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Eislîn această perioadă în agricultură se desfășoară cu intensitate recoltarea cerealelor păioase, eliberarea terenurilor de paie, însă- mințarea în cultură dublă a legumelor, porumbului și furajelor pregătirea terenurilor în vederea însămînțărilor de toamnă.Datorită faptului că ploile căzute în ultima perioadă în întreaga țară favorizează buna răsărire a plantelor, iar de pe importante suprafețe din incintele amenajate pentru irigat au fost strînse cerealele păioase, există posibilitatea de a se însămînța în culturi duble, imediat după recoltarea griului, orzului și a altor culturi, mari întinderi de teren, de a obține pe această cale o producție suplimentară importantă de legume, porumb și furaje. fată ce s-a constatat, în legătură cu aceasta, cu prilejul unui raid-anchetă întreprins în județele Bihor și Mehedinți.județele Bihor și Mehedinți.

1N JUDEȚUL BRĂILA

La uzina de utilaj greu „Progresul
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T Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion | Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- I Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț au ; sosit marți dimineața în municipiul Brăila, în continuarea vizitei de lucru întreprinsă în această parte a țării. Populația orașului a întîmpinat cu entuziasm, cu deosebită căldură pe conducătorii partidului și statului, manifestîndu-și atașamentul deplin, față de politica partidului și statului nostru. Orașul Brăila — care în acest I an a sărbătorit 600 de ani de existență — a pășit în cel de-al 7-lea , secol, cu prestigiul de puternică

cetate industrială. Socialismul i-a conferit o tinerețe nouă, o renaștere deplină — pe toate planurile — largi posibilități de valorificare viguroasă a resurselor sale. Este semnificativ de relevat faptul că industria brăileană realizează astăzi de 10 ori mai mult decît în urmă cu 18 ani. In cele 21 de întreprinderi mari ale municipiului se realizează produsele cele mai diverse. Una din aceste întreprinderi, cea mai importantă, se află în partea de nord-est a orașului: uzina de utilaj greu „Progresul".
„PROGRESUL"-0 UZINĂ 

CARE-ȘI JUSTIFICA
NUMELE

LasLa intrarea în uzină, conducă- I torii de partid și de stat sînt în- I tîmpinați de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, de cadrele de conducere ale întreprinderii, de un grup de muncitori, ingineri și tehnicieni. Directorul general al uzinei, ing. Nicu Constantin, îi informează pe conducătorii de partid și de stat despre măsurile luate de colectivul uzinei pentru a realiza, cu maximum de eficiență, sarcinile, sporite ce revin întreprinderii în lumina obiectivelor trasate de Congresul al IX-lea al partidului și de Conferința Națională a P.C.R.Utilajul rutier, utilajele pentru industria chimică, pentru industria materialelor de construcții și pentru siderurgie, materialul rulant, mașinile și utilajele pentru industria lemnului, pentru construcția de nave, echipamentele hidroenergetice — iată o cuprinzătoare carte de vizită prin care uzinele „Progresul” s-au făcut cunoscute atît în țară, cît și peste hotare. Gazdele relatează conducătorilor de partid și de stat că aici au fost realizate unele utilaje și piese pe care oaspeții le-au văzut în cursul vizitei la Galați, la marele combinat siderurgic și la șantierele navale. De asemenea, aici se produc echipamente pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, pentru noul bluming de 1300 mm de la Hunedoara, pentru Uzina de aluminiu din Slatina etc. Este remarcat ruloul compresor R 814, care, avînd o greutate totală de 8 tone, exercită o forță de presare asupra solului de 14 tone — rod al unei invenții brevetate, aparținînd colectivului de proiectanți din uzină Conducătorii de partid și de stat se interesează de calitatea excavatoarelor față de care, în urmă cu doi ani, au formulat observații critice. Directorul general al uzinelov informează că în prezent se lucrează la asimilarea unor noi ti-

puri de excavatoare, cu acționare hidraulică, prezentînd importante avantaje. Prin proiectarea și realizarea unei noi linii tehnologice, producția de excavatoare și rulouri compresoare a crescut în acest an cu aproximativ 10 la sută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi dați voie să vă transmit un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri și, totodată, să vă felicit din inimă cu prilejul aniversării pe care o sărbătoriți în acest an, împlinirea a șase secole de existență a orașului Brăila. Orașul dv., cu vechimea sa multiseculară, a cunoscut în anii construcției socialiste o puternică dezvoltare. Am vizitat uzina „Progresul", care a devenit în zilele noastre un puternic centru al industriei de utilaj greu. Trebuie să spun că, în raport cu situația de acum doi ani, activitatea uzinei a evoluat mult Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni depune eforturi susținute pentru a înfăptui în cele mai bune condiții sarcinile mari ce le revin din planul cincinal. Doresc, cu acest prilej, să-i felicit din toată inima și să le urez succese tot mai mari în activitatea lor creatoare, plină de avînt. (Aplauze 

puternice).Deși nu am vizitat acum combinatul de celuloză și cel de fibre, doresc totuși să felicit, în numele conducerii de partid și de stat, și pe muncitorii, inginerii și tehnicienii acestor combinate, care aduc, la rîndul lor, o contribuție însemnată la înfăptuirea programului de dezvoltare a industriei chimice din țara noastră. (Aplauze). Sînt și numeroase alte întreprinderi în orașul dumneavoastră. Nu vreau să le numesd pe toate, doresc însă să transmit tuturor lucrătorilor, din sfera producției de bunuri materiale, cadrelor didactice din învă- țămînt, celorlalți intelectuali, funcționarilor din administrația de stat, cele mai calde felicitări și urări de succes în activitatea
- (Aplauze, urale).După cum i știți, IX-lea al partidului program vast de înflorire a patriei noastre socialiste. Ne aflăm în al treilea an al cincinalului. Analizînd rezultatele obținute pînă acum care ne arată că planul producției industriale a fost supraîndeplinit, a- pare cu claritate perspectiva ca prevederile cincinalului să fie nu numai realizate, ci și depășite. La toate aceste succese o contribuție de preț ați adus și aduceți și dumneavoastră, brăilenii. (Aplauze pre

lungite, urale).Am obținut de asemenea rezultate bune, în primii doi ani ai cin-

ior viitoare.Congresul al a trasat un

domeniul producțieicinalului, în agricole. Anul acesta, cu toate greutățile provocate de secetă, datorită condițiilor superioare, socialiste în care muncește țărănimea( măsurilor luate de partid și guvern, și în primul rînd hărniciei oamenilor muncii de la sate — țărani, mecanizatori, ingineri și tehnicieni — am reușit să obținem o producție mulțumitoare la grîu, avînd în a- celași timp perspective satisfăcătoare și pentru celelalte culturi. A- ceasta dovedește marile posibilități ale agriculturii noastre socialiste, care folosește mijloace mecanizate, îngrășăminte chimice și aplică recomandările științei.Sîntem convinși că atît în industrie cît și în agricultură vom reuși să îndeplinim în bune condiții sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului și știm că dumneavoastră, locuitorii orașului Brăila, ai județului Brăila, veți . aduce o contribuție însemnată- la aceste realizări. (Aplauze).Avem rezultate bune în dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii, în ridicarea nivelului de viață al poporului, care reprezintă preocuparea centrală a politicii partidului și guvernului patriei noastre socialiste. Totodată, partidul se îngrijește continuu de perfecționarea întregii activități sociale, de dezvoltarea democrației socialiste, considerînd că numai așa putem crea condiții optime pentru mersul tot mai rapid înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, pentru trecerea treptată la făurirea societății comuniste în România. Partidul nostru pornește de la premisa că rezolvarea tuturor problemelor privind dezvoltarea societății noastre privește nemijlocit întregul popor, pe muncitori, pe țărani, pe intelectuali, pe toți cei care muncesc din patria noastră și că nu există problemă ce nu trebuie cunoscută de mase, asupra căreia oamenii muncii să nu-și spună cuvîntul. Numai în felul acesta se creează garanția că măsurile elaborate de partid și de guvern corespund pe deplin intereselor întregii noastre națiuni, asigură mersul hotărît înainte al patriei noastre. 
(Aplauze puternice, urale).Preocupîndu-ne de înflorirea patriei noastre socialiste, noi acționăm în același timp pentru dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale cu toate țările frățești socialiste, văzînd în aceasta garanția întăririi prestigiului socialis

Apreciind valoarea acestei acțiuni, consiliile de conducere din majoritatea cooperativelor agricole au luat măsuri ca recoltarea cerealelor păioase și eliberarea terenurilor să se facă cît mai operativ, urmînd ca imediat să se execute arături și să se însămînțeze culturi duble. Așa au procedat cooperatorii din Sîntandrei, care au însămînțat imediat cele 60 hectare de pe care se recoltase orzul, precum și cei din Ianoșda, Bi- harea, Tărian, Cefa sau Sînmartin, care au realizat culturi furajere pe suprafețe între 20—80 ha. Pînă în ziuă de 12 iulie a.c. în județul Bihor s-au pregătit 12 250 ha din cele 13 600 hectare prevăzute, din care 5 630 ha, a- dică 41,3 la sută din plan au și fost semănate în cultură dublă.în unele locuri însă unde atît consiliile de conducere, cît și unii specialiști din cooperativele agricole tratează cu superficialitate nepermișă a- ceastă importantă sarcină, însămînța- rea culturilor duble este mult întîr- ziată, lucrările de pregătirea terenului sînt tărăgănate de pe o zi pe alta, așteptîndu-se... „să pice" ploaia.în unele cooperative agricole cadrele de conducere dovedesc o insuficientă înțelegere a importanței acestei acțiuni — ne spunea inginerul Nicolae Cucu, director adjunct la Direcția agricolă județeană. Dacă la a- ceastă dată din zecile de mii de hectare eliberate de culturi păioase s-au

arat numai 12 250 ha, vina o poartă mai ales conducerile unor unități cum sînt cele din Oșorhei, Seleuș, Nojorid și altele, unde deși există eliberate între 100—500 ha, nu au fost făcute deloc arături de vară. Asemănător se prezintă situația și la cooperativele din Leș, Alparea și Otomani care au arat doar cîteva hectare, așa ca să fie ceva. La Săcădat, Cheresig, Miersig și în alte părți, cu toate că sînt pregătite cîte 70—80 ha, pînă a- cum nu s-au însămînțat cu culturi duble decît cîte 5—10 hectare.A sta cu brațele încrucișate, a te uita spre cer atunci cînd zeci și sute de ha eliberate de păioase pot fi a- rate și însămînțate cu culturi duble, nu este o treabă de bun gospodar. Și mai dăunător este faptul că, pe a- locuri, conducerile cooperativelor a- gricole întîrzie executarea acestor lucrări chiar și în incintele amenajate pentru irigat, unde, așa cum arată experiența acumulată de-a lungul anilor, culturile duble realizate după recoltarea păioaselor pot asigura cantități mari de legume, furaje și alte produse. Un exemplu convingător în această privință îl oferă cooperativa agricolă din Ant. Aici, deși există condiții de irigare și o bună experiență din anul trecut, cînd cu cele 500 tone masă verde obținute de pe 35 ha culturi duble s-au întreținut
(Continuare în pag. a Vil-a)

Telegrame

dez- coo- fără

Noi dorim din

mului în lume, a forței sale, a capacității sale de a asigura pacea. Noi știm că cu cît fiecare țară socialistă devine mai puternică, obține succese mai mari în dezvoltarea sa economico-socială, cu atît mai puternic este întregul sistem mondial al socialismului j considerăm de aceea ca o obligație fundamentală a noastră, a comuniștilor, a fiecărui partid comunist, să pună pe primul plan rezolvarea problemelor construcției socialiste în propria țară, aceasta reprezentînd una din îndatoririle principale ale solidarității internaționale. (Aplauze puternice).Este cunoscut că România voltă relații de colaborare și perare cu toate țările lumii,deosebire de orînduire socială, fiind convinsă că în felul acesta își aduce contribuția la cauza prieteniei și colaborării între popoare, la cauza păcii mondiale.Țara noastră, întregul popor român și-a exprimat și își exprimă solidaritatea deplină cu poporul vietnamez, care își apără independența națională împotriva agresiunii imperialiste.toată inima ca Republica Democrată Vietnam, ca poporul vietnamez să obțină succese în această luptă eroică. Am fi bucuroși să se ajungă la rezultate pozitive în cadrul tratativelor care au loc la Paris între Statele Unite ale A- mericii și Republica Democrată Vietnam, creîndu-se astfel condiții pentru rezolvarea definitivă a problemei vietnameze, prin încetarea definitivă a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, prin a- sigurarea dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva problemele interne fără nici un amestec din afară. (Aplauze). Ne pronunțăm totodată pentru rezolvarea, pe baza rezoluției adoptate de Organizația Națiunilor Unite a conflictului din Orientul Apropiat, considerînd că restabilirea definitivă a păcii este în interesul tuturor popoarelor din această'zonă, le a- sigură posibilitatea concentrării e- forturilor pentru dezvoltarea economică și socială. Ne pronunțăm pentru găsirea căilor celor mai potrivite în vederea înfăptuirii securității europene, pentru așezarea relațiilor dintre națiunile a- cestui continent pe baze noi, ale respectului suveranității și . independenței naționale, egalității în
(Continuare în pag. a Iii-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R. 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționai? Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și poporului frate român, mulțumiri profunde pentru caldele felicitări adresate cu ocazia celei de-a 47-a aniversări a revoluției populare mongole. Noi împărtășim încrederea dumneavoastră că prietenia și colaborarea frățească dintre țările noastre se vor dezvolta și în continuare, în numele întăririi unității și coeziunii comunității țărilor socialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.Vă dorim din tot sufletul multă sănătate dv., iar poporului frate român succese mari în continuare în opera de înflorire a Republicii Socialiste România, în lupta pentru menținerea păcii în lumea întreagă.
J. SAMBU 

Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongola

J. ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Mongole

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
i al Republicii Socialiste RomâniaPărăsind teritoriul Republicii Socialiste România doresc să vă exprim încă o dată gratitudinea mea pentru primirea călduroasă și amicală ce mi-a fost rezervată pretutindeni în frumoasa dumneavoastră țară. Din vizita mea oficială în România duc cu mine cele mai bune impresii despre un popor ospitalier, prietenos și muncitor și despre conducătorii săi clarvăzători și entuziaști. Sînt convins că această vizită a întărit prietenia dintre popoarele noastre și a deschis noi perspective pentru cooperarea tunisiano-română. Așteptînd să vă revăd în curînd la Tunis,. vă rog să primiți expresia celor mai bune sentimente ale mele și a înaltei mele con- siderațiuni.

X HABIB BOURGUIBA 
Președintele 

Republicii Tunisienei. ..

In timpul însuflefitei adunări populare de po faleza Brăilei

A fost pusă in 
funcțiune linia de 
in altă tensiunew

Diej-Bist rița
zBISTRIȚA (coresp. „Scînteii*). S-a teiminat construcția și a fost pusă sub tensiune linia de înaltă tensiune de 110 ki- lovolți, lungă de 57 km pe distanța Dej — Bistrița. Cu acest prilej a intrat în funcțiune și stația de transformare din orașul Bistrița. Intrarea acestor obiective în funcțiune, înainte de termen, rezolvă două probleme importante. In primul rînd s-a îmbunătățit alimentarea cu e- nergie electrică a consumatorilor din această zonă. în al doilea rînd, s-a creat o capacitate disponibilă de transport de 4—5 ori mai mare decît pînă în prezent, care va fi u- tilizată de noile obiective industriale ce sînt prevăzute a se construi în acest județ, precum și la dezvoltarea rețelei de electrificări rurale. In perspectivă se va construi încă o linie de înaltă tensiune, Reghin — Bistrița.
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Răpirea*5

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

ESSSZOSES3I&SB2

Un țipăt în stradă. Trecătorii privesc uimiți. Circulația se blochează. O femeie tînără e luată pe sus și urcată în autoutilitara 32—B—678 care demarează cu viteză. în fața liceului nr. 39 din str. Stejarului (București) discuțiile continuă. „Un nebun. Și-a răpit nevasta".Tatiana Dănilă venise la liceu să-și dea examenul de bacalaureat. Soțul e un om rău. Din pricina bătăilor, Tatiana și-a luat copilul (de 1 an) și a plecat Ia părinții săi, în Călărași 11. Vrea să-și continue studiile. Soțul ei. Alexandru Dănilă, nor- mator la I.C.S.I.M., se hotărăște s-o împiedice. Organizează o răpire. Nu vrea „nevastă cultă". El cere sprijinul unor salariațl ai șantierului unde lucrează. Primește chiar și o mașină (șofer Paul Alexandrescu) cu care organizează răpirea. Tatiana a fost sechestrată la locuința soțului. Cînd a putut, l-a părăsit. Acum stă în casă toată ziua pentru a nu fi răpită din nou. Este epilogul unei căsătorii făcute din interes de ambele părți ’și în mare grabă. El urmărea buletin de Capitală, ea a dat crezare promisiunilor materiale ce s-au dovedit iluzorii. în locul dragostei și al prieteniei, acum c ură și răzbunare. Asemenea acte petrecute pe stradă și care afectează ordinea publică nu trebuie trecute cu vederea.
Intervenție 
fericităTrenul 4016 de la Tntorsura Buzăului înainta cu viteză spre stația Brașov-călători. Pe acoperișul vagoanelor erau cîțiva pasageri (I). Controlorul de sector Emil Stînea și mecanicul Nicolae Căproiu au sesizat pericolul. Trenul urma să intre în zona electrificată, ceea ce ar fi periclitat viața călătorilor de pe acoperișul vagoanelor. Cei doi ceferiști au dat alarma. Biroul de mișcare a oprit trenul. Călătorii neatenți au fost coborîți în vagoane și trenul și-a continuat cursa în deplină siguranță de circulație.
Mașinile 
litoraluluiNu insistăm asupra aglomerației de pe litoral. Pare un lucru normal. Anormal apare altceva. în autobuzele improprii aduse ad- hoc și care circulă spre Mangalia și Eforie se urcă și se coboară pe o singură ușă. Graba șoferilor și a pasagerilor determină o busculadă inedită. Evident, au loc discuții, se schimbă cuvinte „tari" și... se circulă greoi. Din discreție, nu întrebăm cu ce călătoresc mai marii transportului în comun din municipiul Constanța. Ne permitem totuși /o recomandare. Dacă au intenția să călătorească pe ruta amintită cu autobuze, să-și ia îmbrăcăminte de rezervă. Altfel vor simți „pe nasturii lor" cum au organizat transportul. Și vor lua măsurile ce se impun. Poate chiar în vara aceasta.
Lacrimi 
falseE felceră. Are 29 de ani. O cheamă Jenica T. și lucrează în- tr-un spital din Ploiești. Cu 10 ani în urmă a născut o fetiță. Tatăl nelegitim al copilului era medicul Vladimir J. Âflînd despre această legătură extraconju- gală. soția îl părăsește. La rîn- dul el, concubina dispare, aban- donîndu-și fetița în vîrstă de numai cîteva luni. Om de inimă, doctorul ia fetița și o încredințează, spre creștere, părinților săi din Macin. Și anii trec. Cristina se face mare. Gîndindu-se la viitorul ei, doctorul depune la C.E.C., pentru fată, 20 000 lei. Dar iată că în martie a.c. doctorul moare. Și atunci reapare... mama, reclamînd că bunicii i-ar fi „înstrăinat" copilul. Deschide acțiune judecătorească, cerînd fetița (20 de mii la C.E.C. plus 590 lei lunar pensie de urmaș !). Cum era normal, tribunalul din Tulcca respinge cererea celei ce și-a abandonat copilul acum zece ani. încredințîndu-1 bunicilor, oameni serioși și onești. Spre binele fetiței.
A părăsit 
victima

Gheorghe Edmond Kloos, 
Sibiu, era... distrat. Conducea 
șina pe șoseaua de la Tălmaciu 
la Sibiu. Din neatenție, l-a lovit 
pe Gheorghe Oiță, aruncîndu-l în 
șanț, unde a decedat 
vreme. Deși din izbitură s-a spart 
parbrizul mașinii, șoferul și-a con
tinuat drumul, părăsindu-l pe cel 
accidentat, fără a încerca să-l sal
veze. Accidentul mortal a fost să- 
vîrșit din imprudență. Dar părăsi
rea victimei ? Făptașul a fost prins 
a doua zi și trimis în judecată. De 
acolo n-a mai putut fugi. Sentința 

rămas definitivă. Pentru 3 ani.

Sensurile

sesizările cetățenilor
9

Noul cadru administrativ, competențele sporite a- cordate organelor locale de stat oferă condiții pentru o substanțială îmbunătățire a activității de rezolvare a problemelor ce sînt ridicate în scrisori și sesizări sau cu prilejul audiențelor. Asupra acestei chestiuni plenara din aprilie a C.C. al partidului a atras în mod deosebit atenția. Dar, bineînțeles, îmbunătățirea activității nu depinde numai de cadrul organizatoric ; esențială este concepția oamenilor despre munca lor din acest sector, conținutul pe care i-1 dau. Iar acesta — respectiv solicitudinea față de nevoile cetățenilor — evidențiază însemnătatea pe care o au accesibilitatea și receptivitatea conducătorului local.Pornind de Ia aceste considerente, ancheta noastră în județele Alba și Maramureș a urmărit unele aspecte ale activității conducătorilor locali legate, în special, de aceste probleme.Interlocutorii au ținut să sublinieze, de la bun început, că accesibilitatea și receptivitatea sînt trăsături ce trebuie să caracterizeze pe toți cei care, prin funcțiile deținute, sînt chemați să rezolve probleme mai mari sau mai mici ridicate de cetățeni. „A fi accesibil și receptiv este o condiție esențială pentru cunoașterea realității din compartimentul de muncă respectiv, sub multiplele ei aspecte — sublinia dr. LIVIU VUL- CU, directorul direcției sanitare a județului Alba. A pune stavilă, sub diferite pretexte, între conducătorul de instituție și cei care i se adresează, indiferent în ce chestiune, înseamnă a te lipsi de posibilitatea de a afla lipsurile existente în sectorul pe care-1 conduci. Dar lucrurile nu se rezumă numai la contactul direct ; se poate întîmpla ca cineva, sub imperiul obligației exprese de a citi scrisorile și sesizările, de a primi în audientă, să fie realmente accesibil cetățenilor — dar... nereceptiv la aceste sesizări. Căci receptivitatea înseamnă nu să înregistrezi direct, formal, ci să pui suflet în găsirea soluțiilor, să rezolvi efectiv cazurile ivite. să iei măsuri pentru preîntîmpinarea altora a- semănătoare. Spre concretizare. mă voi referi la un exemplu din domeniul o- crotirii sănătății populației. Prin scrisori sau cu prilejul audiențelor am fost sesizați asupra unor deficiențe în acordarea asistentei sanitare. Cazurile, de a- bateri disciplinare semnalate au fost cercetate și persoanele vinovate aspru sancționate. Dar nu ne-am limitat la atît. Pentru a preîntîmpina astfel de a- bateri, care în sectorul medica] pot avea consecințe deosebit de grave, am efectuat o anchetă în rîndul medicilor, solicitîndu-i să răspundă, pe baza experienței lor, la cîteva întrebări referitoare la problemele sanitare ale județului. Răspunsurile sînt deosebit de prețioase. în problemele specifice locale am și început să acționăm. Demn de notat e însă următorul fapt : toți partici- panții au apreciat această inițiativă ca fiind deosebit de utilă, precizînd că este

pentru prima oară cînd li se cere direct părerea în asemenea chestiuni privind activitatea lor. Și un alt exemplu. Sesizați de cetățeni că în multe spitale serviciile de noapte funcționează defectuos, nu ne-am limitat doar la cercetarea și sancționarea cazurilor respective. Ne-am pus întrebarea : a fost o întîmplare, o neglijentă, sau dormitul în timpul gărzilor a devenit o practică curentă ? Făcînd mai multe controale, în timpul nopții, la cîteva spitale, am constatat că personalul de gardă nu-și face datoria conștiincios. La spitalele din Sebeș, Cugir și Aiud am găsit opt surori dormind. Concluzia : măsuri organizatorice de natură să pună capăt slăbirii responsabilității în rîndul unor cadre medico-sani- tare“.Tov. MIHAILĂ DRĂ- GHICI, vicepreședinte al Consiliului popular județean provizoriu Alba, s-a referit la alte aspecte. „în munca noastră — a spus el — a fi accesibil nu înseamnă numai a primi pe om în audientă, a-1 asculta formal, de fapt „a simula a- tențla", a da mina politicos cu el și a spune : „N-aveți nici o grijă. Am notat și se rezolvă". Iar cetățeanul se alege doar cu promisiunea. A fi accesibil înseamnă a te strădui să pătrunzi cerința, nevoia, starea de spirit a oamenilor, a-i ajuta efectiv, a reflecta la modalitatea de soluționare neîn- tîrziată a problemei în discuție. Un conducător din administrația de stat sau de instituție se poate socoti accesibil și receptiv numai dacă acțiunile sale în urma cererilor și sesizărilor cetățenilor sînt eficace. Eficacitatea, cred eu, e principalul criteriu de apreciere a accesibilității și receptivității. Poți sta zilnic de vorbă cu 1 000 de oameni, dar dacă nu duci treaba pînă la capăt, adică dacă nu rezolvi ceea ce este cu putință și legal sau nu explici limpede, omenește, de ce nu poate fi soluționată o cerință sau alta. înseamnă doar timp pierdut.în orele de audientă am constatat că unii cetățeni vin din localitățile situate la mari distante pentru a cere sprijinul consiliului popular județean în chestiuni care sînt de competenta consiliilor populare comunale sau orășenești. Ce se întîmplă ? Omul se duce o dată, de două ori la consiliul popular comunal si dacă vede că nu găsește înțelegere se adresează organelor județene sau chiar celor centrale. Iată un exemplu. O femeie din Sugag, mamă a șapte copii, și-a construit. în urmă cu 20 de ani. o casă, fără aprobare, pe un teren naționalizat. Timp de 20 de ani nimeni nu i-a spus că a comis un act ilegal, iar acum consiliul popular comunal are nevoie de terenul respectiv. Unde să se ducă ? Primarul si consiliul popular comunal. în loc să analizeze situația și să găsească o soluție, au pus-o pe drumuri. Alteori, consiliile populare comunale si orășenești manifestă o anumită timiditate nejustificată în modul de a acționa. Președinții consiliilor populare din Cîm-

peni și Cugir, de exemplu, ne trimit sesizări scrise despre unele lipsuri în a- provizionarea populației. Nu e oare sarcina consiliilor populare respective să rezolve această problemă, și încă în mod operativ ? Aș mai putea da cîteva e- xemple care arată că. în loc să acționeze rapid si eficient, unii primari, conducători de instituții, caută mai întîi să se acopere cu aprobări din partea forurilor superioare".Tov. LUDOVIC POP, prim-vicepreședinte al Consiliului popular provizoriu al municipiului Baia Mare, a relevat, în cursul discuției avute, că „multe din problemele pe care cetățenii le ridică cu ocazia audientelor la membrii comitetului executiv puteau fi rezolvate de către șefii de serviciu, de directorii de întreprinderi, de instir tutii din oraș. Analizînd mai îndeaproape det ce n-au făcut acest lucru, am constatat că unii dintre ei consideră că e mai comod să lase rezolvarea unor probleme pe seama „celor de mai sus", neîntelegînd tocmai unul din elementele fundamentale ce trebuie să caracterizeze noul stil de muncă al activistului de stat. Tocmai pe asemenea considerente comitetul e- xecutiv a hotărît înlocuirea lui Gh. Cocioc din funcția de sef al biroului de gospodărie comunală. Astfel de lipsuri s-au manifestat și la biroul de tutelă al municipiului, care, de fapt, silea pe cetățeni să se adreseze pentru orice președintelui sau membrilor comitetului executiv. Iată de ce este foarte importantă munca de îndrumare și control în toate compartimentele. pentru creșterea răspunderii celor care le conduc. Această problemă a fost analizată recent într-o ședință a comitetului executiv, precum și de către biroul comitetului municipal de partid. De asemenea. în fiecare săptămînă, în ședințele o- perative cu șefii de serviciu. discutăm despre modul în care sînt rezolvate sesizările si propunerile cetățenilor".

Uneori, discutînd cu cadre de conducere locală despre un caz sesizat de cetățeni, ți se răspunde : „Cunosc lucrurile, am fost chiar personal la fata locului". Dar respectivul conducător uită să mai adauge că a făcut a- cest lucru sau a dispus u- nui organ în subordine să-1 facă abia după ce au fost sesizate foruri superioare de partid sau de stat, care l-au determinat s-o facă. De asemenea. în cursul anchetei noastre s-au găsit nu puține situații în care rezolvarea unor cereri și sesizări ale cetățenilor era mult întîrziată. La Consiliul popular provizoriu județean Maramureș, din cele 510 scrisori primite de la constituire și pînă la mijlocul lunii iunie, mai existau 60 de scrisori nerezolvate în termenul stabilit ; la o scrisoare care sesiza neexecuta- rea unor lucrări de electrificare. înregistrată la 20 februarie a. c.. nu se trimisese un răspuns nici după 100 de zile de la primire.Se constată, de asemenea, că se mai practică încă „pasarea" răspunderii spre eșalonul inferior, ceea ce în fapt duce la nerezolva- rea unor probleme : în loc să primească cetățenii în audientă, președinți si alti membri ai comitetelor e- xecutive, pe diferite motive. lasă în locul lor alte cadre, care nu au competenta de a rezolva problemele.Toate acestea arată că membrii comitetelor executive ale consiliilor populare. președinții acestora au datoria să determine. în primul rînd prin exemplul personal, ca si prin măsuri organizatorice și exercitarea unui control riguros. o atitudine plină de solicitudine fată de cetățeni. rezolvarea problemelor juste pe care le ridică aceștia fiind o obligație și, în același timp, o parte integrantă a bunului mers al treburilor locale.
St. DIN1CĂ
S. UTAN
corespondenții „Scînteii*

în stațiunea balneară Govora
Foto : Gh. Vințilă

SPECIALITĂȚI DE MEDICAMENTE
ROMANEȘTI CERUTE PESTE HOTARE
Noul 

Extract 
realizat 
Vancea, 
mologie 
din Capitală, care dă rezultate 
bune in diferite boli oculare 
și îndeosebi în miopia foarte 
complicată și afecțiunile dege
nerative ale nervului optic și 
ale retinei, este cerut și peste 
hotare. Numeroase firme pro
ducătoare de medicamente din 
Brazilia, Canada, Danemarca, 
R. D. Germană și Uniunea So
vietică au solicitat brevetul de 
invenție al omului ele știință 
român.

La Brașov

medicament denumit 
total de ochi (ETO), 
de prof. dr. Petre 

șeful clinicii de oftal- 
a Spitalului Colțea

Alte produse 
românești, între 
ticul cu resorbție lentă „Efl- 
trad", diureticul cu acțiune 
prelungită „Nefrix", anestezi
cul local „Lidocaina", spasmo- 
liticul „Scobutil", produsul to- 

• nifiant „Energovital", „Gero- 
vital H-3" vor fi exportate în 
Anglia, Cehoslovacia, R. P. D. 
Coreeană și Siria, în baza noi
lor contracte încheiate de în
treprinderea românească de 
comerț exterior „Chim-im- 
port“.

farmaceutice 
care antibio-

(Agerpres)

Din peisajul Bucureștiuluî de azi

Pe măsură ce înaintăm în timp apar 
tot felul de probleme noi în organizarea 
și gospodărirea teritoriului orașelor. O 
asemenea problemă, este aceea a asi
gurării garajelor auto pentru populație.

Cazarea automobilelor în afara spa
țiului străzii a devenit o cerință impe
rioasă. O cerință cu atît mai urgentă 
cu cit vreme îndelungată această 
problemă a fost neglijată ; iar a- 
propiata intrare în funcțiune a fa
bricii de autoturisme românești, 
care va spori într-un ritm vertigi
nos actualele cerințe, face și mai 
presantă realizarea unei concor
danțe a ritmului construcției de 
garaje, spre a nu se ajunge Ia se
rioase perturbații în circulația pu
blică. Apar două categorii de cazuri : 
nevoia unor garaje în zone cu locuinfe 
unifamiliale sau cu pujine apartamente, 
dispunînd de un teren împrejmuit, sau 
în apropierea clădirilor înalte cu multe 
apartamente, unde terenul din jur nu 
esfe lofizat, ci în totalitate de folosință 
comună. In primul caz, exceptînd situa
ția nu prea frecventă cînd există un 
garaj înglobat în construcjia casei, s-au 
executat sub diferite forme, din diferite 
materiale și cu aspect exterior de ase
menea foarte divers, boxe individuale 
de cîfe 1—2 locuri pe terenul disponibil 
al respectivelor case. In cel de-al doilea 
caz, s-a trecut la gruparea unor boxe 
modeste, individuale sau grupate, înși
ruite pe cîte un rînd sau două rînduri. 
Legile în vigoare, dînd curs unei cerințe 
firești, permit și favorizează rezolvarea 
pe cont propriu a garării la domiciliu, 
în construcții ușoare, pentru care unele 
unități industriale furnizează chiar ele
mentele de construcție necesare. Ceea 
ce s-a realizat pînă în prezent nu este 
însă decît un modest început și, dat 
fiind că are loc un întreg proces de 
dezvoltare cu efecte urbanistice nu toc
mai favorabile, socotim util a face 
cîteva considerații. ....... '

Dacă un mare număr dintre garajele 
individuale care s-au construit în ultimul 
timp în curfi, pe loturile caselor unifa
miliale se prezintă corespunzător, un 
alt număr, cel puțin fot atît de mare, 
se prezintă necorespunzător din punct 
de vedere estetic, din cel al modu
lui de amplasare, precum și al crite-

ha, de exemplu, și unui indice mediu 
viitor de 12,50 mp locuibili de persoană, 
i-ar corespunde o densitate de 400 per
soane la ha și, respectiv de 45—57 
autoturisme per ha (luînd în conside
rare indicele mediu de motorizare de 
1 autovehicul la 7—9 persoane, cît 
este admis în prezent ca indice viitor

fărî cîți dintre cetățeni și care anume 
dintre ei să-și parcheze autoturismul la 
domiciliu sau să-l adăpostească într-un 
garaj ? Intre timp, alături de cele 3—4 
boxe de garaj care s-au ridicat unde
va, între clădirile unui cvartal, vor mai 
apare încă alte 3—4 și așa mai departe, 
pînă cînd, în loc să avem 40—50 de

AMENAJAREA GARAJELOR
AUTO IN ECONOMIA

SPAȚIULUI URBAN
riilor de circulație. La numărul mare 
de garaje necesare în viitor, proble
ma începe să devină, prin extindere, 
extrem de complicată. In cazul zonelor 
ocupate cu locuinfe unifamiliale, se pier
de, în cel mai bun caz, aproximativ 
25 la sută din spațiul liber net din jurul 
clădirilor, respectiv din spațiul verde. 
La ansamblurile de blocuri din cvartale 
noi, cu regim de construcfie înalt, deci 
cu un număr considerabil de aparta
mente concentrate pe o arie relativ 
mică, trebuie găsite alte soluții.

In cifre, lucrurile ar sta astfel : unei 
densități nete de 5 000 mp locuibili per

puncte de vedere

probabil pentru Capitală). Această cifră 
— care trebuie considerată minimă — 
ne conduce la o suprafață de parcare 
de 1 100—1 400 mp, exceptînd rezer
vele suplimentar necesare (circa 10 la 
sută) pentru vizitatori. Intrucît este vorba 
de a satisface cerințe ale populației ce 
se rezolvă din fonduri proprii, care vor 
fi criteriile pe baza cărora vom satisface 
unele cereri și le vom respinge pe al
tele î Se poate oare demonstra sau ho-

locuri într-un garaj amplasat în mod co
respunzător, într-un spajiu care să nu 
afecteze terenul liber și plantat al zo
nei de locuit, vom avea un masiv mai 
mult sau mai pu(in ordonat de boxe, 
care slujesc cartierele respective.

Ținînd seama și de faptul că într-un 
viitor apropiat cererea de garaje va 
crește foarte rapid se impune să ne 
gîndim din timp la consecințele unei 
extinderi necontrolafe de garaje indi
viduale și care ar putea fi căile rațio
nale, cele mai potrivite de rezolvare. 
A reflecta la clădiri mari de garaje, pe 
mai multe nivele (3—4), comasînd ce

rințele de garare de pe o arie de 
locuit mai întinsă, cred că ar fi nerealist 
în această etapă, deși ideea nu ar tre
bui respinsă și ar trebui verificată chiar 
experimental, deoarece recuperarea 
investiției se poate asigura, după opinia 
noastră, suficient de repede. Ne rămîn 
însă la dispoziție, după cum arată 
experiența a numeroase țări, trei 
căi de rezolvare în subteran — de
desubtul spațiilor de parcare; 
dedesubtul spațiilor de joacă pen
tru copii ; în subsolul sau demiso
lul clădirilor, asociat cu coridoa
rele tehnice ale blocurilor înalte. 
De primele două formule incidental s-a 
mai vorbit. Există posibilități necostisi
toare de a executa garaje subterane pe 
un singur nivel, din elemente prefabrica
te, pînă la o capacitate de 30—40 boxe 
la unitățile mici și de 100—120 boxe 
la cele mari. Această posibilitate ar tre
bui însă completată cu efortul de a 
folosi mai bine subsolul clădirilor înalte 
sau acela al complexelor comerciale, 
unde s-ar putea constitui în acest scop 
chiar un al doilea nivel, respectiv două 
nivele de subsol.

Ceea ce considerăm a fi esenfial este 
ca întreaga problemă să fie de urgentă 
reconsiderată și canalizată către o rezol
vare rațională, atît timp cit astăzi încă 
nu se epuizează o serie de posibilități. 
Aceasta se impune atît în raport cu 
cerința unei utilizări cît mai eficiente 
a teritoriului urban, în care trebuie să 
realizăm un confort sporit, cît și cu 
tendința populației de a-și vedea satis
făcută o cerinfă justificată, pe care nu 
o vom putea stăvili decît prin provizo
rate nesafisfăcătoare. De asemenea, se 
impun reglementări mai precise în ce 
privește atribuirea terenurilor pentru 
garaje în spațiul, urban.

Ing. N. MĂRGĂRIT
consilier în Institutul de proiectări 
pentru gospodăria comunală

După cum este bine cunoscut, Brașovul se numără printre județele cu un pronunțat caracter turistic și cu vechi tradiții în acest domeniu. In tot timpul anului, dar mai ales vara și iarna, el este vizitat de sute de mii de turiști din țară și de peste hotare. Iată de ce considerăm oportună analiza întreprinsă, nu de mult, de comitetul executiv al consiliului popular județean în legătură cu sezonul turistic de vară.Materialul prezentat, dai* mai ales discuțiile, au reliefat, pe lingă unele rezultate satisfăcătoare, existența unor neajunsuri în activitatea de deservire turistică pe raza județului. In cadrul ședinței a fost adoptată decizia comitetului executiv conținînd măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității de deservire turistică. Așa, bunăoară, în acest interval au fost intensificate lucrările de reparații și întreținere la mai multe vile și grupuri alimentare, îneît acestea au fost date în folosință la termenul prevăzut; 11 cabane au fost încredințate unor mandatari.O problemă de însemnătate majoră pentru turism, care s-a rezolvat în urma ședinței comitetului executiv, este organizarea transportului în comun între diferite puncte turistice din zona Brașovului și Predealului. S-au organizat curse speciale care circulă de mai multe ori pe zi între Brașov — Predeal și Pîrîul Rece, între Brașov — Rîșnov și cabana Cheia, între Brașov și cabana Babarunca.O altă problemă. Stațiunea Rot- bav, preluată în primăvară de către I.S.C. Predeal (destul de tîrziu, de altfel), a fost reamena- jată și dotată cu cele necesare. Direcția sanitară județeană nu a rezolvat însă problema asigurării cadrelor medicale necesare acestei stațiuni. In prezent, asistența medicală a bolnavilor veniți aici la tratament nu este încă asigurată.Măsuri eficiente s-au luat pe linia asigurării unei deserviri civilizate a turiștilor. înainte de începerea efectivă a sezonului turistic de vară a avut loc un instructaj la care au participat responsabilii tuturor unităților din cadrul I.S.C. Predeal. Pentru o bună parte din cabanieri și personalul de serviciu s-au asigurat uniforme. S-au luat măsuri pentru lărgirea și diversificarea meniurilor atît la cantine, cît și la bufete, aprovizionarea permanentă cu băuturi răcoritoare, respectarea strictă a regulilor de igienă.La capitolul neajunsurilor semnalate în cadrul ședinței a fost inclusă și lipsa de preocupare privind întreținerea și amenajarea căilor de acces, a indicatoarelor spre punctele turistice din zona Brașovului și Predealului. Problema este foarte importantă întru- cît de soluționarea ei depinde atragerea în circuitul turistic a unor puncte sau zone în prezent scoase practic din acest circuit, cu un slab acces al publicului și, deci, cu complicate probleme financiar- gospodărești. Or, este vorba de puncte de mare interes, cu reale frumuseți naturale, care o dată amenajate, popularizate, făcute larg accesibile, s-ar bucura de mult succes turistic.Ținînd seama de situația e- xistentă în momentul respectiv, comitetul executiv a aprobat, din rezerva bugetară, suma de 150 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor privind amenajarea drumurilor, potecilor turistice și a- sigurarea marcajelor. O măsură eficientă o constituie și faptul că la intersecțiile traseelor turistice mai importante, în cabane și hoteluri s-au afișat panouri și ghidaje pentru informarea turiștilor în legătură cu punctele turistice și de agrement mai apropiate.Rezultate mai puțin satisfăcătoare s-au înregistrat în ce privește organizarea rețelei comerciale. La Predeal, în special, se.simte încă lipsa unei bune aprovizionări cu legume și fructe, cu obiecte de artizanat. De asemenea, e- xistă discrepanțe vădite și inegalități între modul de deservire în cabane, chiar între cele cu condiții relativ identice. Cu atît .mai regretabil este faptul că la ședința respectivă nu au fost invitați și reprezentanții comerțului.Brașovul are încă reale și multiple posibilități, încă nevalorificate, de dezvoltare a activității turistice.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*’
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Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)drepturi și neamestecului în treburile interne. Pe acest temei se poate crea adevărata securitate europeană, colaborarea pașnică fiind în avantajul tuturor națiunilor continentului nostru. (A- 
plauze).Știm că pe calea înfăptuirii păcii și aspirațiilor de dreptate socială și națională a popoarelor mai există greutăți, că cercurile imperialiste, reacțiunea încearcă să mențină și să-și întărească dominația asupra altor popoare. Condiția principală a victoriei popoarelor în lupta împotriva pericolului unui nou război mondial, împotriva reacțiunii» internaționale, este realizarea unității tuturor forțelor antiimperialiste și în primul rînd a partidelor comuniste și muncitorești, detașamentele cele mai a- vansate, mai combative, ale omenirii progresiste. (Aplauze puternice, 
prelungite). Sîntem încredințați că, unite, forțele antiimperialiste pot respinge orice acțiune a imperialiștilor. Noi avem ferma convingere că țările care construiesc socialismul, popoarele care au scuturat pentru totdeauna jugul moșierilor și capitaliștilor, care și-au cucerit atît libertatea socială cît și independența națională, vor ști să-și 

apere șl să-și consolideze mărețele lor cuceriri revoluționare, să asigure progresul neîncetat al societății socialiste, comuniste, cea mai dreaptă societate din lume. Avem încredere deplină în popoarele tuturor țărilor socialiste, în partidele comuniste ale țărilor socialiste | un popor care prin luptă și-a cucerit independența, prin luptă a răsturnat jugul asupritorilor, știe să-și mențină cuceririle. Sîntem convinși că nu există forță în lume în stare să poată abate poporul unei țări socialiste de pe calea pe care a pornit, de pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, urale). Iată de ce partidul nostru, poporul român, își exprimă solidaritatea deplină cu poporul frate cehoslovac, cu partidul său comunist, fiind convinși că, sub conducerea comuniștilor, a conducerii de partid și de stat, poporul cehoslovac va ști să respingă orice încercare de a lovi în interesele socialismului, orice atentat la cuceririle sale revoluționare, asigurînd mersul hotărît înainte spre victoria deplină a socialismului în Cehoslovacia. (Aplauze, u- 
rale).în cursul vizitei la Galați și Brăila, ne-am întîlnit cu muncitori, cu intelectuali, am trecut prin

numeroase sate. Peste tot am re marcat privirea caldă, veselă, op timistă a celor ce muncesc din a ceste localități. Este una din expresiile voinței gălățenilor și brăi- lenilor, ca >și a întregului popor, de a înfăptui neabătut politica partidului comunist, politică ce- corespunde pe deplin intereselor națiunii noastre socialiste. în manifestările de caldă simpatie cu care am fost întîmpinați peste tot vedem expresia încrederii nestrămutate în politica marxist-len’inistă a partidului nostru, a încrederii în Partidul Comunist Român, în conducerea sa, care face totul pentru a corespunde năzuințelor poporului. (Aplauze prelungite, urale). Fiți siguri, tovarăși, că partidul nostru comunist, conducerea de partid și de stat vor face totul pentru a asigura mersul tot mai hotărît înainte al patriei noastra pe calea socialismului și comunismului, pentru înflorirea continuă 
a națiunii noastre socialiste. în încheiere, vă rog să-mi dați voie să vă urez din toată inima noi și mari succese în activitatea dumneavoastră închinată fericirii patriei, măreției ei, multă sănătate și fericire la toți. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale entu
ziaste).

în „insula porumbului și a florii soarelui"

(Urmare din pag. I) ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de activitatea inginerilor, de modul cum aceștia se preocupă de buna folosire a spațiului de producție.Hala turnătoriei de oțel. Și aici, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de muncitori cu mult entuziasm. La cuptorul Siemens Martin se elaborează o șarjă pentru confecționarea unei imense roți dințate cu diametru de 4 m, necesară morilor cu bile din industria minieră.în secția construcții metalice sînt prezentate utilaje de performanță : batardourile pentru închiderea ecluzelor de la Porțile de Fier și transportoare de mare tonaj.în cursul vizitei prin uzină, conducătorii de partid și de stat discu

□
NOI ARMONII

URBANISTICE_____
Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă apoi spre cel mai nou cartier de locuințe al Brăilei — mi- croraionul „Hipodrom", în care locuiesc aproape 20 000 de cetățeni ai orașului, a 7-a parte a populației.Pe aleile dintre blocurile noului cartier, de la balcoanele vesel colorate, mii de cetățeni fac oaspeților o primire caldă, entuziastă.Perspectivele edilitare ale Brăilei, soluțiile folosite în construcția de locuințe au fost înfățișate pe larg de vicepreședintele consiliului popular județean, inginer Lucia Dobrescu. Pînă acum în cartierul „Hipodrom" s-au ridicat 1 645 de apartamente, un local de școală, complexe comerciale. Gradul sporit de confort, finisajul îngrijit scot în evidență preocupări de diversitate și soluții inedite, reflectă strădania arhitecților și constructorilor de a înălța clădiri a căror frumusețe, originalitate și 

Oaspeți ai locuitorilor celui mai nou cartier de locuințe al Brăilei

ta cu muncitori, ingineri șt tehnicieni, interesîndu-se de activitatea ce o desfășoară, de preocupările lor pentru modernizarea producției și mărirea productivității.Pe platoul de încercare a produselor finite are loc o demonstrație cu noile utilaje intrate în producție de serie, rulourile com- presoare R 814 și excavatoarele E 04. Se cer explicații în legătură cu consumul de metal și cu productivitatea utilajelor aflate în faza asimilării. Din tabloul comparativ ce le este prezentat rezultă că noile utilaje vor avea a- celeași performanțe ca și tipurile similare construite de firme străine cunoscute în întreaga lume.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe muncitorii, inginerii și tehnicienii acestei mari uzine brăilene pentru rezultatele obținute în ultimii doi ani.

trăinicie să fie realizate prin mijloace simple.Vizitînd unul din blocurile recent terminate, conducătorii de partid și de stat subliniază că se pot aduce încă îmbunătățiri substanțiale în ce privește distribuirea spațiului locuibil, fără a diminua confortul, și atrag atenția asupra consumului exagerat de material lemnos în construcția de locuințe. Ei recomandă proiectanților și constructorilor să adopte soluții mai simple și mai eficiente, menite să reducă prețul de cost.în timpul discuțiilor a fost abordată și problema construirii unor locuințe ieftine, potrivit recentelor indicații date de partid. Se arată că este în curs de elaborare un proiect pentru construirea unui ansamblu de circa 800 de apartamente de acest tip, chiar în apropierea zonei „Hipodrom".Oferind un buchet de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, o pio

nieră îi invită pe conducătorii Iubiți să viziteze școala în care învață — o construcție nouă, ridicată o dată cu cartierul. Cadrele didactice și elevii întîmpină pe oaspeți și îi conduc; prin sălile de clasă și laboratoarele aparținînd Școlii ge-
ÎNSUFLEȚITĂ ADUNARE

POPULARĂ A BRĂI LENILOR
Cu nesfîrșite urale și aclamații i-au întîmpinat pe conducătorii ‘de partid și de stat miile de locuitori ai Brăilei ver.iți pe faleză pentru a lua parte la o însuflețită adunare populară.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nicolae Mihai, pțim- secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular provizoriu județean. El a relevat succesele dobîridite de cetățenii județului și municipiului Brăila în creșterea producției industriale, în combaterea urmărilor secetei și obținerea unor rezultate mulțumitoare și în producția agricolă. Asigurînd conducerea partidului de aprobarea și sprijinul deplin al oamenilor muncii brăileni față de politica internă și externă a 

P.C.R., vorbitorul a arătat că populația orașului și județului, însuflețită de perspectivele ce îi stau în față, va munci și în viitor cu dăruire și întreaga sa capacitate de muncă pentru prosperitatea acestor meleaguri, pentru înflorirea patriei.Tovarășul- Gheorghe Neculau, directorul general al Combinatului de celuloză și hîrtie, a subliniat în cuvîntul său măsurile luate, preocuparea întregului colectiv al întreprinderii pentru ca, printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, să se atingă parametrii proiectați. Vom munci în continuare — a spus vorbitorul — pentru lichidarea deficiențelor e- xistente și vom face tot ce ne stă în puteri pentru a ridica eficiența economică a producției.In numele celor peste 2 400 de 

nerale de 8 ani nr. 23 și Liceului industrial de chimie.La despărțire, conducătorii de partid și de stat urează cadrelor didactice noi succese în nobila lor activitate de educare și instruire a tinerei generații.

slujitori ai catedrei din acest județ, profesoara Stela Dumitrescu, directoarea liceului „Nicolae Bâl- cescu", a mulțumit conducătorilor de partid și de stat pentru condițiile deosebite asigurate dezvoltării și perfecționării învățământului. Vă asigurăm, a spus vorbitoarea, că nu vom precupeți nici un efort pentru a face din vlăstarele ce ne sînt încredințate fii demni și devotați ai patriei, cetățeni destoinici ai societății socialiste.

De cîțiva ani, în.Lunca Dunării și în bălțile acesteia se desfășoară lucrări de mare amploare pentru punerea în valoare a unor importante suprafețe de terenuri fertile.

Printre constructorii 
de nave gălățeniîn dimineața zilei de 16 iulie, înainte de începerea vizitei în județul Brăila, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin și Ilie Verdeț au poposit la Șantierul naval din Galați — una dintre cele mai vechi întreprinderi ale orașului, dar radical înnoită, dezvoltată și modernizată în anii noștri. în 1960 a fost construită la Galați prima navă maritimă de 4 500 tone, navă care poartă numele orașului. De atunci constructorii navali gălățeni au urcat neîncetat noi trepte: în ultimii 8 ani, 40 de nave maritime și-au început de aici marile călătorii pe mările și oceanele lumii, purtînd la mii de kilometri depărtare de patrie pavilionul tricolor, ca o întruchipare a prestigiului României socialiste.La intrarea șantierului, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Pa- nait Melisaratos, directorul general al Ș.N.G., reprezentanți ai comitetului de partid și ai organizațiilor obștești de pe șantier. Numeroși muncitori, ingineri, fune, ționari au salutat cu căldură pre

Dezvoltarea și modernizarea continuă a uzinei de utilaj greu „Progresul" din Brăila — a spus în cuvîntul său maistrul Gheorghe Bratosin — face ca această importantă unitate constructoare de mașini să se bucure .în prezent de un bun renume atît în țară, cît și peste hotare. Urmînd indicațiile prețioase date de iubi- ții oaspeți cu prilejul vizitării uzinei, colectivul nostru își va intensifica eforturile pentru perfecționarea continuă a producției.în aclamațiile entuziaste ale celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintele secretarului general al partidului au fost subliniate în repetate rînduri de aplauze și ovații furtunoase. (Cuvintarea se publică 
în paginile 1 și 3 ale ziarului).După încheierea adunării populare, oaspeții se îndreaptă spre gara fluvială a orașului. în port domnește o activitate intensă. Oprindu-se pentru cîteva clipe din lucru, muncitorii portului salută cu însuflețire pe conducătorii de partid și de stat, care, îmbarcîndu-se pe nava rapidă „Expres”, se îndreaptă spre Insula Mare a Brăilei, imensă întindere de pămînturi renăscute.

Rezultatele aplicării acestui vast program sînt deosebit de concludente în Insula Mare a Brăilei. Aici, după nenumărate veacuri de domnie a apelor, au fost scoase la 

zența conducătorilor de partid și de stat în mijlocul lor.Oaspeților lc sînt prezentate principalele sectoare de fabricație. De-a lungul cheiurilor și al calei de lansare pentru vase de mare capacitate se zăresc numeroase nave aflate în diferite stadii de construcție ; printre ele și două noi mineraliere de cîte 12 500 tone fiecare.Conducătorii de partid și de stat s-au interesat de. creșterea și diversificarea producției de nave, de tipurile de vase aflate în construcție și de cele ce se găsesc în stadiu de proiectare. S-a subliniat necesitatea ca șantierul gălățean să răspundă celor maix înalte exigențe manifestate în construcția navaiă modernă.Directorul șantierului i-a informat pe oaspeți despre desfășurarea lucrărilor la cîteva din noile obiective ce vor asigura creșterea ritmului construcției de nave în anii viitori — hala-bloc-secțiilor, prelungirea danei și altele. Toate acestea' vor permite ca în 1970 să se realizeze anual 11 cargouri de 4 500 tone și 3 mineraliere de.12 500 tone, avînd un tonaj total de circa 86 000 tone. 

lumină, în numai cîțiva ani, pămînturi roditoare, creație a hărniciei umane.într-un cadru pitoresc, în preajma lanurilor de zeci de mii de hectare de porumb și floarea-soarelui, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de mecanizatorii, hidroamelioratorii și specialiștii care au schimbat destinul fostelor bălți. în fața a trei hărți care reprezintă Insula Mare a Brăilei, conducătorii de partid și de stat se interesează de stadiul de execuție a noilor lucrări de amenajare, de ritmul în care sînt redate agriculturii noile suprafețe de teren, de starea culturilor și de eficiența economică realizată.Explicațiile sînt date de tovarășii Angelo Miculescu, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și Grigore Mocanu, directorul întreprinderii agricole de stat „Insula Mare a Brăilei". Ei arată, printre altele, că din perimetrul îndiguit de 72 mii hectare, au intrat în circuitul agricol peste 44 000 hectare. Numai lanurile de porumb, floarea-soarelui și alte culturi, aparținînd acestei întreprinderi agricole de stat, însumează peste 37 mii ha.De pe înălțimea digului de protecție, privirile străbat „Insula porumbului și a florii-soarelui", cum a fost denumită de fermieri, pînă departe, în zarea estompată de culmile de piatră ale munților Măcin.Apreciind rezultatele activității hidroamelioratorilor, ale șefilor de ferme și mecanizatorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de aplicarea măsurilor menite să asigure valorificarea superioară a acestor pămînturi noi, extinderea suprafețelor cultivate, urgentarea lucrărilor la noile rețele de canale și a stațiilor de evacuare a apelor pentru intrarea în funcțiune înainte de termenul prevăzut, corelarea acțiunilor hidroamelioratorilor, agricultorilor și silvicultorilor într-un tot armonios.Referindu-se la însemnătatea măririi eficienței economice a acestei mari întinderi agricole, secre-

Oaspeții au fost invitați să urce pe puntea unui mineralier care și-a încheiat cursa de probă. Conducătorii de partid și de stat apreciază calitatea execuției și a finisajului, nivelul tehnic al aparatelor de bord, recomandînd specialiștilor să persevereze în adoptarea celor mai recente cuceriri ale tehnicii navale mondiale.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe' constructorii de nave și pe proiec- tanți pentru succesele obținute, în- demnîndu-i să îmbunătățească neîncetat performanțele calitative ale navelor construite atît pentru flota noastră maritimă comercială cît și pentru export. Sute de muncitori ovaționează îndelung pe oaspeți, conducîndu-i cu dragoste pînă la ieșirea din șantier.De la șantierul naval, coloana de mașini, străbătînd arterele principale ale Galaților, s-a îndreptat spre Brăila. Mii de gălățeni aflați la ora aceea pe străzi i-au salutat cu însuflețire pe conducătorii de partid și de stat, manifestîndu-și dragostea față de Partidul Comunist Român, încrederea nețărmurită în politica sa consecventă de ridicare continuă a patriei pe noi culmi de progres și civilizație. 

tarul general al C.G. al P.C.R. subliniază necesitatea studierii atente a posibilităților de creștere a producției, de transportare și depozitare a recoltei, de reducere a prețului de cost, de mărire a beneficiilor. Reiese că există rezerve și posibilități încă insuficient valorificate pentru amortizarea investițiilor mari efectuate de stat, într-un termen cît mai scurt.Conducătorii de partid și de stat se interesează îndeaproape de modul cum este îndeplinit complexul de măsuri referitoare la dotarea optimă a întreprinderii, de creare a unor condiții corespunzătoare de muncă pentru mecanizatorii și șefii de ferme, de organizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri și căi de acces în insulă, pentru reducerea cheltuielilor legate de aprovizionare. Sînt examinate posibilitățile de amenajare a unor debarcadere, de mărire a capacității silozurilor, de îmbunătățire a structurii culturilor. Alături de porumb și de floarea- soarelui se vor extinde culturile de grîu care, pe primele suprafețe cultivate, au dat anul acesta în medie 3 950 kg la hectar.Vizita continuă de-a lungul unul drum situat între tarlalele fermelor agricole. Un prim popas are loc la ferma nr. 1 situată la cota 2,15 metri, cea mai joasă din întreaga insulă. Pămîntul presărat cu scoici și melci amintește că ne aflăm pe locul fostelor lacuri „Aerele" și „Scurtu".în cursul discuțiilor au fost a- bordate probleme referitoare la necesitatea aplicării măsurilor pentru cultivarea fiecărei palme de pămînt, eliberarea a peste 4 mii hectare acoperite de cioate, adîn- cirea studiilor privind regimul de circulație a apei, asigurarea acesteia în perioadele de secetă prin efectuarea în viitor a amenajărilor pentru irigații, nivelarea fostelor privaluri și jepși, organizarea teritoriului care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor mecanizate.Totodată au fost prezentate măsurile privind efectuarea unor a- menajări corespunzătoare care să asigure îngrășarea unui mare număr de animale pe baza folosirii a zeci de mii de tone de coceni și alte furaje.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile muncitorilor și specialiștilor de la I.A.S. „Insula Mare a Brăilei", urîndu-le să do- bîndească noi succese în valorificarea acestor terenuri agricole.în încheierea vizitei în județul Brăila, comitetul județean de partid și consiliul popular județean au oferit o masă în cinstea conducătorilor de partid și de stat....După-amiază, în aplauzele celor prezenți, schimbînd saluturi prietenești cu fermierii celor mai tinere pămînturi brăilene conducătorii de partid și de stat încheie vizita în județele Galați și Brăila. Popasul de două zile pe meleagurile dunărene a prilejuit întîlniri și convorbiri fructuoase cu muncitori, ingineri și tehnicieni din industrie, cu lucrători și specialiști din. a- gricultură, cu intelectuali, cu numeroși cetățeni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de sțat au făcut organelor locale de partid și de stat recomandări referitoare la realizarea sarcinilor actuale și de perspectivă, economice și social-cultu- rale, în scopul propășirii continue a celor două județe în contextul înfloririi întregii țări.
Paul DIACONESCU
Stelian CONSTANTINESCU. i 
Constantin BORDEIANU.
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WESTIGATIEI ȘTIINȚIFICE

15,30;
18, la

• Aventurierii : PATRIA 18,45;
21,15, BUCUREȘTI - 14; 16,30; 19; 21,15, GRĂDI
NA DOINA — 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA -
20.30.
• Duelul lung : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, la grădină 20,30, FEROVIAR — 9—16,30; în 
continuare ; 19; 21,30, EXCELSIOR - 8; 10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30, MODERN - 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30. STADIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE 
LIBERTĂȚII - 20,30.
• Taffy și vînătorul : SALA PALATULUI — (seria 
de bilete 2470 — orele 17,30 șl seria 2494 — orele 
20), CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20,30, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 15,30; 18;
20.30.
• Domnișoarele din Rochefort : VICTORIA — 8.45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.

O lume nebună, nebună, nebună :
— 9,30—15,45 în continuare ; 19.15.
• Prietenele ; CENTRAL — 9; 11,15; 
18,30; 21.
0 Jenia, Jenlclka și Katlușa : UNION
20,30.
• Program pentru copil: DOINA — 9; 10.
• Un bărbat șl o femeie : DOINA — 11,30; 13,45; 
16: 18,30; 20,45.

POSIBILITĂȚI DE

Imperativul devansării producției de către activitatea de cercetare, crearea avansului științific care să permită producției o înaintare rapidă este o problemă de o deosebită acuitate, pentru realizarea unui salt calitativ care să imprime producției românești o orientare hotă- rîtă spre realizarea de produse noi, foarte solicitate sau deficitare pe piața mondială. M-aș referi, în această ordine de idei, 'la un caz elocvent: România este una dintre cele cinci țări ale lumii care dispune de zăcăminte de beriliu, un metal foarte rar, deci foarte scump și mult cerut astăzi în industria aviației și în tehnica nucleară. Totuși, la noi, nu s-a întreprins încă nimic pentru a se organiza extracția și, cu atît mai puțin, prepararea lui chimică. Cercetarea științifică trebuie să fie însă capabilă să se adapteze rapid la problemele care își anunță actualitatea, dînd din timp soluții economice și eficiente, privind elaborarea unor produse noi, inclusiv punerea la punct a proceselor tehnologice respective.O primă condiție, deosebit de importantă este, firește, de a se crea unităților de cercetare posibilitatea de a cunoaște din vreme și cu precizie problemele care, la momentul respectiv, reprezintă cea mai mare însemnătate pentru economia noastră națională. în acest sens, ar fi binevenită întocmirea pe plan național (eventual de către C.N.C.S.) a unei evidențe a problemelor de importanță majoră (fundamentale și a- plicative), indicîndu-se și mărimea aproximativă a fondurilor ce ar putea fi puse la dispoziție pentru rezolvarea fiecăreia. Aceasta ar permite unităților de cercetare nu numai să-și aleagă teme pe măsura specificului și capacității lor, ci și să-și coordoneze activitatea cu necesitățile economiei naționale. Precizarea condițiilor, privind abordarea temelor respective, termenele, dotarea, finanțarea etc s-ar putea face cel mai bine pe bază de contract încheiat între unitatea respectivă de cercetare și C.N.C.S. Consider că un asemenea sistem ar fi mai eficient decît impunerea unor anumite teme prin planul de stat, făcută uneori cu desconsiderarea condițiilor reale existente și ducînd, ca atare, la neîndeplinirea acelor sarcini.încă_ o condiție esențială este îmbunătățirea radicală a sistemului de aprovizionare a unităților de cercetare. Pentru a putea da rezultate optime, cercetarea, cea mai dinamică dintre activitățile productive, cere să i se asigure acoperirea operativă a necesităților de aparatură, utilaje, materiale. Recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri, care lărgește simțitor posibilitățile unităților de cercetare în acest domeniu, va avea neîndoios un efect stimulator asupra cercetării, inlăturînd din calea ei o serie de impedimente de natură birocratică. Este de presupus că a- ceastă hotărîre va determina o radicală schimbare și în practicile întreprinderii de comerț exterior „Tehnoimport", care centralizează comenzile de acest gen din întreaga țară. Consider că astăzi, cînd se solicită o varietate mare de produse diferite, la un înalt nivel de specializare, adeseori în unicate, centralizarea tuturor comenzilor la o singură întreprindere pe toată țara frînează rezolvarea lor operativă, mai ales că uneori se manifestă și unele criterii exclusiv „comerciale" în executarea comenzilor. Au existat astfel cazuri cînd unitățile de cercetare s-au trezit cu aparate cumpărate fără accesorii vitale, sau cu altele decît cele comandate, datorită „raționalizărilor" pe care comenzile le-au suferit la „Tehnoimport". Paradoxul acestei situații aș dori să-1 ilustrez cu un exemplu din experiența institutului nostru : noi am comandat si obținut aprobările în cadrul planului de import pe 1968 pentru două truse de aparate speciale, necesare în anumite lucrări de cercetare, contractate cu beneficiari externi. Firma furnizoare ne-a oferit prompt aparatele cerute, cu termene de livrare în mai — respectiv octombrie 1968. Tranzacția nu a fost însă încheiată nici pînă astăzi, deoarece „Tehnoimport", fără a cunoaște însemnătatea pentru cercetare, nici beneficiile ce ar putea rezulta, fără a avea absolut nici un termen de comparație, s-a declarat pur și simplu în dezacord cu o neînsemnată diferență de preț. Menționez că aparatele sînt unicate pe piața mondială și. că suma prevăzută în planul de import pentru cumpărarea lor acoperea prețul cerut. Este deci binevenită prevederea din Hotărîrea amintită a Consiliului de Miniștri care subliniază că unitățile de cercetare științifică răspund de conținutul tehnic al comenzilor, iar organizațiile de comerț exterior pentru operațiile cu caracter comercial. Consider că astfel „Tehnoimport" nu-și va mai depăși competența, nu va mai impieta asupra eficienței cercetării, eliminîndu-se defecțiunile și întîrzierile în aprovizionarea operativă cu aparatura necesară. Obligativitatea prevăzută pentru organizațiile de comerț exterior de a plasa imediat comenzile care poartă mențiunea „cercetare științifică" nu va mai permite să apară asemenea situații.în același timp, necesitățile cres- cînde ale cercetării chimice recla- 
I lă o creștere a producției proprii fle mijloace destinate laboratoarelor urmînd ca eforturile de import să fie concentrate pe aparatura de vîrf, ce nu se fabrică în țară. Mijloacele de cercetare de mare consum, realizate la un nivel tehnic calitativ corespunzător celor ce sînt importate ar trebui desigur procurate din producția internă. în cazul nostru, asemenea mijloace sînt, în primul rînd, sticlăria de laborator și reactivii chimici. Totuși, deși dispunem de experiență si tradiții în industria sticlei, nu s-a reușit încă să se pună pe picioare o producție de sticlărie de laborator de natură să elimine,

Ing. Barabas ENDRE
Institutul de fizicâ atomică

sau cel puțin să reducă substanțial importurile în acest domeniu.De asemenea, nu se insistă suficient în ceea ce privește calitatea și mai ales varietatea reactivilor chimici produși în țară. Consider că ar fi normal ca întreprinderea „Reactivul" să livreze unităților de cercetare întreaga gamă de chimicale produse în prezent în țară pe scară industrială, bineînțeles purificate conform standardelor pentru chimicale de laborator,. în momentul de față, însă, rezervele pe care ni le oferă producția industrială chimică sînt „valorificate" într-un mod cu totul necorespunzător. Laboratorul nostru, de pildă, consumă anual pînă la 100 1 de diclormetan, cantitate
»

puncte de vedere

provenită parțial din import, parțial „prin bunăvoință" de la Combinatul chimic Borzești, unde a- ceastă substanță rezultă ca produs secundar la fabricarea cloroformului și tetraclorurii de carbon, în cantități de cîteva tone pe zi, fără a avea, după cîte știu, vreo utilizare permanentă sau a fi comercializată ca atare. Există deci o reală posibilitate de acoperire a necesităților din „rezerve interne". Sau alt exemplu : după repetate încercări infructuoase ale noastre de a obține uree (un alt chimical banal) din partea unor organizații comerciale, am obținut-o, tot „prin bunăvoință", de la alte laboratoare care, la rîndul lor, o primiseră de la combinatul chimic „Victoria", unde ea se produce în sute și mii de tone pentru necesitățile agriculturii și industriei. Pot fi oare considerate normale situații în care nu se pot obține, pe căi legale si în cantități relativ mici, substanțele de care are nevoie cercetarea ?Laboratoarele noastre de cercetare sînt invadate de reclamele și cataloagele unor mari firme, producătoare de chimicale de laborator din toată lumea, trimise gratuit la cerere, sau din proprie inițiativă. Nu am primit însă nici un catalog de acest fel al fabricii „Reactivul" din București, care ne-ar putea aproviziona cu o multitudine de substanțe chimice, greu de obținut, deși există în țară. Nu este oare fabrica interesată ca clienții ei prezumtivi să-i cunoască sortimentul produselor și să , contribuie în acest fel la o largă desfacere a lor ? Hotărîrea amintită a Consiliului de Miniștri privind îmbunătățirea aprovizionării și cu ma-

terialele provenite din piața internă ar trebui să inițieze un reviriment și în acest domeniu.Mari rezerve se ascund, după părerea mea, și în înseși laboratoarele de cercetare. Să luăm, de pildă, sistemul încă insuficient folosit al contractelor de colaborare cu industria. Cred că aceste contracte nu trebuie neapărat să aibă ca subiect probleme complexe de cercetare. Lucrări cu caracter de servicii, cum ar fi analize instrumentale în serie, efectuate pentru industrie cu aparatura din dotarea institutelor de cercetare, ar avea un efect multiplu ; ar rezolva operativ, ieftin și la un nivel înalt științific probleme de fabricație, ar contribui Ia o exploatare mai eficientă a aparaturii existente, temperînd ritmul importului și lărgind, în schimb, în mod substanțial, resursele financiare ale unităților de cercetare. Este posibilă, teoretic și practic, utilizarea continuă, în două sau chiar trei schimburi, a tuturor aparatelor fizice importante din laboratoarele noastre (spectrometre de infra roșu, ultraviolet, cromatografe de gaze, spectrometre de masă, spectrometre de rezonanță magnetică nucleară sau electronică, polarografe etc.) Consider că este net preferabil (și chiar rentabil) ca aparatele- noastre să fie scoase din uz ca urmare a folosirii intensive, adică a uzurii fizice, și nu a celei morale, cum frecvent se mai întîmplă azi.Aș vrea să mă opresc asupra a încă unui aspect al cercetării chimice moderne. Astăzi, cercetătorul își consumă mare parte — și mereu crescîndă — din timpul său, cercetînd literatura. Se cunosc, în prezent, aproximativ două milioane de corh- puși chimici, la care se adaogă în fiecare an încă circa 150 000. O oră petrecută în bibliotecă ne poate scuti deci de luni de muncă inutilă de laborator. Pentru a putea însă uza cu maximum de eficiență de arma documentării, organizarea documentației chimice din tară trebuie radical îmbunătățită. Se simte nevoia imperioasă a unei biblioteci naționale de chimie, care să conțină măcar cîte un exemplar din toate publicațiile cu caracter chimic editate în țările mai importante. înființarea unui asemenea centru, înzestrat cu un. eficient serviciu de foto- print, care să livreze la cerere, contra cost, fotocopii ale oricărui material bibliografic din posesia sa, ar face posibilă o documentare rapidă și eficientă, permițînd totodată reducerea substanțială a importului de publicații.Sînt convins că eforturile insistente ale cercetării, sprijinite de măsuri organizatorice bine gîndite, se vor concretiza în ridicarea cercetării științifice românești la o treaptă' superioară, apropiată de nivelul atins în țările, cele mai avansate, devan- sînd mersul înainte al economiei.
înzestrat cu o rară pricepere de a utiliza cuvîntul și de a-1 prinde ■ în țesături lexicale inedite, capabile să descopere și să organizeze, prin opoziții ingenioase. — asemenea o- glinzilor paralele — mereu alte spații, alte raporturi cosmice și sociale, Marin Sorescu poate părea cititorului neavertizat un poet al evidențelor indiscutabile. Lucrurile nu stau însă astfel. Pentru că, în ciuda clarității imaginii, a exactității ei aproape „prozaice", în ciuda francheței confesiunii lirice din cutare poezie, unghiurilor șl neobosita aventură intelectuală a vers la altul întrebări și alte probleme, asemenea lui Iona, eroul uneia din piesele sale de teatru care, scormonind linia orizontului, descoperă înapoia ei, la infinit, alte și alte noi orizonturi. Poet meditativ, al cărui țel primordial este investigația („Poetul ori e un gînditor, ori nu e nimic" — spune el însuși), Marin Sorescu ne apare drept un febril căutător de sensuri și, în acest scop, un hotărît dărîmător de mituri. Cunoscînd proprietățile evocatoare ale cuvîntului, el știe bine, în același timp, cît de înșelătoare sînt falsele cuvinte. Ca să cuprindă înțelesuri adînci, el începe totul prin revizuirea și spargerea aparențelor. Noul volum de versuri „Tinerețea lui Don Quijote" este mărturia consecventei cu care poetul temerar continuă investigația lirică, vădin- du-se contemporan cu acele spirite ce refuză inerția, mulțumirea de sine, gîndul comod.„Tinerețea lui Don Quijote" este un act sincer de prezență în contemporaneitate, în miezul problemelor acute ale omului veacului nostru. Scepticismul său nu trebuie să ne deruteze. E un mod sui generis de afirmare, prin răsturnarea valorilor, a permanențelor gîndirii umane. însăși această adeziune, poetul o mărturisește nu în versuri spectaculoase, în declarații patetice, ci printr-o originală convertire a credinței sale într-un limbaj din care nu lipsesc ironia, observația sarcastică, anecdota și paradoxul. Sensul întregii sale aventuri lirice nu duce spre spații siderale, și nici spre abstracțiuni. Investigațiile operează în realitatea imediată, în lucrurile contingente, prozaice, „simple" : „Nu vorbesc limba voastră, o, lucruri, / Dar am început s-o înțeleg. / Știu pînă acum ce înseamnă / Casă, drum, apă și sare. / Știu că un nor se citește cîteodată belșug / Și cîteodată inundație și nenorocire. / Știu ce sens are roata, / Cînd i se pune deasupra / Semnul diacritic al unei mașini. (De res). Dialectician subtil, poetul e conștient de ubicuitatea mișcării, de raporturile mereu în schimbare : „Nu scormoniți degeaba muntele, / Dacă-n fața lui e un nor. / Căutați-1 mai bine / în norul acela. // Iar dacă sub nor / Se află un vultur / N-are nici un rost să mai săpați norul. / Căutați muntele / în ghearele acelei pă-

schimbarea rapidă asubiectului de la un deschide mereu alte

sări... / Faceți săpături cît mai rapide. / Altfel muntele se mută în prima frunză. / Și așa, în salturi, prin ce întîlnește în cale, / Tot mai departe." (Mutații).Dificultățile căutării nu fac decît să îndîrjească pe omul iluminat de „geniul înălțimii" : „Dar continuăm / Cu o îndîrjire diavolească. / Pentru că nu putem sta altfel / Cînd avem în noi geniul înălțimii, • Ca peștii zburători / Dorul aripilor adevărate"..^ (Concurs). Ființele năzuiesc să se a- propie unele de altele în spațiul imediat, exersîndu-și prin atingeri solidaritatea : „Este un cerc familiar zarea / în care toate ființele

13,30; îs;
de vară

15,30; 13;
Boema) t

teatrului

a

sunetelor — Monumente 
Rila — Cuvîntul vindecă t 
în continuare.

• El Dorado : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
• Zoltan Karpathy : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Bomba de la ora 10,10 : RAHOVA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Mumia intervine : PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,30.
o Cei șapte samurai :
PARC — 20,30.
• întoarcere In lumea 
ale schitului din munții 
TIMPURI NOI — 9—21
• Sînt șl eu numai o femele : FERENTARI —
15,30; 18; 20,30. —
• Hocus-pocus : PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• Caut o nevastă ; CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

e Prin Kurdlstanul sălbatec : GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, AURORA - 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,30.
• Osoar : ÎNFRĂȚIREA - 15,30; 18; 20,30.
0 Freddy, lovește tu întîl : BUZEȘTI —
18. la grădină — 20,30. UNIREA — 15,30; 
gradină — 20.30.
o Ce noapte, băieți ! : DACIA — 8—16,30 în 
nuare ; 18,45; 21.
e Vicontele plătește polița : BUCEGI — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15, la grădină — 20,30.
O Un dolar găurit : LIRA — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30, MOȘILOR — 15; 17,30; 20, la grădină —
20.30.
• Inimă nebună... nebună de legat: DRUMUL
SĂRII - 15; 17,30; 20, VIITORUL - 15,30; 18;
20.30, VITAN — 16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GIULEȘTI —
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15 în continuare ;
19,15, la grădină — 20,30.
« împușcătura : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
O Alegere de asasini : MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9—13.30 în continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
0 Studiu despre femei : FLOREASCA 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 
16; 18,15; 20,30.
• Hlroșlma, dragostea mea : VOLGA — 9—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30.
• Pasărea timpurie : POPULAR — 15,30; 18; 20,30. 
o Blestemul rubinului negru : MUNCA — 16; 
18; 20.

/
• Teatrul „Ion Creangă" (la teatrul 
„Herăstrău") : Regele Cerb — 20.
O Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
„Boema Palace" — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (In sala Savoy a 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

LUMINA

CONCURSUL
10,00 — T.V. pentru specialiștii din 

industrie. Tema : Optimi
zări industriale prin cal
culatoare (reluare). Pre
zintă : ing. Ilie Papadache, 
secretar științific al Co
misiei de automatizare a 
Academiei Republicii So
cialiste România.

— închiderea emisiunii de
dimineață.

— Pentru cel mici : Ala-
Bala... pe apă.

— Telecronica economică. 
Premize în arta conducerii.

— Curs de limba germană — 
lecția I (reluare).

19,00 — Emisiune pentru tineret. 
„Tehnica se însușește încă 
în anii de școală". Trans
misiune de la Expoziția

17,30

10,30

18,30

elevilor din liceele de spe
cialitate șl școlile profe
sionale șl tehnice (II).

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — 

Publicitate.
20,00 — Soliști de muzică populară. 

Cîntă : Nicolae Trofin, 
Marla Sterlan, Petre Să- 
bădeanu. Acompaniază o 
formație Instrumentală 
condusă de Florian Eco- 
nomu.

20.15 — Transfocator.
20.45 — Studioul artistului amator.

Soliști : Valentina Popes
cu, Elena Constantinescu, 
Petre Geambașu. Acompa
niază formația Dinu Șer- 
bănescu.

21,00 — Avanpremiera.
21.15 — Telecinemateca :

ket — producție 
rilor franceze.
Ion Barna.

22.45 — Telejurnalul de 
23,00 — închiderea emisiunii.

Plckpoc- 
a studiou- 
Prezlntă :

noapte.

pn&apsn obsesm

0 mișcării
artistke de amatori?

S-a redeschis secția de istorie
a muzeului din Suceava

Muzeul din Suceava, mutat în
tr-un nou local, și-a redeschis re
cent secția de istorie. Reorganizată 
după o tematică îmbunătățită, sec
ția oferă o imagine de ansamblu 
asupra dezvoltării culturii mate
riale si spirituale de pe teritoriul 
Moldovei de nord. încă din cele 
mai vechi timpuri. Numeroase o- 
biecte, unelte, vase, podoabe, 
arme, parte dintre ele descoperite 
în urma săpăturilor arheologice 
din ultimii ani, atestă vechimea, 
preocupările, nivelul de viată si 
civilizație al celor ce au trăit pe 
aceste locuri. Exponatele sînt în-

soțite de o serie de planșe, hărți 
si desene.

In cadrul secției, un larg spațiu 
(10 încăperi) a fost rezervat epo
cii lui Ștefan cel Mare, epocă de 
cea mai impresionantă înflorire a 
Moldovei feudale. Rețin atenția, 
printre altele, două documente o- 
riginale, scrise în limba slavonă 
și purtînd sigiliile marelui voievod. 
Sînt acte de danie, unul emis în 
aprilie 1472, iar celălalt ■ datînd din 
septembrie 1473.

Redeschiderea secției de istorie a 
muzeului din Suceava este primi
tă cu deosebit interes de către pu
blicul vizitator.

o să fiu cam trist. / Nu se specifică motivul, / Si-o să continui să iubesc lumina / De unde-am rămas ieri. / / Pagina externă informează / Despre tratativele mele cu apa, cu munții, cu aerul... (Pe sub ușă). Tot în acest sens, specularea unei nostalgii, aceea a jocului de copii, conduce în alt poem la înțelesuri mult mai largi. în- fătișînd condiția omului modern â- menintat să decadă, paradoxal, tocmai datorită expansiunii tehnicii : „Avem tot ce ne trebuie. / Dar ne lipsesc jucăriile. / Ne e dor de optimismul / Inimii de vată a păpușilor / Si de corabia noastră / Cu trei rînduri de pînze. / CareMARIN SORESCU
Tinerețea hi

iar cele fi decît intenții, modali-

Don Quijote
cronica literară

se ating / Cu vîrful degetelor. / / Casele si drumurile / întind brațele / Si se ating cu vîrful degetelor... (Cu vîrful degetelor).Preocupările lirice, sensul major al investigației poetului descoperă în Marin Sorescu un om frămîntat de ideile, năzuințele și sentimentele contemporanilor săi. Atitudinea sa filozofică este aceea a unui umanist pasionat de miracolul vieții, neliniștit de soarta omenirii, încrezător în emanciparea o- mulul de sub crusta prejudecății, a falselor credințe. Francheța, sinceritatea, însăși ironia sa sînt armele unui om trăind lucid climatul socialismului și care își afirmă cu toată puterea credința în om și în faptele sale.Marin Sorescu posedă o extraordinară dexteritate în a reconsidera faptul cotidian si a-i recunoaște funcția si semnificațiile în contextul preocupărilor, lirice. Lectura ziarului, fapt obișnuit, e un pretext de considerații elevate. Confuzia voită ziar-jurnal intim e e- videntă. dar nu fără admirabile consecințe plastice : .,Mi-am așezat pe nas ochelarii / Si-am început / S-o citesc. / / Nimic deosebit. / După cîte văd. / Cică pe la prînz

merge la fel de bine pe apă, / Ca și pe uscat" (Jucării).Tema pericolului alienării omului de către societatea tehnicizată — idee pe care socialismul a dezbătut-o și o dezbate în continuare — apare, de altfel, ca un leitmotiv în volumul lui Marin Sores- cu. Iată, hiperbolică, imaginea lumii care, lipsită de conștiința a- cestui pericol, și-a uitat rosturile umane și se iasă fascinată de „a- paratul de fotografiat" : „De cînd au apărut aparatele de fotografiat/ Omenirea stă țeapănă în fata lor. / Așteptînd dintr-o clipă într-alta / Să realizeze niște poze formidabile. / / Unii doresc poza cu barca / Ori cu avionul de carton. / Alții au ținut să apară călări / $i în costume de general / Pe un fond de război mondial..." (Uite păsărică).Impingînd cadrele viziunii în fantastic, Marin Sorescu nu ezită de multe ori să constate consecințele posibile, ca și cum ele s-ar fi petrecut. Iată-1 pe miraculosul său cercetător în fața unei lumi și-a pierdut umanitatea și are deodată în față trafacerii, a versale : „ _ Să îndrepte»
toate certitudinile _ unei contrafaceri _ „O dată, îi veni în gînd / lupa spre strada pe

care mergea / Și-observă cu uimire , că era falsă, / Strada adevărată se afla mult mai încolo. / / Privi orașul — era fals, copacii falși, / Și începu să plîngă" (Darul). De aceea, adevărata chemare a poetului este de a verifica, asemenea omului de știință : „Totul trebuie măsurat riguros, / Nimic să nu ne scape, / De la fluturii din jurul sufletului / Pînă la golul unde se pierd privirile". (Echilibru).înțelesurile poeziei lui Marin Sorescu sînt însă mai adînci arătate pînă aici nu ar transcripții infidele de dacă am lăsa nesubliniată tatea lui foarte personală, aceea de a mima identificarea, în scopul evidențierii adevărurilor, cu unele moduri de a gîndi pe care, de fapt, le respinge. Astfel, poetul „pare convins" că trebuie să devină un automat, poetul „crede" în binefacerile scăderii de temperatură a omenirii (citește omeniei), ca în poezia Nu ne mirăm : „Temperatura corpului omenesc a scăzut / De la 36 la 15 grade, / Din economia de căldură obținută / S-a realizat un soare artificial / Pentru încălzirea motoarelor Diesel / E un zgomot de mașini, / Temperatura omenirii scade, / Sentimentele tind către zero, / Noi nu ne mirăm de nimic, / Sîntem în continuu progres". E de prisos să arătăm că e- fectul, departe de a fi pesimist, are toată forța de a descoperi un nou raport al omului cu lumea.Experiențele lui Marin Sorescu — și ele sînt concludente și în volumul de față — nu sînt lipsite de anumite riscuri. Un anume automatism în construcția anecdotei, unele excese în evitarea cu orice preț a locului comun prin frecventarea dinadins, și tocmai de aceea, a prozaicului fapt cotidian, unele „glume intelectuale", dar și elemente finind de mijloacele lexicale, adică revenirea cuvîntului tern, de origine orală (odată, apoi, cică, atunci, într-o zi etc.) pot să obosească și să ofere prea faci! cheia poemului. Degradarea mitului, inclusiv a cuvîntului mit — poate duce la mitizarea în cele din urmă a viziunii sale,- ceea ce ar echivala cu o manieră. Forța și mobilitatea poeziei lui Sorescu au putința să evite asemenea scăderi de tensiune și nu mă îndoiesc că o vor face.Cu volumul „Tinerețea lui Don Quijote", din care am desprins doar cîteva aspecte și înțelesuri, Marin Sorescu confirmă pe deplin marile lui virtualități lirice. Poetul, așezat - solid în spațiul de el descoperit și care are toate orizonturile deschise, știe cum și ce să caute, mijloacele sale tehnice de o simplitate elaborată îl servesc să descopere esențe și idei de o noutate și de o frumusețe remarcabile. Lectura volumului te pune în legătură cu un poet autentic, de cea mai nobilă substanță.
Mircea SIMIONESCU

con- uni-care

Nici nu s-a încheia! 
bine o întrecere, nici nu 
au apucat concurenjii 
să-și „tragă sufletul” că o 
nouă competiție apare 
la orizont, astfel încît, 
fără întrerupere, săptă- 
mînă de săptămînă, lună 
de lună, an de an ar
tiștii amatori sînt solici
tați într-un perpetuu con
curs.

In curînd va începe o 
altă mare întrecere re
publicană, al IX-lea con
curs al amatorilor. Pen
tru a preîntîmpina încă 
de pe acum repetarea 
unor deficiente semna
late în trecut în modul de 
desfășurare al manifestări
lor, dorim să repunem în 
discuție (în' atenția 
ganizatorilor 
fruntări naționale : Comi
tetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
Central al U.G.S.R., Comi
tetul Central al U.T.C. și 
Uniunea Centrală a afectat concursului. 
Cooperativelor Mește
șugărești) o serie de 
propuneri de modificări 
ale regulamentului, ce
rute de viafă, de ex
periența de pînă acum.

In momentul de fafă 
în toate judefele țării 
există numeroase între
ceri artistice cu caracter 
local. Raporfînd numă
rul lor mare la faptul că 
participantă sînt cam 
aceiași, că întrecerile 
se desfășoară aproa
pe concomitent, și că 
aceiași instructori au 
datoria să le pregătească 
din punct de vedere 
metodic și organizatoric, 

o imagine 
limpede a orientării în
trecerilor mai degrabă 
spre criterii cantitative 
decît calitative. Totuși, 
utilitatea de principiu a 
acestei forme de activi
tate este incontestabilă. 
Ea poate stimula perma
nentizarea activității unor 
formații, depistarea crea
țiilor folclorice inedite, 
a artiștilor amatori talen- 
tafi. lată așadar o reali
tate pe care întrecerile 
initiate pe plan național 
n-ar trebui să o ignoreze, 
ba chiar ar fi necesar ca 
de la ea să pornească. 
Reglementîndu-se numă
rul și profilul tuturor 
concursurilor județene, 
extrem de utilă s-ar do
vedi 
fora drept faze de con
curs, criteriu de promo
vare în etapele superi
oare. Echipele angrenate 
ar putea fi urmărite de 
specialiști de-a lungul 
unei perioade mai mari 
de timp, astfel încît nu
mai cele cu 
reală, care 
talente și au 
nivel artistic 
putînd face 
onorabilă în 
republicane, 
movate. Marile festivaluri 
zonale, grandioase ser
bări populare cu mii 
de spectatori și parti- 
cipanți ar dobîndi astfel 
un evident spor de in
teres.

In acest fel s-ar rezolva 
o cerință importantă a 
întrecerilor: caracterul
lor de masă. Discutînd 
despre ea, un dirijor, 
vechi instructor de for
mații corale, făcea o re
marcă interesantă : „La 
inaugurarea oricărei noi 
compefijii, organizatorii 
ar trebui să-și pună tot
deauna întrebarea : Cu

vom avea

or- 
marii con-

considerarea aces-

o existență 
dispun de 
ajuns la un 
satisfăcător, 

o figură 
concursurile 
să fie pro-

ce scop „mobilizăm" ar
tiștii amatori și îi aducem 
pe scenele concursului ?" 
Răspunsul le va apărea 
limpede în momentul în 
care la fel de limpede li 
se va contura și scopul 
esențial al mișcării artis
tice de amatori : să pri- 
lejuiască unui mare nu
măr de oameni manifes
tarea aptitudinilor lor, 
să le împlinească o ne
cesitate spirituală, să ie 
dea posibilitatea de a-și 
exersa talentele, să con
tribuie la educarea es
tetică a unui public cit 
mai larg. Aceste obiec
tive erau greu de atins, 
la proporfia de masă 
așteptată (dat fiind că ne 
referim la'o mișcare care 
include zeci de mii da 
artiști amatori) în con
dițiile clauzelor vechilor 
regulamente, în care 
fazele comunale ocupau 
doar 2—3 luni din anul

Re
zolvarea care se pre
conizează în prezent, in
troducerea unei perioade 
de înscriere și pregătire 
de alte trei luni, nu ni se 
pare complet satisfăcă
toare deoarece, în cele 
din urmă, normă de cla
sificare pentru fazele 
superioare, criteriul de 
apreciere va rămîne tot 
spectacolul prezentat o 
dată (sau de două ori) în 
fata unui juriu judefean. 
Așa-zisa fază de masă va 
rămîne așadar, ca și pînă 
acum, doar o oarecare 
etapă de concurs și nu o- 
largă sărbătoare artistică 
populară, așa cum ar tre
bui să fie.

Sporind proporfia spec
tacolelor prezentate ~ ne
mijlocit pe scenele că
minelor culturale cu pri
lejul diverselor festiva
luri locale, crescînd im
plicit și timpul avut la 
dispozifie, specialiștii din 
reședinfa de judef, de la 
institufiile artistice din 
zona respectivă sau din 
Capitală, vor putea lua 
contact cu un număr mult 
mai mare de formafii, 
acordîndu-le îndrumări 
sau, de la caz la caz, 
în funcfie de posibilitățile 
și perspectivele artistice, 
un sprijin de specialitate 
substantial. Sporul de 
calitate va putea fi în 
acest caz mult mai evi
dent, și nu numai la
acele echipe „avute în 
vedere" anticipat pentru
a reprezenta „cu 
judeful la fazele 
oare.

Propunerile 
îmbunătăjirea 
competifional 
pînă în prezent se vor 
dovedi cu adevărat utile 
dacă vor adopta drept 
criteriu de apreciere 
eficacitatea artistică și 
educativă a manifestări
lor. Cu diverse prilejuri 
s-au combătut o serie de 
fenomene parazitare care 
însoțeau competițiile 
amatorilor. S-a vorbit, de 
pildă, despre goana după 
rezultate a diverselor or
gane culturale care ducea 
la înființarea unor forma
ții special pentru con
curs. Cum ar putea fi ea 
combătută ? întregul sis
tem de întreceri pe plan 
local, spectacolele fes
tive, dialogurile pe a- 
ceeași scenă sînt de na
tură să stimuleze apari
ția unor formații noi. Aici 
este locul unde ele pri
mesc „botezul focului",

cinste" 
superi-

privind 
sistemului 
formulate

luînd primul coniac) eu 
publicul, unde își ve
rifică posibilitățile artis
tice, aici se operează 
permanent o selecjie, în 
opozifie cu traiectoriile 
meteorice ale unor for
mații „precoce" care se 
înființează, sînt „spriji
nite", iau premiul și apoi 
dispar. Dar dacă la a- 
cesfe concursuri locale e 
bine să participe cît mai 
multe formații, la fazele ț 
superioare ar trebui să 
se califice doar cele care 
și-au dobîndit o anumită 
vechime, o anumită 
experiență, constituind, 
în mod real, nu doar pe 
hîrtie, formafii fruntașe 
pe judef.

Un alt fenomen nega
tiv, des întîlnit cu pri
lejul concursurilor, este 
și încetarea activității 
numeroaselor colective 
care nu rșușeau să se 
califice într-o fază su
perioară. Faptul era po
sibil deoarece concepția 
organizatorică așeza no
țiunea de întrecere mai 
presus de conținutul pro- 
priu-zis al spectacolului, 
favorizînd absolutizarea 
caracterului • eliminatoriu 
în detrimentul celui ar- ' 
fistic. Dar e oare normal 
să se considere că singu
rul, sau cel mai impor
tant stimulent al amatori
lor, îl reprezintă con
cursurile? Dacă unul din 
criteriile de bază ale pro
movării în fazele superi
oare l-ar constitui evi
dențierea cu prilejul di
verselor acțiuni locale, 
eliminarea din „cursa" 
spre titlul de laureat nu 
ar mai fi resimțită cu in
tensitatea de acum, cînd 
decepfia contribuie une
ori la destrămarea unor 
echipe. Dacă pe plan 
local va exista o conti
nuitate a manifestărilor 
artistice, va fi foarte nor
mal ca o formație care 
nu figurează pe listele 
premialilor să reprezinte 
totuși o prezentă activă 
în viafa culturală a zonei 
sale geografice. Ceea ce 
este cu mult mai impor
tant.

Considerentele expuse 
pînă acum impun și o 
reconsiderare a noțiunii 
de concurs republican. 
El este desigur necesar 
la anumite intervale spre 
a cunoaște valorile auten
tice apărute și dezvoltate 
în masa artiștilor ama
tori, dar marile confrun
tări de forfe, pentru a-și 
spori prestigiul și a nu 
se devaloriza, ar trebui 
organizate la distanfe mai 
mari în timp, constituind 
adevărate 
nafionale 
amatorilor.

Desigur, 
în favoarea 
tualului sistem competi- 
tional al artiștilor ama
tori sînt mult mai nume
roase. Scrisorile primite 
din partea activiștilor 
culturali din toată Jara 
ilustrează o serie în
treagă de direcfii în care 
se simte nevoia modifi
cării regulamentelor. Dar, 
subliniem încă o dată, 
eventualele schimbări 
vor trebui să vizeze fon
dul problemei și nu 
detaliile sale, pentru a 
curma definitiv neajun
suri ce se menfin ne
justificat de atîfa vreme.

evenimente 
pentru arta

argumentele 
revizuirii ac-

Radu 
CONSTANTINESCU
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OMUL FAȚA IN

l memo-

rugat să mergem îm- spital dar a refuzat cane spune soția, relatîn-

că în fața co- orele de dirigen-Madan rostește

convins că „e mai rău

interes de

de Ion BAIESU

scrisorile de

noi putem da

de întrebare

Un locatar,

că ușă aparta- Sînt, în complet rînduri

înde se- de- în

spirite etc., de

de creditul putut bene- care nu dis- departe de

Gara de Nord, bacșiș gras

două apartamente
ral, vă mulțumesc harnicului nostru colectiv și vă asigur că...— Bine. Mîine

oficiului elaborat speciale" precizie 13 și 14

contracta cu Pentru asta necesare două să depună o mare, care „să

pe care inten- ridicăm este i a fost re- către oficiu

Vreme de șase luni o femeie nu și-a mai văzut soțul. Vreme de șase luni o femeie a rămas să facă singură față greutăților familiale. Lipsită de orice sursă de venituri, cu un copil în brațe și în așteptarea celui de-al doilea, Petra Bratu a fost nevoită să apeleze la sprijinul părinților săi. într-o zi de început de ianuarie, Marin Bratu își părăsea familia luînd, la întîm- plare, primul tren care pleca din gara Ploiești....Am văzut bărbați pironiți în fața maternităților noaptea în ploaie și vînt, bărbați pe care nici cu buldozerul nu i-ai fi putut urni din loc... Nu poți să nu încerci un sentiment de profundă compasiune gîndindu-te la Petra Bratu care avea^ de înfruntat, la cei 17 ani și jumătate, nu numai chinurile celei de a doua nașteri, ci și chinurile1 singurătății. Și nu poate să nu te indigneze aspectul de carte poștală ilustrată trimisă de un dandy în vilegiatură pe care îl trădează scrisoarea lui Marin Bratu trimisă la...■ cîteva luni după fuga sa, Ne vine greu să reproducem conținutul acestui document lipsit de orice urmă de omenie. Menționăm totuși că. Marin Bratu vădește pe alocuri calități a nu ne estecalități de... moralist, căror „înaltă valoare" __ „„dezvăluită decît atunci cînd își întreabă soția dacă s-a „e rău cu rău", dar că _____________fără de rău". Cît cinism 1Pe Marin Bratu nu-1 interesează dacă soția a născut, dacă ea și copilul sînt sănătoși , cu sentimentul vinovăției în suflet el îi face soției „rugămintea" absurdă de a nu-i divulga adresa (dacă adresă se poate numi indicarea numelui unei localități) în cazul în care se va apela la organele de miliție. Fapte pe măsura logicii și logică pe măsura faptelor sale.Recent însă, Marin Bratu s-a întors la Ploiești. S-a întors, dar nu pentru a-și rezolva’ situația familială. Dimpotrivă, nu și-a luat nici pînă astăzi serviciu. (Pe șantierul unde s-a angajat Petra Bratu mai sînt locuri destule !) Este demn de reținut faptul că, din iunie 1967 și pînă în ianuarie 1968, Marin Bratu a schimbat trei, locuri de muncă, timpul lucrat nedepășind 60—70 de zile.— L-am preună la tegoric — du-ne momentele grele prin care a trecut cînd i s-a îmbolnăvit unul dintre copii. Deși eu sînt aceea care sufăr, încă nu-mi vine să cred că pot exista asemenea oameni.Am vrut să discutăm cu Marin Bratu dar domiciliul său ne-a rămas necunoscut ; el s-a întors la Ploiești, dar nu în mijlocul familiei. De ce ? Pentru că — potrivit concepției sale parazitare — dacă soția își iubește cu adevărat soțul ea za tete propria vrei, reapari cînd ți-e voia... Legile statului nostru prevăd obligația soților de a-și acorda unul altuia sprijin moral și material dar de aici și pînă la... exploatarea unuia dintre soți de către celălalt nu a

trebuie să-i accepte iposta- de trîntor.. Ciudată mentali- de „chiriaș" fără plată în familie ! Dispari cînd

O singură persoană este proprietara a două apartamente recent construite cu sprijinul statului. In condiții cind în problema locuințelor există încă atîtea dificultăți, un singur om locuiește — singur, singurel — în aceste două apartamente, fiecare de cite două camere, cu băile și celelalte dependințe aferente. Ambele situate în plin centrul Capitalei, în același bloc nou, pe strada Christian Tell 27. Cum se explică oare o asemenea flagrantă încălcare a , legii, care se traduce — pe plan social — printr-o nu mai puțin flagrantă violentare a spiritului de echitate, printr-o sfidare a opiniei publice ?Cetățeana Iulia Madan s-a piezentat în aprilie 1966 la Oficiul pentru construirea locuințelor proprietate personală spre a contracta o locuință „neapărat mare și cu maximum de confort" pentru, chipurile, numeroasa sa familie (care, în realitate, se compunea la ora respectivă și se compune și astăzi din... ea singură). Cum, necum, a a- juns la ideea că ar putea obține două apartamente de cîte două camere în blocul de pe strada Christian Tell, care tocmai se solicitanții. erau însă condiții : 1) sumă foarte elimine concuiența" ; 2) să se găsească o formă „legală" prin care cele două a- partamente să treacă în ochii lumii drept unul' singur (deoarece Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri din 12 ianuarie 1966 prevedea că „cetățenii pot beneficia o singură dată de sprijinul statului pentru construirea de locuințe proprietate personală", iar, potrivit aceleiași hotărîri, sprijinul statului se concretiza nu numai prin acordarea de credite, ci și „prin atribuirea de terenuri în folosință, prin proiectarea șl construirea locuințelor de către organizații stabilite în acest scop").Zis și făcut 1 Prima condiție a fost îndeplinită cu o uluitoare rapiditate. In mai puțin de o lună — între 25 aprilie și 21 mai 1966— suma depusă de Iulia Madan în contul oficiului a crescut de la 42 000 la 163 000 lei. 121 000 lei procurați în răstimpul cîtorva săptămîni ! Cum? De unde?— sînt întrebări firești dar

existat și nu există nici un fel de punte.întemeierea unei familii — nu spunem nimic nou ! — presupune asumarea unor noi responsabilități de către femeia și bărbatul uniți prin căsătorie. Caracterul unitar al acestor responsabilități solicită acțiuni stabilite în comun — și în comun rezolvate de către ambii soți ; dar acest lucru nu exclude ci mărește răspunderea individuală a fiecăruia dintre ei. Fuga din fața răspunderilor, morale sau materiale, pe care Ie implică viața de familie constituie fapta denumită în limbaj juridic abandon familial. Diversitatea formelor pe care le poate îmbrăca această faptă antisocială derivă din însăși diversitatea aspectelor pe care le prezintă

Sint convins că ține foarte mult la mine. în ultima vreme se ocupă în mod deosebit de gospodărie.— Atunci, gestul dumneavoastră ?Printr-o argumentare ad-hoc, N. B. caută acum să-și aducă propria culpă în apărare ; cică nu și-a primit soția în locuință tocmai pentru că, fiind prea nervos, nu voia s-o lovească sau să facă „cine știe ce faptă în discordanță cu calitatea sa de soț“ (de parcă refuzul de a-și primi soția în locuință concordă cu această calitate !).Iresponsabilitatea a îmbrăcat aici forma refuzului de a primi în locuință. Dar viata de familie — în- tr-un astfel de caz — este lovită nu numai în suportul său material. I se refuză unui om nu doar cei

familiei, Vasile Cristea. Familia a fost nevoită literalmente să se refugieze — în primul rînd din pricina bețiilor repetate ale lui V. Cristea. Fiece beție a soțului era' urmată de adevărate scene de groază. După o încercare neizbutită de a-și opri tatăl să distrugă televizorul, băiatul a trebuit să se refugieze în familia unui vecin ; pentru intențiile fiului a răspuns însă mama ! Iar cele trei certificate medico-judiciare prezentate de Gherghina Cristea consemnează, pe cîte o jumătate de pagină, harta dureroasă a tratamentului inuman la care era supusă.— Venea beat, la miez de noapte — ne relatează ea — și scula băiatul din somn pentru a-1 lua cu el la circiumă. La noi geamurile nu

Societatea nu poate admite

INFRACȚIUNEA
CONTRA FAMILIE

responsabilitatea în familie. Iar asta presupune atît a-i asigura familiei baza materială a existentei, cît și a-i oferi suportul moral, cheie de boltă a întregii sale construcții. De la prezenta efectivă pînă la prezența afectivă în mijlocul familiei.Fuga, din mijlocul familiei (ca în cazul de mai sus) este aspectul „clasic" al abandonului, dar nu singurul. Atitudinea iresponsabilă față de familie face uneori apel la forță, mijloc subuman de a-și impune voința strîmbă, de a rezolva neînțelegerile, de a-1 izgoni pe celălalt din căminul familial.Intr-una din săptămînile trecute, Sevastița Blejan din București a plecat să facă unele tîrguieli. La întoarcere, după două ore, găsește ușa locuinței încuiată de către soțul său Nicolae Blejan, salariat la cooperativa „Igiena", unitatea nr. 175. In fața ușii zăceau aruncate o bună parte din lucrurile soției. Pentru a nu da apă la moara eventualelor învinuiri din partea soțului, Sevas- tița Blejan petrece primă noapte , în fața ușii. A doua, noapte este găzduită în familia unei prietene. de a elimina secvențele ;,tari" din Dar soțul nu vede, nu aude și nu se supune decît bunului său plac. Soției nu-i rămîne decît să apeleze la sprijinul organelor de miliție.Discutăm cu Nicolae Blejan.— Este femeia cu care m-am împăcat cel mai bine — ne declară el.

la care nu răspuns...Problema 1 tionăm s-o cum demodul zolvată cea de-a doua dintre sus- amlntitele condiții. Cum a izbutit Iulia Madan să devină proprietara celor două locuințe pe care le stăpînește astăzi, plus un garaj construit la aceeași

cîțiva metri pătrați, ci căminul, acel loc în care s-au făurit și se făuresc marile și micile bucurii de fiecare zi. Nu locuința i, se refuză, ci stima și respectul pe care i le datorează soțul.Este semnificativă, în acest caz, mentalitatea brutală a lui „fac ce vreau !“, mentalitate străină oricărei norme de comportare socială, întemeierea unei familii este un act de opțiune individuală, bazat pe liberul consimțămînt ; o dată constituită însă, familia, celulă a societății, devine o realitate socială. Iar societății nu îi este, nu îi poate fi indiferentă funcționarea acestei celule ; comportamentul familial ascultă de legile nescrise ale moralei ca și de legile scrise. Nesocotirea lor — dincolo de un act îndreptat împotriva unui om — constituie și un act ce lezează direct interesele societății și orovoacă reacția firească, de reprobare, a opiniei publice.
★Pentru urbanitatea rîndurilor care urmează, cerem permisiuneafilmul umilințelor Gherghinei Cris- tea. Ea locuiește astăzi, împreună cu cei doi copii ai săi, într-o singură cameră, undeva la marginea Bucureștiului. Apartamentul din str. Județului nr. 15, blocul 17, scara 5 este ocupat doar de „capul

„consum repetat de alcool, sustrageri din avutul obștesc și nesupunere la control", n-am găsit pe nimeni care să nu-și înceapă relatarea prin a arăta că Vasile Cristea umbla tot timpul beat și cu cuțitul la el. Faptele arată că, alimentate de pasivitatea celor din jur, acțiunile antisociale ale lui Vasile Cristea sporesc. Manifestări de genul celor de mai sus apar cu precădere atunci microclimatul moral lerant", lipsit de intransigentă. Unii care cunosc mai îndeaproapeva- cest caz — și cu care am stat de vorbă — erau de părere că autorul brutalităților „nu e tocmai sănătos". Dar din două una : ori Vasile Cristea este responsabil de acțiunile sale și atunci trebuie să dea socoteală în fața legii, ori este , iresponsabil și trebuie să fie internat acolo unde îi este locul, în ambele ipoteze, el reprezintă un pericol social în cel mai propriu sens al cuvîntului. Organele în drept sînt chemate să facă lumină în acest caz !— Unele abateri de la principiile morale ce stau la baza vieții de familie impun sancționarea cu fermitate a făptuitorilor și fac necesară o promptă restabilire a raporturilor normale. în vederea reeducării celor vinovați și prevenirii unor manifestări negative similare — ne spune tovarășul Radu Popescu, locțiitorul procurorului șef al municipiului București.— Știm că dispozițiile vechiului cod penal nu sancționau în mod expres unele fapte considerate și ele acum drept abandon de familie. V-am ruga să ne precizați care sînt — în acest sens — noile prevederi ?— Potrivit actualei reglementări, constituie infracțiune de abandon familial nu numai părăsirea cu rea credință și neîndeplinirea obligației de întreținere față de membrii familiei, ci și alungarea sau lăsarea lor fără ajutor. Această reglementare mai precisă și mai completă dată infracțiunilor contra familiei este de natură să ocrotească și să apere mai eficient familia împotriva celor care au o comportare potrivnică moralei orînduirli noastre.Societatea își ia măsuri de apărare ; pe parcursul întregii lor existențe, relațiile de familie trebuie să se desfășoare conform normelor de condțiită socială. Se cer prevenite și combătute ferm încercările unor „infractori" contra familiei de a încălca aceste norme, de a-și face singuri dreptate, în afara legii. Căci dacă familia se întemeiază în conformitate cu liberul consimțămînt, aceasta nu înseamnă că ulterior ea poate fi supusă liberului arbitru. Iar cei care prin atitudinile și faptele lor repetate lovesc în propria familie să fie făcuți să înțeleagă că, în acest mod, lovesc în înseși, interesele societății socia- nele familiei. Sancțiunii morale, oprobriului public care nu poate tolera astfel de manifestări, este firesc să li se adauge sancțiunile prevăzute de legislația noastră.
Titus ANDREI

și acolo unde devine „to- o atitudine dintre cei

aveau timp sa ne șterse, erau „schimbate" înainte ca praful să se poată depune pe ele...O cicatrice oblică străjuiește partea stingă a frunții Gherghinei Cristea.— Prima încercare de divorț am făcut-o în anul 1966. Soțul a fost internat atunci pentru dezalcooli- zare. Am crezut că o să se facă om. Mi-am retras cererea de divorț și o vreme am locuit din nou împreună.Dar violentul soț își reia vechile deprinderi : beții, amenințări, loviri...— Apoi mai sînt și cheltuielile legate de apartament... continuă Gherghina Cristea.— Care apartament ? o întrebăm.—Acela în care locuiește soțul meu.’O realitate pe cît de bizară, pe atît de intolerabilă : soția continuă să plătească, de aproape doi ani, chiria și întreținerea apartamentului din care a fost nevoită să plece !!— Eu sînt titulara contractului, de închiriere. Știind acest lucru.....................  .________,________soțul meu refuză să plătească. E ' liste care apără și veghează desti- un mijloc pe care, de doi ani. îl folosește pentru a-mi scoate din buzunar pensia de întreținere la care a fost obligat pentru cei doi copii.La întreprinderea „Blofarm", de unde a trebuit să plece pentru

Călătorie în

serviciu..

timpul respectiv, ar fi fost „încă prea puțini solicitanți de locuințe proprietate personală". Faptele însă dez- . mint aceste afirmații. Chiar și atunci, după mărturiile unor locatari ai blocului, se găseau destui solicitanți pentiu un apartament situat într-o poziție atît de centrală ISă vedem însă cum stau lucrurile în ce privește „comasarea" stipulată în con-

tovarășul Stelian Ionița, actualul inginer-șef al oficiului (care, precizăm, nu o- cupa această funcție cînd s-a îhcheiat contractul). Am constatat împreună de legătură între mente nu există ! fapt, două locuințe separate, cu două de dependințe.Pe lîngă aspectul ilegalității flagrante, mai intervine și acela al unei imo-

și un alt argument: prin hotărîrea din 1968 se prevedea că locuințele ce se vor construi vor fi exceptate de la dispozițiile privitoare la normarea spațiului locativ. Intr-adevăr, nimic de zis, așa stau lucrurile ! Dar legea de aceea e lege pentru ca să se refere ta situații /generale. Ea nu-și poate detalia prevederile pînă la multitudinea de aspecte concrete.-extrem

si un mare semn
9

adresă și inclus în același contract ?Nu e simplu de descurcat acum, la doi ani distanță, ițele complicate ale acestei istorii. Ceea ce putem constata sînt rezultatele. Cert e că, prin contractul nr. 13 din 24 noiembrie 1966, încheiat între oficiu și Iulia Madan, se prevede expres faptul că deponenta considerabilei sume va intra în posesia „apartamentului 13 comasat cil ap. 14“ din blocul ce urma să fie construit pe str. Christian Tell. Deci, în fond, două apartamente 1 Din explicațiile pe care ni le-a dat directorul oficiului, tovarășul Gheor- ghe Melinte, reiese că, la

tract. Conducerea afirmă că s-ar fi niște „planuri care stabileau cu că apartamentele vor fi legate între ele prin- tr-o ușă. ceea ce ar fi dat posibilitatea să fie considerate un unic apartament cu patru camere. Am cerut să . vedem aceste planuri. Timp de trei zile „n-au fost găsite" (de altminteri, tehni- cește vorbind, e dificil de imaginat ca proiectantul să fi căzut de acord cu o asemenea „transformare" ce ar fi pus în pericol însăși securitatea blocului, ușa urmînd să creeze un gol într-un zid de sprijin al clădirii !). Ne-am deplasat la fata locului împreună cu

ralități sociale nu mai puțin izbitoare : o persoană, . care a putut să plăteascăintegral costul unui apartament plus garaj, profită, pe deasupra, și de creditul statului pentru un al doilea apartament (credit cifrat la aproape 40 000 lei !). Oare n-a fost frustrată societatea prin acest fapt ? Să ne gîn- dim numai că respectiv ar fi ficia o familie pune nici pe spațiu] necesar, în timp ce Iulia Madan se lăfăie acum singură în două apartamente ! într-o autentică „latifundie imobiliară" Iîntru justificarea acestei situații destul de ciudate, conducerea oficiului aduce

de complexe, ale realității. Aplicarea ei se cerea însă făcută cu discernămînt și în spiritul intereselor societății. în primul rînd, așa cum reiese din cele înfățișate mai sus, aici e vorba nu de o singură locuință, ci de două (fapt ce nu se încadrează în nici un fel în prevederile legii I). In al doilea rînd, una este cînd — să zicem — o familie de trei peisoane solicită să i se construiască un apartament de patru sau cinci camere (luînd în considerație și doleanța de a avea spațiu în plus pentru necesități de confort, pentru o bibliotecă, pentru un birou de lucru etc) și alta cînd o singură persoană dorește să locuias-

că în patru' camere. A te prevala de un anume paragraf al legii, deformîn- du-i înțelesul, pentru a favoriza tendințe egoiste înseamnă a te plasa într-o opusă normelor care guvernează societății noastre, întrebăm : ce are de să facă
ipostază etice viațaNe ' ' gînd cu cele două pe care le momentul de . ales că, spre supozițiilor noastre, constatat că numai tr-unul din ele și-a ceva celălalt apartament era, în momentul cînd l-am vizitat, absolut gol, neocupat. în plus, se cuvine menționat și faptul că, deși s-a mutat într-una din locuințe în luna februarie, Iulia Madan mai tine încă ocupată — nepredînd-o, potrivit dispozițiilor legale, spațiului locativ — și camera în care locuise, în blocul din strada Știrbei Vodă 65 (e drept, o cameră nu prea mare, dar pe care una dintre familiile colocatare — familie cu copil mic — ar fi fost în drept s-o obțină prin extindere).Iulia Madan, în vîrstă de aproape 40 de ani, este profesoară.■Bănuim piilor, la ție, Iulia fraze despre dreptate și e- chitate, despre cinste și relații corecte între oameni. Ne-am imaginat-o în această ipostază și imediat ne-a răsărit, din- tr-un cotlon al riei, o frază de o mușcătoare ironie rostită cîndva de marele Einstein : „Singurul mod rezonabil de a educa este de a fi o pildă de urmat sau — dacă cineva nu reușește aceasta — de a constitui un exemplu care trebuie evitat".Probabil că Iulia Madan a decis în sinea sa că își va educa elevii prin „exemplul care trebuie evitat". Nu știm însă dacă și organele care se ocupă de problemele învățămîntului vor fi de acord cu un asemenea „sistem pedagogic" și dacă, la rîndul lor, organele administrației de stat vor fi de acord cu modul cum și-a aranjat I. Madan chiverniseala. în ce privește opinia publică, sîntem profund convinși că îl dezaprobă, considprîndu-l pe bună dreptate străin de climatul etic al societății noastre.

Victor BTRLADEANU

Iulia Madan apartamente posedă în față ? Mai confirmarea am în- adus mobilier, în timp ce

și uneori în contradictoriu s-a ales vagonul de dormit. Și deoarece s-a ajuns la • concluzia că delegația noastră, formată din 20 de persoane, nu umple un vagon întreg, s-a ivit spontan propunerea de a lua și soțiile cu noi. Deși la început am fost șocat de îndrăzneala ideii, mai tîrziu am susținut-o și eu pe considerentul că, decît să mîncăm hrană rece pe drum și să ne îmbolnăvim de stomac, e mai indicat și de preferat să avem soțiile lîngă noi, soții care pot oricînd improviza ceva cald la reșou. In al doilea rînd, mi-am zis, altfel se vor comporta din punct de vedere moral delegații știind că în apropierea lor se află ochiul necruțător al nevestei.în sfîrșit, după pregătiri care au durat o lună de zile și în timpul cărora membrii delegației au fost scoși din producție, am plecat. Călătoria a decurs în mod plăcut și a durat vreme

Nici prin cap nu ne trecea nouă, salariaților Combinatului pentiu împletituri complexe din papură, să facem o vizită în străinătate. Iată însă că, într-o bună zi, îmi sosi următoarea telegramă din partea directorului general de resort din minister: „Vino urgent.' Atît eu, în calitate de director, cît și celelalte cadre de conducere sau de specialiști, am căzut brusc pe gînduri. Eram extrem de îngrijorați.— E clar, a oftat șeful serviciului control tehnic de calitate — și în clipa respectivă ne-am gîndit cu toții la ultimul scandal înfiorător izbucnit în urma lansării pe piață de către combinatul nostru a unui lot de poșete de damă împletite din papură, poșete care, din cauză că papura nu fusese bine uscată, intrau imediat în putrefacție, ' producînd o duhoare insuportabilă, astfel îneît o cumpărătoare s-a exprimat în presă că, atunci cînd poartă o poșetă fabricată de ar avea agățată de braț o adevărată mlaștină.In seara aceleiași zile am pornit spre București avînd inima cît un purice. Situația producției noastre era atît de dezastruoasă îneît mă puteam aștepta la orice.Toată noaptea am stat la fereastra vagonului și . am meditat adînc. „Doamne, dacă ne desființează ca nerentabili, nu de mine mi-e milă, ci de colectivul pe care l-am crescut”. O singură speranță a- veam : că cel ce mă chemase îmi-fusese coleg de bancă la • agrement prin oraș, cu soțiile, liceu. Va uita el oare în aceste împrejurări grele pentru combinatul nostru deficitar că i-am suflat de atîtea ori la teze, că îi împrumutam adesea stiloul și guma și că ne citeam reciproc dragoste ?La sosire, în am dat un hamalului și am strecurat zece lei în buzunarul unei țigănci. E o superstiție de care nu mă pot dezbăra : dacă dau bacșiș dimineața, îmi merge bine toată ziua.După ce m-am ras la frizeria „Lido”, am intrat proaspăt și vesel în biroul directorului general. Acesta mi-a întins însă mîna cam posac, ceea ce m-a făcut să arborez și eu o figură gravă și întristată.— Cu producția știu că stați foarte prost. Cel puțin studiați experiența străină la nivelul tehnicii mondiale ?— Da. O studiem sistematic. Avem două abonamente colective la revista „Les im- pletitures des papures*.— Uite, pentru a vă scoate din situația grea în care vă aflați, am hotărît să vă creăm posibilitatea să faceți o călătorie de studii în străinătate. De fapt, trebuia să plece o delegație de siderurgiști, dar s-a îmbolnăvit de gripă în ultima clipă. Ca să nu pierdem devizele respective, a- dică să rămînă necheltuite, ne-am gîndit să plecați voi. Sînteți de acord ?— Tovarășe director gene- în numele

noi, parca
foileton

să-mi comunici componența delegației pe care ai s-o conduci.-Vestea cea minunată a ajuns ca fulgerul în combinat și orășel. La sosire, în gară, toți salariații mă așteptau cu flori. Am fost dus pe brațe pînă la mașină. O bucurie indescriptibilă se putea citi pe chipurile cadrelor de conducere, care au năvălit apoi în biroul meu.— Acesta e un semn de caldă apreciere, nu ? mă întreba adjunctul cu lacrimile șiroind pe obraji.— Liniștiți-vă, le-am spus sobru. Liniștiți-vă. Acum trebuie să trecem la treabă.Și, imediat, am procedat la alcătuirea delegației. Ca să nu iasă nici un fel de vorbe, adică să nu se spună că sînt subiectiv și părtinitor, am numit în delegație toate cadrele de conducere, adică toți șefii și toți adjuncții, inclusiv un fruntaș în producție, în scop stimulativ. Am stabilit apoi, tot împreună, mijlocul de locomoție pe care urma să-l folosim. După discuții sincere

două săptămîni, care am privit peisaje în colectiv, am făcut audiții la radio în colectiv, am jucat pietre în colectiv, am spus glume și am făcut în colectiv distrîndu-ne minune.Am ajuns la destinație tr-o minunată dimineață vară cu mult soare și cer nin, ceea ce a produs o săvîrșită bună dispoziție sufletele delegației nâastre. După ce nd-ăm instalat cu toții într-un hotel confortabil și plăcut, ocupînd un etaj întreg, am făcut o plimbare deA doua zi, la propunerea uneia dintre soții am hotărît să vizităm în mod organizat muzeele orașului, precum și celelalte monumente de artă, urmînd ca între timp un membru al delegației noastre să se ocupe intens de organizarea vizitei de documentare la fabrica de papură din localitate. Vizitarea organizată a muzeelor și a celorlalte monumente de artă nu ne-a luat decît patru zile, după care, la propunerea unei alte soții, am făcut o raită de cîteva zile prin magazine, fie pentru a face diferite cumpărături personale ca : fîșuri, rujuri, baticuri etc., fie pentru a ne interesa de prețuri și a face diferite comparații și comentarii.Abia în ziua a opta colegul nostru ne-a anunțat că, după ce a bîjbîit o săptămînă pe străzile orașului (nefericitul era și miop) a descoperit, în sfîrșit, fabrica de papură pe care trebuia s-o vizităm. A doua zi ne-am și prezentat acolo, dornici să ne însușim experiența și tehnica prelucrării papurei la nivel mondial. Am fost primiți cu amabilitate și, cu aceeași amabilitate, plimbați prin diferite secții. Din păcate, cîteva dintre soții s-au plîns că au picioarele umflate, iar altele că se plictisesc, ceea ce ne-a determinat să scurtăm vizita și să mulțumim gazdelor pentru amabilitate. La hotel, seara, încercînd să recapitulez cu membrii delegației învățămintele culese, am constatat cu oarecare enervare că nici unul dintre harnicii mei colaboratori nu cunoștea limba în care ni se dăduseră explicațiile în timpul vizitei în fabrică și că nici unul dintre ei nu și-a notat absolut nimic.— Bine, măi tovarăși, le-am reproșat eu pe bună dreptate, că nu știți limba e o lipsă obiectivă ; dar de ce nu v-ați notat nimic din cele văzute și auzite ? Putem noi oare atunci cînd facem o călătorie importantă de studii, cheltuind va- lută-forte, să ne bizuim doar pe memorie ?1Toți și-au plecat capetele, vinovați, și o clipă mi-a fost chiar milă de ei, mai ales că asistau și soțiile la această scenă neplăcută. In sfîrșit, nu avea rost să repetăm vizita la fabrică, căci ne făceam de rușine, așa că le-am dat liber încă o zi pentru treburi personale, după care ne-am îndreptat cu toții spre casă. Pe drum am petrecut de minune, distrîndu-ne în colectiv cu ajutorul diferitelor jocuri de societate, povestind diferite Impresii culese etc. O dată ajunși- acasă, am împărtășit pe larg experiența întregului colectiv, care a primit astfel ajutor în muncă.
cîștigată colectiv un mare
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VITEZĂ, CONFORT, SIGURANȚĂ

Avioanele supersonice de pasageri nu s-au ridicat încâ în aer, dar în atelierele de proiectare au și început sâ se contureze viitoarele 
avioane hipersonice

imperative 
ale circulației 
moderne
ancheta internațională a „Scînteîi"

Dorința omului de a învinge spațiul și timpul i-a stimulat mereu imaginația. 
Astăzi, în condițiile dezvoltării imense a volumului de schimburi pe plan mon
dial, problema transporturilor ultrarapide, de măriuri și pasageri a devenit o 
preocupare stringentă. Omul străbate astăzi, cu viteze crescînde, în condiții 
sporite de securitate și contort, continentele și oceanele, pregătindu-și intrarea 
pe magistralele cosmice. Din multitudinea aspectelor determinate în domeniul 
transporturilor de revoluția tehnico-științiilcă, am ales cîteva mai semnificative, 
pe care vi le prezentăm, în viziunea unor cunoscuți specialiști.

Trenurile-rachetă 
pe „șinele" vidului

de prof. Kyunojo OZAWA
Universitatea „Meijo" Nagoya-Japonia

' La periferia oralului Nagoya dispunem de un poligon experimental, unde au fost încercate, în ultimii zece ani, numeroase modele și prototipuri' de trenuri-rachetă. Experiențele ne-au permis să culegem o multitudine de date științifice și tehnice, să ne imaginăm oum vor arăta trenurile viitorului. Intr-adevăr, tehnica transporturilor evoluează cu o repeziciune uimitoare. A- vioanele supersonice „Concorde" nu s-au ridicat încă în aer, dar se și lucrează la proiectele unor super- aeronave, capabile de viteze și mai mari.în lumea mijloacelor de transport, cele terestre au rămas însă mult în urmă în ce privește realizarea practică a unor viteze mari. „Hikkari", cel mai rapid tren din lunje, care parcurge cei 550 km dintre To- kio și Osaka în 3 ore si zece minute, cu o viteză medie orară de aproape 200 km, înaintează totuși destul de încet, dacă ne gîndim că, în viitorul apropiat, distanta dintre Japonia și America, peste Pacific, va fi străbătută de avioane în același timp. Revoluția în domeniul transporturilor feroviare va fi realizată atunci cînd trenurile vor atinge și ele viteza sunetului, făcînd legătura dintre Tokio și Osaka în mai puțin de jumătate de oră — perspectivă cu totul reală.Cred că în viitor, pentru accelerarea transporturilor terestre, se va recurge la trenuri-rachetă, care vor circula în „tuneluri va- cuum", (golite de aer), fără șine — atribut încă obligatoriu al transportului feroviar. în această direcție se îndreaptă cercetările noastre, vizînd realizarea unei viteze de peste 2 000 km/oră. Construirea „tunelului vacuum'* e desigur costisitoare, dar el va reprezenta un mijloc de transport mult mai eficient decît avionul, deoarece va putea primi, în a- ceeași unitate de timp, mult mai mulți călători. Cu un asemenea tren-rachetă se va putea ajunge, prin „tunelul vacuum", de la Tokio la Osaka, în cîteva minute. Motoarele vor trebui pentru a-i da impulsul inițial, pe urmă el va înainta în virtutea inerției. Urmează să facem primele încercări spre sfirșitul anului.
• Automobilul cu abur, ale cărui prototipuri primitive au circulat fără mare succes spre sfîr- șitul secolului trecut și la începutul celui în curs, se găsește din nou în atenția specialiștilor, de astă dată americani. Se consideră că dezvoltarea actuală a tehnicii permite construirea unui asemenea automobil, perfect competitiv cu automobilele cu motoare cu ardere internă. Folosind drept carburant petrol lampant, care arde aproape integral, el ar degaja infinit mai puține gaze poluante decît automobilul cu totipul automobilului cîteva exemplare au ții Charles și Calvin de secunde și poate

benzină sau motorină. Pro- cu abur modern, din care fost construite de către fra- Williams, demarează în 20 atinge o viteză maximă de 160 km pe oră, consumînd 10 litri petrol lampant Ia 100 km. Cît privește consumul de apă, el se ridică la 45 litri la 800 km.• La Londra a fost nică de calcul pentru . . _menta circulația rutieră pe o suprafață de 17 kmp,

Dintre noile proiecte, am experimentat cu succes modelul aerotrenului „sonic glider", care la o ultimă încercare a atins o viteză de 1140 km/oră. Acest model — lung de 3,5 m„ cu diametrul de 12 cm, propulsat de trei rachete — a înaintat pe deasupra vîr- furilor a 233 de stîlpi de susținere, înșirați în linie dreaptă, pe o distanță de 3 000 m. Spre deosebire de sistemul actual, potrivit căruia trenul aleargă pe două șine, „sonic glider" zboară prin aer, pe roțile fixate de stîlpii de beton.Sistemul folosit azi în transportul feroviar ar putea permite viteză maxime de ordinul a 300 km/oră. Orice altă creștere, obținută prin sporirea forței motorului și a consumului de combustibil, determină reducerea adeziunii roților la linie și face să crească rezistența aerului, ceea ce poate duce la deraierea trenului. în sistemul „sonic glider", complet diferit de
Navigind

pe „perna de aer"

de Fred WHEELER
redactor tehnologic al revistei „New Scientist"-Londra

Mașinile cunosc și ele e- tape istorice, lăsînd ca mărturii tipuri variate, corespunzând concepțiilor și posibilităților momentului. Unele rămîn doar curiozități bizare în muzee, în timp ce altele se justifică în practică, se dezvoltă mai departe. Este cazul navei cu pernă de aer — hovercraft, — care, de la ideea inițială, a parcurs un drum însemnat, chiar dacă forma ei de astăzi este departe de a fi ultima, mai ales că există probleme nerezolvate, în special în ce privește sistemele de cîr- muire, frînare și acostare. Totuși, ea s-a și aventurat în larg..’.Ce distinge o navă cu pernă de aer de navele

instalată o mașină electro- a supraveghea și regie- 

cel clasic, suportul pe care aleargă aerotrenul nu mai este deci o linie continuă, ci un șir de puncte după care acesta se ghidează și pe care alunecă, sau mai exact zboară, atingînd doar roțile fixate de stîlpi. Principalele avantaje ale trenului „sonic glider" sînt simplificarea construcției traseului, economisirea de teren și reducerea la minim a frecării, fapt cară permite dezvoltarea de viteze mari. Trenul-rachetă va fi complet automatizat și nu va face zgomot prea mult. Din orașe va ieși cu o viteză mai mică de 300 km/oră, urmînd ca abia pe urmă să intre în funcțiune motoarele cu reacție. Cred că se vor introduce, pentru transportul pasagerilor, ae- rotrenuri care vor circula cu viteza sunetului și vor putea transporta, dintr-o dată, aproximativ o mie de persoane. Problemele rămase nerezolvate se referă doar la reducerea zgomotului, a jeturilor de fum și gaze ale motoarelor-rache- tă. Construcția unui aero- tren de persoane, de tipul „sonic glider", nu mai poate întîrzia mult. Pînă a- tunci, vom încerca să realizăm un tren poștal care să funcționeze pe același principiu, parcurgînd distanța de 30 km între Nagoya și orașul din apropiere, Gifu. Necesitățile descongestionării traficului intern și chiar internațional ne vor impune să mergem și mai departe și să abordăm, în viitorul apropiat, problema construirii unor trenuri supersonice.

tradiționale ? în primu. rînd modul în care își găsește aplicare forța motoarelor. Ca să poată înainta, nava obișnuită trebuie să învingă rezistența pe care i-o pune apa. Augmentarea forței motoarelor nu aduce însă decît o creștere redusă, cu totul disproporționată, a vitezei. Cerințele actuale impuneau deci descoperirea unor tipuri de nave bazate pe principii noi, care, cu un consum relativ redus de combustibil și cu o cheltuială mai mică de energie, să permită înaintarea rapidă. Soluția a fost găsită : o ambarcațiune care, pentru a evita rezistența apei, să se deplaseze nu în apă, ci pe ea. Este cazul navei 
din centrul orașului, cuprinzînd 240 km de străzi, în zona supravegheată sînt conectate de mașina de calcul 100 de semafoare și 500 de detectori, numără mașinile oprite la încrucișări. care

• Primul petrolier francez din200 000 t„ botezat „Magdala", este una mai mari nave construite în Europa.are lungimea de 324,6 m și lățimea de 47,2 m._ Elicea cu patru pale, cu diametrul de 8,80 m, cîntă- rește peste 32 t ; cîrma are o greutate echivalentă ou aceea a unui avion „Boeing 707", adică 95 t; încărcătura totală reprezintă de 30 ori greutatea turnului Eiffel. •Toate funcțiile de navigație, de telecomunicații, de conducere, de control al încărcării și reîncăr- cării sînt automatizate și grupate intr-o sală unică.• Pentru mărirea securității circulației feroviare, inventatorul sovietic D. Spaaski a propus

cu pernă de aer și al celei cu aripi portante. Cred că performanțele atinse pînă în prezent și posibilitățile care se întrevăd, vor da cîștig de oauză navei cu pernă de agr — hovercraft.Noua ambarcațiune este menținută deasupra apei — dar și deasupra gheței și zăpezii, a nisipurilor, noroiului și mocirlelor — de un strat de aer generat de un compresor. Aerul își caută ieșirea printr-un fel de „manșetă", situată în partea inferioară, formînd perna de aer pe care nava înaintează, virtualmente lipsită de frecare. Astfel, deplasarea ei necesită mult mai puțină energie deoît la navele obișnuite; în schimb, propulsată de mai multe elice, oa un avion, ea poate realiza viteze mari, fiind în stare să străbată orice teren, doar cu condiția ca acesta să fie suficient de neted. încercate pe apele repezi'din insula ‘Borneo, în pustiurile Libiei, s-a dovedit că ho- vercraft-urile dispun de un potențial nelimitat pe terenuri inaccesibile oricăror altor forme de transport terestru. Deocamdată, aceste nave sînt totuși greu de manevrat, mai ales pe vînturi puternice, cînd lipsa de frecare le face instabile ; ele sînt și foarte zgomotoase, din cauza elicelor.în ce privește transportul pe apă, a apărut recent un nou tip de astfel de navă : hovercraft cu pere- ' te lateral. Acest tip sacrifică, în favoarea stabilității pe mare, posibilitatea deplasării pe uscat. El dispune de pereți subțiri care pătrund în apă de ambele părți ale carenei. Aceștia împiedică ambarcațiunea să se deplaseze lateral, u- șurînd totodată manevrarea. Apoi, datorită faptului că limitează perna de aer, scapă aer mai puțin și puterea compresorului poate fi redusă. Renunțînd la deplasarea pe uscat „hover- craft-ul cu pereți laterali" poate folosi și elici subacvatice, devenind la fel de silențios ca o navă obișnuită. Ambele tipuri au fost alese de căile ferate britanice pentru a fi utilizate cu feriboat-uri, fiecare în condiții oarecum diferite. Astfel, pe distanta de 4 mile dintre Portsmouth și insula Wight se va recurge la hovercraft-ul „H. M-2“ cu perete lateral care, deși înaintează cu o viteză mai mică (30—35 noduri pe oră), oferă avantajul unui cost redus la mila/pasager. în celălalt caz, în care este vorba de traversarea estuarului larg al fluviului Humber, unde refluxul eliberează o întindere vastă de șes noroios, este mai avantajoasă utilizarea hovercraft-ului care se poate deplasa și pe apă și pe uscat, dezvoltînd și o viteză mai mare, de 50 noduri pe oră.Deplasarea pe mare, peste Canalul Mînecii, de pil

de cele ,«clasa dintre„Magdala' 

dă, unde valurile pot atinge înălțimi de * 8—12 picioare, implică hover- craft-uri ca „S. R.-4", recent intrat în funcțiune, în stare să transporte 250 de persoane și 30 de autovehicule. Proiectanții preconizează însă nave mult mai mari, de mii de tone, în stare să înfrunte mările și oceanele. S-ar putea să devenim martorii nașterii unor tipuri noi, de mare viteză, care să îmbine toate cele trei principii moderne de deplasare pe apă — pernă de aer, aripi portante și carenă de planare — pentru a fi în stare să se deplaseze rapid și să fie, în același timp, suficient de stabile pe marea agitată.
„Călătorii supersonici" 
sînt invitați la bord...

Dr. ing. Constantin IOAN
Institutul de mecanica fluidelor „Traian Vuia" 

al Academiei .

Cu 15 ani în urmă, viteza celor mai rapide avioane intercontinentale nu depășea 400—500 km/oră, iar zborul Paris—New York dura aproape 15 ore. Astăzi, modernele avioane subsonice cu reacție „Boeing 707", „DC-8" sau „11-62“ zboară de două ori mai repede. Peste trel-pătru ani, la bordul expreselor aeriene „Concorde", pasagerii grăbiți vor putea traversa Atlanticul de Nord în numai 3 ore și 20 de minute, deci de patra ori mai repede. Atunci, decolînd din Paris lunea, la ora 1 noaptea, „călătorii supersonici" vor avea plăcuta surpriză să ajungă la New York... duminica, la orele 23 și 20 minute !h Realizarea unor astfel de avioane de pasageri supersonice a devenit un principal obiectiv al marii industrii aeronautice. Cheltuielile necesare pentru studiul, realizarea și omologarea prototipurilor sînt însă atît de uriașe- (specialiștii le evaluează la 1 000— 1 500 milioane de dolari), încît presupun solicitarea bugetelor de stat. De aceea, lupta pentru întîietate în transportul aerian cu viteze supersonice cunoaște, în ’Occident, multiple si Profunde implicații economice și politice.Prima etapă a acestei pasionante „curse supersonice" a revenit „echipei" franco-britanice la 11 decembrie 1967, cînd, pe aerodromul Toulouse-Blagnac, a fost prezentat „Con- corde-001", primul prototip (francez) al unui astfel de avion de pasageri. Probabil că încă în acest an, eleganta săgeată cu aripă, construită din duraluminiu, oteluri inoxidabile și titan, își va începe zborurile experimentale, iar peste 3—4 ani va inaugura „era transportului aerian supersonic". Se așteaptă ca, pînă în 1971, pe liniile aeriene intercontinentale să-și facă apariția și „Tu 144", primul avion sovietic de pasageri capabil să zboare
șinele slujesc dreptun sistem ingenios. în care benzi magnetice. Cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător, trenul poate „înscrie", într-un sector de cale, semnale la anumite intervale. Locomotiva trenului care urmează dispune de un receptor pentru aceste semnale, astfel încît conducătorul locomotivei poate deduce din frecvența semnelor înregistrate viteza primului tren. Un alt dispozitiv determină cînd au fost înregistrate semnalele pe șine, iar dacă există primejdia unei ciocniri, dispozitivul pune în acțiune frînele celui de-al doilea tren.• Elveția enunță elaborarea unui proiect de vagon pe pernă de aer calculat pentru 100 de pasageri. Puterea instalației motrice a vagonului va fi de 3 500 CP. Vagonul se va deplasa cu o viteză de 350 km/h, deasupra unui monorai de beton în formă de T, Ia o înălțime de pînă la 1 m. Se preconizează construirea unei căi Zfirich—Paris, destinată traficului cu vagoane pe pernă de aer.

Un factor necunoscut este, desigur, cererea pe care o va prezenta viitorul. în ce privește transportul de călători, mai ales la distanțe de peste 100 de mile, supremația și-o va asigura probabil avionul, pe cînd în transportul de mărfuri . un „hovercraftcargo cu perete lateral", de 4 000 tone, ar putea fi foarte avantajos. Viitorul ne va aduce diferite tipuri de hovercraft, de la ambarcațiuni amfibii și ne- amfibii, de cel puțin 5 tone, pînă la mari nave oceanice, cu motoare atomice, cu viteze de la 20 pînă la 100 noduri și mai mult. Sînt proiecte care au și cucerit imaginația tinerilor ingi- meri.

de 2, 3 ori mai repede decît sunetul, adică cu viteza de 2 450 km/oră.„Concurentul" american a intrat în „cursa supersonică" mai tîrziu. Proiectul „Boeing B-2 707“ SST este înșă foarte pretențios : 300 de pasageri transportați pe distanțe de 6 000—6 500 kilometri, într-un zbor stra- tosferic la altitudini de 21 —24 km cu impresionanta viteză de 2 900 km/oră. Dar acest gigant supersonic, greu de peste 300 tone, cu fuzelaj lung de 100 metri și aripă cu săgeată variabilă nu-și va putea lua zborul înainte de anul 1975.Recente sondaje și studii tehnico-economice ale „Organizației Aviației Civile Internaționale" (O.A.C.I.) — din care fac parte 112 țări, printre care și România — au stabilit că afluxul cres- cînd al călătorilor justifică transportul supersonic, care a deveiiit imperios necesar ,pe principalele linii internaționale. Acest considerent a și determinat unele mari societăți de transporturi aeriene să semneze contracte ferme pentru a- chiziționarea a 72 „Concorde" și a 118 „B-2 707“ SST, deși acestea nici nu s-au ridicat încă în aer.Constructorii europeni și americani au ajuns, de altfel, la concluzia că viitoarele aeronave de pasageri supersonice se vor impune numai dacă vor putea transporta cel puțin 120 de pasageri — în condiții de deplină securitate și confort — pe distanțe de peste 6 000 kilometri, cu viteze cuprinse între 2 330 km/oră și 3 200 km/oră. S-a calculat că rentabilitatea avioanelor supersonice va fi asigurată numai dacă ele vor avea o durată de funcționare, în condiții optime, de cel puțin 25 000—30 000 ore de zbor (circa 12 ani de exploatare intensă !), pentru întreaga lor structură de rezistență și 2 000—2 500 ore de zbor, pentru motoare. Specialiștii sînt de acord că, în anul 1990, aproape 1 800 de avioane su- 

l

personice pentru pasageri vor străbate în toate direcțiile atmosfera planetei noastre.Este cert că după „omologarea" primelor avioane supersonice de pasageri, introducerea lor pe liniile aeriene care traversează- țări cu populație densă va întîmpina dificultăți, datorită formidabilului zgomot pe care-1 produc. Creșterea presiunii datorată undelor de șoc ce însoțesc avionul se transmite pînă la sol sub forma unor „unde de presiune" pe care observatorul terestru le percepe ca o puternică bubuitură, asemănătoare tunetului. Intensitatea acestei „detunături sonice" crește o dată cu tonajul, dimensiunile și viteza avionului ; ea scade însă pe măsură ce se mărește înălțimea de zbor.Cînd variația instantanee de presiune nu depășește 5—6 kg/cm2, detunătura , sonică asemănîndu-se ou un tunet slab, îndepărtat, ea poate fi ușor suportată pe pămînt. O suprapresiune mai mare de 10 kg/cm2 poate distruge însă nu numai geamurile, ci și unele construcții înalte sau afectate de vreme (castele medievale, biserici etc), situate în regiunile deasupra cărora ar zbura, la altitudini prea mici, avioanele de pasageri supersonice.

Industria automobilelor înregistrează o dezvoltare uimitoare. în ultimii zece ani — în Italia — producția a sporit de la 403 360 vehicule, la 1 541 000 pe an; mai pronunțată a fost creșterea în Japonia, de la mai puțin de 200 000, la 3 146 000 anual. Beneficiile importante realizate permit să se acorde fonduri însemnate cercetărilor- științifice și tehnologice. Scopul lor este îmbunătățirea comportării în exploatare a autovehiculelor și eliminarea pericolului de accidente, iar dacă acestea totuși se produc, conducătorul mașinii și pasagerii să aibă cît mai puțin de suferit.Trebuie să recunoaștem că, în momentul de față, dezvoltarea de noi tipuri de motoare sau de autostrăzi cu semnalizări electronice nu constituie un obiectivprincipal al cercetării. E- forturile se îndreaptă mai curînd spre ameliorarea motorului existent și spre dotarea autostrăzilor cu dispozitive simple de protecție. De altfel, și în Statele Unite, care inițiaseră primele studii în domeniul ghidajului electronic, acestea au rămas oarecum pe planul al doilea.în ce privește motorul, se schițează totuși, la orizontul tehnic, trei alternative : turbina cu gaze, pistonul rotativ și pilele de combustibil.
Din 1950, unele mari în

Pentru limitarea intensității detunăturii sonice, trecerea la zborul cu viteze supersonice nu va fi admisă la altitudini sub 10—12 km, iar zborul supersonic de croazieră se va desfășura la înălțimi de 18—24 kilometri, în stratosfera.De curînd, un grup de savanți americani a învins — în laborator — detunătura sonică. Pentru aceasta, ei au dat botului machetei de avion supersonic o anumită formă și i-au aplicat un potențial electrostatic de 20 000—30 000 volți. Desigur, pînă la rezolvarea problemei pentru avioanele reale, mai sînt multe de făcut; s-a demonstrat însă că detunătura sonică poa- < te fi eliminată.în saloanele etanșe, înso- norizate ale avioanelor * * —————
Automobilul

viitorului

Prof, ing, Eraldo SCULAT!
Roma

„Concorde", „Tu 144“ sau „Boeing 2 707“ SST, călătorii vor dispune de un confort deosebit și de condițiile atmosferice de la altitudinea de 2 000 metri. Programele de cinema sau televiziune, „radiotelefonul de bord" (cu care se va putea obține legătura telefonică cu orice punct de pe suprafața planetei) și, mai ales, spectacolul tulburător al cerului negru și plin de stele strălucitoare, chiar în plină zi, vor face și mai scurt și mai plăcut zborul supersonic de 2—4 ore prin stratosferă. Deși vor zbura cu viteza unei ghiulele de tun, pasagerii supersonici nu vor trebui să îmbrace costume „anti-g“, ca piloții avioanelor de vînătoare actuale, deoarece nu viteza, ci accelerațiile sînt supărătoare. Trecerea lină de la viteze subsonice la cele supersonice (la începutul zborului) și apoi, revenirea treptată la viteze subsonice (pentru aterizare), nu-i va solicita mai mult decît evoluțiile obișnuite ale avioanelor cu reacție contemporane.Siguranța constituie, de asemenea, o principală preocupare a constructorilor. Chiar din timpul proiectării avioanelor, se iau toate măsurile necesare pentru protecția biologică împotriva radiațiilor cosmice, ozonului și temperaturii excesive, datorită încălzirii aerodinamice specifice zborurilor supersonice.Perspective ? Deși în prezent numai cîteva a- vioane sovietice și americane militare zboară cu viteze de 3 000—3 200 km/oră, iar primele „exprese aeriene supersonice" nu s-au desprins încă de pămînt, mulți specialiști sînt de părere că prin utilizarea unor motoare „turbo-statoreac- toare" sau „turbo-rachete", vor putea fi realizate în anii 1980—1985 și avioane hipersonice de pasageri, care vor zbura cu viteze de 6 000—7 000 km/oră. A- tunci, zborul Paris—New York sau Moscova—Vladivostok va dura numai o oră.

treprinderi constructoare de autovehicule din Italia, Franța, Marea Britanie și. R.F.G. efectuează experiențe cu turbina cu gaze. Pînă acum, însă, randamentele obținute au fost totdeauna inferioare celor ale motorului cu piston. în ce privește motorul cu piston rotativ, brevetat în 1952 de inginerul austriac Felix Wankel, numai două uzine au considerat necesar să continue cercetările în vederea eliminării dificultăților constructive și tehnologice pe care le mai prezintă acest nou tip de motor cu ardere internă. Celelalte uzine nu au găsit încă în „motorul Wankel" elemente suficiente pentru a-1 prefera motorului obișnuit cu pistoane. Cît despre pilele cu combustibil (sisteme în care, cu ajutorul anumitor hidrocarburi derivate din țiței, se obține direct energia electrică, necesară pentru propulsia vehiculului), cercetările nu au dus încă la rezultate acceptabile sub aspectul e- conomic. Nu se prevăd deci, cel puțin pentru viitorul apropiat și în stadiul actual al cunoștințelor, schimbări radicale în ce privește motorul de automobil, deși surprizele nu sînt excluse. în Italia se consideră însă că o problemă mai urgentă este asigurarea securității circulației, mai ales că se înregistrează anual circa zece mii de accidente mortale.

întemeiate pe un riguros plan științific, cercetările vizează, îndeosebi, două sectoare : securitatea activă (sau preventivă) și securitatea pasivă (sau de protecție).în primul caz, este vorba de studii privind construirea de autovehicule la care primejdia producerii de accidente să fie, de la bun început, mult diminuată. Elementele principale ale securității active se referă la gradul de confort și comoditate al postului de conducere, vizibilitatea perfectă în față și lateral, conducerea ușoară a vehiculului, ceea ce se poate realiza prin acțiunea promptă a celor trei organe care îi reglează mersul: volanul, frîna, acceleratorul. După cum un bun conducător auto trebuie să aibă reflexe fiziologice prompte, tot astfel și un automobil bun trebuie să aibă reflexe mecanice imediațe. Volanul trebuie să execute cu precizie comenzile, frînele să funcționeze pînă la limită, iar motorul trebuie să reacționeze,! la apăsarea pe accelerator, ca un cal pur singe la bici. Aceste elemente de bază determină comportarea autovehiculului pe traseu, capacitatea lui de a adera în permanență cu cele patra roți la șosea.Menținerea stabilității, la o înaintare rapidă, în raport cu rezistenta aerului și cu acțiunea vîntului lateral, face necesare studii speciale cu privire la forma caroseriei. Nici un element al ei nu trebuie să devină, la viteze mari, o „forță portantă" care să determine desprinderea mașinii de teren, ca la un avion în faza de decolare. „Portanța", chiar dacă este foarte mică, poate duce la o pierdere de aderență și, ca urmare, la o diminuare a stabilității'. Schimbările succesive ale formei aerodinamice a caroseriei sînt tocmai reflexul eforturilor depuse de constructori pentru a reduce portanta, a o face ușor negativă, așa încît presiunea aerului să nu tindă spre înălțarea vehiculului, ci să-l împingă în jos, pentru ca roțile să a- dere și mai mult Ia suprafața străzii.In ce privește securitatea pasivă, s-a realizat recent un nou tip de vehicul care, pare-mi-se, reprezintă un mare progres pe plan mondial. Este vorba de prototipul „P. F. Sigma". La a- cesta, partea centrală a vehiculului este foarte rigidă, în timp ce elementele părților anterioară și pos- terioară (capota motorului și portbagajului) sînt foarte puțin rezistente. Astfel, în caz de ciocnire, ele se comportă ca două mari burdufuri deformabile de acordeon, dar cu o rigiditate progresiv crescîndă, amor- tizînd șocul înspre partea centrală, foarte rigidă, în care se află pasagerii. Pentru a împiedica părțile mecanice, de exemplu motorul, să pătrundă în partea centrală, pereții care separă - pasagerii de capotă au fost mult înclinați în jos ; astfel, în caz de ciocnire, motorul tinde să lunece sub planșeul spațiului central, fără a-i lovi pe pasageri. Soluții similare au fost adoptate pentru ca volanul să nu-1 lovească pe conducătorul auto. Un sistem nou se aplică și la ușile mașinii: ele nu se mai deschid lateral, ci lunecă ușor înapoi, evitîn- du-se și deschiderea lor neașteptată în timpul mersului. De asemenea, toate suprafețele externe ale mașinii sînt netede și rotunjite, fiind desființate orice denivelări care ar putea răni pe cei loviți. Și în interior, toate suprafețele sînt capitonate, pentru ca orice șoc să fie amortizat; tabloul de comandă este elastic, parbrizul și oglinda retrovizoare, în caz de tamponare, ies din locul lor, evitîndu-se ca pasagerii să se lovească cu capul de ele și înlesnin- du-se ieșirea din mașină, în cazul cînd ușile rămîn blocate.Am insistat aici numai asupra unor realizări mai importante, dar tendința principală a cercetărilor continuă a fi asigurarea securității omului care se folosește de automobil.
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Cronica viața internațională

ADUNĂRI NAȚIONALE
9

TELEGRAMA alComisia de politică externă, Comisia pentru problemele de apărare și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite sub președinția tovarășului Dumitru Popescu, președintele Comisiei de politică externă, au luat în discuție proiectul noului Tratat de prie-
tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.In fața comisiilor, proiectul de Tratat a fost prezentat de tovarășul Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Ministrul afacerilor externe Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a primit din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mongole. Mangaiîn Dughersuren. o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările ce i-au fost trimise cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole
PLECAREA LA BUDAPESTA

A UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.R
Marți după-amiază a plecat spre Budapesta o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., va face o vizită pentru schimb de experiență în R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășul Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Ungare la București.
/

(Agerpres)
SPORT

Polihroniade continuă 
conducă în turneul de 
Szarvas

sâ 
la

timpul de 
general in-

Wolfshohl

★Marți seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Belgrad, tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, care va face o vizită în R.S.F. Iugoslavia, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Iugoslav.

MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres N. Cristoloveanu transmite : Marți au început la Moscova lucrările celei de-a 35-a ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Participă reprezentanții permanenți ai țărilor membre ale C.A.E.R — vicepreședinți ai consiliilor de miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană,

Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și șeful misiunii permanente a R.S.F. Iugoslavia C.A.E.R.Republica Socialistă este reprezentată de Gheorghe Rădulescu, dinte al Consiliului reprezentantul permanent al țării noastre în Consiliul de Ajutor E- conomic Reciproc.

pe lîngâRomânia tovarășul vicepreșe- de Miniștri,

în Brazilia starea de

Relațiile 
româno-tunisiene 

în continuă 
dez volt areția a zeci de state independente care s-au eliberat de sub dominația străină și care aduc o contribuție de preț la soluționarea problemelor vitale ale omenirii, în interesul păcii și progresului în lume. Poporul român, manifestîn- du-și activ sentimentele de solidaritate internaționalistă cu mișcările de eliberare națională, sprijină e- forturile depuse de tinerele state în vederea afirmării ființei lor naționale. pentru consolidarea independenței, progresul lor economic și social, pronunțîndu-se împotriva încercărilor forțelor colonialismului și neocolonialismului de a-și redobîndi pozițiile pierdute. Comunicatul comun reafirmă sprijinul deplin al celor două părți față de lupta dreaptă a popoarelor aflate sub dominația colonială; în acest spirit este condamnată cu toată tăria politica discriminării rasiale prăcticată în Republica Sud-Afri- cană și Rhodesia.Convorbirile de Ia București au evidențiat, de asemenea, preocuparea comună a. ambelor țări de a asigura menținerea păcii și înfăptuirea securității internaționale, fapt oglindit și în comunicat care subliniază răspunderea sporită ce revine tuturor statelor, indiferent , de mărimea lor în statornicirea unui climat de încredere, înțelegere și cooperare între popoarele lumii. In concepția celor două părți o cerință fundamentală pentru atingerea acestui obiectiv o constituie așezarea raporturilor dintre state pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor popoare, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber, fără nici un fel de ingerințe sau presiuni, calea dezvoltării sale politice și sociale.. Schimbul de vederi dintre conducătorii celor două țări a arătat preocuparea lor pentru lichidarea focarelor de încordare existente în diferite colțuri ale lumii. Expri- mînd profunda îngrijorare a popoarelor român și tunisian față de continuarea războiului din Vietnam, părțile și-au exprimat speranța că se va ajunge în scurt timp la încetarea bombardamentelor și a altor acte de război și că discuțiile care au loc la Paris vor crea condițiile pentru o reglementare pașnică a problemei vietnameze. Este cunoscut că țara noastră consideră imperios necesar să se pună capăt agresiunii imperialismului american împotriva poporului vietnamez, să înceteze complet și necondiționat bombardamentele S.U.A. asupra R. D. Vietnam, respectîndu-se dreptul sacru al poporului vietnamez de a decide singur asupra destinelor sale.în legătură cu situația din Orientul Apropiat, cei doi președinți au subliniat, necesitatea aplicării urgente de către părțile interesate a prevederilor rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate la 22 noiembrie 1967.Preocupate de înlăturarea surselor de încordare, depunînd eforturi pentru însănătoșirea climatului internațional, . România și Tunisia acordă o mare importanță înfăptuirii dezarmării generale, adoptării unor măsuri eficiente pentru înlăturarea pericolului nuclear, înfăptuirii securității în Europa.Cele două părți — se arată în comunicat — au relevat creșterea forțelor care militează pentru eliminarea colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres social și au relevat necesitatea întăririi coeziunii partidelor, a organizațiilor și mișcărilor democratice și progresiste în întreaga lume pentru înfăptuirea aspirațiilor de emancipare socială și națională a popoarelor. Evocînd contactele stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Desturian, părțile au dat expresie dorinței lor de a extinde legăturile dintre cele două partide în folosul ambelor popoare, al cauzei democrației șl progresului.Președintele Republicii Tunisiene a adresat președintelui Consiliului de Statal Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, j invitația de a face o vizită oficială ' în Tunisia, invitație care a fost acceptată cu plăcere.Vizita președintelui Habib Bourguiba în România, convorbirile a- vute cu acest prilej reprezintă o contribuție importantă la întărirea relațiilor de prietenie, colaborare și înțelegere dintre cele două țări, în interesul popoarelor român, și tunisian și al păcii în lume.

Nicolae N. LUPU

Timp de aproape o săptămînă țara noastră a avut ca oaspete pe președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, care a întreprins o vizită oficială de prietenie la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. Vizita președintelui Tunisiei, discuțiile rodnice purtate cu acest prilej între înalții oaspeți și conducătorii României au constituit un moment important în evoluția relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, au contribuit la adîncirea cunoașterii reciproce, la evaluarea mai aprofundată a posibilităților celor două țări de a extinde cadrul colaborării, venind să sublinieze, din nou, că, în ciuda distanțelor care le separă, Tunisia și România au un șir de preocupări comune. De altfel, începînd din 1963, cînd între cele două țări au fost stabilite relații diplomatice, colaborarea româno-tunisiană a cunoscut o continuă dezvoltare. S-au intensificat contactele politice între oamenii de stat români și tunisieni, între reprezentanții organizațiilor economice, culturale și obștești, au fost încheiate un acord comercial și un acord de colaborare culturală și tehnico-științifică. Pe arena internațională România și Tunisia s-au găsit adesea pe poziții apropiate în eforturile îndreptate spre apărarea păcii, rezolvarea unor probleme stringente care preocupă omenirea, spre dezvoltarea cooperării între state. „Constatăm cu sa
tisfacție — a declarat președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu — că relațiile de priete
nie dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Tunisiană cu
nosc o evoluție ascendentă în toa
te domeniile, dînd astfel expresie 
năzuințelor pe care le-au nutrit din 
vechime popoarele noastre spre o 
bună înțelegere și colaborare. Con
tactele româno-tunisiene din ulti
mii ani, acordurile care au fost în
cheiate âu făcut posibilă o mai 
largă cunoaștere a preocupărilor și 
realizărilor celor două popoare și 
au creat condiții prielnice pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
bilaterale reciproc avantajoase".în timpul vizitei la București, în județele Brașov, Prahova și Constanța înaltul oaspete a fost martorul unor calde manifestații de simpatie din partea miilor de oameni ieșiți în întîmpinare, manifestări în care și-au găsit reflectare sentimentele de prietenie și stimă pe cate poporul nostru le nutrește față de poporul tunisian. Se știe că țara noastră a salutat din primul moment nașterea Tunisiei ca stat independent. Ea urmărește cu mult interes și simpatie eforturile talentatului popor tunisian pentru consolidarea independenței țării, pentru dezvoltarea economiei, culturii și învățămîntului, pentru punerea în valoare a resurselor țării. Aceleași sentimente de stimă și prietenie animă și poporul tunisian față de poporul român și eforturile lui pentru înflorirea multilaterală a țării. Luînd cunoștință nemijlocit cu rezultatele obținute de poporul român în dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei, în creșterea bunăstării oamenilor muncii, președintele Habib Bourguiba le-â acordat o înaltă apreciere, 
„îmi este plăcut — a spus domnia sa 
să vă exprim admirația noastră 
pentru eforturile susținute pe care 
poporul român le desfășoară pen
tru dezvoltarea țării sale. EI a reu
șit, în scurt timp, să facă din Ro
mânia o țară prosperă și puternic 
industrializată".Convorbirile oficiale purtate la București într-o atmosferă de înțelegere și prietenie au evidențiat posibilități sporite de extindere a relațiilor româno-tunisiene. Așa cum se arată în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei, părțile au căzut de acord asupra principalelor direcții de lărgire, pe baze reciproc avantajoase, a schimburilor comerciale, a cooperării e- conomice, tehnico-științifice și a legăturilor culturale. Acordul de cooperare economică și tehnică semnat, cu prilejul vizitei prevede, printre altele, construirea unor mine de fosfați și metale neferoase în Tunisia, pentru care partea română va efectua lucrări geologice și va livra echipament și instalații complete, precum și asistență tehnică, iar partea tunisiană va livra fosfați și concentrate de metale neferoase.în cursul convorbirilor oficiale, cele două părți au efectuat, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la problemele internaționale actuale.Unul din rezultatele transformărilor înnoitoare petrecute în lumea contemporană îl constituie apari

vremea★La Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a fost semnat marți un acord între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Democrate Germane, privind transporturile rutiere internaționale.Acordul reglementează efectuarea transporturilor de călători , și mărfuri în trafic direct și în tranzit pe teritoriile lor și contribuie la dezvoltarea colaborării în domeniul comunicațiilor rutiere între cele două țări.Din partea guvernului Republicii Socialiste România, acordul a fost semnat de Ștefan Pavel, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, iar din partea guvernului Republicii Democrate Germane de Volkmar Winkler, adjunct al ministrului transporturilor.La semnare au fost de față Ewald Moldt, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, și membri ai ambasa-

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). In cadrul unei întîlniri cu ofițerii superiori din Rio de Janeiro, președintele Braziliei, mareșalul Costa e Silva, a cerut forțelor armate „să fie pregătite"' ca urmare a agravării situației politice și sociale din Brazilia. Ziarele din Rio de Janeiro relatează că președintele Costa e Silva examinează posibilitatea un^i remanieri a guvernului. Efectuarea unor schimbări în guvern a fost cerută și de ministrul muncii, colonelul Passarinho, care a avertizat unei lovituri elementelor de extremă dreaptă". Liderii opoziției, pe de altă parte, au criticat guvernul pentru faptul că menține în țară o atmosferă de instabilitate, care ar putea servi forțelor de extremă dreaptă să ceară introducerea unei dictaturi deschise.

Ieri tn țară : vremea s-a men
ținut în general instabilă în Tran
silvania, Banat, Oltenia și Moldo
va, unde cerul a prezentat înou- 
rări accentuate șl au căzut averse 
locale. însoțite de descărcări elec
trice. tn' rest, cerul a fost variabil, 
iar aversele au avut un caracter 
Izolat. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 16 grade la 
Oravița și Petroșeni șl 31 de grade 
la București și Budeștl. In Bucu
rești : vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă 32 de grade.

Timpul probabil pentru 18. 19 
șl 20 iulie. In țară : vreme ușor 
instabilă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse Izolate, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creș
tere. Minimele vor fl cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 și 32 de grade, local mal 
ridicate. în București : vreme ușor 
instabilă la început, apoi devine ,în 
general frumoasă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse în 
cursul după-amlezelor. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere.

asupra „pericolului de stat din parteaGenet, cronometrat cu 
7h 02’33”. In clasamentul 
dividual conduce Rolf 
(R.F.G.), urmat de San Miguel (Spa
nia) la 50”, Bitossi (Italia) la 1'17”, Van 
Springel (Belgia) la 2’09”, Bracke (Bel
gia) la 2’10". Cunoscutul ciclist fran
cez, Raymond Poulidor, unul din marii 
favoriți ai cursei, rănit în urma unei 
căzături suferite în etapa a 15-a, a 
abandonat. Din anul 1962, cînd și-a 
făcut debutul în Turul Franței, pentru 
prima oară Poulidor nu reușește să 
termine marea întrecere ciclistă.

decuin

5,5 puncte șl cu 5,5 puncte. lntema- 
traților sîmbătă La com-a turneului În

de la Skoplje, învins Liderul Savon (U.R.S.S.) ato- ur-3,5

• Tradiționalul concurs 
țional atletic „Memorialul Znamenski" va avea loc și duminică la Leningrad,petiție și-au anunțat participarea atleți și atlete din 17 țări printre care și România. Sportivii români ce vor evolua la Leningrad sînt : Șerban Ciochină, Zoltan Vamoș, Ion Șerban, Nicolae Mustață, Valeria Bufanu, Dan Hidioșanu și Nicolae Perța.

A 17-a etapă a Turului ciclist al 
Franfei, Aurillac-St. Etienne ’(236,500 
km), a revenit francezului Jean Pierre

PIAȚA COMUNA

concursului mutual"
in favoarea Franței

Discuții pe marginea

Turneul internațional feminin șah de la Szarvas a continuat disputarea partidelor cuprinse runda a 7-a și a 8-a. Polihroniade (România) a cîștigat în fața lui Jianu (România). In runda a 8-a Polihroniade a învins-o pe Nagy. Jianu a cîștigat în fața lui Ivanka.In clasament conduce Polihroniade cu 6,5 puncte urmată de Sili ța (Bulgaria) cu Stadler (Iugoslavia)
• In runda a 5-a 

ternational de șah Nicevski (Iugoslavia) l-a pe Gheorghiu (România), clasamentului cîștigat la Wade (Anglia).In clasament Savon (U.R.S.S.) talizează acum 4 puncte și este mat de Portisch (Ungaria) cu (1) puncte. Gheorghiu are 2 puncte și ocupă locul 12—14 la egalitate cu Parma și Matanovici,
o După terminarea partidelor întrerupte din turul doi al campio

natului mondial studențesc de șah, au fost consemnate următoarele rezultate : România — U.R.S.S. 2—2 ; Izrael — Brazilia 3,5—0,5 ; Bulgaria — R.F.G. 2—2 ; Scoția — Franța 3—1 ; Elveția — R D.G. 2--2; Finlanda — Belgia 3,5—0,5; Is nda — Irlanda 3—1 ; Danemar- c . — Suedia 3,5—0,5; Grecia — S.U.A. 2—2 ; Norvegia — Cehoslovacia 2,5—1,5. In prima grupă conduce Israel cu 7,5 puncte (două meciuri), urmat de U.R.S.S. 5,5 puncte (două meciuri). România 2 puncte (un singur meci). Brazilia 1 punct, Italia 0 puncte.

Dublul Lawer—Emerson
învingător la Paris

Raymond Poulidor a aban 
donat!

Finala probei de dublu masculin 
din cadrul turneului internațional de 
tenis rezervat profesioniștilor care a 
avut loc la Paris a revenit perechii 
australiene Rod Laver și Roy Emer
son. In finală ei au învins cu scorul 
de 1—6, 3—6, 11—9, 6—3, 6—2 pe 
Ken Rosewll, Fred Stolle (Australia).

Tenismanii profesioniști Tony Roche 
(Australia) și Earl Bucholtz (S.U.A.) 
au anunțat oficial că fiind suferinzi 
nu vor participa la turneul „open" 
programat în Elveția.

O surpriză a fost înregistrată în 
turneul internațional de tenis de la 
Indianopolis. In finala probei de sim
plu masculin, studentul chilian Jaime 
Fillol a reușit să-l învingă cu 6—1, 7—5, 6—2 pe Cliff Richey (S.U.A.). 
La feminin, a terminat învingătoare 
Nancy Richey (S.U.A.). Ea a învins-o 
cu 6—3, 6—2 pe Ștefania de Fina 
(S.U.A.).

CULTURILE DUBLE
(Urmare din pag. I)vitele mai bine de o lună de zile, înlocuindu-se circa 110 tone de fin, oamenii stau și așteaptă. „Mai avem încă timp" — ne spunea ing. Fran- cisc Szenasi. Acest punct de vedere dăunător este însușit și de Ștefan Bodi, președintele cooperativei agricole. Nimic mai greșit. Cu fiecare zi ce trece, pămîntul pierde din apa a- cumulată, terenul se pregătește în condiții mai grele, ceea ce, evident, conduce la micșorarea posibilităților de a realiza culturi duble bine dezvoltate, care să asigure producții corespunzătoare.Intîrzierile semnalate în județ la pregătirea terenului, imediat după eliberarea de cereale păioase și la în- sămînțarea culturilor duble se dato- resc, în bună măsură, și unora dintre întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii. Ca urmare a faptului că nu peste tot s-a reușit să se organizeze munca în două schimburi, mecanizatorii nu pot face fată volumului mare de lucrări. Prelungirea schimbului întîi cu 2—3 ore așa cum se întîmplă la brigăzile de tractoare din cooperativa agricolă Tulea II și din alte unități se dovedește a fi o măsură care rezolvă problema doar parțial.La Direcția agricolă Județeană am întîlnit un delegat al Uniunii județene a cooperativelor agricole care semnala încă un neajuns. Este vorba de faptul că la data respectivă lipseau încă circa 500 tone de să- mînță de porumb. Nu se Știa cine trebuie să facă demersurile necesare pentru soluționarea acestei probleme — Direcția agricolă sau Uniunea județeană?' Este o manifestare de birocrație intolerabilă, care se cuvine combătută cu severitate. Oare tovarășilor respectivi nu le este clar că pentru a putea semăna trebuie să ai ce ? Iar dacă le este clar de ce nu-și Îndeplinesc operativ sarci

nile ce le revin, de ce și le pasează unii altora, pierzînd timp prețios ?Biroul comitetului județean de partid a analizat recent ritmul în care se desfășoară această importantă acțiune, stabilind măsuri pentru urgentarea arăturilor pe terenurile eliberate și însămînțarea operativă a culturilor duble pe toate suprafețele prevăzute. Este de așteptat ca după această ședință să se acționeze mai hotărît pentru mobilizarea Direcției agricole județene. Uniunii județene a cooperativelor agricole, conducerilor întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii și ale cooperativelor agricole, pe toți lucrătorii de pe ogoare în vederea lichidării neajunsurilor amintite și îndeplinirii exemplare a sarcinilor stabilite. Din aceasta va avea de cîștigat fiecare unitate în parte, e- conomia județului în ansamblul ei.
★Pentru a obține o producție suplimentară de legume, furaje și de alte produse agricole, cooperativele agricole de pe cuprinsul județului Mehedinți au hotărît ca, în această vară să însămînțeze imediat după strîngerea plantelor care eliberează terenul mai devreme 16 000 hectare cu culturi duble. In multe unități, hotărîrile luate prind viață. Cu sprijinul mecanizatorilor, cooperatorii din Cujmir, bunăoară, au eliberat rapid o bună parte din terenul ocupat pînă nu de mult de cerealele păioase, au executat a- rături pe 280 hectare, din care 165 au și fost însămînțate cu porumb pentru furaje. „în continuare — ne relata tov. Ion Păvălan președintele cooperativei — vom însămînța încă 100 hectare cu porumb furajer". Nu este un exemplu singular. Stă mărturie în această privință faptul că în diferite unități și anume în a-

celea în care porumbul a fost semănat de urgență, la cîteva zile după recoltarea păioaselor, plantele s-au dezvoltat bine, în prezent exe- cutîndu-se prima prașilă.Sînt însă unități în care nu se manifestă respect pentru propriile hotărîri, în care însămînțării culturilor duble nu I se acordă atenția cuvenită. Cooperativa „Unirea" din Gîrla Mare, de exemplu, avea la data de 15 iulie peste 1 000 hectare de miriște și numai 250 hectare de arături. Cît despre culturile duble ele n-au fost realizate decît pe 80 hectare. Nici în comuna Salcea situația nu -este mai bună. Deși au început recoltatul păioaselor mult înaintea altor unități și au executat arături pe mai bine de 400 hectare, cooperatorii n-au însămînțat pînă la aceeași dată decît 50 la sută din suprafața planificată pentru culturi duble. Am poposit și la cooperativa din Vrata, unde s-au însămînțat doar 45 hectare de culturi duble, ceea ;ce reprezintă desigur foarte puțin. Deși s-au amenajat 110 hectare pentru irigat — suprafață în care intră majoritatea terenurilor cu furaje, printre care și 35 hectare porumb în cultură dublă — sistemul de irigații nu funcționează. Soluția indicată de DIFOT Craiova nu a fost bună. Pompele nu pot urca apa la înălțimea necesară irigării suprafețelor prevăzute. Tehnicianul Ion Tănase, delegatul DIFOT-Craiova, care răspunde de punerea în funcțiune a sistemului de irigații de la Vrata. dă vina, pentru întîrzierea lucrărilor, pe seama conducerii cooperativei. Aceasta, la rîndul ei. aruncă vina pe DIFOT. Si în timp ce ei discută, lucrările de punere în funcțiune a sistemului sînt tărăgănate, plantele duc lipsa apei.Existenta unor asemenea carențe a făcut ca pe întregul județ Mehedinți să se are pînă la data de

15 iulie doar 11 980 hectare față de 43 000 ha cît este prevăzut în plan, să se însămînțeze. în cultură dublă, cu plante furajere, numai 9 800 ha. întîrzierea însămînțării culturilor duble se datorește nu numai neglijentei manifestate de conducerile u- nor cooperative, ci si defecțiunilor existente în folosirea tractoarelor la întreaga capacitate. La cooperativa din Recea, bunăoară, nu s-au făcut arături decît pe 60—70 hectare. Șeful brigăzii de tractoare. Constantin Gaiță ne spunea că întreprinderea nu i-a asigurat suficiente fiare de plug. „La 10 pluguri. ne relata el. ni s-au repartizat doar 40 de fiare. Or, în condițiile actuale, cînd pămîntul este tare, sînt insuficiente". în această unitate este întîrziată și însămînțarea culturilor duble. „Am fi putut face cît de cît ceva, ne declara șeful brigăzii de tractoare, dar președintele cooperativei s-a opus". Președintele cooperativei a găsit și el o motivare : timpul secetos. în realitate s-a văzut clar că aici este vorba de slaba organizare a muncii, de subaprecierea importantei economice a culturilor duble. De altfel, rețineri la însămînțarea culturilor duble am întîlnit nu numai aici, ci și Ia conducătorii cooperativei a- gricole din Vînători. și din alte unități.în unele cooperative din județ, balanța furajeră este deficitară. Principalul mijloc de a completa acest deficit sînt culturile duble. De a- ceea. consiliile de conducere ale a- cestor unităti. specialiștii din cadrul cooperativelor și de la direcția a- gricolă județeană Mehedinți sînt chemați să desfășoare o muncă mai intensă, să întreprindă de urgentă tot ceea ce este necesar pentru în- sămîntarea suprafețelor prevăzute.
Ion PITICU
Nistor ȚUICU 
corespondenjii „Scînteii*

BRUXELL.ES 16 (Agerpres). — Comisia Comunității Economice Europene face cunoscut statelor membre că a hotărît să propună Consiliului Ministerial al Pieței comune a- cordarea „concursului mutual" în favoarea Franței Acest concurs este prevăzut de articolul 108 al Tratatului de la Roma, pe care s-a întemeiat guvernul francez pentru a lua măsurile temporare în domeniul comerțului exterior. In documentul ce va fi supus examinării Consiliului Ministerial, a cărui sesiune are loc sîmbătă, Comisia C.E.E. definește „concursul mutual" în șase puncte. Printre altele, se prevede sprijinirea unui ritm ridicat de dezvoltare a producției industriale franceze, creșterea intervențiilor fondurilor sociale europene în favoarea Franței, ceea ce ar urma să contribuie la rezolvarea problemelor folosirii forței de muncă, abținerea de Ia modificarea taxei de scont ca urmare a sporirii ei în Franța. Totodată, se prevede un sprijin pe plan financiar și adoptarea unei poziții comune cu prilejul dezbaterii situației economiei franceze în diverse instituții internaționale cum sînt O.E.C.D., G.A.T.T. și Fondul Monetar Internațional.Comisia consideră că măsurile de contingetare a importurilor adoptate de guvernul francez trebuie să fie „cît mai modeste cu putință, limitate și temporare", iar subvenționarea exporturilor trebuie să fie suprimată „de îndată ce circuitul producției și comercializării se va fi angajat pe calea normalizării".
LA NIAMEY

Reuniune consacrată 
soluționării conflictului 1
nigerianNIAMEY 16 (Agerpres). — Membrii Comitetului special al Organizației Unității Africane în problema nigeriană au hotărît să a- dreseze o invitație liderului bia- frez, colonelul Odumegwu Ojukwu, ca un reprezentant al său să vină în capitala statului Niger — Niamey — pentru a discuta posibilitatea găsirii unei soluții care să ducă la instaurarea păcii în Nigeria. Invitația a fost semnată de împăratul Haile Selassie în calitatea acestuia de președinte al comitetului special al Organizației Unității Africane.După cum s-a mai anunțat, la lucrările actualei reuniuni de la Niamey participă și șeful guvernului federal nigerian, generalul Gowon. Agenția Associated Press relatează că Gowon a făcut o declarație în fața membrilor comitetului special al O.U.A. în care a arătat că guvernul său cere celor patru state membre ale Organizației Unității Africane care au recunoscut Republica Biafra să acționeze în așa fel îneît să-i convingă pe biafrezi să revină la masa rotundă pentru a negocia o reglementare pașnică a conflictului intern nigerian.

Care va fi prețul reînnoirii 
acordurilor militare hispano-americane

MADRID 16 (Ager
pres). — Observatorii 
madrileni urmăresc cu 
interes tratativele hispa
no-americane privind re
înnoirea acordurilor mili
tare, în curs de desfășu
rare la Washington. Co
respondentul din New 
York al ziarului „Pueblo" 
scrie : „Americanii au 
precizat deja că sînt inte
resați în menjinerea ba

zelor lor pe teritoriul spa
niol. Problema care se 
pune este cea a prețu
lui". Potrivit observatori
lor din Madrid cifafi de 
agenfia France Presse, 
ministrul spaniol de ex
terne, Fernando Maria 
de Casfiella, ar fi pus o 
serie de condifii pentru 
menjinerea bazelor ame
ricane. Printre aceste 
condiții se numără re

considerarea măsurilor
economice luate de 
președintele Johnson 
în ce privește Spa
nia și revizuirea statutului 
juridic a! militarilor ame
ricani din Spania. Guver
nul spaniol dorește, de 
asemenea, o sporire a a- 
jutorului militar american, 
mai ales în sensul unei 
modernizări accentuate a 
forțelor armate spaniole.

BRUXELL.ES


ageoțiih de presi

O grevă generală de 24 de ore a paralizat zilele trecute întreaga activi
tate a capitalei italiene. Greva a fost declanșată în sprijinul cererilor de 

mărire a salariilor și de îmbunătăfire a condițiilor de muncă

CEHOSLOVACIALUCRĂRILE COMITETULUI
CELOR 18 STATE

trowimt

viața internaționala
4

LA GENEVA AU FOST RELUATE

PENTRU DEZARMARE»
totală sub un control international. 
Mesajul subliniază „obiigajla ju
ridică multilaterală care revine 
părfilor la tratat de a continua 
eforturile lor în vederea dezarmă
rii nucleare și a dezarmării gene
rale și totale".Reprezentantul S.U.A., William Foster, a dat apoi citire unui mesaj adresat de președintele S.U.A., Lyndon Johnson. A fost, de asemenea, prezentat un mesaj de salut din partea premierului britanic Harold Wilson. Luînd cuvîntul, reprezentantul Uniunii Sovietice, A. A. Roscin, a prezentat spre dezbaterea Comitetului memorandumul guvernului sovietic din 1 iulie a.c. privind unele măsuri imediate pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru dezarmare.

GENEVA 16. — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite : Marți după-amiază au fost reluate la Geneva lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, în deschiderea ședinței, care a fost prezidată de reprezentantul Etiopiei, Afework Jelleke, s-a dat citire unui mesaj al secretarului general al O.N.U., U Thant. După 
ce salută încheierea Tratatului cu 
privire la neproliferarea armei nu
cleare, U Thant relevă însemnă
tatea rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U., prin care se recomandă 
statelor nucleare să ducă neîntir- 
ziat tratative asupra unor măsuri 
eficiente în legătură cu încetarea 
cursei înarmărilor și dezarmarea 
nucleară, precum și asupra unui 
tratat de dezarmare generală și

regimului rasist din RhodesiaLONDRA 16 (Agerpres). — Camera Comunelor a adoptat în cursul nopții de luni spre marți, cu 298 de voturi contra 242, „Ordinul Consiliului", care împuternicește guvernul britanic să pună în practică rezoluția Adunării Generale a O.N.U. privind sporirea sancțiunilor împotriva guvernului rasist de la Salisbury.In cursul dezbaterilor, liderul conservator, Douglas Home, a criticat noile măsuri adoptate de guvernul Wilson și a cerut acestuia să reia contactele cu premierul rhodesian Ian Smith. Vorbind în numele guvernului, George Thomson, ministrul britanic al Commonwealthului, a subliniat că rezoluția O.N.U. trebuie considerată ca o realitate internațională, întrucît guvernul rhodesian nu s-a arătat dispus pînă în prezent să renunțe la rezervele sale față de participarea populației de culoare la rezolvarea problemelor vieții politice. Ministrul Commonwealthului a arătat că în momentul cînd guvernul britanic va consi-

dera că există speranțe reale de a se ajunge la un acord cu guvernul de la Salisbury va acționa în acest sens.

Vietnamul de sud
H ................... - -------------------------- ----------------

ATACURI
ALE FORȚELOR
PATRIOTICE 
ÎN DELTA
MEKONGULUISAIGON 16 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, forțele patriotice din .Vietnamul de sud și-au intensificat ofensiva împotriva trupelor ameri- cano-saigoneze, mai ales în regiunea deltei Mekongului. La 90 kilometri sud-vest de Saigon au avut loc timp de mai multe ore lupte grele între detașamente ale Frontului Național de Eliberare și șase companii inamice. Au fost înregistrate pierderi de ambele părți. în provincia Long An, la numai 25 kilometri de capitala sud- vietnameză, o companie a celei de-a 9-a divizii americane de infanterie a căzut într-o ambuscadă organizată de patrioți. Ciocniri violente între unități ale F.N.E. și trupele americano- saigoneze au avut loc, de asemenea, la nord-vest de Phu Vinii.încercînd să contracareze acțiunile forțelor F.N.E., bombardierele americane de tip „B-52" au efectuat mai multe raiduri în zonele unde patrioții dețin poziții fortificate.

Jiri Hajek despre proiectul 
Tratatului de prietenie 

româno-cehoslovac
„Atitudinea României — un element de 
stabilizare, de bunăvoință, pe baza inter

naționalismului socialist"

PRAGA 16 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., Comisia pentru afacerile externe și Comisia juridico-constituțională ale Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace au examinat proiectul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală care urmează să fie semnat între R.S. Cehoslovacă și Republica Socialistă România.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Jiri Hajek, ministrul afacerilor externe, a declarat că noul document înlocuiește Tratatul dintre cele două țări semnat la 21 iulie 1948. Ca și în alte cazuri — a spus el — înlocuirea are loc 
faptului că în domeniul relațiilor 
reciproce s-au ivit și se 
posibilități noi. Fenomene noi a- 

. par atît in, domeniul colaborării 
țărilor socialiste din Europa, cît și 
în domeniul desfășurării activității 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și al structurii mecanismu
lui Tratatului de la Varșovia.In timpul semnării primului tratat, România nu făcea parte din Organizația Națiunilor Unite, iar acum este membră a acestei orga-

datorită

dezvoltă

nizații. Trebuie să ținem seama și de existența celor două state germane, precum și de problema asigurării securității europene. Toate aceste elemente și-au găsit o reflectare în textul nou al tratatului, a spus Hajek.Referindu-se la poziția unor țări socialiste față de problemele legate de evoluția internă din Cehoslovacia, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace a dat 
o înaltă apreciere atitudinii Româ
niei, caracterizînd-o drept un ele
ment de stabilizare, de bunăvoință, 
pe baza internaționalismului socia
list, a respectării principiilor suve
ranității și neamestecului". în încheierea expunerii sale, Jiri Hajek a declarat că, după cum se prevede, Tratatul de prietenie româno-ceho- slovac va fi semnat într-un termen cît mai apropiat. *.în cuvîntul său, deputata H. Se- kaninova Ciakrtova a apreciat în mod deosebit poziția României față de evenimentele din Cehoslovacia, poziție care s-a manifestat și în timpul tratativelor privind proiectul de tratat, precum și cu alte prilejuri.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI
CC. AL P.C

DIN CEHOSLOVACIAPRAGA 16 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la 16 iulie a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia. în comunicatul dat publicității se spune : Prezidiul C.C. al P.C.C.' a primit în timpul ședinței sale de marți scrisoarea comună a conducătorilor partidelor și guvernelor R. P. Bulgaria, R. P. Ungare, R. D. Germane, R. P. Polone și U.R.S.S. de la recenta lor întîlnire de la Varșovia. Prezidiul P.C.C. a luat cunoștință de conținutul scrisorii și își pregătește cu mare chibzuință răspunsul său care urmează a fi discutat la viitoarea ședință din zilele imediat următoare. Totodată, Prezidiul C.C. al P.C.C. pregătește un complet de propuneri în legătură ‘ cu asigurarea schimbului de , opinii cu privire la problemele politice actuale și la acțiunile de viitor ale partidelor din țările socialiste, în interesul întăririi unității mișcării comuniste internaționale.Prezidiul C.C. al P.C.C. constată că întîlnirea reprezentanților celor cinci partide și țări frățești de la Varșovia a avut loc fără participarea Partidului Comunist din Cehoslovacia.Prezidiul declară din nou că P.C.C. se situează ferm pe pozițiile marxism-leninismului și că evoluția socialistă în țară este determinată de programul de acțiune și de hotărîrile plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și le va îndeplini în mod consecvent. în acest efort conștient el se bazează pe sprijinul larg al tuturor categoriilor poporului și al întregului

Front Național, pe participarea activă a comuniștilor, așa cum au confirmat recent conferințele extraordinare raionale și regionale ale partidului. Partidul continuă linia politică de pregătire a congresului extraordinar. El este conștient că în actualul proces politic acționează atît forțe conservatoare, cît și de opoziție de dreapta care încearcă să abuzeze de procesul de democratizare împotriva partidului și împotriva socialismului.P.C. și poporul cehoslovac rămîn credincioși liniei de strînsă prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică și cu țările socialiste, solidarității cu mișcarea comunistă și revoluționară din lume, luptei pentru pace și împotriva imperialismului, așa cum a fost de multe ori formulat — în perioada de după ianuarie — în mod destul de clar în hotărîrile P.C.C., în acțiunile guvernului și ale tuturor organizațiilor Frontului Național.Prezidiul C.C. al P.C.C. și-a exprimat convingerea că respectarea principiilor răspunderii fiecărui partid pentru politica din țara proprie și înțelegerea tovărășească reciprocă creează condițiile pentru dezvoltarea nestingherită a relațiilor dintre țările socialiste. El a reafirmat hotărîrea sa de a contribui prin inițiative la întărirea legăturilor de alianță membre ale Tratatului șovia, la dezvoltarea economice în cadrul
cu statele de la Var- colaborării G.A.E.R, laprogresul tuturor țărilor comunității socialiste mondiale.

A DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI
Al P. C. R.PRAGA 16. — Corespondentul Agerpres Eugen Ionescu transmite : marți, Jozef Lenart, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a primit delegația P.C.R. condusă de Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-se?retar al Comitetului județean Dolj al P.C.R. care se află în Cehoslovacia într-o vizită de schimb de experiență.Jozef Lenart a informat pe oaspeții români despre evoluția politică din Cehoslovacia și despre pregătirile în vederea celui de-al XIV-lea Congres extraordinar al P.C. din Cehoslovacia, care va avea loc în septembrie anul acesta.

★PRAGA 16 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că Friedl Fiirn- berg și Franz West, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, au făcut o scurtă vizită la Praga, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Reprezentanții Partidului Comunist din Austria au avut întrevederi cu Jan Pilier și Oldrich Svestka, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.C., Jozef Lenart, secretar al C.C. al P.C.C., și O. Kaderka, șeful Secției internaționale 
a C.C. al P.C.C.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de informații și păreri în probleme care se află în prezent în centrul atenției celor două partide, informează agenția.

Cu ocazia plecării sale de
finitive din Elveția, ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna, Vasile Dumitrescu, a oferit marți seara un cocteil. Au participat Ludwig von Moos, reprezentant al Consiliului Federal, șef al Departamentului Federal al Justiției și Poliției, Edgar Woog, secretar general al Partidului muncii din Elveția, vicecancelari ai Consiliului Federal, consilieri naționali și de stat, reprezentanți ai corpului diplomatic, oameni de știință și cultură, numeroși industriași și oameni de afaceri.

a fost plasat pe o orbită cu o înclinație de 65 de grade, cu un pe- rigeu de 352 km și un apogeu de 202 km.
Un tribunal londonez a or

donat marți menținerea în în
chisoare pentru încă opt zile 
a Iul Ray, asasinul prezumtiv ăl pastorului King. Avooații lui Ray afirmă că întîmpină dificultăți de ordin administrativ în calea urgentării judecării apelului clientului lor împotriva extrădării.

în Comitetul pentru ufuceri 

externe ul Vecei Federule
a Skupștinei Iugoslave

„Orice 
ale

amestec în problemele interne 
statelor suverane provoacă 
o serioasă îngrijorare"16 (Agerpres). — LaBELGRADBelgrad a avut loc o ședință a Comitetului pentru afacerile externe și relații internaționale al Vecei Federale a Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe, a prezentat un raport privind evoluția situației din Cehoslovacia. După cum arată agenția Taniug, în cuvîntă- rile rostite de participanții la ședință s-a exprimat părerea unanimă că schimbările democratice din Cehoslovacia sînt o problemă în exclusivitate internă. După părerea lor. încercările de a prezenta evenimentele din Cehoslovaca ca fiind menite să slăbească socialismul în această țară sînt deosebit de dăunătoare și neîntemeiate.Comitetul a studiat, de asemenea, faptele care dovedesc încercările de a exercita presiuni fățișe și de amestec în problemele interne ale statelor suverane, similare cu cele exercitate în trecut asupra Iugoslaviei care ulterior au fost condamnate, încercări care provoacă o serioasă îngrijorare în rîndul opiniei publice din Iugoslavia.Comunitatea internațională, au relevat vorbitorii, așteaptă pe bună dreptate ca țările socialiste să fie un exemplu de relații noi, libere și democratice între națiuni, relații bazate pe principiile respectării suveranității, egalității, neamestecului în problemele interne și ale respectului reciproc. Unii participanți la discuții au

subliniat că experiența a dovedit că vechea politică a adus daune mult mai mari țărilor socialiste decît adversarilor socialismului.Vorbitorii și-au exprimat părerea unanimă că evenimentele din Cehoslovacia nu pot fi considerate 
o problemă care privește în exclusivitate un grup de țări socialiste din Europa. „Știm din experiență că asemenea practici în relațiile dintre statele socialiste — bazate în esență pe pretexte ideologice — reprezintă în realitate o încălcare a normelor relațiilor general acceptate dintre țările socialiste" — au declarat ei. Deputății și-au exprimat părerea că astfel de manifestări nu pot decît să provoace îngrijorarea forțelor politice care depun eforturi serioase pentru a crea în această parte a lumii condiții pentru cea mai largă, cea mai echitabilă și constructivă colaborare a tuturor țărilor, în interesul securității, păcii și progresului.

Muncitorii Japonezi de Ia 
bazele militare americane din 
Okinawa au declarat o grevă de 24 de ore, revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. La grevă participă a- proximativ 2 600 de muncitori.

A sosit la Alger mareșalul 
Uniunii Sovietice, Andrei Gre- 
ciko, ministru al apărării al 
U.R.S.S., la invitația lui Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, prim-ministru și ministru al apărării al Republicii Algeriene Democratice și Populare.

Primul congres Internațio
nal de virusologie s-a deschis în capitala Finlandei; La lucrări participă peste 500 de savanți din 37 de țări. Țara noastră este reprezentată de prof. dr. N. Cajal, membru corespondent al Academiei.

Generalul Odd Bull, șeful 
misiunii de observatori O.N.U. 
în Orientul Apropiat, a pără
sit Cairo, îndreptîndu-se spre Ierusalim. în timpul vizitei sale de două zile în Republica Arabă Unită, generalul Odd Bull a avut întrevederi cu oficialități ale Ministerului de Externe al R.A.U. și a turile de observatori lungul Canalului de inspectat pos- instalate de-a Suez.

erupt luni.Vulcanul Etna adar specialiștii sînt de părere că șuvoiul de lavă, cu toate că se deplasează cu o viteză neobișnuit de mare, nu constituie un pericol pentru locuitorii satelor din apropierea muntelui.
„Cosmos—232marți în Uniunea Sovietică. Satelitula fost lansat

Muncitorii mexicani au ce
rut în cadrul unui miting na- - 
ționallzarea industriei textile 
mexicane. Mitingul a fost organizat în sprijinul celor 50 000 do muncitori din 400 de întreprinderi textile, aflați în grevă de la 26 iunie, revendicînd majorarea salariilor.
ÎNCHEIEREA
SESIUNII
SEIMULUI
R. P. POLONEVARȘOVIA 16 (Agerpres). — La Varșovia s-au încheiat lucrările • sesiunii Seimului Republicii Popu I lare Polone. Deputății au aprobat proiectul de lege cu privire la drepturile și obligațiile lucrătorilor din consiliile populare și au adoptat legea privind instituirea medaliei „Forțele armate în slujba patriei".Președintele Consiliului de Miniștri, Jozef Cyrankiewicz, a propus schimbările în componența guvernului. Seimul a aprobat numirea lui Kazimierz Swital în funcția de ministru al afacerilor în locul lui Mieczyslaw Moczar, care a fost ales membru supleant al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P. Prof. Jan Kostr- zewski a fost numit ministru al sănătății și asistenței sociale, iar Stanislaw Majewski — ministru al finanțelor.

interne,

Ao
a

Manifestafie pe străzile Genevei în semn de solidaritate cu lupta poporului vietnamez

PLENARA
C.C. AL U.C.I.BELGRAD 16 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc cea de-a IX-a plenară a C.C. al U.C.I., prezidată de Iosip Broz Tito, președintele U.C.I. Plenara a dezbătut activitatea Prezidiului și Comitetului Executiv ale C.C. al U.C.I. și programul de activitate al Comitetului Central. Mialko Todorovici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., a prezentat o expunere despre situația social-politică tuală.Comitetul Central al U.C.I. adoptat o rezoluție cu privire sarcinile Uniunii Comuniștilordomeniul politicii de cadre, concluziile cu privire la sarcinile imediate ale C.C., propunerea privind viitoarea structură și organizare a organelor de conducere ale U.C.I., criteriile, modul de propunere și confirmare a candidați- lor pentru alegerea în funcția de membri ai organelor de conducere ale U.C.I., hotărîrea privind alegerea delegaților la Congresul al IX-lea al U.C.I., programul sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a U.C.I.

ac-
a la în

„Un individ înarmat cu o mitralieră a împușcat săp- tămîna trecută în plin New York 3 persoane, după care s-a refugiat într-un imobil de unde a continuat să tragă asupra trecătorilor. Poliția s-a deplasat de urgență la fața locului, dar asasinul a dispărut". Nu este o imagine dintr-un film polițist, ci un fapt real petrecut la New York în ziua de 11 iulie. Potrivit unor statistici publicate de revista „U. S. News and World Report", crimele comise în S.U.A. în prima jumătate a anului au crescut cu 17 la sută față de aceeași perioadă a lui 1967. Un raport al F.B.I.-ului indica o creștere de 26 la sută a jafurilor comise cu ajutorul armelor. „Criminalitatea în Statele Unite a luat proporții serioase", trage semnalul de alarmă revista amintită mai sus.Față de recrudescența criminalității s-au ridicat numeroase proteste. Intr-o singură zi, Senatul a primit 10 000 de scrisori în care semnatarii cereau interzicerea portului de armă de către persoanele particulare.Faptele au determinat administrația să ia unele măsuri pentru a limita vînza- rea armelor. Sub șocul violent produs de asasinarea lui Robert Kennedy, Congresul a adoptat o lege care prevede interzicerea vîn- zării armelor prin poștă. Dar chiar autorii legii recunosc că aceasta nu este decît „o jumătate de măsură", un paleativ care nu

COMERȚUL CU

va rezolva nici pe departs problema. Recent, administrația a prezentat Congresului spre aprobare un alt proiect care urmărește înregistrarea tuturor armelor de foc existente în S.U.A. Și acestea sînt atît de multe (între 50 și 100 de milioane, de la revolvere ds calibru mic, pînă la mitraliere și aruncătoare de grenade), îneît numărul lor îl depășește pe cel ai familiilor a- mericane. „U.S. News and World Report" dezvăluie că numai cu armele vîndute în statul Massachusetts pot fi echipate 15 divizii de infanterie 1 în 41 de state din S.U.A. nu e necesar absolut nici un act pentru procurarea lor. Iată ce se spune într-o scrisoare primită de senatorul Young de la un cetățean: „Săptămî- na trecută am obținut un permis de pescuit, A trebuit să-mi dau numele, a- dresa, cetățenia, ocupația, culoarea ochilor și a păru-

lui, semnalmente particulare... în aceeași zi am cumpărat un revolver. Am plătit, mi s-a spus mese", am luat arma și am plecat. Vînzătorul nu mi-a cerut nici măcar numele".Dar noul proiect de lege pentru controlul 'armelor nu are prea multe șanse, a- rată presa americană. In Congres există numeroși oameni politici care se opun cu îndîrjire adoptării unei astfel de legislații. „Asociația națională a trăgătorilor", organizație de tristă amintire, al cărei nume a fost amestecat în asasinarea lui John Kennedy, a lui Martin Luther King și a lui Robert Kennedy, este una dintre cele mai influente din Washington. Ziarul „Frankfurter Rundschau" arată că numeroși industriași, oameni politici cunoscuți, membri ai Congresului fac parte din această asociație. „Comerțul cu arme este 
o afacere de miliarde

„mulțu-

de dolari, scrie ziarul. Numeroși senatori sînt de părere că orice -«american liber* are dreptul să posede 
o armă". în timp ce, siliți de opinia publică, senatorii se pronunță pentru interzicerea armelor de foc, în particular mulți membri ai Congresului acționează împotriva adoptării legii.Tot mai mulți oameni lucizi din America își dau însă seama nu numai de necesitatea imperioasă a unor măsuri în acest sens, dar și a unor acțiuni care să răul de la rădăcină, între altele promovarea politici de violență pe plan internațional. Profesorul Charles S. Hyneman, fostul președinte al Asociației a- mericane de științe politice, declara într-un interviu că violența din societatea americană nu poate fi înlăturată cît timp continuă războiul din Vietnam. In societatea americană, declara dr. Mary Goodman de la Universitatea din Houston, „există tendința de a recurge la arme pentru a rezolva diferendele, așa cum am făcut și continuăm s-o facem în Vietnam".Precum se vede, vînzarea liberă a armelor, tergiversarea adoptării legii cu privire la îngustarea acestei practici, creșterea criminalității sînt fenomene strîns legate între ele, fiind totodată o expresie a politicii de violență practicate de S.U.A. atît în interior, cît și pe plan extern.
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