara în
tr-o vizită oficială de patru zile. Este 
pentru prima dată de la revoluția li- 
biană din 1969 cînd între cele două 
țări există contacte diplomatice la 
acest nivel.

După cum apreciază observatorii 
politici din capitala Turciei, în cen
trul discuțiilor purtate de Saleh Bus
sir cu colegul său turc, Ihsan Sabri 
Caglayangil, vor sta chestiuni legate 
de situația din Orientul Apropiat și, 
în special, analizarea „planului Ro
gers" de soluționare a conflictului.
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Agendă economică
• Comerțul exterior al Ungariei a 

crescut cu peste 25 la sută în compa
rație cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut — a declarat, in cadrul 
udei conferințe de presă la Buda
pesta, ministrul comerțului exterior 
al R.P.U., Jozsef Biro.

In interesul dezvoltării pe mal de
parte a comerțului exterior ungar, a 
relevat Jozsef Biro, va fi acordat și 
altor întreprinderi maghiare dreptul 
să efectueze schimburi comerciale 
directe cu firme străine și vor fi ana
lizate posibilitățile de creare a unor 
întreprinderi mixte ungare cu cele 
din străinătate.

• La Alger au fost date publicității 
rezoluțiile adoptate de participanții la 
conferința ministerială a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol (OPEC). 
Țările membre ale OPEC — sublinia
ză una dintre principalele rezoluții — 
se vor strădui, pe cit posibil, să pro
cedeze direct la prospectarea și ex
ploatarea resurselor proprii de hidro
carburi. In cazul în care unul dintre 
aceste state încheie contracte cu fir
me petroliere străine — menționează 
documentul — el va căuta să își asi
gure cota cea mai mare de partici
pare și să instituie, totodată, contro
lul direct asupra tuturor operațiuni
lor de exploatare a zăcămintelor sale 
de hidrocarburi.

• Ministrul industriei de automobi
le din U.R.S.S., Aleksandr Tarasov, a 
primit pe președintele firmei japo
neze „Komatsu", R. Kawai, care se 
află într-o vizită la Moscova, la in
vitația Comitetului de stat pentru 
știință și tehnică. Kawai va avea 
convorbiri cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică în domeniul indus
triei mașinilor agricole, de tractoare 
și al industriei de automobile, infor
mează agenția TASS.

• La Buenos Aires au luat sfîrșit 
lucrările Comitetului special de coor
donare a țărilor Americii Latine
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(CECLA) la care au participat re
prezentanți din 22 de țări sud-ameri- 
cane. Discuțiile s-au axat, în princi
pal, asupra barierelor ridicate de 
Piața comună în fața exporturilor de 
mărfuri latino-am'ericane și a posi
bilităților de sporire a colaborării pe 
plan economic între America latină 
și Europa occidentală. In ședința fi
nală a sesiunii a fost adoptată „De
clarația de la Buenos Aires", care 
subliniază necesitatea creării între 
C.E.E. și țările Americii Latine a 
unui sistem de cooperare care să facă 
posibilă o îmbunătățire substanțială 
a situației actuale și să se bazeze pe 
respectarea principiilor „dreptății, 
egalității, solidarității internaționale 
și respeotului mutual".

• între reprezentanți al țărilor 
membre ale Pieței comune europene, 
și ai S.U.A., Marii Britanii și Japo
niei, au început la Geneva tra
tative pentru a se ajunge 
un acord 
restricțiilor 
du-se, în

au început la 
pentru a se 

în problema 
comerciale, 

cadrul unui

la 
reducerii 
Ocupîn- 
interviu, 

de m'ăsurile protecționiste luate de 
unele state, Theodorus Hijzen, direc
tor general al Departamentului pentru 
comerțul exterior al C.E.E., a decla
rat că o asemenea măsură face ca 
„evoluția comerțului mondial să de
vină alarmantă". In legătură cu reu
niunea de la Geneva, ministrul econo
miei al R. F. a Germaniei, Karl 
Schiller, a declarat miercuri Ia Etan 
că intențiile S.U.A. de a limita n- 
porturile unor mărfuri „ar puțej^ă 
ducă la o reacție în lanț, ce s-ar 
transforma într-un adevărat război
comercial". „Dacă intențiile america
ne se vor înfăptui — a spus Schiller 
— mă tern că vom asista la o înrău
tățire a climatului dezvoltării comer
țului mondial". El și-a exprimat pă
rerea că pînă la sfîrșit toate țările 
vor avea numai de pierdut de pe 
urma protecționismului comercial, 
afirmînd că în locul unor măsuri re
strictive sînt preferabile acorduri 
care să reglementeze relațiile comer
ciale dintre state pe baza unor soluții 
reciproc avantajoase.

agențiile de presă transmit:
Camera Populară a par

lamentului indian 8 resPins eu 
241 voturi contra 134 o moțiune de 
neîncredere în guvernul prezidat de 
Indira Gandhi. Moțiunea fusese pre
zentată de un grup de deputați din 
rîndul opoziției. Rezultatul confrun
tării — remarcă observatorii politici 
— demonstrează că guvernul condus 
de Indira Gandhi și reformele social- 
econom'ice inițiate de acesta întru
nesc sprijinul majorității deputaților.

Președintele Comisiei se
natoriale a S.U.A. pentru 
problemele externe, wuliam 
Fulbright, a cerut ca acordurile rea
lizate de Pentagon pentru construirea,

voluției Libiene, miercuri a fost creat 
un tribunal al poporului, care va ju
deca pe autorii complotului antiguver- 
hamental descoperit recent îrt această 
țară. Tribunalul este plasat sub pre
ședinția maiorului Bouchir Houadl, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, și cuprinde patru 
judecători.

Marea Britanie a hotărît 
să recunoască Republica 
Arabă Yemen, 8 anunt8t Fo
reign Office-ul, stabilind relații di
plomatice cu guvernul de la Sanna. 
Pe de altă parte, guvernul britanic a 
informat pe însărcinatul cu afaceri 
al legației regaliste a Yemenului de 
la Londra că misiunea sa a luat 
sfîrșit.

Londra. Pichete de docheri greviști în fața Transport House, unde s-au dus 
tratative între reprezentanții sindicali și ai patronatului, cerînd satisface

rea totală a revendicărilor lor.
Telefoto : A.P. — Agerpres

menținerea sau înființarea de baze 
militare în străinătate să fie supuse 
spre aprobare Senatului, încadrîndu-le 
în procedura similară tratatelor. 
Fulbright a acuzat Pentagonul că își 
depășește prerogativele, as,umîndu-și 
în numele S.U.A. obligații care în 
mod normal țin de competența Con
gresului.

In baza acordului înche
iat între guvernele Bulga
riei și Turciei, Pentru stabilirea 
unei legături feroviare directe între 
cele două țări, lîngă orașul de fron
tieră Slivengrad au început lucrările 
de construcție a unui pod peste rîul 
Marița în lungime de 397 m.

Crearea unui tribunal al 
poporului în Libia. Aeentia 
libiană de informații anunță că, prin- 
tr-un decret al Comandamentului Re-

Vizita în Polonia a unor 
deputați ai R.F.G. Ad8m 
Willmann, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Po
lone, a primit pe deputății Bun- 
destagului R. F. a Germaniei, Ernst 
Muller-Herman, președintele Comi
siei economice a fracțiunii U.C.S. din 
Bundestag, și Philill von Bismark, 
vicepreședinte al comisiei economice, 
care fac o vizită în R.P. Polonă. Cu 
acest prilej, relevă agenția P.A.P., a 
avut loc o convorbire, fiind abordate 
probleme care prezintă interes pentru 
cele două părți.

Comisia națională alge
riană însărcinată cu stu
dierea organizării între
prinderilor de stat, prezid8tă 
de șeful statului, Houari Boumedi
ene, și-a încheiat lucrările. Ea a 
adoptat o „cartă a organizării socia
liste" care prevede constituirea in 
toate întreprinderile de Stat a unor

adunări ale muncitorilor și institui
rea unor consilii de conducere din 
care să facă parte și reprezentanți ai 
acestora.

Primul colocviu interna
țional de drept roman, lim
bă și literatură latină,18 081,6 
au luat parte specialiști din numeroa
se țări ale Europei și Americii, și-a 
încheiat lucrările la Rio de Janeiro. 
Din Republica Socialistă România a 
participat la dezbateri profesorul 
Barbu Nicolau, de la Universitatea 
din București. în cursul dezbate
rilor colocviului s-a subliniat, prin
tre altele, și necesitatea studierii 
limbii române Ia Universitatea fede
rală din Rio de Janeiro.

Legea privind instituirea 
unor măsuri de contracara
re a criminalitățiiîn C8Pit818 fe
derală a Statelor Unite, Washington, 
a fost semnată de președintele S.U.A., 
Richard Nixon. Legea, prima de acest 
fel din istoria S.U.A., acordă împu
terniciri sporite organelor judiciare 
și polițienești în vederea combaterii 
activității crimei organizate, precum 
și a altor manifestări de acest fel.

Primul congres interna
țional consacrat dreptului 
agrar 8-8 deschis în capitala Ve- 
nezuelet La lucrările congresului 
participă 200 de delegați din Europa 
și America Latină. Scopul acestui 
congres este crearea Asociației inter
naționale de drept agrar. Luînd cu- 
vîntul în. prima zi a lucrărilor, mi
nistrul venezuelean ai agriculturii și 
zootehniei, Jesus Lopez Luque, a a- 
rătat că țările în curs de dezvoltare

resimt acut nevoia înfăptuirii unei 
reforme agrare reale, capabile să a- 
sigure dezvoltarea corespunzătoare a 
agriculturii lor.

Stare de alertă de gra-, 
dul unu ca urmare a poluai 
rii atmosferei celei m8i m;>:- 
metropole americane pînă la un nivel 
considerat deosebit de periculos a 
fost declarată de primarul orașului 
New York, John Lindsay. Hotărirea 
a fost luată în cadrul unei reuniuni 
extraordinare a organismului însărci
nat cu controlarea poluării atmosfe
rei newyorkeze, după ce secția sani
tară a cerut adoptarea de urgentă a 
unor măsuri de contracarare a efec
telor poluării și prevenirii consecin
țelor ei.

Cutremurele lunare înre- 
gistrate de seismometrele instalate în 
Oceanul Furtunilor, în ca'drul misiu
nii „Apollo-12“ în decembrie 1969, 
demonstrează că luna are, contrar 
părerii existente pînă în prezent, cel 
puțin reziduurile unui nucleu cald, a 
declarat dr. Gary Latham, șeful pro
gramului de seismologie lunară al mi
siunilor „Apollo".

Un puternic cutremur de 
pămînt a avut loc în Iran 
afectînd regiuni întinse din provin
ciile Gorgan și Khorassan. Cele mai 
mari distrugeri s-au înregistrat în 
orașele Maraveh Tapeh, Chahrud și 
Sabzevar. Potrivit primelor informa
ții, peste 50 de persoane au fost ucise, 
iar numărul răniților se ridică la 
aproximativ 100. Un mare număr de 
locuințe au fost distruse, iar căile 
de comunicație și liniile telefonice — 
întrerupte în întreaga zonă afectată 
de cutremur. Autoritățile iraniene au 
trimis în regiunile sinistrate echipe 
medicale, alimente și îmbrăcăminte.

MALTA

ÎNTRE COMERȚ Șl BAZE
în Palatul Cavalerilor 

de Malta, reședința tra
dițională a premierului 
maltez Borg Olivier, 
domnește o atmosferă 
incordată. Intre actua
lul guvern al insulei și 
Anglia s-au ivit o serie 
de disensiuni. Este știut 
că Malta a aparținut 
coroanei britanice. După 
obținerea independen
ței, in 1964, intre Lon
dra și La Valetta s-a 
ajuns la un acord care 
prevedea, printre altele, 
acordarea pe termen 
de 10 ani a unui ajutor 
financiar in valoare de 
51 de milioane de lire 
sterline. In schimbul a- 
jutorului, Anglia avea 
dreptul de a folosi în 
continuare instalațiile 
militare din Malta, care 
reprezintă o importan
tă verigă a cordonului 
de baze militare bri
tanice din Mediterană, 
plasat între Gibraltar 
și Cipru.

„Mărul discordiei" îl 
constituie tocmai acest 
„ajutor" financiar. Din 
prima jumătate a sumei 
stabilite. Londra a plă

tit sub forma unui aju
tor nerambursabil 75 la 
sută, iar 25 la sută sub 
formă de împrumut. 
Recent, Anglia și-a ma
nifestat intenția de a 
inversa procentele res
pective cu ocazia a- 
cordării celei de-a doua 
părți a ajutorului, în- 
timpinind însă opoziția 
autorităților malteze. O 
altă propunere engleză 
care viza echilibrarea 
raportului de procente 
(50 la 50) a fost, de ase
menea, respinsă, Malta 
refuzînd să mai partici
pe la tratative legate 
de această problemă.

Anglia urmărește 
să-și păstreze această 
importantă bază me
diteraneană, fiind dis
pusă să negocieze asu
pra condițiilor pe care 
le ridică guvernul din 
La Valetta.

Problema bazelor 
străine se află și în a- 
tenția parlamentului 
maltez. Partidul națio
nalist de guvernămînt, 
condus de Borg Olivier, 
se pronunță in favoarea 
menținerii prezenței mi

litare britanice pe 
insulă, fără a accepta 
să facă vreo concesie în 
legătură cu compensa
țiile pe care trebuie să 
le plătească Marea Bri
tanie. Hotăritor în a- 
doptarea acestei poziții 
este, desigur, faptul că 
din cei 320 000 de locui
tori ai Maltei, 8 mii lu
crează ca angajați ai 
bazelor engleze. Labu
riștii maltezi din opo
ziție (ei ocupă 22 de 
locuri, iar naționaliștii 
28 din totalul de 50 de 
locuri cit numără par
lamentul maltez) se de
clară împotriva men
ținerii bazelor militare 
pe insulă. Ei susțin — 
și această opinie este 
tot mai larg răspindită 
— că Malta își poate 
rezolva singură proble
mele, fără să fie nevoie 
de o prezență militară 
străină, pe baza dezvol
tării economice a țării, 
și în primul rind a co
merțului — dată fiind 
poziția geografică avan
tajoasă a insulei.

A. D.
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