
Atenție încordată la verificarea 
bilelor (Aspect din secția bile —

Uzinele „Rulmentul"-Brașov)

DENSITATE OPTIMĂ ORELOR M HAINE DE LUCRU
Rubrica pe care o inau

gurăm astăzi își propune 
să rețină în obiectivul său 
aspectele diverse ale pre
zenței tinerilor muncitori 
în perimetrul orelor de 
producție. Alăturîndu-și 
disponibilitățile, capacitatea 
lor, eforturilor depuse de 
colectivele din care fac 
parte — tinerii din între
prinderile industriale, de 
pe șantierele de con
strucții sînt solicitați să-și 
aducă contribuția plenară 
la îndeplinirea sarcinilor 
de mare importanță ce re
vin economiei noastre în 
această perioadă. Organiza
țiile U.T.C. — așa cum s-a 
subliniat la recenta Plena
ră a C.C. al U.T.C., trebuie 
să-și intensifice preocupa
rea pentru modul cum ti
nerii își îndeplinesc obli
gațiile de producție. Pro- 
punîndu-și sondaje în in
teriorul locului de muncă, 
articolele noastre urmăresc 
identificarea factorilor care 
prin existența lor influen
țează nivelul productivită
ții. Militînd pentru înlătu
rarea neajunsurilor care 
afectează nivelul produc
ției industriale, articolele 
din cadrul acestei rubrici 
sînt, in același timp, o in
vitație pentru toți tinerii 
din întreprinderi, de pe 
șantiere, de a acționa con
secvent pentru întărirea 
disciplinei, pentru preveni
rea oricăror abateri de na
tură să afecteze eficiența 
activității economice.

PE MERI
DIANELE 
VACANȚEI

Vacanța este de mult suve
rană în lumea școlară. Calen
daristic, așa stau lucrurile cu 
certitudine, dar, important ni 
se pare, dacă și faptic, prin 
ceea ce definește în conținut 
cuvîntul vacanță, aceasta este 
cu adevărat suverană. Condiții 
există, idei, de asemenea, pregă
tirile au început din vreme, or
ganizațiile U.T.C. din școli și la 
.nivel local sau județean au făcut 
între ele un schimb util de idei 
și-au transmis reciproc ștafeta 
experienței de vacanță ; elemen
tul nr. 1 al vacanței, elevul, este 
dornic să profite de ea. Așadar, 
vacanța ar trebui să fie suve- 
rană-calendaristic și prin oferte. 
Un județ — Dîmbovița — 
ne dă răspunsul dacă este sau 
nu așa. Dar cum noi nu sîntem 
la catedră să putem exprima a- 
precierea laconică, prin note, îl 
detaliăm.

PE URMELE 
STRĂMOȘILOR...

...Geangoești, o localitate do 
pe teritoriul județului Dîmbo
vița, obscură pînă nu de^ mult, 
și-a cucerit recent o nobila cele
britate : aici arheologii au des
coperit urmele vechii culturi 
Gamelnița — dovadă elocventă 
a existentei strămoșilor noștri 
pe aceste meleaguri încă din 
preistorie. Oficial, șantierul s-a 
închis ; oamenii de știință au a- 
dunat mărturii, le-au preluat 
și prelucrat îmbogățind tezau
rul muzeului de istorie ju
dețean. Iată însă că în 
aceste zile de vară șantie
rului arheologic îi este dat 
să trăiască o a doua viață : bă
ieți și fete, elevi ai liceelor târ
goviștene, vor continua munca 
de unde au lăsat-o cercetătorii 
pentru a aduna prețioase do
cumente utile muzeelor școlare. 
Vor fi zile de muncă neobiș
nuită, dar pasionantă, vor fi sur
prize, poate și greutăți ; dar va 
fi o viață de tabără de un far
mec inedit. Elevii vor aduce în 
rucsac pe lîngă târnăcoape, pen
sete. perii, caiete de însemnări 
ți alte unelte mai puțin cunos
cute în arsenalul cercetători
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Diminuarea rezultatelor economice începe o dată

cu ignorarea integrității programului de muncă...

O serie de fotografieri succe
sive a zilei de muncă, efectuate 
asupra unui test de 60 de mun
citori — 20 în fiecare schimb — 
din secția remorci a Uzinei „1 
Mai“-Ploiești atestă că din cele 
480 de minute cronometrate doar 
80 la sută sînt folosite util pen
tru producție, restul fiind re
prezentate de pierderi de timp 
fără acoperire pe planul eficien
ței. în ce constau în fond aceste 
irosiri neproductive ale timpului 
de lucru ? Răspunsul, cu va
loare de generalizare, ni-1 oferă 
consultarea balanței timpului 
de lucru întocmită în urma ob
servărilor executate la secția 
mecanică I. Se consumă mult 
timp cu ascuțirea sculelor — 
34 minute, în discuțiile cu ve
cinii și în părăsirea nejustifi- 
cată a mașinii — 28 minute, 
pentru așteptarea desenului și 
Instrucțiunilor de la maiștri •— 
10 minute.

— Insuficienta programare a 
fiecărui loc de muncă, încăr
carea arbitrară a fiecărui mun
citor cu cuantumul de lucrări în 
cele 8 ore, calitatea slabă a con
trolului sarcinilor pe om, schimb, 
atelier, în raport cu capacita
tea de care dispune fiecare — 

lor în ale istoriei — chitara, 
acordeonul, mingea de volei și 
slipul. Cît va dura tabăra uce
nicilor în ale arheologiei ? Greu 
de precizat : vacanța e mare, 
obiectivele de cercetare nume
roase, cît despre pasiunea „cer
cetătorilor" care nu se împie
dică de timp, de neprevăzut, de 
greutăți — ce să mai vorbim ?

înființat la începutul anului 
școlar, cercul de arheologie — 
care cuprinde aproape 50 de e- 
levi — își continuă — după cum 
am văzut — activitatea șl în 
timpul vacantei. Care e secre
tul atracției neobișnuite pe care 
îl exercită asupra membrilor 
săi ?

— E un cerc de lucru — de
clară Vlad Grigorescu. elev în 
clasa a Xl-a a Liceului nr. 1. 
Deși n-am de gînd să ajung is
toric sau arheolog, mă pasio
nează fizica și matematica, ac
tivez cu plăcere în acest cerc 
care mi-a lărgit aria preocu
părilor cu un domeniu de-a 
dreptul pasionant...

— Lipsa de rigiditate, aparte
nența voluntară, îmbinarea te
oriei cu practica de șantier, 
perspectiva unor excursii cu ca
racter științific — iată, după 
părerea mea, cheia succesului 
cercului de arheologie. Apreci
erile aparțin profesorului Cons
tantin Condrea, muzeograf, or
ganizatorul și sufletul acestui 
cerc interesant, un tânăr pe ca- 
re-1 despart puțini ani de învă
țăceii săi (sperăm că ne va Ierta 
precizarea care n-a fost făcută 
decît în intenția de a justifica 
entuziasmul cu care a preluat 
inițiativa comitetului județean 
al U.T.C. de a organiza un cerc 
arheologic, izvorîtă la rîndul ei 
din sugestiile elevilor).

Cercul de arheologie nu este 
singurul cerc de elevi din oraș 
care nu și-a întrerupt activita
tea în timpul vacantei. Cu a- 
celași interes șl continuitate ac
tivează cercul de racheto-mo-

LUCREȚIA LUSTIG 
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iată cîteva din cauiele care ge
nerează o astfel de situație, ne 
spune tov. inginer Cezar Miron 
din grupa de organizare știin
țifică a producției și a muncii.

O concluzie, deci, se impune. 
Irosirea minutelor din cadrul 
celor opt ore normale are loc pe 
fundalul unor importante lip
suri organizatorice. Cei drept, 
mai ales în ultima vreme, se 
observă o orientare în direcția 
anihilării puterii lor de acțiune 
— la secția amintită se află în 
fază de aplicare experimentală 
un nou mod de programare a 
producției — dar ritmul în care 
se acționează în acest sens este 
cu totul nesatisfăcător. După 
cum se știe. în luna mai a anu
lui trecut a apărut Hotărîrea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român șl a Con
siliului de Miniștri cu privire 
Ia reglementarea programului 
de lucru și întărirea disciplinei 
în întreprinderi, ministere, ins
tituții centrale, sfaturi populare 
și organizații obștești, hotărîre 
care legiferează necesitatea mă
surilor ce se impun în vederea fo
losirii depline a timpului de lu
cru. Poate fi acceptată eficiența

In ziua de 6 iunie la ora 6 
dimineața din interiorul gara
jului Inspectoratului sanitar 
de stat al județului Constanța 
situat pe str. Mihai Emine seu 
nr. 2 din municipiul Constanța 
s-a auzit o bufnitură puterni
că urmată de o coloană nea
gră de fum. Flacăra a cuprins 
în scurt timp întreaga con
strucție. Pompierii, apelați cu 
mare înttrziere ți într-o fază 
avansată a incendiului, au in

JOCUL CU FOCUL COSTĂ 
MILIOANE. CINE PLĂTEȘTE?

tîmpinat !n ttingerea focului 
greutăți, tn plus, datorită unei 
mari cantități de material 
lemnos și de alte substanțe in
flamabil» aflate In incinta in- 
stituției. Dar numărul mare 
de explozii (26 de butoa
ie și 4 rezervoare de ben
zină) au produs un grad ridi
cat de periclitate ți, din cau
za arderii insecticidului, au 
creat un mediu nociv tn zona 
incendiată. Pagubele produs» 
d» incendiu au fost evaluate 

măsurilor întreprinse la Uzina 
„1 Mai“-Ploiești, de vreme ce, 
așa cum arătam, o bună parte 
din cele 480 de minute continuă 
să se risipească ? A trebuit să 
treacă un an șl de-abla la sfîr- 
șitul lui să fie terminată anali

Studenții străini, alături de colegii 

lor români, Ic practică și odihnă

Datorită aprecierii 
de care se bucură 
peste hotare nivelul 
de pregătire asigurat 
studenților de învăță- 
mîntul românesc, nu
meroase țări își tri
mit tinerii să studie
ze pe băncile facultă
ților din centrele 
noastre universitare. 
Prezența celor peste 
1 000 de tineri din 60 
de țări ale lumii — 

în anul de studii 
1967-1968 — la cursu
rile institutelor de 
medicină și farmacie, 
politehnică, petrol, 
gaze și geologie, con
strucții, agricultură, 
precum și ale unor 
facultăți universitare 
în domeniul filologiei 
și artei, a confirmat 
încă o dată presti
giul de care se bucu
ră școala noastră su
perioară pe plan in

ia peste 1.000.000 lei. Acestea 
sînt faptele.

încă de la primele cercetări 
efectuate de organele în drept 
a reieșit că aceste pierderi în
semnate cauzate bunului pu
blic s-au datorat unei negli
jențe de o gravitate deosebită. 
Construcția veche avea acope
rișul pe ferme din lemn, aste- 
reală de scinduri, iar înveli- 
toarea din carton asfaltat. 
Contrar tuturor normelor de 

pază contra incendiilor, încâl
cind flagrant cele mai ele
mentare reguli de securitate fi 
protecție pe această linie, in- 
tr-o astfel de construcție care 
era total necorespunzătoare 
din punct de vedere al mate
rialelor din care era realizată, 
au fost depozitate mari can
tități de diverse medica
mente, reactivi chimici, sol
veați, insecticide ca benzen, 
petrol lampant, alcool, benzi
nă, acizi (sulfuric, azotic, clor- 
hidric), et»r, acetonă, toluen 

za cuprinsă într-un studiu, a 
timpului de lucru, urmînd ca 
de aici încolo să asistăm la apli-

GH. GHIDRIGAN
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ternațional. In aceste 
sile, împreună cu co
legii lor români, stu
denții străini își fac 
practica de producție 
în spitale, schele pe
troliere în agricultu
ră, pe șantierele de 
construcție, se odih
nesc în stațiunile 
balneo-climatence ale 
țării, sau își petrec o 
parte din vacanță în 
taberele studențești.

(Agerpres)
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etc. Mai mult, căci o incon
știență atrage după sine o altă 
inconștiență, in această con
strucție s-a improvizat cu ani 
în urmă un garaj care adăpos
tea cîteva mașini. Neglijența 
ți dezordinea din acest obiec
tiv nu se oprea aici. Deși se 
aflau depozitate valori cifrate 
la peste un milion, obiectivul 
nu avea asigurată paza, era 
un fel de loc al nimănui; nu 
răspundea nimeni de securita

tea bunurilor depozitate. Prin
cipalul vinovat al valorilor 
mistuite de foc, după cum re
zultă din ancheta efectuată, 
este conducerea obiectivului 
care a încălcat grosolan o se
rie tntreagi de norme ale pa
zei contra incendiilor, norme 
elementare la mintea oricărui 
om cu o fărlmă de responsa
bilitate. Aici, deși se lucra cu

V. TIMIȘANU
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Miercuri dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, au începu 
convorbirile oficiale între pre 
ședințele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba.

La convorbiri participă Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Comeliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Nicolae Sipoș,

Dejun oferit în cinstea
• președintelui Consiliului de Stat

Miercuri îa amiază, preșe- 
£ dintele Republicii Tunisiene, 
w Habib Bourguiba, a oferit în 

saloanele Casei Centrale a Ar- ț matei un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Q România, Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Apostol, 0 Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 

Q Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Janos Fazekaș, 

a Gheorghe Rădulescu, Ștefan

în după-amiaza zilei de 
£ miercuri, președintele Republicii 

Tunisiene, Habib Bourguiba, și 
persoanele oficiale tunisiene care 
îl însoțesc, au vizitat Muzeul Sa- 

w tului.
Oaspeții au fost însoțiți da 

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului do 0 Stat pentru Cultură și Artă, Ni
colae Șipoș, ambasadorul Româ- 

• niei în Republica Tunisiană, de 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, a prezentat oaspetelui as
pecte din activitatea desfășurată 
în cei peste 30 de ani de la în
ființarea acestei instituții cultura
le cu caracter etnografic, istorio 
și social, de renume internaționaL

Oaspeții au făcut apoi scurte 
popasuri pe aleile acestei imense 
expoziții în aer liber. Președinte
le Republicii Tunisiene a exami
nat cu mult interes pitoreștile 
costume naționale și obiectele da

scrisori
ZECE LA PUTEREA TUTUROR

Studenții Universității din Cra
iova, deveniți pentru trei săp- 
tămini brigadieri pa Valea Jiului, 
lucrau răsfirați de-a lungul dru
mului, lovind îndirjiți cu timă- 
coapele in stinca de fier care se 
împotrivea la fel de îndîrjită. In 
ciuda efortului pe care îl depu
neau, erau bine dispuși, puți me
reu pe vorbă ți glume. Singurul 
care stătea permanent tăcut era 
Constantin Stoicea, cel despre 
care colegii spun că a transportat 
singur a ti ta piatră cit o jumătate 
din efectivul echipei la un loc. 
Așa e felul lui, îi place lucrul 
mai mult decît vorba. Intr-o zi a 
venit cineva de la radio și, fiin- 
du-i recomandat ca cel mai har
nic, i-a solicitat un scurt interviu. 
Spre hazul tuturor ți spre jindul 
multora, el l-a rugat pe altul 
mai bun de gură detit el să vor
bească în locul lui. Acela era un 
oltean brunețel, cu ochi oa doi 

ambasadorul României în Repu
blica Tunisiană, Andrei Vela, di
rector general al Agenției Ro
mâne de presă-Agerpres, Ște
fan Cleja, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea tunisiană iau parte 
Habib Bourguiba jr, secretar de 
stat pentru afacerile externe, Ah
med Noureddine, secretar de stat 
pentru lucrările publice și locuin
țe, Mansour Moalla, secretar de 
stat pentru comerț și industrie, 
Mahmoud Maamouri, ambasado
rul Rr Mici’’ Tunisiene în Ro
mânia labih, Ben Ammar, pre

Voitec, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale, oameni de știință și 
cultură,, generali și ofițeri su
periori.

La dejun au participat, de 
asemenea, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe Habib 
Bourguiba, președintele Re
publicii Tunisiene, în vizita sa 
în România.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

★ * ★

artă făurite de meșterii din popor, 
avînd cuvinte de caldă apreciere 
pentru modul de organizare a 
muzeului.

In timpul vizitei, grupuri fol
clorice au întâmpinat pe’ oaspeți 
cu jocuri și cîntece populare ro
mânești, specifice diferitelor re
giuni ale țării.

în încheierea vizitei, președin
tele Habib Bourguiba, a semnat 
în cartea de onoare a muzeului.

Tot în cursul după-amiezii, 
Habib Bourguiba-jr., secretar do 
stat pentru afacerile externe, Ah
med Noureddine, secretar de stat 
pentru lucrările publice și locu
ințe, și alte persoane din suita 
oficială a președintelui Republicii 
Tunisiene au făcut o vizită la Mu
zeul de Artă al Republicii Socia
liste România.

★
Seara, președintele Republicii 

Tunisiene, Habib Bourguiba, și 
persoanele oficiale care îl înso

tăciuni, veșnic neliniștiți, care 
surprind orice mișcare, oricît de 
mică.

— Măi Stoicea, îl întărită ol
teanul cel brunet, eu știu de ce 
lucrezi tu cu atîta rivnă.

— De ce mă, îl întreabă ceilalți 
curioși. Nu muncește ca să păs
trăm mai departe drapelul ?

— Ași I Ața credeți voi. Dar 
vă înșelați. Pentru altceva lu
crează...

— IP!
— A auzit că se organizează 

o excursie in străinătate... la 
Craiova.

Valea a răsunat de hohote de 
As. Are duh olteanul. Desigur, 
ți-au zis ceilalți. Peste două săp- 
tămini Stoicea va face cu sigu
ranță o excursie căci va trebui 
să se întoarcă acasă. Stoicea nu 
a dat însă nici o atenție glumei și 
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ședinte — director general al 
Oficiului pentru artizanat, 
Ferid Soudani, președinte 
— director general al 
Agenției de presă „Tunis-Afri- 
que", Ahmed Ghezal, șeful direc
ției „Europa" a Secretariatului da 
stat pentru afacerile externe, 
Naji Becher, ambasador, director 
în Secretariatul de stat pentru a- 
facerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

__  • (Agerpres)

In timpul dejunului, preșe
dintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, și președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, au toastat 
pentru prietenia dintre po
porul român și poporul tuni
sian, pentru intensificarea co
operării și colaborării între 
cele două țări, în toate dome
niile de activitate.

(Agerpres)

țesc au plecat cu un tren special 
spre Brașov. împreună cu înaltul 
oaspete au plecat Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Nicolae 
Sipoș, ambasadorul României la 
Tunis, general maior Nicolae Ne* 
gulescu, și Tudor Jianu, directo
rul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

La sosirea în Brașov, oaspeții 
tunisieni au fost întâmpinați de 
reprezentanți ai organelor locale 
de stat.

Președintele Consiliului popu
lar județean Brașov, Gheorghe 
Pană, în numele locuitorilor mu
nicipiului și județului Brașov, a 
urat președintelui Republicii Tu
nisiene și persoanelor oficiale 
care îl însoțesc un călduros bun 
venit pe acesta meleaguri ala 
țării noastre.

(Agerpres)

lucra mai departe cu aceeași în
dârjire.

Liniștindu-se spiritele, olteanul 
ți-a rotit privirea în jur cu gtndul 
să ia pe altul în tărbacă dar nu 
apucă s-o facă pentru că cineva 
a început să i se jeluiască :

— Măi, ne-o făcură ai noștri. 
Văzuși ? Ne-au căutat cică de la 
toate ziarele. Numai de la ziarul 
„Înainte* din Craiova n-a venit 
nimeni. Dacă ne-o făceau alții 
mai era cum era, dar chiar olte
nii noștri I Aș fi vrut să citească 
și mama cîteva rînduri despre 
fiu-su. Să vadă de ce e el în sta
re. Degeaba i-oi povesti la în
toarcere că am făcut și am dres. 
Tot n-o să mă creadă. Știe că am 
obiceiul să spun lucrurile mai 
sprincenate de cum sînt.

In discuție a intervenit ți Dora

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V -a)
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AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 11.30 . 
14 . 16.30 . 19 . 21.15) . Bucu
rești (oreie 14 ; 16.30 . 19 ;
21.15 , duminică mal. 9 ; 11,15).
Circul de stat (orele 10 , 13 ;
18 , 20.30) Capitol (orele
8.30 ; 10.43 ; 13).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Republica (ore^e 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16.45 ; 18,45) ;
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

ALEGERE OL ASASINI 
rulează la Luceafărul (orele 
9 . 11.15 13.30 . 16 15 . 18 30
20,45) ; Feroviar (orele 8,30—
15.15 în continuare ; 17,45 20 ; 
Excelsior (orele 9.45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21) ; Modern (ore
le 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Capitol (orele
16.15 . 19 , 20.30 in grădină)

JEN1A. JEN1CIKA si KATIUȘA 
rulează la Victoria (orele 8.45 
11 . 13.15 . 15,45 ; 18,15 . 20.45)

PENTRU CÎTIVA DOLARI IN 
PLUS — cinemascop

rulează la Lumina (orele 8,15—
15.45 în continuare ; 18,30—21).

CLIMATE rulează la Centra) 
orele 20 45).

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ;
11.15 13 30 16 ; 18.30 ; 21).

TOM SI JERRY
rulează ia i'impurj noi (orele 
9—21 in continuare).

BLESTEMU! RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15.30 
18 20.30)

INIMA NEBUNA. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30:
13.45 16 : 18,15 . 20 30) : Raho
va (orele 15.30 ; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Grivița «orele 9 30
12.15 ; 17.45 ; 20.30) : Miorița 
(orele 9' 11 30 : 14,30. 17.30 
20.30).

ZOLTAN KARPATHY — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10—
15.30 ; 17,45 . 20) Drumul Sării 
(orele 16:18: 20).

OBSESIA
rulează la Buzeștl (orele 15,30;
18)

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8,15—

CINEMMOGRAFi
W r.

16.30 în continuare ; 18,45 ; 21). 
UN DOLAR GĂURIT - cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21) : 
Arta (orele 9 15—10 în conti
nuare . 18.15).

CE NOAPTE, BĂIEȚI — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 15.30— 
18)

8F1RȘITUL AGENTULUI W 4 C 
cinemascop

rulează ia Lira (orele 15,30: 18). 
EDDIE CAPMAN, AGENT SE
CRET — cinemascop

rulează ia ferentari (oreie 15.
17.45 ; 20.30).

PRIN KURDISTAN UI. SALBA- 
TIC — cinemascop

rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 , 18,20.30) i Melodia (ore
le 8.45 , 11 , 13,30 , 16 , 18,30 , 
21) , Tomis (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18.15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemaspop

rulează «a Cotroceni (orele 
15,30 , 18 , 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Pacea (orele 16 : 
19,15); Cosmos (orele 16; 
19,30).

DIRIJABILUL FURAT — cine 
mascop

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15); Pacea (orele
15.45 ; 17 ; 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ZA — cinemascop

rulează la Floreasca (orele
9.30 , 12 ; 15 ; 18 . 20,30), Gloria
torele 9 , 11,15 ; 13,30 ; 16
18.15 ; 20,30). Flamura (orele 9—
16 în continuare . 18,15 20,30).

NEBUNUL DIN LABORAFO
RUL NR. 4

rulează la Volga (orele 9—13 
în continuare ; 16,15 ; 18,30 .
20,45) . Aurora (orele 9:11: 13:
15.15 : 17,30 ; 20).

EA VA RÎDE
rulează la Viitorul (orele 15,30 
18 ; 20,30)

NUNTA LA MALINOVKA - 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele 15 :
17 30 . 20).

SING Uf* PE LUME
rulează la Popular (orele 15,30.
18 : 20.30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Munca (orele 16 : 
18 : 20)

FREDDY. LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
rulează la Vitan «orele 15,30 : 
18 : 20,15)

EL DORADO
rulează la Progresul (orele 
15.30—18) ; K O. (orele 20.30) 

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Flacăra (orele 15.30: 
18 : 20.30)

SC RISORI NA TA LE
„Eu mă duc, codrul rămî- 

ne / Plînge frunza după 
mine!“ — am auzit acest 
cîntec în multe zone folclo
rice ale tării și mai cu sea
mă în mîndru ținutul de 
lance curbată al Vrancei, 
l-am auzit și la mine-n pod
gorie, pe coasta Pietroaselor 
și la Urgoaia, la Dara și la 
Șarînga. Aceeași tărăgănată 
melodie de rîu cu meandre 
și sălcii pe maluri, aceeași 
undă de suflet străvechi în
cercat și puternic prin în
săși vocația sa. Vorbele însă 
schimbat?. Nu cu mult, sufi
cient însă pentru a da fra
zei o încărcătură dramatică 
și un sens adine filozofic : 
„Eu mă duc, codrul rămîne 
/ Cade frunza de pe mine". 
Subînțelegeam mai întîi o 
imensă lungime, vîntul ră
sucind în urmă frunzele ca 
un bocet, ținta celui plecat 
e nelămurită, natura parti
cipă la o întoarcere a lui 
posibilă și norocoasă ; sen
sul de spațiu în lungime s-a 
mutat apoi pe verticală, des

i "ii isiuuicthe*

CODRUL RĂMÎNE
A. I. Zâinescu

părțirea e atît de tristă in
cit frunza nu mai „plînge 
după mine" ci chinuitor de 
precis, lăsînd totodată și loc 
reflecției ea „cade de pe 
mine". Trecerea toamnei, 
venirea iernii, implacabilă 
moartea sau, cine știe ce do
ruri neîmpăcate despart ca 
o sabie pe îndrăgostiți îneît 
in memoriam parcă, glas 
din adîncuri, pe-un fluier, a- 
vertizează : „Eu mă duc, co
drul rămîne / Cade frunza 
de pe mine". E o comuniune 
de spațiu aici și sentimente, 
o prelungire a sufletului în 
natura ca un imens trup, 
depozitar de virtuți. Veșni
cul dor al românilor, tremo* 
lizat în cîntece aduce amin
te de o ordine a dispunerii 
noastre geografice, în func
ție de care și modul specific 
de a gîndi (de a cînta) s-a 
realizat printr-o continuă 
ondulare deal-vale, deal-vale 
adică după Lucian Blaga, 
prin însăși putera de a răz
bi prin abstracție. în sune
tul ca de sferă al sentimen
telor.

O continuă idee a ondulă
rii, pe care poetul ș?-o iu
bește și ne-o dăruie nouă, 
neîncetat, prin „Trilogia cul
turii" dar mai ales prin ver-

PE MERIDIANELE VACANȚEI
(Urmare din pag. I) 

™ dele — unul din pionierii ra- 
cheto-modelismului în lunea 

• noastră școlară. De aici a por
nit inițiativa organizării unui 
concurs național cu micile și 

• modernele aparate — a cărui 
primă ediție a și avut loc în 
primăvara acestui an — de aici 
pleacă și se întoarce o întreagă 

• corespondență cu cercuri simi
lare din alte țări, aici izvoiăsc 
idei proiecte, nu numai de 

• aparate ci și privind viitorul 
unora dintre membrii săi.

Și, în sfîrșit, in plină acti- 
vitate se află și membrii cer- 

9 cului de artă plastică. Adunați 
în' grupuri mai mari sau mai 

• mici, tinerii artiști străbat în 
aceste zile meleagurile vechii 
reședințe domnești în căutarea... 
inspirației. Se nasc tablouri cu 9 motive istorice, natura gene
roasă este imortalizată pe pînză, 
expresia unor chipuri noi. ne- 

(A cunoscute pînă acum dar ime- 
v diat îndrăgite este prinsă în 

fuga creionului pentru a fi stu- 
A diată, interpretată.

Existența acestor preocupări 
de vară, vădind pasiuni șl inte- 

• rese certe, ne-a convins încă
o dată că vacanța nu poate fi 
închistată în niște forme fixe, 

—. că ea lasă amintiri de neuitat 
9 în memoria beneficiarilor ei nu

mai dacă răspunde cu prompti
tudine preocupărilor lor reale.

w LA CLUB — ACTIVITATEA
SE DESFĂȘOARĂ... „AȘA ȘI 

O AȘA-
Cum merg cluburile în va- 

• canță ? Merg — acesta este răs
punsul exact. Adică, și în Tîr-

surile sale, șl mal ales prin 
acelea care gravitează In ju
rul munților, de unde, pri
vind mai departe, văile sînt 
cerul și stelele, tainele în
seși ale universului. Podgo
ria Buzăului, prin crenelă- 
rile ei îndulcite, văile ei 
verzi, în aglomerare imensă 
de clorofilă, indică cert acel 
sentiment sau vocație fără 
de margini a dorului, acea 
estompare a lui melodioasă, 
cu suținere geografică ternă, 
prin două mereu aceleași 
secvențe : deal — vale, deal 
— vale ; casă — grădină, 
casă —■ grădină. Ceea ce în 
subtext, grădina-i o vale, 
casa — un deal. „Eu mă duc, 
codrul rămîne / Plînge frun
za după mine", adică a- 
leargă, frunza o răsucește 
vîntul din culme, pe cînd, în 
a doua variantă, asistăm la 
dramatic spectacolul desfă
șurat . într-o vale : „Eu mă 
duc, codrul rămîne / Cade 
frunza de pe mine" : E o 
desfrunzire a sufletului aici, 
mișcarea e doar în jos, în-

tr-un spațiu restrîns, nu în 
lungime, deci cu atît mai a- 
dîncă și mai apăsătoare cu 
cît limitele îi sînt mai apro
piate, vulcanii în adîncime 
par liniștiți, ei rup însă la 
suprafață, iar o frunză că
zând „de pe mine" indică nu 
o plecare, cum caută a insi
nua primul vers, ci un zbu
cium lăuntric zguduitor. 
Deci, locul de naștere al ce
lei de a doua variante a 
cîntecului este în acest spa
țiu de vale al acestei podgo
rii, celelalte așezări fiind 
toate pe creste, iar dincolo, 
mai departe, încep satele de 
pădure, alte obiceiuri desi
gur, alte priveliști. Și cine 
l-a adăugat cîntecului a- 
ceastă schimbare, cine l-a 
adecvat sufletului și inimii 
de podgorean, a avut fără 
îndoială, un suflet înalt. Am 
ascultat cu acest cîntec ple
carea pe front a bărbaților, 
înmormântările și despărți
rile de îndrăgostiți, tainice 
toamnele, vîrstele cum își 
succed. Și mi-a rămas în
crustat în auz cu un sunet ce 
nu se mai uită și care își re
petă silabic, tremobilînd ca 
o apă Ia vale, in memoriam 
parcă, unice, cuvintele : „Eu 
mă duc, codrul rămîne / 
Cade frunza de pe mine".

goviște, și în Găești, și în Pu
cioasa, cluburile s-au deschis la 
vreme, au beneficiat cu sufi
cient timp înainte de un pro
gram orientativ. La clubul or
ganizat în Tirgoviște, elevii vin 
— nici multi, dar nici puțini. 
Există, aici, un colectiv de con
ducere format din elevi, un ac
tivist al comitetului municipal 
U.T.C. se ocupă cu precădere 
de club, sînt și profesori care a- 
jută activitatea de vacanță. Pro
gramul nu este deloc rigid ; e- 
levii vin la sediul clubului, sînt 
întrebați ce vor să facă, li se 
oferă cîteva alternative din care 
pot alege, și activitatea începe : 
poate la ștrand, unde accesul e- 
levilor este gratuit, poate pe te
renul de sport, poate într-o ex
cursie în afara localității, sau, 
pur și simplu, poate în jurul 
mesei de șah, de ping-pong de 
remy. Clubul este deschis și 
mai tîrziu, magnetofonul cîntă. 
se poate dansa...

Deci, totul pare în ordine : 
cam așa trebuie să arate viața 
unui club de vacantă. Dacă am 
adresa critici ar însemna să 
căutăm neapărat nod în papură. 
Or. noi îi lăsăm pe organiza
tori să definească singuri pulsul 
clubului de vacantă. Tovarășa 
Aurelia Oprescu, activistă a co
mitetului U.T.C. municipal Tîr- 
goviște nu e nici nemulțumită, 
nici mulțumită : treburile merg, 
fără exclamații, poate vor merge 
mai bine. Pentru viitor există 
alternativa organizării unui club 
permanent al elevilor din oraș, 
care să-și extindă activitatea și 
în vacanțe. Atunci, totul va fi

în amurg la Costinești

11AIR E
JOI 11 IULIE

• Teatrul de comedie Ga tea
trul de vară „N. Bălcescu"): O- 
PINTA PUBLICA (ora 20).
• Teatrul „C. I. Nottara" Ga 

Teatrul de vară „Herăstrău"): 
CĂLĂTORIE CU SCANDAL 
(ora 20).
• Teatrul „Ion Creangă** Ca 

Teatrul de vară „23 August"): 
NOTA ZERO LA PURTARE 
(ora 20).
• Teatrul satiric-muzica! „C. 

Tănase" (la Grădina Boema): 
COMICI VESTIȚI AI REVIS
TEI: N. Stroe (ora 20).
• Ansamblul „Perinița" (în 

sala Savoy): VARIETĂȚI FOL
CLORICE (ora 19).
• Circul național cehoslovac — 

Fraga (pe terenul din cal. Grivi- 
ței, vizavi de Podul Grant) ; 
Spectacol de circ (ora 20).

altfel, mai bine, mai interesant, 
clubul va capta energii organi
zatorice și de fantezie, va avea 
mai pregnant elementul „atrae- 
tiv-irezistibil". Poate atunci va 
exista și o orhestră a elevilor, 
animatoare a reuniunilor și a 
activităților distractive. Poate...

Tovarășul Cornel Voicu. se
cretar al comitetului U.T.C. ju
dețean Dîmbovița, își exprimă 
mai direct nemulțumirea, acu- 
zînd o inerție care guvernează 
viața cluburilor de vacanță. 
Voci sceptice, mai ales din par
tea cadrelor didactice, decre
tează încă înainte de începerea 
activității : „tot nu vin elevii 
la club : de cînd se organizează 
cluburi de vacanță, acestea merg 
prost, sînt criticate." Și acti
vitatea începe umbrită de ne
încredere. Ideea este intr-adevăr 
preconcepută și trebuie tămă
duită, nu lăsată să se perpetueze, 
fără îndoială, pentru vacanțele 
următoare se vor găsi soluții 
excelente care să dinamizeze 
activitatea cluburilor, dar și în 
această vacanță s-ar putea pune 
semnul exclamării în fața unor 
activități de club după care e- 
levii, îndreptățit, tînjesc.

Comitetul județean U.T.C.- 
Dîmbovița impune în patrimo
niul vacanțelor lucruri inedite, 
așa cum am văzut. Rămîne însă 
să șteargă punctele de suspen
sie de pe fața vacanței de fieca
re zi, a cluburilor, singurele în 
stare să reunească în activități 
cu caracter permanent mai urniți 
elevi. Nu cumva, activitatea 
care se desfășoară acum la club 
„așa și așa" să se stingă, tot 
dintr-o inerție. Nădăjduim că, 
dimpotrivă, aceasta va ieși din 
„cumințenia" în care se află.

ninizimi
PROGRAMUL I
• 12,00 — Telecronica econo

mică.
• 17,30 — TV. pentru elevi. 

Consultații la fizică.
• 18,00 — TV. pentru spe

cialiști. Ciclul „Medicină". 
Tulburări digestive acute, 
subacute și cronice la 
sugari.

• 18,30 — Curs de limba 
rusă (lecția a 23-a).

• 19,00 — Studioul pionieri
lor. Serbare pescărească.

• 19,30 — Telejurnalul de
seară.

• 20,00 — Film serial: „Wl- 
kingii",

• 20,26 — „Ceteră din lemn 
de munte". Program de 
muzică populară cu Emil 
Gavriș, Maria Pietraru și 
Ion Văduva.

• 20,45 — Artă plastică. Ro-
mantism(I).

• 21,10 — Teleglob — emi
siune de călătorii geogra-

, fice, ,.Irak“.
• 21,30 — Document: Jude

cată pripită (II).
• 22,30 — Parada vedetelor : 

Boby Solo.
• 22,47 — Telejurnalul de

noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 — Film documentar : 

Brazilia, pămînt al con
trastelor.

• 20,20 — Retrospectivă : Ion
Popescu-Gopo.

• 20,45 — Telejurnal.
• 21,00 — ,.O samă de cu

vinte".
• 21,30 — Vitrina discului.
• 22,00 — Concert simfonic, 

în program „Simfonietta" 
de Ion Dumitrescu.

(Urmare din pag. I) 

materiale inflamabile, în ime
diata apropiere a unor con
strucții vechi și, in plus, din 
lemn, prepararea soluțiilor de 
insecticid se făcea, fără secu
ritatea necesară, prin foc des
chis, in apropierea unor bu
toaie metalice de 200 l, care 
conțineau substanțe inflama
bile. tn acest context nu este 
de neglijat nici culpa Inspec
ției județene de prevenire a 
incendiilor Constanța, care a 
apreciat necorespunzător peri
colul de incendiu pe care-l 
prezenta acest obiectiv, nu a 
făcut controale periodice la 
intervale scurte de timp, pen
tru a preveni prin măsuri de 
ordin administrativ această 
însemnată pagubă adusă sta
tului.

Evident, cei vinovați vor fi

I 
I 
I 
I 
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!
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PARALELA matematică — 
poezie nu e scopul lucrării lui 
Basarab Nicolescu, cum lăsau 
să se creadă unele cronici a- 
părute în presa literară, ci 

mijlocul, modalitatea de figu
rare estetică a universului poe
ziei lui Ion Barbu. Avînd la 
dispoziție o bibliografie critică 
redusă doar la o singură carte 
cu caracter monografic, de an
samblu, cea a lui Tudor Vianu 
apărută în 1935, noul exeget se
sizează dintru început inutilita
tea repetării unui drum deia 
parcurs și îl evită apelînd la 
paralelismul susamintit. Sensul 
incursiunii era de a sugera no
tele esențiale, particulare în 
contextul poeziei române, ale 
poeticii barbiene. Folosindu-se 
în argumentație de reflecțiile lui 
Ion Barbu asupra literaturii și 
poeziei în special și cunoscînd 
foarte exact gindirea matemati
că a acestuia, Basarab Nicolescu 
încearcă mai întîi o operație de 
legare a lor, cu intenția, clar 
polemică, de a spulbera pre
judecățile multă vreme curente, 
privitoare la „încifrarea“ și în 
ultimă instanță totala gratuitate, 
ca sens, a poemelor din Joc se
cund. Poezia este desfăcută din 
nodurile ei formale, într-un fel 
limpezită, pînă la semnificațiile 

BASARAB

NICOLESCU ION BARBU
COSMOLOGIA „JOCULUI SECUND‘‘

I 
I 
I 
I
I
I
I

pure care-i vor lumina lirismul. 
Intre spirit și afect, între- rațiune 
și sensibilitate există o sinteză și 
pe această sinteză, mereu re* 
clamînd-o. stă întregul univers, 
conturat unitar în Joc secund* 
Momentele ei de realizare, pe
rioadele de salt spre închegarea 
supremă sînt ordonate în trei 
mituri esențiale: mitul oglinzii, 
al Nunții și al Soarelui. Cu
noașterea poetică le presupune 
în particularitatea lor dar mai 
ales, prin alăturare, în unitatea 
lor semnificantă. Mitul Soarelui 
bunăoară, implicînd existența ce
lorlalte, mai complex deci „con
cretizează credința statornică 
a lui Ion Barbu în puterea cu
noașterii umane, în posibilitatea 
sintezei unificatoare și revelatoa
re a misterelor lumii". De- 

ÎțpPTis&rația criticului e îndreptată 
-în-special asupra nuanțelor par
ticulare, unice, ale sugestiei po-

f
I

I

viclilare, unice, ale sugestiei po
etice ; concentrarea maximă a 
poeziei barbiene, pendularea ei 
ordonată între motive — mituri, 
tentația dar și îhdoiala absolu
tului adus în. planul simbolurilor 
prin spațiul sublim al Soarelui, 
i se par a veni din colaborarea 
permanentă și de mare adîncime 

ritului poetic cu spiritul ștt- 
,.fic Ideea e nu numai fru

moasă, ci și verificabilă în anu
me măsură, cu atît mai mult cu 
cît Barbu însuși a teoretizat cu 

I diverse prilejuri interferența ti
purilor de reprezentare a for- 

Ia spi 
înțifi<

trași la răspundere penală și 
circumstanțe atenuante nu pot 
fi găsite neglijenței și irespon
sabilității care au stat la baza 
acestui incendiu.

Dar acest caz, din neferici
re, deloc singular, aduce in 
imediată actualitate luarea 

JOCUL CU 
FOCUL

unor măsuri energice în toate 
obiectivele — civile sau indus
triale — de prevenire a incen
diilor, a grelelor pagube pe 
care ele le aduc economiei 
naționale. Sînt încă o serie 
de unități industriale, unde, 
deși responsabilitatea direc

melor posibile de existență. Dar 
uneori părerile poeților despre 
poezie ne pot înșela dacă vrem 
Ou orice chip să le aplicăm pro
priei lor creații...

Cosmologia Jocului secund 
se caracterizează în viziunea 
lui Basarab Nicolescu. vizavi 
de cea a lui Tudor Vianu, prin 
„credința în forța cunoașterii u- 
mane“ ; omul este esențialmente 
inclus in ea dar nu într-o fixita
te eleată, ci în neoprită de
venire. Una spirituală desigur 
însă cu participarea afectului, 
altfel zis, o trecere spre înălți
mile spiritului sensibilizat. A- 
ceastă interpretare modernă, în 
același timp descoperire a 
esențelor poeziei lui Ion Barbu 
e dublată în cartea tînărului fi
zician de cîteva excelente anali
ze asupra fenomenului poetic 
conciet (Riga Crypto și lapona 
Enigel, Oul dogmatic, Domni
șoara Hus) care completează, pe 
scara argumentelor, viziunea ge
nerală, facilitînd lectorului în
țelegerea. (Pentru că Ion Bar
bu este un poet de totală spiri
tualizare, cu afectul sublimat, 
nerevărsat la suprafața versuri
lor, înțelegerea, chiar prin lu
minarea misterelor, hotărăște 
cantitatea și calitatea simțirii). 
Paradoxal, paginile seducătoare 
ale cărții, apar cînd obiectul

(poezia) e judecat în sine fără 
raportări la principiile teoretice 
ale poetului sau la metodologia 
matematicianului în fond de- 
abia aici Basarab Nicolescu se 
așează pe axa tradițional-estetică 
a lui Tudor Vianu și a celor
lalți exegeți barbieni, care pă
trundeau în tărîmul poeziei in 
tovărășia nu doar a cunoștințe
lor speciale sau generale, dar 
mai ales a intuiției critice. Iar 
adevărata noutate a viziunii sale 
vine tocmai din această privire 
intuitiv artistică, neformalizată, 
evidentă în capitolele despre 
cele trei mituri. Ele se constituie 
ca parte întrutotul personală fa
ță de întreaga lucrare. Se ve
rifică aici sensibilitatea autorului 
la poezia lui Ion Barbu dincolo 
de manevrarea comparativă a 
conceptelor; apropierea de vers 
îl obligă să-și restrîngă trimite
rile și aluziile, repet, posibile, 
dar nu totdeauna revelatoare, la 
rigorile matematicii și chiar la 
destăinuirile teoretice ale poe
tului însuși. De altfel, prudent, 
Basarab Nicolescu nu ia asupri
și punctele teoretice exprimate 
de Ion Barbu în articole, pre
fețe și interviuri, ci se mulțu
mește doar a le comenta, uneori 
neutru, alteori cautindu-le jus
tificări, sesizînd poate riscul u- 
nei mai categorice opțiuni.. Un
deva, în capitolul Umanismul 
barbian își motivează pendula
rea : „Desigur, formația mate
matică este doar un punct de 

tă a conducătorilor lor este 
reglementată prin acte nor
mative, totuși, se observă ne
glijarea celor mai elementare 
norme de prevenire a incen
diilor. în peste 80 la sută din 
incendiile produse, cauzele 
s-au datorat neglijențelor. In

cendiul care a mistuit valori 
cifrate la peste 1.000.000 lei la 
Constanța e un caz, recentul 
incendiu de la Fabrica „Izola
torul" București sau de la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului de la Fălticeni, 
unde pagubele se cifrează la 

pornire, o bază solidă de edifi
care. Ea oferă metoda de abor
dare a infinitei complexități ma
teriale și spirituale, și nu sis
temul. Sistemul se construiește 
îmbrățișînd lumea cu întreaga 
vigoare și complexa structurare 
a sensibilității omenești, dar, 
edifieîndu-se pe un fond rigu
ros, nu se va pierde în mean
drele atît de atrăgătoare ale ira
ționalului și absurdului, ale unei 
solitudini devastatoare".

E limpede deci că Basarab 
Nicolescu s-a folosit de întîm- 
plătoareâ suprapunere a unui 
poet și a unui matematician doar 
pentru a sublinia mai profund 
specificul poeziei barbiene și nu 
pentru a demonstra o falsă re
lație : condiționarea poetului de 
către algebrist. Uneori însă la 
lectură domină această impresie. 
E vinovată, cred, formația mate
matică a criticului acționînd ca 
un orgoliu. a

Poate că vreodată cineva va 
scrie despre Ion Barbu uitînd că 
a fost matematician. Nevoia unui 
asemenea act se desprinde chiar 
din cartea despre care vorbim : 
considerațiile cele mai puțin con
vingătoare sînt cele din artico
lele Prologului, adică tocmai 
unde autorul încearcă o acută 
apropiere' a poeziei de geome
trie, mergînd firește pe linia 

matematicianului Dan Barbilian. 
Neconvingătoare pentru că su- 
pralicitînd, aici, posibila interfe
rență a celor două tipuri de 
gîndire, schematizează și dog
matizează concluziile, sărăcind 
capacitatea de sugestie a poeziei. 
Or, asta intră în evidentă con
tradicție cu originalele și des
chisele interpretări ale unor po
eme, la capătul cărora sta des
coperirea motivelor-mituri fun
damentale. Cu alte cuvinte, lu
crarea lui Basarab Nicolescu are 
acest dublu merit : oferă citito
rului sinteza limpede și, cum 
am văzut, modernă a complexu
lui de semnificații concentrate în 
poezia lui Ion Barbu și, în a- 
celași timp, prin Prolog e un 
model de cum nu trebuie scris 
despre poezie, fie ea și a unui 
mare matematician . Limbajul 
matematic și cel poetic sînt com
patibile numai teoretic Qricît am 
vrea să fie altfel. Cu alte cuvin
te, artistul nu poate fi copleșit 
de știință cum, de altfel, prevă- 
zuseră cîțiva raționaliști la mar
ginea secolului trecut, dar stilul 
său este influențat și transportat 
de către știință. In Cosmolo- 
?;ia „Jocului secund“, cu sau 
ară voia autorului, învinge vi

ziunea clădită pe intuiție în fa
ța celei ieșite din confruntarea 
spiritului matematic cu poezia. 
Este esențialul.

LAURENȚIU ULICI 

mai multe milioane lei. a- 
vertizează asupra urmărilor 
grave pe care le au nerespec- 
tarea rigtiroasă a normelor de 
pază contra incendiilor. In 
contextul eforturilor pe care 
le face întregul nostru popor 
in opera sa constructivă, ne
glijența, jocul cu focul, apare 
de o gravă iresponsabilitate. 
De aceea se impun măsuri 
energice ca și sancțiuni 
exemplare celor vinovați de 
aceste situații neper mise. In
spectoratele județene de pre
venire a incendiilor au, prin 
regulamentul lor de funcțio
nare', răspunderi deosebite in 
această direcție și nu ește per
mis, așa cum s-a întîmplat în 
cazul relatat de noi, să treacă 
cu vederea chiar și cele mai 
mărunte nereguli, căci pa
gubele sînt, așa cum s~a 
zut, irecuperabile.

HARALAMB ZINCĂ

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroin, vameș in portul Constanța, moare în condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu fâcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști. Luiza Urseanu, fosta iubită a vameșului, 
este și ea asasinată. în continuare, bănuielile anchetatorilor cad, 
asupra gestionarului Purje de la bufetul „La marinarul vesel", 
cît și asupra unui bătrîn vînzător de ziare.

In sala de radio-telecomunicații, dăinuia o liniște deplină. Ro
man fuma îngîndurat privind fix, orbește, un punct invizibil. 
Oboseala 1 se risipise și primele rapoarte îi redară calmul. Exista 
în planul propus de dînsul și aprobat de comandantul regiunii 
și de D.G.M. un moment-cheie. Așa-numitul Sillone îi va telefona 
lui Leonida Popescu. De unde îi va telefona ? De la un aparat
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particular, de la unul public ? De ori unde ar chema Sillone, 
aparatul se cerea depistat și identificat. Luase toate măsurile 
în vederea atingerii acestui țel, grupa operativă avea la înde- 
mînă exact zece minute. Șase sute de secunde. Tn același răs
timp, băieții urmau să ajungă nu atît la acel telefon necunoscut, 
cît la Sillone. „Vom izbuti oare ? se frămînta Roman. Dacă ne 
scapă Sillone, ne scapă o probă concretă în legătură cu activita
tea bandei... Nu singura și pici ultima, dar totuși o probă...

Gîndindu-se la activitatea baAdei, Roman o găsi organizată in
genios. cu nenumărate sisteme de apărare, dintre care cel mai 
interesant i se păru cel cu numărul de telefon al „maiorului de 
securitate Sturcea" și mărturisit de Leonida Popescu. La între
barea Direcției Regionale a Miliției : „Unde se găsește instalat 
eparatul cu numărul 15.63", cei de la Telefoane răspunseră că 
pe canalul respectiv nu figura un asemenea număr. După evi
dența lor, aparatul cu numărul 15.63, nu fusese încă repartizat 
vreunui solicitant. Răspunsul nu-1 alarmase pe Roman, deși își 
pusese mari speranțe în el. „Drumurile către „maiorul Sturcea" 
nu sînt complet închise. Atent supravegheat, telefonul public de 
unde va vorbi Leonida Popescu va indica un punct pe harta 
orașului... poate chiar adresa interlocutorului său".

(Bine dirijată de către căpitanul Roman, urmărirea se desfă
șoară* pe mai multe planuri. Surpriza însă o oferă, pe neaștep
tate, localul „La marinarul vesel").

Se aprinse un beculeț roșu. „Alo. Constanța, aici Pescărușul... 
Vă raportez de la „Marinarul vesel". La nouă fără un sfert. 
Purje a făcut un drum prin oraș... în locul lui a lăsat-o pe ne- 
vastă-sa... a intrat într-o „Alimentară", de unde a cumpărat șase 
cutii de conserve. „Ce fel de conserve ?“ întrebă Roman învio- 
rîndu-se. „Compot de pere !** i se răspunse... „A pus cutiile într-o 
sacoșă". „A mai trecut pe undeva ?" „Nu, de la „Alimentara" s-a 
înapoiat Ia „Marinarul vesel", „Bine, Pescărușule, continuați su
pravegherea

Ii era cald. Ceru să 1 se aducă o sticlă de apă minerală de la 
?;heață. După ce goli un pahar, se lăsă din nou pradă gîndurilor. 

I era recunoscător colegului de lîngă dînsul, că nu se simțea în 
nici un fel obligat să-i „țină de urît". „Compot de pere ! ! Ciu
dată slăbiciune pentru compoturi își spuse Roman. Lui Miroiu îi 
plăcea compotul de ananas... Lui Purje cel de pere..."

Un raport îi întrerupse firul gîndurilor.
— Alo, „Constanța” Raportează „Pescărușul" I
— Te ascult! răspunse Roman.
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— Acum două minute. Purje a părăsit din nou localul. A luat 
cu dînsul sacoșa cu cele șase cutii de conserve...

— Urmăriți-11. Atenție la sacoșă Vedeți, ce are de gînd să 
facă 1

După cîtva timp, se auzi iarăși glasul „Săgeții" : „A intrat în
tr-o Alimentară, a cumpărat șase cutii de compot... Sillone e 
străin, a vorbit portugheza". „Ce fel de compot ?" se interesă 
Roman. „Nu știu", răspunse ..Săgeata". „Controlați". După cîteva 
minute se primi răspunsul : „Sillone a cumpărat „compot de 
pere I" „în ce le duce ?" „Intr-o sacoșă verde de nylon". „Mul
țumesc"...

2

• Sillone era un bărbat înalt, cu o statură atletică. Purta un 
scampolo albastru mulat pe bustul său vjînjos. Sub nasul drept și 
energic, o mustață neagră și stufoasă îl arăta mai în vîrstă de- 
cît era in realitate... Pe ambele brațe, o mină de artist îi tatuase 
chipurile clasice ale unor sirene. Mergea sigur de dînsul, treeîn- 
du-și sacoșa, în răstimpuri, dintr-o mină într-alta.

Se îndrepta spre piața...
8

...Purje însă mergea cu băgare de seamă. Se oprea, se prefăcea 
că-1 interesează vitrinele magazinelor, dar de fapt controla stra
da, în căutarea unor eventuali urmăritori, se convingea că totul 
e în ordine.

Mergea legănat, iar din cînd în cînd, se uita la sacoșă de par
că ar fi vrut să constate dacă cele șase cutii de conservă se 
mai aflau acolo.

Se îndrepta spre piață...
4

Primul care ajunse în fața frizeriei de sub hotelul „Continen
tal" fa Sillone. Rămase locului uitîndu-se cu un surîs provocă- 
tor după femei.

Purje trecu prin dreptul lui Sillone ca și cum nici măcar nu 
l-ar fi zărit. Marinarul străin îl urmări, dar nu se duse după 
dînsul decît numai atunci cînd îl văzu căutînd la dreapta, spre 
tarabele de fructe din piață.

...„Purje a ajuns în piață", raportă Săgeata.

..„ Sillone a ajuns în piață", raportă și Pescărușul.
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Purje se oprise în dreptul unei tarabe cu piersici mari cît o 
minge de tenis. Puse sacoșa în stingă sa, pe tarabă. începu să a- 
leagă fructele mari și coapte.

Sillone se opri lîngă dînsul. își puse și el sacoșa pe tarabă lîn
gă aceea a gestionarului. Cei doi nu se priviră, nu schimbară în
tre ei nici un cuvînt. Lui Purje i șe cîntăriră fructele. In loc să 
apuce însă sacoșa sa, o apucă pe a lui Sillone. Negustorul îi răs
turnă fructele cîntărite în sacoșă, peste cutiile de conserve. Ma
rinarul observase schimbarea, dar nu se gîndi să protesteze.

Deodată lui Sillone nu-i mal plăcu marfa negustorului acela și 
se depărtă cu sacoșa lui Purje, în timp' ce. acosta se căuta prin 
buzunare după niscaiva mărunțiș.

...„Au schimbat între ei sacoșele", raportă Pescărușul.

...„Au schimbat între ei sacoșele", raportă și Săgeata.
„Treceți la aplicarea planului, ordonă Roman. Purje nu tre

buie să știe de Sillone...
5

Marinarul mustăcios intră în birou cu un aer șăgalnic. Părea 
amuzat de ceea ce i se întîmplase. Ținea sacoșa în mînă ca și 
cum ar fi vrut să se mîndrească de faptul că izbutise să cum
pere cele șase cutii cu compot de pere. Se opri la oarecare dis
tanță de biroul lui.

Cuvintele fură rostite în românește. Mustața neagră a marina
rului nu mai „zîmbi". înțelesese cuvintele sau începuse să intu
iască un naufragiu iminent.

— Ce faceți ? sări sincer speriat marinarul.
—- Vrem să constatăm și noi calitatea compotului, răspunse Ro

man vesel.
în cîteva secunde. Rășcanu deschise cutia. Căpitanul se uita fix 

în ochii marinarului.
— Domnule Gomez, s-ar zice că ați cumpărat nu compot, cl 

praf de pere ? 1.
Marinarul începu să se bîlbîie.
— Le-am... cumpărat...
— Deschide și celelalte cutii!
Rășcanu luă ușurel sacoșa din mîna marinarului, năucit de ac

țiunea neașteptată a ofițerului de miliție. Toate cutiile conțineau , 
aceeași pulbere fină, ca pudra.

(Pus în fața probelor, Gomez recunoaște că face parte dintr-o 
organizație internațională de contrabandă).

(VA URMA)
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MIJLOACE DE TRANSPORT 
HiPERSONICE

Prof. dr. Ing. A. Petro

Desigur este foarte greu de prevăzut 
cum se vor prezenta mijloacele de transport 
în viitorul îndepărtat. Pentru proiectarea și 
realizarea unui avion de maie viteză sînt 
necesati mulfi ani de studiu, iar pentru ca 
această realizare să fie atît de sigură incit 
să poată fi introdusă în transportul public, 
face ca să mai fie necesară încă lungi expe
rimentări. Ceea ce se poate afirma cu certi
tudine este că deocamdată utilizarea avioa
nelor hipersonice ca mijloace de transport 
privesc încă un viitor destul de îndepărtat.

Realizările foarte importante în domeniul 
zborurilor cosmice au permis soluționarea 
multor probleme extrem de grele și au lăr
git mult cunoștințele noastre în acest do
meniu.

Problema poate cea mai grea în realiza
rea unui vehicul hipersonic este problema 
temperaturii. Valorile atinse de temperatu
ră cresc foarte repede cu viteza. Astfel în 
fața suprafeței portante a unui asemenea 
vehicul, la o viteza de 8 ori viteza sunetului 
această temperatură poate fi de cca 2 500° C 
pentru ca pentru o viteza de 20 de ori cea a 
sunetului această temperatură să crească de 
10 ori, atingînd astfel 25 000° C. Din fericire 
există multe pierderi care reduc această tem
peratură în ultimul caz pînă la 10000° C 
prin punerea în vibrație a moleculelor de 
aer, prin disocierea acestora, prin forma
rea de oxizi de azot și prin ionizare. De a- 
semenea, o parte mare de căldură se pier
de prin radiație, căldură care este propor
țională cu puterea a patra a temperaturii 
absolute a corpului considerat. In acest 
mod, dacă situația de zbor reprezintă o si
tuație de regim, temperatura devine sta
ționară, la o valoare care însă rămîne totuși 
prea mare pentru condițiile tehnice actuale.

Dificultățile tehnice sînt însă departe de 
a descuraja studiul în vederea realizării u- 
nor asemenea nave hipersonice.

Întreprinderile „Lockheed" au de exemplu 
în studiu mai multe asemenea avioane. Ast
fel încă din anul trecut s-a studiat un avion 
statoreactor capabil de a zbura cu o viteză 
de peste 5 ori viteza sunetului la o înălțime 
cuprinsă între 5 și 30000 m. Diferitele 
studii executate aici au permis definirea u- 
nor avioane de greutăți cuprinse între 72 și 
450 tone capabile să zboare la o viteză cu
prinsă intre 6 și de 14 ori viteza sunetului, 
utdizmd pentru aceasta diferite tipuri de 
combustibil. Una din aceste variante pre
conizează utilizarea de hidrogen lichid.

Întreprinderile „Convair" au ajuns la con
cluzia că soluția cea mai promițătoare este 
un avion dublu-delta cu o suprafață portan
tă confundîndu-se cu fuselajul, transportînd 
200 pasageri la o distanță de 9 300 km cu 
o viteză de 6 ori viteza sunetului. Greutatea 
la decolare ar fi de circa 226 tone, lungimea 
de peste 100 metri, anvergura de 30 metri 
iar înălțimea de 25 m. Împingerea la deco
lare, realizată de turbo-statoreactoare cu 
hidrogen Jichid ar fi de*161 000 kg. Rezer- 
voarele de hidrogen ar fi suple, așezate în 
fuselaj cu o izolație de heliu. Una din pro
blemele dificile in exploatare rămîne insă 
zgomotul la decolare.

Studiile efectuate la „Douglas Aircraft** 
s-au fixat, de asemenea, la o viteză de 6 ori 
viteza sunetului, problema cea mai grea de 
realizat rămînînd problema structurii de re
zistență, luînd în considerare pe de o parte 
efectul temperaturii și pe de altă parte peri
colul de incendiu provocat de utilizarea 
hidrogenului, care se pare totuși că va fi 
combustibilul utilizat.

Un avion de transport hipersonic gata 
pentru a fi utilizat pe liniile aeriene, nu va 

v 'vare însă mai devreme de 15—20 de ani 
de acum înainte. După realizarea unui ase
menea avion rămîne încă a se face lungi 
verificări experimentale, care desigur vor fi 
atît de constisitoare încît aspectul comercial 
va trebui foarte bine justificat. Este și în 
această situație același impas care a întîr- 
ziat atît de mult punerea la punct a avioa
nelor de transport supersonice.

ERA AUTOMOBILULUI
ABIA ÎNCEPE...

Conf. Ing. Petru Sonea

La o expozifie industrială organizată 
cu cîțiva ani in urmă la Berlin s-a pre
zentat macheta unei instalații automate 
de conducere a automobilului. Macheta 
prezenta la scară redusă situația existentă 
la o încrucișare între două bulevarde. La 
un moment dat un automobil fără condu
cător s-a apropiat cu viteză mare de in
tersecție, dar culoarea semaforului s-a 
schimbat pe galben apoi pe roșu. Auto
mobilul a frînat și s-a oprit la intersec
ție în mod reglementar. La schimbarea 
culorii semaforului din nou în verde, au
tomobilul și-a reluat cursa. Experiențe si
milare au fost făcute cu obstacole fixe 
sau mobile pe care automobilul cu con
ducere automată le-a ocolit, a micșorat 
viteza sau s-a oprit. întregul traseu a 
fost controlat de o instalație de televi
ziune cu circuit închis. In principiu o ast
fel de instalație automată de conducere 
are drept scop să preia conducerea tutu
ror autovehiculelor care intră într-o in
tersecție de mare circulație și a le dirija 
de la o stație centrală cu scopul de a se 
evita orice greșeală din partea conducăto
rilor, greșeală care ar conduce la acci
dente, strangulări de circulație, blocări de 
șosele prin supraaglomerări locale etc.

După trecerea prin aceste locuri, să le 
spunem de mare trafic, conducătorul poa
te redeveni stăpîn pe volanul automobilu
lui său.

înmulțirea considerabilă a automobile
lor în epoca noastră cere o disciplină de 
circulație desăvîrșită care nu poate fi în
deplinită decît prin automatizarea procesu
lui. Desigur că această automatizare re
clamă instalații corespunzătoare de sem
nalizare codificată. între automobil și sta
ția centrală, iar pe de altă parte, echi
parea automobilelor cu servomecanisme 
care să traducă semnalul primit de la sta
ția centrală, în comandă îndreptată 
prompt asupra direcției, frînei, vitezei și 
accelerației etc.

Elementele intermediare între semnalnl 
stației centrale și servomecanism sînt e- 
lectronîce iar complexitatea lor depinde 
de mulțimea comenzilor pe care trebuie să 
le execute. Instalate pe automobil ele
mentele de comandă și servomecanismele 
complică și scumpesc automobilul, de a- 
ceea răspîndirea metodei este legată și 
de factori economici.

Pe de altă parte electronica a revolu
ționat chiar unele elemente clasice care 
intrau în construcția automobilului cum 
sînt sistemele de aprindere, avansul elee- 

tronic, relee electronice regulatoare, 
schimbător de fază fotoelectrit pentru 
securitatea circulației în timpul nopții, 
precum și unele aparate de bord.

Construcția motoarelor cu electro-a- 
prindere de mare turație este puternic in
fluențată de existența unui sistem electro
nic de aprindere. Se știe că la motoare de 
mare turație sistemul actual de aprin
dere cu bobină de înaltă tensiune limi
tează turația, deoarece bobina are o anu
mită constantă de timp și ca urmare nu
mărul de seîntei posibile, pe secundă, este 
limitat. De aceea, sistemul actual de a- 
prindere cu o bobină, la un motor cu 
4 cilindrii, nu depășește în general 6 000 
vat/min. La motoarele de mare turație 
care depășesc 10 000 vat/min. sistemul ac
tual de aprindere cu una sau mai multe
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bobine, na se mai poate aplica, iar pen
tru rezolvarea problemei se recurge la 
sistemul de aprindere electronic. Motoa
rele rotative, care au început să se a- 
plice la automobile, vor.fiolosi pe larg sis
temele electronice de aprindere, iar în 
etapa actuală constructorii au la dispo
ziție mai multe variante experimentate 
cu rezultate bune.

Desigur că cele expuse se referă la 
automobilul clasic, cu motor termic, dar 
în viitor cînd se va ajunge să se con
struiască pe scară industrială electro- 
automobilul, electronica va avea un rol 
și mai important. Ideea electroautomobi- 
lului există de multă vreme în concepția 
constructorilor și în esență ea constă în 
folosirea unor proprietăți remarcabile ale 
motoarelor electrice comparativ cu mo
toarele termice, dintre care cele mai im
portante sînt: pornire în sarcină, ex
ploatare fără zgomot și fără fum, durata 
în serviciu considerabil mai mică, ex
ploatare identică în timp de vară sau de 
iarnă, întreținere ușoară, posibilități co
mode de automatizare, simplitatea con
strucției, lipsa elementelor intermediare 
la tensiunea cuplului etc.

SALVATORUL CIRCULA
ȚIEI: CIBERNETICA

Ing. loan Tânăsuicâ

Pentru prima dată în lume cibernetica 
și-a găsit aplicații în domeniul transportu
rilor în mod special la calea ferată. Pri
mul model matematic a fost cel de opti
mizarea transporturilor folosind elementul 
de programare lineară. Există chiar o me
todă de programare denumită : „Problema 
transporturilor". Cele mai' importante teme 
pe care cibernetica le ridică, de pildă, la 
calea ferată sînt: automatizarea trierii va
goanelor, dispecerul automat și mecanicul 
automat. Acestea constituie doar elemente 
constructive ajutătoare oare cer însă elabo-

ANCHETĂ PE TEME ȘTIINȚIFICE
rarea unor modele matematice ce trebuie 
să cuprindă toți parametrii care concură 
la realizarea transporturilor. Astfel de mo
dele și algoritmi s-au elaborat pentru diri
jarea vagoanelor goale, întocmirea planului 
do formare al trenurilor, calculul debitului 
căii ferate, iar în domeniul transporturilor 
rutiere, navale și aeriene s-a realizat calcu
lul debitului pentru șosele, căile navigabile 
și pistele de decolare și aterizare. S-au în
tocmit, de asemenea, modele pentru reali
zarea graficului de circulație; cu ajutorul 
calculatoarelor, acesta a fost practic întoc
mit la căile ferate engleze într-o săptămînă 
și 30 de ore cu numai doi lucrători, în

Transporturile — volumul și 
aria lor, nivelul tehnic și diversi
tatea lor — au constituit dintot- 
deauna, și azi mai mult decit ori- 
cînd, un domeniu de activitate și 
creație umană cu un caracter sin
tetic reprezentativ pentru toate 
celelalte, reflectînd „sui-generis“ 
evoluția producției materiale, 
creșterea diversității ei, adîncirea 
diviziunii muncii locale, naționale 
și internaționale, specializarea și 
cooperarea economică, evoluția 
tot mai complexă a circulației și 
schimburilor de bunuri materiale 
și de persoane.

Pe planșetele proiectanților se 
„nasc“ meru noi idei, noi proiecte 
menite a oferi oamenilor mijloace
le de transport tot mai potrivite

ȘETELE PROIECTANȚILOR
timp ce manual ar fi fost necesar pentru 
aceleași operații 2 000 de ore și 5 lucrători.

O altă realizare a ciberneticii în trans
porturi o constituie informarea călătorilor 
cu privire la circulația diferitelor vehicule 
(trenuri, avioane, vapoare, autobuze), a 
locurilor disponibile, a costului pentru 
transportul respectiv și chiar pentru rezer
varea locurilor. Dacă un călător, de pildă, 
dorește să plece cu un anumit mijloc de 
transport într-o destinație X, el se prezintă 
în fața automatului urmînd un dialog in
formațional de mare precizie cu acesta. 
Mai întîi călătorul apasă pe un buton, iar 
automatul îi prezintă traseul, mijloacele 
care sînt disponibile, ora plecării și sosirii, 
costul și locurile existente. Și astfel calcu
latorul este lăsat să aleagă ceea ce-i con
vine mai mult călătorului primind contra- 
costul biletului de călătorie.

Cibernetica a atins un asemenea stadiu 
în transporturi încît operatorul de la re
gulatorul de circulație, impegatul de miș
care, acarii, mecanicul de locomotivă,, pilo
tul avioanelor și timonierul* pot fi înlocuiți 
printr-un automat robot care va conduce 
vehiculul respectiv — locomotivă, avion 
sau vapor — rămînînd însă ca omul să 
supravegheze și să facă corecțiile necesare.

La ora actuală e posibilă, de asemenea, 
orientarea navelor aeriene, fluviale și ma
ritime cu ajutorul unor radio-faruri care 
permit navigația și în condiții de vizibili
tate redusă sau pe vreme de furtună.

Pentru realizarea optimă și totală a cir
culației aeriene peste Atlantic în următorii 
zece ani vor apare cu rol de „agenți de 
circulație" sateliții artificiali.

AVIAȚIa fără aerodrom

Dr. ing. Const. Sabin loan

In vara anului trecut, două prestigioase 
manifestări aviatice (al XXVII-Iea „salon 
internațional al aeronauticii ți spațiului 

cosmic" de la Paris și grandioasa paradă 
aeriană ce s-a desfășurat pe aeroportul 
moscovit Domodedovo) au scos pregnant 
în evidență marile succese obținute de oa
menii de știință, inventatorii și inginerii 
care lucrează cu pasiune pentru crearea și 
dezvoltarea rapidă a „aviației fără aero
drom".

In domeniul elicopterelor, progresele ra
pide înregistrate în ultimii ani se datoresc 
utilizării unor puternice turbomotoare cu 
gaze pentru acționarea rotorului, adoptării 
unor soluții constructive îndrăznețe pentru 
simplificarea radicală a rotoarelor elicop
terelor („rotorul semirigid0, „rotorul rigid", 
noi „rotoare cu reacție" etc.) și îmbunătă-

realizării perpetue a complexului 
deziderat al „sistemului circulator 
al lumii": tot mai repede, tot mai 
mult, tot mai ieftin, tot mai cu
prinzător.

Se proiectează trenuri cu viteze 
de avion, monoraiuri, vehicule 
care nu au nevoie de drumuri, 
uriașe nave aeriene, sisteme de 
circulație automatizate, gigantice 
nave submarine etc.

Continuînd suita de anchete 
menite a oferi cititorilor noștri 
citeva date de prim ordin cu pri
vire la drumurile științei și teh
nicii contemporane, publicăm as
tăzi citeva opinii ale unor specia
liști români despre evoluția mij
loacelor de transport contempo
rane.

țirilor aduse formei aerodinamice a fuse- 
lajului.

Totodată, prin înzestrarea unor elicop
tere cu sisteme auxiliare de suștentație 
(mici aripi fixe) și de propulsie (turbo
reactoare) au fost create noile „elicoptere 
combinate" ale căror performanțe sînt net 
superioare celor realizate de elicopterele 
„clasice". •

Mari speranțe își pun constructorii în 
proiectele viitoarelor elicoptere cu reacție 
„fără compresor", ale căror rotoare vor fi 
alimentate direct, cu gaze „calde" sau 
„reci" de niște turboreactoare cu dublu 
flux. De exemplu uriașa „macara aeriană" 
Bdlkow „Bo 70", a cărui rotor de tip „Hei
delberg" va avea un diametru de 45 
metri I... și va funcționa cu „gaze reci", 
deși nu va cîntări decît 28 tone, va pptea 
transporta sarcini voluminoase de 40—50 
tone I

în domeniul convertoplanurilor originale 
aeronave care în zbor se pot transforma 
(converti) dintr-un fel de elicopter în 
avioane obișnuite (la decolare) și in
vers (la aterizare), aripa pivotantă 
prevăzută cu puternice turbopropul
soare s-a dovedit a fi singura sche
mă constructivă viabilă. Deși chiar unii 
specialiști ai „aviației fără aerodrom" con
siderau că este iluzorie și mult prea com
plicată construirea unui astfel de conver- 
toplan, prin excelenta sa stabilitate la 
punct fix, ca și prin precizia și rapiditatea 
cu care execută zborurile de tranziție, de 
la zborul vertical la cel orizontal, apara
tul experimental L.T.V. „X.C.-142 A" a de
monstrat că este unul dintre cele mai reu
șite avioane D.A'.V. cu elice.

Dintre numeroasele proiecte de converti- 
zare mai merită să fie menționate cele cu 
o „elice intubate pivotante" (montate la 
extremitățile aripilor și ale ampenajului 
orizontal) cele cu „rotoare excamotabile" 
în aripi sau deasupra fuselajului și cele cu 
rotor tripal care se poate imobiliza în 
timpul zborului, transrormîndu-se într-o 
aripă de avion în săgeată I

Desigur că marile complicații construc
tive specifice convertoplanelor, performan
țele reduse, pilotajul dificil și stabilitatea 
nesatisfăcătoare în anumite faze ale zbo
rului de tranzație au determinat pe unii 
oonstroetori da avioane D.A.V. și D.AJ. ai 

renunțe la „sustentația aerodinamică" obiș
nuită (cu ajutorul aripilor, rotoarelor sau 
elicelor) și să recurgă, cu multă îndrăz
neală la... „sustentația prin jeturi", reali
zată prin dirijarea în jos a jeturilor reac
tive ale unor turboreactoare speciale. Ast
fel s-au deschis largi perspective în vede
rea construirii unor avioane D.A.V. sau 
D.A.S. supersonice I

In viitor, prin perfecționarea continuă a 
turboreactoarelor și prin crearea unor sis
teme de stabilizare comandate de piloți 
automați, vor putea fi construite nu numai 
avioane supersonice cu decoltare verticală, 
ci și „avioane hipersonice fără aripi" !...

Inventivitatea și fantezia constructorilor 

de avioane ne rezervă, fără îndoială și alte 
mari surprize în anii viitori. Nu este exclus 
ca dintre toate tipurile de aeronave capa
bile să decoleze și să aterizeze vertical, cea 
mai bună să se dovedească a fi „erodina 
lenticulară", ciudata „farfurie zburătoare" 
inventată de celebrul nostru compatriot, 
inginerul Henry Coandă I

TROTUARELE MOBILE

Ing. C. loneicu

Orașele mari dispun de o circulație din 
ce în ce mai aglomerată ceea ce pentru 
viața lor, cotidiană, înseamnă foarte multe 
gîtuiri. Iată pentru ce descongestionarea 
măcar a unor străzi constituie o preocupare 
permanentă a specialiștilor în urbanistică 
și mijloace de transport. Aceștia au găsit ca 
foarte adecvat scopului transportul în flux 
continuu cu ajutorul benzilor rulante, a 
trotuarelor mobile. Printre ele se numără 
două tipuri de bază ; este vorba de trans
portorul cu bandă și transportorul cu că
rucioare. Banda transportoare dispune 
de un terasament care este în a- 
celași timp atît organ de tracțiune cît și 
vehicul și care se sprijină pe un sistem de 
role așezate la o anumită distanță unele de 
altele; pentru că oamenii trebuie să aibă 
teren „solid" sub picioare banda este din 
oțel și acoperită pe ambele părți cu cauciuc. 
In Uniunea Sovietică, de exemplu, a fost 
experimentat un model de trotuar mobil în 
care rolele ce susțin banda sînt așezate u- 
nele lîngă altele. Aceasta dă posibilitatea 
de a folosi o bandă obișnuită cu o grosime 
de 19 mm creînd în același timp călătorului 
impresia că se află pe un teren solid. Mai 
sînt și proiecte cînd rolele sînt înlocuite cu 
table de oțel foarte fin șlefuit. Aceste tipuri 
însă au dezavantajul unei frecări prin alune
care mult mai mare, care produce o uzură 
rapidă. Folosirea însă a unor plăci rezisten
te la frecare pot înlocui cu succes rolele.

Spre deosebire de transportorul cu bandă, 
transportorul mobil dispune de o suită de 
cărucioare care de fel compun banda : ele 
sînt situate aproape unele de altele și for
mează un tren fără sfîrșit care circulă neîn
trerupt.

Un astfel de trotuar va dispune de o vi
teză nu mai mică de 20 km/oră. In proiec
tele modeme însă se realizează o viteză care 
nu depășește 45—60 m/minut ceea be în
seamnă aproximativ 4 km/oră, adică vi
teza normală a unui pieton.

In legătură cu străzile mobile există de
altfel foarte multe proiecte în străinătate. 
Specialiștii elvețieni de pildă au propus 
construirea sub străzile Zurichului a unor 
trotuare mobile capabile să se miște în am
bele sensuri. Pentru călători, la intersecții 
și în fața marilor magazine sînt prevăzuta 
intrări și ieșiri speciale de pe benzi.

Un proiect interesant au prezentat și en
glezii. Este vorba de construirea unei străzi 
în trei nivele. Primul este destinat ca stra
dă propriu-zisă pentru transportul obișnuit. 
Din acest punct pasagerii, folosind trans
portoare înclinate urcă la nivelul nr. 2, cel 
al magazinelor și pietonilor. De abia la cel 
de al 3-lea nivel se află trotuarul mobil 
deasupra căruia este prevăzut un acoperiș 
din sticlă ușoară sau dintr-o masă plastică 
transparentă.

Printre multiple proiecte existente la ora 
actuală în lume proiectul american „Karve- 
yer" prevăzut cu cabine mobile este consi
derat foarte practic. Pasagerul intră pe un 
peron original, peron ce se mișcă cu 
2,4 km/oră. Cu aceeași viteză, alături de a- 
cesta se află în „mers" și cabinele fixate pe 
banda transportorului. Pasagerii pot intra și 
ieși în liniște din cabină pe toată lungimea 
peronului. In clipa cînd cabina atinge punc
tul terminus al peronului ușile se închid 
automat și în cîteva secunde vagonul care 
se desprinde capătă o viteză de 24 km/oră 
viteză cu care se mișcă și banda transpor
toare principală. Cînd stația imediat urmă
toare se apropie, banda transmite cabinei 
aflate pe role mișcarea necesară pentru în
cetinire pînă ce aceasta ajunge la viteza de 
mișcare a peronului. în sfîrșit cînd cabina 
trece pe banda lentă ușile se deschid. Apoi 
ciclul începe din nou.

Un proiect de benzi rulante este prevă
zut și în țara noastră pentru peroanele din 
marile gări. Cu ajutorul lor trenurile nu vor 
mai opri ci își vor micșora doar viteza, la 
viteza benzii-peron ceea ce dă posibilitatea 
pasagerilor să se urce în vagoane în „mod 
obișnuit".

BARIERA SUPERSONICĂ.. 
CIVILĂ

Conf. dr. FI. Zâgânescu

Plnă în prezent nici un avion comer
cial nu a fost încă realizat pentru vi
teze ce depășesc viteza sunetului; doar 
avioanele militare depășesc de două ori 
acest barem. Dificultățile numeroase 
ivite în calea acestui proiect sînt însă 
pe cale de a fi învinse. Protagoniștii a- 
păruți pe scena mondială a aviației sînt 
„Concorde", „Boeing" și „TU-144".

Mult comentatul și aventurosul „Con
corde" a fost pentru prima oară acce
sibil publicului la salonul oficial inter
național al aeronatuticii și spațiului de 
pe aeroportul Le Bourget din Paris de 
anul trecut. El a fost prezentat cu a- 
ceastă ocazie, în mărime naturală dar 
în... machetă. Coproducție franco-brita- 
nică, „Concorde" va fi însă experimen
tat anul acesta, urmînd ca în 1970 să 
fie „capabil" pentru transportul primi
lor pasageri.

Intercontinentala distanță Paris — 
New York nu va mai fi străbătută în 
6 ore, ci numai în 3 ore și 20 de mi
nute. Și acum o curiozitate geografică: 
dacă nava aeriană va avea ruta spre 
vest, în orele locale, ea va sosi la punc
tul final cu trei ore... înainte de a fi 
decolat.

Capacitatea coproducției aeriene 
franco-britanice este de 136 de pasa
geri, care vor fi transportați în cele 
mai optime condiții, cu o viteză de 
2 335 km/oră. Parametrii de care dis
pune vor face din „Concorde" o reali
zare aviatică remarcabilă; el are aripa 
„delta gotic", patru motoare turboreac
toare BS Olympus 593-B de peste 15 000 
kgf., tracțiune cu difuzoare reglabile, 
17 rezervoare conținind aproape 10 000 
litri de carburanți și o greutate totală 
de 148 de tone.

Concurentul imediat al lui „Con
corde" este Boeing-2 707 care constituie 
răspunsul prompt al specialiștilor ame
ricani. Ieșit învingător recent din com
petiția cu „Lockheed L-2 000 707 D“, 
proiectul „S.S.T. Boeing" dispune de o 
geometrie variabilă a aripii, și va putea 
transporta in 1970 cca. 300 de pasageri 
cu 2 900 km/oră. Cît privește „TU-144**, 
acesta va avea primul său zbor în 1969 
iar livrările pentru beneficiari se vor 
face pînă in 1974.

încălzirea aerodinamică, ozonul 
radiațiile constituie trei mari inconveni
ente ale zborului supersonic. La altitu
dinile la care zboară avioanele super
sonice, ozonul se găsește in cantități 
mult mai mari decit capacitatea de re
zistență a organismului. Dar ozonul 
fiind un gaz instabil, care sub influența 
căldurii se transformă in oxigen, in
toxicația provocată de el poate fi evi
tată; compresoarele care furnizează 
aerul in cabină funcționează la 300 ° C, 
iar filtrele catalitice din instalația de 
ventilație vor reține și cele mai neîn
semnate cantități de ozon din aer.

Cel mai mare pericol insă in timpul 
zborurilor la altitudini ce depășesc 
20 km tl vor constitui razele cosmice și 
fluxurile de protoni, de mare intensi
tate care apar o dată cu erupțiile so
lare. Iată de ce la construcția cabinei 
și a ferestrelor vor trebui utilizate ma
teriale speciale pentru nrotecția împo
triva radiațiilor.

„Concorde", „Boeing", „TU-144" etc. 
au străbătut toate aceste „bariere". 
Vom zbura tn curlnd cu mai mult de
alt viteza sunetului.
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HĂRNICiA Șl PRICEPEREA POT ECHILIBRA BALANȚA FURAJERĂ

S-ar putea crede că Intr-un 
județ ca Brașov, gospodarii 
nu-și pun problema asigurării 
furajelor pentru animale. 
Pentru că, dacă cooperativele 
agricole posedă pe lingă tri- 
foliene — in mare parte re
coltate — și 44 984 hectare 
finețe naturale (după evidența 
locală doar 39 108 hectare ?!) 
pină la sfîrșitul săptăminii 
trecute cosașii intraseră doar 
pe 12 615 hectare. E drept, 
ctteva unități: coperativele a- 
gricole din Hârman, Hăichiu, 
Sînpetru, Stupini. Bod, Cris
tian și Ghimbav au cosit toată 
flneața. Cei cu suprafețe mici 
de finețe, cu posibilități redu
se de asigurarea furajelor, au 
mobilizat toate forțele de care 
dispun și au cosit iarba. In 
această situație sînt coopera
torii din Hârinan. Ghimbav și 
ceilalți despre care spuneam 
că au terminat de recoltat, 
dar care nu au decît cite 
24 pină la 300 hectare de 
fînețe. In schimb, în unități 
cum sînt cooperativele agri
cole din Purcăreni, cu 1600 
hectare de fînețe, Felmer cu 
703 hectare, Calbor 972 hec
tare, Tărlungeni 1 252 hec
tare, Zărnești 1900 hectare, 
Dumbrăvița cu 1 500 de hec
tare — ca să cităm doar 
cîte.va — domnește „pacea și 
liniștea**. Oamenii, învățați 
dlntotdeauna cu abundență de 
furaje, nu pun preț pe zilele

care trec (degeaba), Iar faptul 
că iarba din fînețe a ajuns la 
maturitate nu constituie un 
motiv de alertă. „E fîn 
destul !a — se susține aiqi. Și 
tot în liniște, direcția agri
colă și uniunea județeană a 
cooperativelor agricole con
semnează faptul că la 4 iulie 
la Daci se recoltase doar opt 
hectare din 778, tot 8 hectare

Luată separat situația ar 
părea că nu poartă în ea im
perative majore — pini la 5 
iulie a fost recoltată aproape 
întreaga suprafață de trifo- 
liene și 30 la sută din supra
fața de fînețe naturale. Tre
buie reținut însă că în ulti
mele două săptămîni forțele 
cooperativelor agricole nu au 
fost solicitate de nici o altă

9lt putea sâ dureze însă și 
pînă la sfîrșitul lunii.

De mai puțină atenție se 
bucură și realizarea frunza
relor planificate. Pînă acum, 
s-au făcut doar 300 de tone. 
Specialiștii de la direcția 
gricolă județeană susțin 
tinerii, avînd în acest sens 
larg teren de activitate, 
acordă unităților sprijinul 
care-1 așteptau. Comitetul 

susține con- 
am recoltat

a- 
că 
un 
nu 
pe 
ju-

dețean U.T.C. 
trariul. „Noi 
circa 200 de tone de frun
ze. Aproape peste tot însă 
— ne explică tovarășul Bo- 
bocea Ion, șeful secției orga-

ACORD FORMAL ÎNTRE
INTENȚII . Șl REALITA TE

și la Drăușeni din 320, la Pur- 
căreni 100 hectare din 1 600, 
la Racoș 70 din 700, la Zăr
nești 185, la Dopca 45 de hec
tare, la Calbor 50 de hectare 
și 30 de hectare la Felmer. De 
altfel, 42 din cele 72 de 
cooperative ale județului nu 
ajunseseră, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, să strîngă iarba 
nici de pe jumătate din su
prafețele de finețe ce le dețin.

Zi si noapte pe terenurile amenajate pentru irigat, ploaia artificială 
este neîntreruptă

lucrare importantă. Cu ce ritm 
se va lucra de acum cînd 
oamenii vor fi solicitați și la 
recoltatul orzului și griului ?

Există într-adevăr fîn destul 
în județul Brașov ? Că nu 
:iexistă o confirmă însăși ho- 
tărîrea luată aici de a se cul
tiva în cultură dublă, în 
scopul echilibrării balanței 
furajere a peste 12 500 hec
tare și strîngerea a 10 500 tone 
de frunze. Dar, pînă acum, 
în județ nu au fost însămîn- 
țate nici o sută de hectare cu 
culturi duble. Vor urma după 
grîu și orz, a căror recoltare

nizatorice — ne lovim de 
lipsa de interes a conducăto
rilor cooperativelor agricole 
pentru strîngerea frunzelor. 
Există părerea că nu prea ar 
trebui frunze și această părere 

pomi chiar de la tovarășii 
la direcția agricolă. Abia 
cîteva zile au început să 

„agite“ spiritele pentru că 
fost criticați într-o plenară 
Comitetului județean de

partid14.
Tinerii din Racoș au colec

tat 5 tone de frunze, cei din 
Apața 4 tone și jumătate ; la 
Ormeniși și Sîmbâta de Jos

ar 
de 
de 
se 
au

EXPOZIȚIA „TEHNICA SE ÎNSUȘEȘTE 

ÎNCĂ ÎN ANII DE ȘCOALĂ"

PROMOȚIILE
//BRĂȚĂRII DE AUR"

de Mihai
Spona • vorbă veche cum că 

meseria omului e adevărată 
brățară de aur. și oare nu în
tâlnim la tot pasul în țară, acom
paniind parcă asemenea minu
nat adagiu al înțelepciunii po
porului nostru, o mulțime _ de 
dovezi ale hărniciei, ale spiritu
lui inventiv, ale temeiniciei cu 
care tânăra generație se stră
duiește să preia ștafeta măies
triei de la veteranii uzinelor, 
fabricilor și laboratoarelor? 
Reunite într-o expoziție de 
sfîrșit de an școlar a liceelor 
industriale și a școlilor pro
fesionale șl tehnice, am întâl
nit zilele acestea un mănunchi 
dintre cele mai grăitoare roade 
ale iscusinței tehnice, ale recep
tivității la nou, pe care le do
vedesc din plin cei peste trei 
sute de mii de tineri cuprinși 
în aria învățămîntului de acest 
profil.

De la harta orientativă, îm
belșugată cu beculețe multico
lore Indicînd diferitele profile 
și grade ale școlilor tehnice, 
pînă la miile de exponate gene
ros și cu gust etalate în pavi
lionul C al complexului din 
Piața Scînteii, expoziția -ț în 
ansamblul . ei — m-a uimit și 
m-a fermecat, m-a convins mai 
puternic decît orice altceva că 
nona fază calitativă în care pă
șește producția materială a țării 
noastre își pregătește de pe 
acum marii performeri ai teh
nicității, ai execuției ireproșa
bile, ai celor mai avansate agre
gate șl tehnologii. Condus cu 
amabilitate de simpaticii ghizi 
— autori ai exponatelor — faci 
cunoștință, aici, cu o împletire 
continuă de ramuri ale eco
nomiei țării — de la artizanat 
șî industria ușoară, la electro
nică și construcția de mașini. 
Explicațiile detaliate și compe
tente pe care le primești au 
numai un aport obiectiv. Vi
branta realitate a expoziției tră- 
i-ste în ființa fiecărei mașini, a 
fiecărui aparat, a fiecărui ele
ment de mobilier, a fiecărui o- 
bîect de îmbrăcăminte. în ma
rele șirag al exponatelor am vă
zut încrustate sute de ore de 
studiu, am văzut îndrumarea 
continuă a minunaților dascăli și 
maiștri, am văzut străduința de 
a găsi soluții inedite ori de a 
atinge limitele calitative ale ire- 
nroșabilitătiî.

Te impresionează, într-o ase
menea constelație, atât amploa
rea preocupărilor celor ce-și în- 
sușe-c acum noile meserii (ori 
pe cele tradiționale, ale bresle
lor de odinioară) cît mai ales 
finalitatea constantă spre care 
converg în întregime eforturile 
acestei înalte scoli a producției 
moderne de bunuri, care este 
învătămîntul mediu de specia
litate. profesional și tehnic. Ex
poziția e o amplă carte de vi
rilă a unei generații. încerci an

Nequlescu
adevărat sentiment de mîndrie 
pentru preocupările, pentru pri
ceperea, pentru seriozitatea mi
ilor de expozanți, ale tuturor 
colegilor lor. Șl-a dat aici în
tâlnire un minunat detașament 
de viitori constructori ai socia
lismului. Un ușor declic al fan
teziei — și îi Și vezi ia locurile 
lor de munca, peste un an, 
peste doi. peste atâția și atâția 
ani — cind prin munca lor, prin 
pasiunea pentru meseria aleasă, 
vor spori tot mai mult bogăția 
patriei, prestigiuk economiei 
noastre naționale. Mesajul lor 
de iscusință și îndemînare sca
pără cu atâta vigoare și temei
nicie, incit nu o singură dată 
ai impresia că nici nu te afli 
într-o constelație a obiectelor 
lucrate de începători. Ceea c® 
la expoziția de artizanat și o- 
biecte tehnice ale pionierilor și 
școlarilor („Tinere speranțe" — 
Dalles iunie a.c.) era împletire 
de fantezie și pasiune pentru 
artă sau tehnică, aici, în Pavi- 
i»anul C s-a transformat in 
primele certitudini ale ace
lei „brățări de aur" a mese
riei alese, ce împodobește întot
deauna brațele cele harnice.

Te oprești îndelung în fata 
exponatelor viitorilor maiștri 
mecanici brăileni, strungari cra- 
îoveni sau siderurgiști hunedo- 
reni, ale făuritorilor porțelanu
rilor sighișorene, ale viitori
lor maroehineri de la ..Dîmbo
vița" ori făuritori de mobilă de 
la Sibiu și Suceava. Luate din 
standurile Expoziției și incluse 
în procesele tehnologice adec
vate, majoritatea covârșitoare a 
pieselor, sculelor, agregate
lor sau mașinilor realizate de 
acești năzdrăvani elevi munci
tori și tehnicieni, între 15 și 20 
de ani, ar funcționa ireproșa
bil. Luate din standurile cu gust 
amenajate ale Expoziției și eta
late în vitrinele marilor ma
gazine, suie și mii de lucrări 
de diplomă din domeniul in
dustriei ușoare (mobilă, încăl
țăminte, textile, artă decorativă 
etc) și-ar afla de îndată — nu 
mă îndoiesc cîtuși de puțin — 
sute și sute de amatori care să 
le cumpere. Cît despre utilita
tea unei asemenea „desfaceri" 
a produselor realizate in atelie
rele școlare — nici o îndoială. 
Cîte activități culturale și dis
tractive nu și-ar putea facili
ta, în felul acesta, respectivele 
colective ale elevilor. Și mai 
ales — fructificarea priceperii a- 
cumulate nu trebuie în nici un 
fel întârziată. Fiindcă tonusul 
particular al unei asemenea ex
poziții vine tocmai din străda
nia noilor noastre promoții de 
tehnicieni și muncitori de a stă- 
pîni o bună calificare, de a nu 
înșela niciodată caratele bră
țării ce li se înmînează — sub
înțeles — ©dată iu binemeritata 
diplomă de absolvire.

s-au realizat cîte trei tone, A 
iar la Voila două tone. Ac- w 
țiuni interesante întreprind în 
acest sens și tinerii din Bran, A 
Vulcan și Poiana Mărului. 
Dar, cită vreme încă la nivelul 
organelor județene se poartă £ 
discuții despre importanța 
frunzarelor, iar acum, întor- 
c:ndu-se „macazul" la 180 de 
grade, se aruncă învinuiri re
ciproce, în căutarea unui țap _ 
ispășitor, acțiunea continuă să 9 
lîncezească. Comitetul jude
țean U.T.C., organ izînd a- 
ceastă acțiune în comun cu 
Inspectoratul școlar nu cu
noaște la ora actuală for- 
țele pe care se poate bi- W 
zui în fiecare comună, pă
durea și parchetul de unde 
urmează să recolteze tinerii 
frunzele, necesarul cooperati
velor pentru care se adună. Q 
Sînt lucruri care, pentru suc
cesul acțiunii, se cer imediat 
puse la punct.

Cînd în toată țara lucrăto
rii ogoarelor și nu numai ei 
depun mari eforturi pentru a Q 
valorifica toate resursele de _ 
furaje în vederea 
efectelor secetei, 
care se desfășoară

EDIȚIE ESTiyALÂ\A „SCÎNTEII TINERETUlUr
diminuării 9 
modul în

.---- ... ...__recoltarea
fînețelor naturale și a frun- 9 
zelor în județul Brașov — fa
vorizat de condițiile atmosfe
rice — este în totală discor-9 
danță cu spiritul buhului gos
podar.

Fiecărui conducător de uni
tate, fiecărui cooperator, fie
cărui tînăr din județ impera
tivul zilei îi cere să gîndească 
nu după optica „noi avem 
destul, nouă nu ne trebuie" ci 
să înțeleagă că sursele de fu
raje sînt indispensabile pe 
timpul iernii și că trebuie re
coltate și conservate cu toată 
grija.

ION ȘERBU

URCUȘUL NU ÎNCEPE DE SUS
O zi călduroasă peste Piatra 

Neamț. Priviți pe fereastră 
dintr-o cameră răcoroasă, 
munții din jurul orașului par 
amețiți de verdeață. Dintr-o 
asemenea cameră se dă un 
telefon.

— Alo, tovarășul secretar al 
organizației UTC de la ,,Fo- 
resta* ?

Sînteți invitat după-amiază 
la comitetul județean. Cum, nu 
puteți ? Trebuie să veniți 
neapărat.

După-amiază, secretarul de 
la „F or esta“-Piatra Neamț s-a 
prezentat. Așteaptă cîteva 
clipe apoi i se spune :

— Tovarășe secretar, veți 
organiza o reuniune ce va 
avea loc poimiine. Știm, știm, 
timpul e scurt, dar nu avem 
ce face.

întors în organizație, secre
tarului UTC i-a venit destul 
de greu să răspundă întrebă 
rilor puse de colegii săi, să 
recunoască deschis că li se im
pune să organizeze numai în 
două zile și jumătate o ase
menea acțiune, să-și exprime 
părerea că nu în felul acesta 
trebuie să fie stimulată iniția
tiva organizațiilor UTC.

Ceea ce surprinde însă e 
convingerea celor ce proce
dează astfel că de fapt ei de
termină cu adevărat o im
pulsionare a activității orga
nizațiilor. Deși intențiile sînt 
lăudabile: s-a conceput bine 
munca în cadrul secțiilor și 
comisiilor comitetului jude
țean U.T.C., au fost înscrise 
în planuri acțiuni noi, atracti
ve, care răspund în bună parte 
dezideratelor și acum se în
treprind eforturi ca ideile să 
fie date pe rod. Cum însă ? 
Așa ? Fără să ținem seama că 
nu numai noi trebuie să avem 
inițiativă, că nu numai noi 
avem un program de activi-

tate ? Procedînd ca in exem
plul de mai sus, nu numai că 
inhibăm setea de acțiune a ti
nerilor, dar se rup niște legă
turi, iar lor, 
știrbim din 
punîndu-i doar în postura de 
executanți.

S-a dovedit de atftea ori că 
în sufletul și spiritul tinerilor 
sînt rezerve inepuizabile de 
înnoiri. Tocmai de aceea au 
fost chemați să devină iniția-

tinerilor, le 
personalitate,

îhiUlîi *iT

'■'i

acțiuni, 
nu poa- 
timp nu

căminul cultural o seară cul- 
tural-distractivă Ci să în
cerce să pună bazele unei 

. tivități susținute, el fiind
ac- 
cel

„Nu mai țin minte în ce po
veste cetatea avea trei porți • de 
aur, de argint și de bronz. Poate 
în nici o poveste ; poate am in
ventat eu totul. In orice xaz 
aeroportul acesta este poarta de 
aur a litoralului". Sînt cuvintele 
unui călător sosit la mare cu 
avionul. Și ai>ea dreptate în ziua 
aceea în lumina incandescentă, 
profilat pe seninul nemișcat, 
aeroportul „M. KogălniceantF 
strălucea ca o adevărată poartă 
de aur. Prin ea intră mii de oa- 

_ meni grăbiți la întîlnirea cu soa- 9 marea.
De fapt, sînt trei: aeroportul, 

• gara feroviară și la un loc, drumu
rile rutiere care duc spre litoral 
cu punctele lor terminus ,„\uto- 

£ service**-ul din Mamaia și piața 
sudicei Mangalii. Cei care cunosc 
aeroportul din anul trecut îl var 
găsi acum schimbat. Clădirea din 
beton și sticla desenată într-o ar- 
cuire înaltă ce sugerează largul 9 drumurilor aeriene și, în acetași 
timp, nervoasă, fiindcă adăposteș- 
te emoțiile sosirilor și plecărilor, 9 clădirea aceasta devenită simbol 
pe fotografii, și-a desfăcut ari- 
pile. Un hol lung de aproape Cp 100 de metri și lat de peste 8 
W primește oaspeții cu flori și 

— decorații cu motive naționale. Ca

3

decorații cu monve naționale, 
care trebuie să transmită su- 9 (a orice aerogara modernă baga-

.^0 ^or V0n. „n sa^ vanvjiâ pe 
benzi transportoare șl lifturi spe
ciale instalate la subsol. în spa
tele imensului hol se află încă
perile destinate traficului aerian. 
Deocamdată, aici se mai află zu-

ca- 
Să

torit propriilor lor 
Dar acest deziderat 
te fi împlinit cit 
se manifestă o grijă per
manentă pentru cultivarea 
spiritului novator, una din 
îndatoririle principale ale ac
tivistului fiind stimularea a- 
tentă a încolțiră și dez
voltării seminței noului în 
fiecare organizație, crearea 
climatului neapărat necesar 
unul asemenea proces de de
venire.

Firesc ar fi ca în urma con
statării unei activități mono
tone, sărăcăcioase dintr-o or
ganizație sau alta activistul să . 
nu vină cu propoziții impera
tive de acest fel9: „organizați 
această acțiune F sau ..mtine 
seară neapărat să aibă loc la

flul înnoitor existent în 
drul comitetului județean, 
determine comitetul comunal O 
respectiv să devină mai recep
tiv, sa-și conceapă acțiunile A 
potrivit diferențierilor de w 
vîrstă, de pregătire, să aleagă 
modalitățile ele desfășurare 
potrivit specificului organiza
ției respective, a locului în 
care există. Fiindcă urcușul W 
nu începe de sus.. Din a- 
cest punct e trasată doar gh 
linia de ascensiune a organi- 
zației respective, in concor- 
danță cu altele ale altor orga- (p 
nizațiL De aici sînt cqnt,urate 
etapele^ Treptele urcușului a 
trebuie însă săpate de tinerii W 
uniți în organizații și deveniți 
astfel inițiatorii propriilor lor 
acțiuni. In această situație, ac- w 
tivistul are nobila misiune de 
a conjuga cu inteligență iniția- țp 
tivele tinerilor, ale organiza
țiilor UTC cu cele ale comite- 
tutui municipal sau județean, pe măsura sporirii traficului) se 
de a determina lin viu schimb 
de idei din ambele 
fiecare idee născînd 
nouă mai fructuoasă, 
aproape de aspirații.
insă pe t 
ne deseori: „Am organi
zat această acțiune pentru că 
așa ne-a spus tovarășul ac
tivist", sau cind la comitetele 
comunale 
activități 
sau cînd 
Neamț al 
a face mai mult, preia și o 
serie de sarcini ale Comitetu
lui municipal, atunci calea 
inițiativelor de jos în sus este 
barată.

— La sfîrșitul acestei luni și tn 
august vom avea circa 60 de miș- 
'cări în 24 de ore.

Comandantul aeroportului a 
spus „24 de ore". Adică aici zbo
rurile sînt neîntrerupte. în mo
mentul de față aproximativ. 3000 
de turiști români și străini so
sesc în decursul celor 24 de ore. 
Șeful agenției TAROM din Cons
tanța, tovarășul Simion Păunescu, 
ne informează că pe semestrul I 
planul de transport a fost reali
zat încă de la 26 iunie. Aceasta 
a însemnat 2000 de călători 
transportați în afara curselor 
obișnuite.

— Și nevoile sînt c restituie — 
ne-a spus interlocutorul. N-ați 
putea sugera în ziar înființarea 
unei curse Tg. Mureș—Cluj— 
Constanța ? Există deja o cursă 
directă Cluj—Constanța. De ce 
să nn fie prelungită eu încă 
10—15 minute de zbor.

Am relatat această sugestie și 
comandantului aeroportului.

— Ar fi bine venită această 
cursă — ne-a afirmat el.

Drept care consemnăm această 
propunere.

...Vizitarea următoarei porți a 
litoralului, cea rutieră, ne-a dat 
multă bătaie de cap: n-am 
știut ce să alegem, unde să ne 
oprim — poarta aceasta are 
multe intrări.

Cine călătorește la volan obo
sește dar niciodată nu se plînge. 
în ce ne privește, putem vorbi de 
Șosele bune, bine marcate cu tre
ceri și denivelări vizibile. Dru-

stațle 50—60 de mașini pe zj sini 
spălate, gresate, alimentate, revi
zuite, și eventual reparate. Din 
inițiativa fostului alergător aici se 
va desfășura un concurs de în- 
demînare contra cronometru de
numit „Cupa Mamaia.** Un con
curs care vizează priceperea și 
reflexele unui conducător auto 
cît și starea mașinei astfel, din
colo de întrecerea sportivă, se 
atrage atenția asupra cauzelor de 
accidente în imensul circuit ru
tier al litoralului.

Cea mai mare poartă a litora
lului famine totuși gara fero
viară : 48 de trenuri în 24 de ore ; 
circa 25 000 călători.

— Ne-am pregătit pentru ac
tualul sezon — ne declara șeful 
gării C.F.R.-Constanța, tovarășul 
Nicolae Gheorghiu. Astfel, au 
fost prelungite peroanele cu circa 
70 de metri pentru a permite ga- 
rarea unor garnituri de tren ce 
ating cifra de 20 de vagoane. 
Bineînțeles, s-a extins și rețeaua 
de iluminat. Față de anul trecut, 
cind, așa după cum a semnalat 
și ziarul do. în rubrica „Lito- 
rcd’67**, erau insuficiente casc de 
bilete pe tură, astăzi funcționează 
cîte 3.

Salutăm aceste inițiative dar... 
Ne gîndim dacă nu cumva gara 
este poarta de bronz din poveste. 
Adică ultima, cea mai dosnică și 
poate cea mai urîtă. De 
gara C.F.R.-Constanța este o 
construcție nouă, cu arhitectură 
modernă, pasaje subterane de ac
ces, peroane largi. Este și foarte

PORȚILE SOARELUI
gravii și electricienii. Se vor ame
naja (cuvîntul amenaja este de
modat in cazul nostru) săli spe
ciale pentru personalul care ur
mărește pe hărți și în radioloca
toare zborul avioanelor (sigur a- 
semenea instalații mintiile de 
specialiști există și acum dar în 
viitor ele vor fi mai multe adică

pdrfh 
alta 9 
mai

xe Cînd
teren ți se spu- @

găsim programe de 
făcute de activiști, 
Comitetul județean 
UTC, din dorința de

ION CHIKIC

Un „coif din Brăila întinerită

(Urmare din pag. I)

va asigura și dotarea unei săli 
„Brifing**.

— Cuvîntul acesta englezesc 
„Brifing“ *— ne spune comandan
tul aeroportului, tovarășul Benia
min Popescu — este numele unui 
birou de informare a pilo- 
ților. Pe aeroportul internațional 
„M. Kogălniceanu" aterizează 
avioane de tipul monomotoi 
de turism pînă la greoaia pasăre 
cu turboreactoare care este 
„Boeing**-ul 767. Pentru litoralul 
românesc companiile aeriene 
„lnterflug4*, „CSA“, „Condor**, 
„Bavaria1*, „Bristol-Britania* etc. 
aduc turiști din aproape toate 
capitalele lumii. Rute lungi care 
străbat țări și oceane. Piloții 
acestor mașini aeriene vor putea 
primi de la „Brifing** buletine de 
informare meteorologice pe tot 
parcursul stabilit, informații des
pre mijloacele de navigație ale 
rutei respective, despre proce
dura de apropiere, aeroporturile A de rezerva, mă rog tot ce-i inte- 
resează.

— Mai sînt prevăzute și alte 
@ construcții ?

— încă numeroase. în curs 
de execuție sau trecute într-un 
plan foarte apropiat. Un bar, un 
magazin pentru turiști străini, ttn 
corp administrativ O.N.T., ma
gazii pentru mărfuri, cameră fri- A gorifică. în stingă clădirii se 
construiește un turn de vizitare, gh o platformă la înălțimea de
12 metri de unde se va putea ad
mira panorama aeroportului, zbo
rul avioanelor.

— Și sînt multe avioane într-o 
zi, aici, pe aeroportul do.?

mul prin Bărăgan — și apoi — 
cel de Iți Hirșova (cînd podul 
peste Dunăre va fi gata, circuitul 
de beton șl asfalt al țării va fi 
stftns legat de litoral) este bun, 
bine întreținut. La Slobozia există 
încă o barieră păcătoasă care mai 
mult stă închisă decît ridicată. 
G.F.R.-ul are de făcut manevre 
cu trenuri de marfă. Foarte bine, 
dar pe șosea se creează kilometri 
metalici: mașină lingă mașină în 
soarele torid. Ce e de făcut ? Se 
discută de mai ele mult timp al
ternativa unui pasaj da trecere 
cît și cea a unei ocoliri. Edililor 
din Slobozia nu le rămine decît 
să aleagă între cele două posibi
lități pe cea de a treia... adică 
trecerea la fapte.

In apropiere de Constanța, 
după ce drumul a șerpuit strins 
pe lingă termocentrala Ovidiu 
șoseaua internațională se bi
furcă cu destinația Mamaia 
și capitala județului. Incepînd 
cam din acest loc circula
ția devine în anumite ore su
focantă. Turismele, autobuzele, 
autocamioanele formează o co
loană aproape neîntreruptă. Mili
ția a organizat aici echipe mobile 
care supraveghează circulația. 
(Sînt prezente și mașini de la di
recția generală) a luat măsuri pri
vind marcajele, a introdus res
tricții. Cu toate acestea tot se 
mai produc accidente. Asupra 
cauzelor vom reveni cu alt prilej.

Ne-am încheiat „ruta* la un 
punct de finiș. Un asemenea 
punct este stația de „Serviri 
auto** de la Mamaia, deservită 
de un grup de specialiști in 
frunte cu Șerban Murgu. Cunos
cut al amatorilor sportului cu 
motor pe două pneuri, ca virtuos 
cîștigător al unor mari întreceri, 
sportivul Șerban Murgu a adus 
cu el toată experiența pe 
care a acumulat-o în decursul 
anilor de întreceri. La această

curată. Dar nu o deosebești de
cît cu firma de cea din Brașov. 
Peroanele sînt pustii: nu vezi 
chioșcuri cu răcoritoare (mt de 
important este un „pepsi" cînd 
ai ajuns în gară după doua ore 
de mers continuu. Rapidul Tomis, 
de altfel excelent, care străbate 
distanța București—Constanța
fără oprire, nu oferă nimic în 
acest sens) nu găsești tonele cu 
fructe și ziare. Ce folositoare ar fi 
cîteva cărucioare încărcate c^ 
răcoritoare care să fie împinse 
de-a lungul ferestrelor cînd tre
nurile staționează ?! Sau cîteva 
chioșcuri cu artizanat dobrogean, 
vederi, mici cadouri și chiar 
unele articole de plajă. Cineva 
spunea: „Litoralul să înceapă 
încă din gară F

Dar nimic din toate acestea. 
Există cîteva ferestre mici în in
cinta gării, lingă casele de bilete, 
de unde poți cumpăra ziare, 
dropsuri și cornuri uscate. în 
fața gării un maldăr de lăzi cu 
pepsi; vînzătoarea le oferea do
ritorilor scoțindu-le dintr-o apă 
tulbure, aflată într-o ladă căptu
șită cu tablă.

De ce TAPL-ul a organizat a- 
ceste tarăbi in fața gării și nu 
cîteva chioșcuri și cărucioare pe 
peroanele gării ? Direcția comer
ciala a orașului, TAPL-ul și Difu
zarea presei, iată cei trei factori 
de răspundere care trebuie să 
organizeze în incinta gării Con
stanța o deservit e cu mărfurile 
necesare călătorilor. Este la 
domină să dai acestei porți 
totalului ceea ce îi lipsește 
tru a deveni la rîndu-i, așa 
se cuvine, de aur: trebuie 
interes și bun simț.

în- 
a li- 
pen- 
cum 
doar

V. CONSTANTINESCU 
ATANAS1E TOM A

A apărut nr. 7, iulie 1968, 
al revistei

PENTRU

APARAREA

PĂCII"

editată de Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii 
din Republica Socialistă 

România

Revista publică răspunsuri 
exacte la întrebările concur
sului ..Mărturii ale năzuin
ței de pace și progres a 
poporului român", numeroase 
articole, precum și rubricile 
permanente : Repere pe glob. 
Noutăți științifice și tehnice, 
Cooperarea internațională, 
Fel de fel. Vitrina.

soluțiilor pentru optimi- 
utilizării sale. Introdu- 

uneia din aceste măsuri
carea 
zarea 
cerea------ .
— noul sistem de programare
— este făcută numai într-o sin
gură secție. înseamnă deci că 
dacă în celelalte se va aplica, 
în mod eșalonat în perioadele 
următoare va trebui să mai 
treacă încă alte luni, poate ani, 
pînă cînd starea de lucruri va 
fi radical schimbată. Nu con
sideră necesar conducerea uzi
nei să caute și să găsească 
modalitatea generalizării lui 
operative, la toate locurile de 
muncă care se pretează unei ast
fel de modificări ? Bineînțeles, 
neîncetînd nici o clipă căută
rile în vederea îmbunătățirii a- 
cestui capitol deficitar al acti
vității întreprinderii.

Privind însă lucrurile numai 
prin prisma neutilizării com
plete a timpului de lucru din 
perimetrul celor 480 de minute 
nu avem încă imaginea reală a 
însemnatelor rezerve de care 
dispune întreprinderea pentru 
ridicarea continuă a calității 
muncii sale. Considerăm opor
tun a lua în discuție, fiind de 
fapt direct legate, și celălalt as
pect privitor la utilizarea timpu-

lui de lucru — folosirea sa in
tensivă. Iată compararea indi
celui de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil în cele 
două trimestre. Diferența este 
concludentă : 95,1 la sută în tri
mestru I .94,0 la sută în tri
mestrul II. Care au fost fac
torii ce și-au adus contribuția

întreaga. semnificație a cuvin
telor interlocutorului nostru 
apare limpede atunci cînd amin
tim, că totuși, normele de pro
ducție se îndeplinesc în propor
ții ce ajung deseori pînă la 
160 la sută (să fim bine înțeleși, 
nu numai de cei care folosesc 
în întregime timpul de lucru).

puțind măsura exact cantitatea 
și calitatea efectivă a muncii 
prestate și, deci, nici repartiția 
după incest criteriu ne mai avînd 
un fundament științific. Se ob
servă că, mai ales după apari
ția Hotărîrii de partid amin
tite, conducerea întreprinderii a 
intensificat aplicarea sancțiuni-

DIMINUAREA REZULTATELOR...
la obținerea unui astfel de re
zultat nefavorabil ? Rețin a- 
tenția, în primul rînd, absen
țele nemotivate, 
crescînd de la 16 864 
19 468 om-ore.

— Se observă — 
economistul Vasile 
junctul șefului de 
organizarea producției 
cel mal mare volum de lipsuri' 
îl efectuează muncitorii 
lucrează în acord.

numărul lor 
om-ore la

precizează 
Roșu, ad- 
serviciu la 

că

care

Așadar, în condițiile în care 
nici cele 8 ore nu sînt folosite 
integral, cînd fondul de timp 
maxim disponibil se utilizează 
doar parțial, este posibil ca nor
mele, așa cum sînt întocmite, să 
fie îndeplinite și depășite. Este 
normal, am zice, dacă în toată 
uzina, doar 1 la sută din norme 
sînt științific fundamentate. 
Restul, stabilite cîndva, nemodi
ficate în funcție de înzestrarea 
tehnică a Întreprinderii, ne mal

lor care decurg din Codul Mun
cii pentru cei ce se fac vinovați 
de încălcarea disciplinei din 
producție absentînd nemotivat. 
De ce nu se urgentează însă 
concomitent, avînd în vedei'e 
eficienta și rolul lor preventiv 
extinderea largă a normelor de 
muncă științific fundamentate ?

Deși, la nivelul conducerii în
treprinderii s-au stabilit măsuri 
stricte pentru limitarea învoiri
lor și a concediilor fără plată, 
faptul că de la 9 647 omrore, în

trimestrul I, ele au crescut la 
13 432 om-ore, arată că aceste 
indicații nu sînt aplicate, acor- 
dîndu-se cu prea mare lar
ghețe ..zile libere", nu întot
deauna pentru cazuri justifi
cate, fapt care atrage după sine 
nu întâmplător, peste 56 000 ore 
suplimentare efectuate în de
cursul semestrului încheiat.

în diferitele sale ipostaze 
timpul de muncă nelucrat își 
face loc în rezultatele econo
mice ale întreprinderii.’ Un 
exemplu din secția remorci. 
Pierderile de timp — absențe 
nemotivate, învoiri, concedii 
fără plată — înregistrate în de
cursul primului trimestru 
(9 637 om-ore) reprezintă echi
valentul a 42 de remorci. Adică 
o valoare de 1 420 000 lei. Ce 
poate l'i mai concludent pentru 
a urgenta căutările pe planul 
înlăturării oricăror motive de 
irosire a timpului. Utilizarea 
completă a timpului de lucru 
este o problemă a întreprinderii 
cît și a fiecărui muncitor în 
parte. Radiografia prezentată mai 
sus constituie o dovadă a fap
tului eă au rămas de rezolvat 
multe probleme cu pondere ho- 
tăritoare asupra coeficientului 
de valorificare a orelor rezer
vate producției.
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„VA MULȚUMIM PENTRU 
AJUTORUL PRIMIT»

în ziarul nostru din 17 mai 
a.c. a apărut articolul intitulat 
„Responsabilitatea controlului 
obștesc studențesc" , în care 
erau semnalate principalele ne
ajunsuri din cantinele studen
țești.

Ce ecou au trezit problemele 
dezbătute în articol la Direcția 
generală a activităților $i a 
problemelor sociale studențești 
din Miniiterul Invățimintului ?

, „Apreciem că materialul este 
de un real folos, ne scrie, prin
tre altele, tovarășul director ge
neral FLOREA SIMION, ținînd 
seama mai ales că de la 1 mai 
alocația de hrană a studenților 
a fost majorată cu 25 la sută...

în legătură cu aprovizionarea 
cantinelor cu produse alimenta
re de bună calitate se "remarcă 
sprijinul efectiv acordat de Mi
nisterul Industriei Alimentara 
și de Ministerul Comerțului In
terior Ne asociem însă critici
lor din articol în sensul că 
practica unor unități comerciale 
de a livra sortimente scumpe, 
greu vandabile, creează dificul
tăți în valorificarea corespunză
toare a alocației de hrană...*

Apreciem — se spune în în
cheierea răspunsului trimis —- 
interesul acordat de redacția 
dv., atît prin materialul publi
cat în 17 mai cît și în articolele 
precedente, problemei îmbuna- 
tățirll alimentației studenților 
si vă mulțumim pentru ajutorul 
primit».

OCOLUL PAMlNTULUI 
FArA... răspuns?

„Am desprins din articolul 
dv. — ni se răspunde de la 
centrul de librării și difuzare 
a cărții — regionala București 
.... o serie de probleme asupra 
' ărora este îndreptată în per
manență atenția noastră".

In continuare, răspunsul a- 
mintit menționează această 
„serie* pre.ciz.ind astfel că sînt 
multiple „cauzele care . deter- 
mină totuși unele defecțiuni in 
stabilirea tirajelor». Să le e- 
numerăm:

1. „Prezentările pus® la dis
poziție de către edituri nu 
sînt totdeauna concludente, în 
unele cazuri nu reușesc să dea 
o imagine justă a conținutului 
lucrărilor». *

2. „Staționarea, o perioadă 
mal îndelungată de timp, a 
unor titluri în librării este le
gată și de o altă cauză și a- 
nume, de faptul că se tipăresc 
inițial în tirajul apreciat ca 
necesar pentru o perioadă de 
3—5 ani, primind finanțarea 
respectivă”.

3. „Deosebit de importantă 
pentru noi este buna prezentare 
a cărților în librării. în peri
metrul central al Capitalei au 
fost însă demolate o serie de 
construcții vechi, necorespun
zătoare Cu acest prilej au 
fost desființate, între altele, șl 
spații mari ocupata de librării

România prezentă la aproape «20 

de festivaluri cinematografice

internaționale

Printre manifestările din cadrul
Bienalei de la Veneția se înscrie 
și Mostra filmului documentar, 
care se va desfășura între 18 și 
24 august. La această întîlnire 
cinematografică va fi prezentă și 
țara noastră cu următoarele pro
ducții realizate de Studioul „A- 
lexandru Sahja* : „Stîrcul”, „Țara 
Bîrsei”, „Găteala capului”, „Pli
nea”, „Pe urmele unui film dis
părut”, „Atenție, ciuperciîn 
același timp, va fi organizată și 
Mostra filmului pentru copii, în 
cadrul căreia vor rula, alături de 
alte realizări, și o serie de filma 
românești — artistice, documen
tare și de animație. Sînt anunța

între obligațiile diurne pe 
care, ca om, le am față de 
alți oameni, a fost să-i fac 
unui prieten, de ziua lui, un 
cadou. M-am gîndit la ceva 
mai puțin obișnuit: să-i 
cumpăr o băutură oarecum 
exotică. Nu sînt snob, dar, să 
recunoaștem, aceste mici 
fleacuri produc uneori multă 
bucurie semenilor, adaugă un 
parfum aparte clipelor de fe
ricire, evenimentelor perso
nale. Poate și de aceea sîntem. 
atît de grijulii cu cadourile, 
uneori mai mult decit cu lu
crurile serioase.

Intru, deci, Intr-un maga
zin special, deschis lingă ci
nematograful ^Patria*, aleg 
două sticle, plătesc și aștept să 
mi se pregătească. Vinzătoa- 
rea le ia, le pune pe tejghea 
in fața mea și se ocupă de 
alți clienți. „Mai doriți ceva 
mă întreabă după o vreme, 
nedumerită. „Aș vrea să mi le 
împachetați, spun. Le duc 
cadou...*. Dar ea e total 
uimită. Pare că n-a mai auzit 
in viața ei cuvîntul „pachet*. 
,.O hirtie, ceva...* explic eu. 
Nu mă pot duce așa la om 
acasă. „N-avem hirtie, nu 
facem pachete îmi dă banii, 
ia sticlele, le pune in raft și 
tnă lasă în plata domnului. 

Pînă în prezent însă nu am ob- ! 
ținut alte localuri care să per
mită organizarea unor mari u- 
nitățl de librărie și care să 
răspundă cerințelor mereu cres-f 
cînde ale difuzării cărții.

împărtășim ideea exprimată, 
în ziarul dv. ca librăria să, 
dobîndească profilul unei ade
vărate instituții de cultură și. 
vom face tot ce stă în putința*; 
noastră pentru ca această dole
anță să fie realizată cît mai cu-j 
rînd“.

Stimate tovarășe director, (
Pentru ca lucrurile să fie ,'ft 

mai clare și să nu facem oco
lul pămintulul, atunci cirki 
nu e cazul, cititorii ziarulti 
nostru, cunoscînd acum că Cen
trul de librării-București VIA 
FACE TOT CE-I STA 4.V 
PUTINȚĂ*, sînt foarte inteițe- 
sați să afle ce anume veți .în
treprinde, concret. Pentru să, 
dacă am citit bine, în răspun
sul dv. nu ne-ați spus decit cel: a 
ce stă în putința altora.

CUI SERVEȘTE ARTA DEj A 
TE ASCUNDE DUPĂ DEG’Qr?

Sînt unii conducători de , în
treprindere și de instituții I că
rora, deși le trimitem articolele 
publicate spre a ne corni If lica 
măsurile ce le vor lua, escamo
tează într-o asemenea manieră 
problemele îneît se creează im
presia că aleg în mod sțfecial 
pentru răspuns pe acel funcțio
nari care știu cel mai binfe să 
se ascundă după deget.

Cazul cel mai cras și c<A mai 
recent in această privință îl 
constituie răspunsul Comitetului 
Executiv ai Consiliului ^ppular 
al municipiului Arad. în \ ziarul 
nostru a apărut un articol în 
care se arăta că NU SlNfF SU
FICIENTE FELICITĂRILE
PENTRU A SE DOVEDI țGRIJA 
FATĂ DE TINERI. In]loc sa 
se înțeleagă de ce am solicitat un 
răspuns, un ajutor mai lAne-țis, 
din partea Comitetului Eftecutiv 
în rezolvarea unor probleme ca
re, repetăm, țin și de competen
ța acestuia, ni se reamintește în 
215 cuvinte (cu tot cu j semnă
turi) ce cuprinde articolul pu
blicat în ziar :, că materialul 
abordează problemele [nu se 
spune care anume): că este sem
nalat aci nu știu ce șn nu știu 
cum : că se mai criticfL în ar
ticol, și faptul... ș.a.mLd. Cînd 
însă e vorba de a spurip concret 
ce măsuri s-au întreprins, per
soana „indescifrabila^*, care 
semnează pentru tovanișul pre
ședinte Ion Baba, comfderă ab
solvit organul puterii flocale de 
stat cu o frază tip : rfti este de 
competența consiliului popular.

Dacă este așa, de cei a fost ne
voie ca în răspuns să se mai ba
tă apa în piuă, cînd ttotul ni se 
putea comunica întri-o frază. 
Vom mai reveni insei, în rubri
ca viitoare, asupra problemelor 
ridicate în articol & a altora 
care țin de competența Consi
liului Popular al municipiului
Arad. i 

te peliculele 1 „Nfăică la Bucu
rești”, „Puiul de panteră” 
„Cline rău\ „Pai fir”, „City99,

Pînă la sfîrșitițl acestui an, 
studiourile din ffira noastră vor 
mai fi reprezentate la aproape 20 
de festivaluri cirtematografice in
ternaționale, destinate filmului 
artistic, documentar, de artă, 
pentru copii, peșitru tineret, cul
tural-educativ. FtomAnia urmează 
să participe astfel la festivaluri
le de la Locarno, Teheran, Cork, 
Cartagina, Leipzig, Montreal, E- 
dinburg, Tokio^ Cannes etc.

’ (Agorpra)

O excepțiet gîndesc eu, și 
intru la „Unic*, unde găsesc 
aceleași sticle ; le iau, ie pun 
în coș și, înainte de a ajunge 
la casă, intyreb dacă mi se 
pot impachpta într-o hirtie 
mai cumsecade. Mi se spune 
că s-ar facej d excepție : să se 
ia de la raionul brinzeturi 
una pentru- pachetul meu... 
Plec, deci, niLai departe, știind 
pe colț, linqă Batiște, încă un 

O POVESTE 
CU-N PACHET

magazin. ( Sticle sînt, dar vai, 
vînzătoa,oea este și mai sur
prinsă dfecît ceilalți de rugă
mintea nstea. Duc tratative, mi 
se oferă] o soluție: să discu
tăm cu Iresponsabilul unității. 
Poate că el are vreo putere 
in acecostă privință. Și, intr- 
adevăr J are. Căci are hirtie 
(una destul de grosolană, e 
drept) ,stă înfășurată într-un 
pachet-, uriaș tub tejghea.

V

Pictură modernistă sau tehnică modernă ?!

| INFORMAȚII

Plenara C.

La 10 iulie a avut loc Plenara 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. La lucrări au parti
cipat, ca invitați, reprezentanți 
ai uniunilor de creație, președinți 
ai comitetelor județene pentru 
cultură și artă, conducătorii unor 
instituții culturale, ziariști.

în cadrul plenarei au fost a- 
nalizate unele preocupări actua
le ale Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și măsurile pieco- 
nizate în vederea îmbunătățirii 
activității cultural-educative la 
sate.

Au luat cuvîntul tovarășii Ni- 
colae Boboc, Letay Lajos, Sigis-

★

• CU PRILEJUL celei de-a 
47-a aniversări a revoluției popu
lare mongole, sub auspiciile In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a avut 
loc, miercuri la amiază, la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S., verni
sajul expoziției de fotografii 
„Republica Populara Mongolă în 
imagini».

în fața utltei numeroase asis
tențe, Costică Alecu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., a rostit cu
vîntul de deschidere, după care 
a vorbit Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Au fost de față membrii am
basadei R. P. Mongole, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
CU PRILEJUL celei de-a 

47-a aniversări a Revoluției Po
pulare Mongole, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a 
organizat, miercuri seara, la 
cinematograful „Republica" din 
Capitală un spectacol de gală cu 
filmul „Sfârșitul", producție a 
studiourilor din R. P. Mongolă.

La spectacol au participat Ion 
Brad, vicepreședinte al C.S.C.A,

Zece
(Urmare din pag. I)

Nicola, șeful de echipă. Dar el 
se gîndea la cu totul altceva. 
Urmărea ca toți să execute corect 
lucrările care le sînt încredințate. 
„Oricum, își zicea în sinea lui, 
este o mare cinste pentru noi că 
ni s-a încredințat o lucrare oare 
de obicei este executată de către 
muncitori calificați*. Ii roagă pe 
toți să se stfîngă în jurul lui. 
Începe să le explice:

— Asta e șoseaua. Aici e 
curba. Cînd vine mașina forța 
centrifugă acționează spre exte
riorul curbei, adică spre malul 
prăpăstios al Jiului.

— Șoseaua trebuie deci să fie

Amănuntul mă scoate din 
răbdări: dacă are, dacă hîrtia 
exista, de ce atitea tocmeli ? 
Nu este oare normal ca unui 
client să i se împacheteze o- 
biectul cumpărat, măcar a- 
tunci cînd cere in mod de
osebit ?

Nu, mi se răspunde, nu < 
normal. Și asta din două mo
tive. Odată că, ce știi dum
neata, tovarășe, hîrtia ne 

costă 40 de lei kilogramul... 
Iar dumnealor au „dispozi
ție* să nu facă pachet, chiar 
dacă vrei să plătești în plus 
și hîrtia și operația... Și apoi 
fiindcă, după opinia domnii
lor lor, funcționarii acestor 
magazine, ăla care primește 
cadou sticlele, sănătos să fie, 
că le bea el și fără s$ fi fost 
făcute pachet...

Să nu facem filanațU dto

S. C. A.

mund Toduță, Petru Comarnes- 
cu, Jon Boca, Octavian Neamțu, 
Virgil Radulian, Alexandru Ciu- 
curencu, Gh. Bunghez, Maria 
Fan ache, Vida Geza și Gh- 
Focșa.

In încheierea discuțiilor a vor-* 
bit tovarășul Pompiiiu Macbveiț 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Plenara a adoptat un program 
de măsuri menite să ducă la dez
voltarea activității eultural-eddca- 
tive și artistice la sate, în condi
țiile create prin noua împărțire 
administrativ-teritorială a țărih 

(Agerpres)

★

Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe^ Octav 
Livezeanu, vicepreședintei al
Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole la București șl alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București.

înainte de prezentarea filmu
lui, cineastul Ion Popescu-Gopo 
a vorbit despre realizările cine- 
inatogiafiei mongole.

★
• CORNELIU țMANESCU, 

ministrul afacerilor fexteme al 
Republicii Socialiste România, 
l a primit pe lakșa’Petrici, am
basadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
reciproc privind promovarea con
tinuă a relațiilor bilaterale din
tre cele două țări.

(Agerpree)

la puterea
In partea aceasta mai înaltă, tl 
completează Leonard. Popescu, 
colegul său de la „Electrotehni
că*, care încurajat de privirile 
care s-au îndreptat spre el, adau
gă :

— Vezi, că știu ? Doar numai 
de dteva săptămînl am dat exa
menul la Mecanică. Avem aici 
ocazia să transpunem în practică 
cunoștințele dobîndite in facul
tate.

— Atita am avut să vă spun, 
conchide șeful echipei. Treceți 
acum la treabă. Altfel o să pier
dem drapelul.

Peste dteva secunde toți se 
aflau la locurile lor de muncă: 
unii au luat lopețile, alții Urnă- 

mărunțișuri. Este totuși in a- 
ceste două argumente cel 
puțin o ușoară nuanță de 
trogloditism comercial. Sigur 
că, la urma urmei, o sticlă 
cu băutură, tot la băut ser
vește. Dar parcă o pălărie, 
cînd ne-o cumpărăm, ser
vește la altceva decit să ne 
stea în virful capului ? De ce 
vrem să ne stea cit de cit 
bine ?

în materie de eleganță, ei- 
vilizație, gust pentru frumos 
și sensibilitate modernă tro- 
gloditismul răzbate fie sub ar
gumentele eficacității comer
ciale (ca și cînd, vezi bine, in 
asta stătea rentabilitatea, in 
foaia de împachetat!); fie in 
neaoșismele răspunsurilor așa 
zis „sănătoase*, uneori duse 
pînă la străbunii daci, car», 
tovavMa, baau vtasă cm băr-

MERIDIAN 
SPORTIV

• Ieri, la Geneva a avut 
loo tragerea la sorți a meciu
rilor din primul tur contînd 
pentru competițiile continen
tale de fotbal „Cupa campio
nilor europeni" $1 „Cupa cu- 
petor”.

Campioana României, Stea
ua București, va întîlni în 
C.C.E., echipa Akademik 
Boldklub din Copenhaga, 
urmînd ca primul joc să-1 
susțină pe teren propriu. în 
„Cupa cupelor* Dinamo 
București va disputa de ase
menea, pe teren propriu pri
ma partidă cu F. C. Koln 
(R.F.G.). Conform regula
mentului primul joc va fi 
disputat la 18 septembrie, 
iar cel de al doilea la 2 
octombrie.

Iată și alte întîlnirl ruai 
Importante din cele două 
competiții: C.C.E. : Ferenc- 
varos Budapesta—Celtic Glas
gow ; Levski Sofia—A. C. 
Milan ; F.C. Nărnberg—A i ax 
Amsterdam ; F. C. Zurich— 
Dinamo Kiev ; Manchester 
City—Fenerbahce Istanbul ; 
Cupa Cupelor : Bordeaux— 
Spartak Sofia ; F.C. Lugano— 
F.C. Barcelona ; F. C. Bru
ges—W. B. Albion.

• Desfășurată pe traseul 
Odor hei—Tg. Mureș, cea 
de-a 3-a etapă a competiției 
cicliste „Cupa Voința» s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
maghiar Ferenc Iszak, crono
metrat in 2h 55’45”. în ace
lași timp au sosit T. Vasile, 
N. Ciume ti, C. Grigore etc. 
în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
Emil Rusu, secundat de T. 
Vasile la 1’56”. Pe echipe, în 
frunte se află formația Di
namo București. Astăzi au frac 
două etape : Tg. Mureș—Â- 
cațări (20 km contracrontrme- 
tru individual) și Tg. Mureș 
—Clnj (107 km).

• Au început campionatele 
Internaționale de tenis ale 
Suediei programate la Baas- 
tard. Ion Țiriac (România) 
l-a învins cu 8—G, 6—2, 6—0 
pe suedezul Palm. La dublu 
masculin perechea Tiriac 
(România), Dell (S.U.A.) a în
trecut cu 3—6. 6—1, G—1 pe 
Carlstein, Zahr (Suedia).

• în campionatul european
feminin de baschet echipa 
României a învins eu scorul 
de 55-43 (28—26) echipa
R. F. a Germaniei. Meciul s-a 
disputat în orașul Ragusa.

tuturor
coapele, alții au trecut la roabe, 
iar dțiva au întins un fir de ștr- 
mă cu care au început să mă
soare și să calculeze unghiuri yi 
planuri. Numai Constantin Stoi- 
cea, ‘profitînd de cele dteva mi
nute de pauză, a sărit sprinten 
de pe o stîncă pe alta pentru a 
ajunge în locul unde flutura dra
pelul brigăzii aflat de trei zile în 
posesia lor. L-a strîns în grabă la 
piept apoi a coborît în fugă și a 
început să arunce cu și mai mul
tă rîvnă bolovanii uriași în apele 
înspumate ale Jiului. Este gestul 
pe care în decurs de 3 zile l-a 
făcut de cel puțin 10 ori. Colegii 
săi îl imitau în tăcere.

daca, și s-avem noi energia 
lor... etc.

în numele unor asemenea 
argumentări, deși sînt sigur, 
cunosc din propria experiență 
nivelul actual de deservire în 
rețeaua comercială mondială, 
unii tovarăși dau și dispoziții, 
întărite cu semnături, dispo
ziții care în loc să ducă la o 
sporire a atenției față de 
client, materializată prin a- 
cele „fleacuri* de care vor
beam mai sus, se manifestă 
exact contrar. De ce ? mă în
treb. Oricită economie am vrea 
să facem, este oare justificat 
ca pe bulevardul principal al 
Capitalei, în cele mai bune 
unități comerciale, să lipseas
că elementara hirtie de împa
chetat ? Și în alte țări există, 
între magazine, diferențe cali
tative la ambalaj, dar la cele 
mai bune unități ambalajul și 
civilizația deservirii fac parte 
din subțirimea obrazului, din 
demnitatea „casei*.

Să avem noi alte pretenții ? 
Ori este vorba de o negli
jență comercială, „legal* mas
cată sub pălăria făcătorilor de 
argumente și justificări ?

BUOBN FbOBESCU

Ghimbav—Sînt Petru. A fost 
o vreme cînd numele celor două 
localități de Ia poalele Carpați- 
lor îl întîlneai curent în discuțiile 
pasionaților amatori ai sporturi
lor aeronautice, în cronicile de 
specialitate atît din țară cît și 
din străinătate. Aici, în cadrul 
natural de o frumusețe uimi
toare, în confluența brizelor mon
tane funcționa rampa de lansare 
în atîtea tentative de doborîre a 
recordurilor naționale și europe
ne. era locul preferat de întîl
nire a temerarilor icarî ce trans
formau mitingurile frecvente în 
spectacole ale îndrăznelii și mă
iestriei sportive, spectacole a- 
plaudate la scenă deschisă de 
mii și mii de oameni. Dar Ghim- 
bavul și Sînt Petru mai aveau o 
semnificație deosebită : aici func
ționau două din cele mai dotate 
centre de formare a pjloților 
sportivi. A fi propus să frecven
tezi cursurile teoretice și prac
tice de la Ghimbav, constituia 
o confirmare a pasiunii și apti
tudinilor, o garanție sigură în 
drumul șpre zările albastre, un 
țel visat de atîția elevi, munci
tori și studenți, pentru care 
Vlaicu, Vuia, Zorileanu, Bănciu- 

de ce stă închisă
0ȘCOALĂ UNDE TINERII 

PRINDEAU ARIPI?
lescu și atîția eroi ai aripilor ro
mânești însemnau prototipuri de 
urmat în viață și sport

A fost o vreme...
★

Curentul ascensional asigură 
„Blanikului" un suiș vertiginos. 
Zburăm ia o altitudine comună 
crestei Postăvarului. La un viraj 
strîns sub planul de aluminiu, 
pistele celor două aeroporturi 
sportive apar ca două dreptun
ghiuri riguros trasate între tar
lalele înverzite. Sub cupola de 
masă plastică a planorului, pilo
tul Vla-descu Romeo, comandan
tul aeroclubului brașovean, vor
bește rar :

— Străbatem o zonă extrem 
de favorabilă zborului fără mo
tor : masele de aer ce se depla
sează pe povîrnișurîle munților 
constituie o adevărată poartă de 
acces spre înălțimi. O poartă, 
din păcate, dată uitării.

Suim continuu. Țiuitul prelung 
al vîntului tăiat de aripi e uni
cul zgomot ce mai răzbate în 
carlingă. „O poartă spre înălțimi 
dată uitării». Fraza plină de re
gret a încercatului pilot cuprinde 
în ea un capitol cunoscut Fede
rației Române de Aviație, un’ 
capitol în total dezacord cu tra
dițiile glorioase ale sportului a- 
viatic în țara noastră, un capitol 

E anotimpul de aur al marilor vacanțe ’. înainte de a pleca la mare sau la 
munte, completați-vă garderoba cu articole de plajă. Rochii din țesături 
uni sau imprimate, pantaloni, corn pleuri pentru plajă, costume de 
baie, bluze, fuste, vă puteți procura cu reduceri de prețuri pînă la 3,0%.

IMPORTANTE ECONOMII PUTEȚI REALIZA CUMPARÎND ÎN 
PERIOADA 8 IULIE — 31 AUGUST, ARTICOLE DE VARA CU MARI 

REDUCERI DE PREȚURI

cu „performanțe* paradoxal to
lerate și în prezent:

® Clădirile de la Ghimbac ale 
aeroclubului transformate în sec
ții ale industriei locale și locuin
ță particulară.

• Planul de școlarizare redus 
la minimum.

• Nici un avion de antrena
ment pentru piloții brașoveni și 
deci, nici un sportiv cu licență 
de zbor cu motor la zi.

• Avioane date la casat după... 
5—10 ore de zbor.

• Lipsa unei săli de cursuri 
teoretice, situată in perimetrul 
orașului.

• S-au scurs ani în șir și nu 
a fost organizat nici un miting 
aviatic.

„Performanțe” la care se mai 
pot adăuga altele :

• O pistă corect întreținută 
redusă la funcția de producă
toare de fin.

• Clădirea-școală de aici, un 
bloc modem cu dormitoare și 
săli de clasă, fostă bază mate
rială a centrului de planorism, 
cu cea mai bună condiție geo- 
climaterică, transformată azi în 
instituție cu un profil străin a- 
viației.

• Hangarul încăpător, ame
nințat zi de zi să devină... re
miză pentru reparații auto.

★
Ne întoarcem spre Ghimbav. 

?os, la cîteva sute de metri, în 
umina soarelui coborît spre as- 

ființit, cartierul Tractorul. La un 
colț de stradă un grup de tineri 
— ieșiți, probabil, la promenada 
de seară — își flutură palmele 
spTe pasărea argintie. Salutul lor 
expresiv, prietenesc, se poate tra
duce ca un semn de chemare, ca 
îndemn de eliminare a distanței 
artificale. creată între sporturile 
aviatice și masa de tineri. Ciți 
oare dintre miile de elevi, munci
tori și studenti ai Brașovului știu 
că în citadela lor există.un aero
club ? Răspunsul încerc să-l aflu 
rememorîndu-mi calendarele spor
tive ale unor asociații de sub poa
lele Timpei, planurile de activi
tate a unor organizații U.T.C. 
Nicăieri nu am întilnit o cit de 
sumară măsură organizatorică 
menită să polarizeze atenția tine
rilor asupra sporturilor aeronau
tice, sporturi ce conferă o dată cu 
plusurile de sănătate și vigoare, 
călirea celor mai bune trăsături 
de caracter, educarea unor înalte 
simțăminte patriotice.

Revin la un deziderat modest 
al aeroclubului: o sală de pre
darea cunoștințelor teoretice în 

perimetrul orașului. Oare e impo^ 
sibil de soluționat această proble
mă ? Un club muncitoresc de ta
lia celui de la Uzina de tractoare 
nu are posibilitatea unei colabo
rări eficiente cu aeroclubul ?

„BlanikuT se apropie lin de 
pista. în fața hangarului, în ju
rul axionul ui de remorcaj, s-au 
strîns instructorii Constantin Gos- 
man — zbor cu motor, Gheorghe 
Pîrvu — parașutism, Titi Enă- 
chescu — planorism, precum și 
cîțiva din tinerii aviatori sportivi 
brașoveni. Discuția gravitează în 
jurul problemei numărul unu a 
aeroclubului : planul restrfns de 
activitate impus de F.R.A., plan 
care cifric înseamnă frecventarea 
aeroportului de cîțiva zeci de ti
neri. O cifră cu mult prea mică 
față de numărul de tineri ce tră
iesc și muncesc în orașul și așe
zările rurale din Cîmpia Bîrsei, 
față de condițiile materiale de 
care dispune aeroclubul.

Un start care, faptic, înseamnă 
reînființarea secției de zbor cu 
motor, înființarea în timpul va
canței de vară a elevilor și stu
denților a unei tabere de inițiere 
în tainele planorismului și para
șutismului, inițierea unor acțiuni 

de muncă patriotică necesare în
treținerii bazelor Ghimbav și Sînt 
Petru, organizarea cel puțin a 
unui miting în perioada sezonu
lui de, vară, înființarea de cercuri 
aviatice ve Ungă marile unjtăți 
industriale, școtare și universi
tare, cercuri care folosind o gamă 
variată de mijloace propagandis
tice ca filmul și literatura cu te
matică de aviație, conferințele și 
întîlnirile cu maeștri ai sporturi
lor să stîrnească in riadul tineri
lor pasiunea de a deveni cuceri
tori și stăpini ai văzduhului .

Start pe care-I visează cu atita 
ardoare planoriștii: inginerul De
liu Gheorghe, elevul Jurăscu Mir
cea, tehniciană Cornelia Tudor ; 
parașutiștii prof. Victoria Pușcaș, 
muncitorul Valentin Rogojină, pi
loții de zbor cu motor Rusu Ce
zar, Porumb Ion, Andrei C-tin 
care de ani de zile au fost lipsiți 
de posibilitatea de a practica 
sportul îndrăgit și, odată cu ei, 
atîția alți tineri brașoveni recep
tivi la chemarea înălțimilor albas
tre.

Un „start" ce nu suferă amî- 
nări și care implică o condiție 
obligatorie : sprijinul atent al 
Federației de specialitate și al 
Comitetului U.T.C. al județului 
Brașov.

DAN PAUL
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O nouă rundă

a convorbirilor de la Paris
PARIS 10 (Agerpres) — 

Miercuri a avut loc cea de-a 12-a 
ședință a convorbirilor oficiale 
de la Paris dintre reprezentanții 
guvernelor R. D. Vietnam și 
S.U.A. Averell Harriman, re
prezentantul guvernului S.U.A., 
s-a referit în intervenția sa la 
diverse probleme generale ale 
Asiei de sud-est, prezentând u- 
nele considerații ale Washing
tonului privind viitorul acestei 
regiuni.

Reprezentantul guvernului 
P D. Vietnam, ministrul Xuan 
Thuy, a reafirmat că Statele U- 
îiite tiebuie să înceteze fără în- 
tî’ziere și necondiționat bombar
damentele și toate actele de 
boi împotriva Vietnamului 
nord. Făcînd o trecere în

răz- 
de

re-

Drapelul
F.N.E» flutură 
la Khe Sanh

HANOI 10 — Corespondentul 
Agerpres, A. Ionescu, transmite : 
lncepînd de la 9 iulie, drapelul 
Frontului Național de Eliberare 
a fost ridicat deasupra a ceea ce 
a fost pînă acum cîteva zile baza 
americană de la Khe Sank, una 
din cele mai puternice ale între
gului sistem militar al S.U.A. de 
pe teritoriul Vietnamului de sud.

Reprezentantul la Hanoi al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud a anunțat 
această victorie a patrioților sud- 
•vietnamezi în cadrul unei confe
rințe de presă la care au participat 
sute de ziariști vietnamezi și stră
ini. El a citit apoi un comunicat 
al Comandamentului' Armatei de 
Eliberare de pe frontul de la 
Khe Sanh care subliniază în pri
mul rînd că „retragerea" corpului 
expedițional format din 6000 in
fanteriști marini americani de la 
Khe Sanh, reprezintă, de fapt, „o 
mare înfrîngere politică și milita
ră a S.U.A7‘.

Pe plan politic, comunicatul a- 
rată că acest eveniment a lovit și 
mai mult în prestigiul puterii mi
litare americane, exercitînd tot
odată un efect nefast asupra mo
ralului trupelor S.U.A., ale mari
onetelor saigoneze și sateliților 
lor.

vistă a discuțiilor de pînă acum, 
ministrul Xuan Thuy a consta
tat că reprezentantul american 
a lidicat obstacole încă de la 
începutul convorbirilor pentru 
a împiedica atingerea scopului 
acestora. El a vorbit despre 
„procedeele nesincere“ ale păr
ții americane de a avansa „vagi 
promisiuni de pace“, de a ridica 
o serie de probleme fără nici 
o legătură cu încetarea bombar
damentelor, de a cere „recipro
city le" pentru încetarea bom- 
baidamentelor, de a falsifica 
conținutul fundamental al acor
durilor dc la Geneva și de a in
tensifica în același timp războ
iul de agresiune în ambele zone 
ale Vietnamului.

Ședința de miercuri a durat 
trei ore. După ședință, ministrul 
Xuan Thuy a declarat că nu 
s-a făcut nici un pas înainte.

Următoarea ședință a convor- 
birilor oficiale va avea loc mier
curea viitoare. Patrioți angolezi în misiune de luptă

Demisia
guvernului

francez
MAURICE COUVE

DE MURVILLE VA FORMA
VIITORUL CABINET

Georges Pompidou l-a 
vizitat miercuri după- 
amiază pe președintele de 
Gaulle, căruia i-a remis de
misia guvernului pe care 
l-a condus.

U A A U

0RAS£ ÎN STEPĂ
Astăzi poporul Republicii Populare Mongole sărbătorește 

aniversarea unei date memorabile din istoria sa : 47 de 

ani de la victoria revoluției populare mongole

Locuitorii din regiunea 
nordică a podișului Gobi 
spun cu mîndrie că dezvol
tarea orașului Darhan a în
semnat ridicarea Ia o nouă 
viață a unor întinderi ale ste
pei mongole. Cu numai cîți
va ani în urmă, orașul Dar
han era însemnat pe hărți 
doar ca un nod de cale fe
rată. Programul de industria-

meseriile de strungari, elec
tricieni, lăcătuși, șoferi etc.

în vederea asigurării unor 
condiții cît mai bune de via
ță pentru locuitorii din Dar
han, au fost construite peste 
4000 de apartamente, alte 
7000 urmează a se înălța, în
tregind (alături de construc
țiile edilitare, și cele de de
servire a populației), imagi-

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
La Varșovia s-au încheiat lu
crările Plenarei C.C. al P.M.U.P. 
Plenara a hotărît convocarea 
celui de-al V-lea Congres pen
tru data de 11 noiembrie 1968 
și a adoptat în unanimitate te
zele C.C pentru Congresul al 
V-lea al P.M.U.P. Pe ordinea 
de zi a lucrărilor Congresului 
vor figura raportul C.C. și sar
cinile în vederea întăririi și 
dezvoltării continue a R. P. 
Polone, precum și alegerea nou
lui Comitet Central.

Comitetul Central al P.M.U.P. 
a aprobat cererea lui Edward 
Ochab de a fi eliberat din mo
tive de sănătate din funcția de 
membru al Biroului Politic al 
C.C. De asemenea, a fost apro
bată cererea lui Wladyslaw 
Wicha de a fi eliberat din 
funcția de secretar al C.C., în 
legătură cu pensionarea sa.

Comitetul Central a ales 
Boleslaw Jaszczuk, secretar 
C.C. în funcția de membru
Biroului Politic, iar Mieczyslaw 
Moczar a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic și se
cretar al C.C.

pe 
al 
al

DEZBATERILE
MENTUL

ROMA 10 — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : In Camera Deputaților a 
Italiei s-au încheiat miercuri 
seara dezbaterile asupra decla- 
rației-program a guvernului pre
zidat de Giovanni Leone. Din 
discuții s-a conturat și mai clar 
faptul că guvernul — pe lîngă 
voturile de sprijin ale deputați
lor democrat-creștini — se va 
bucura de „atitudinea binevoi
toare" a reprezentanților parla
mentari ai Partidului socialist u- 
nificat și ai Partidului republi
can, care se vor abține cu pri
lejul exprimării votului de în
credere. în acest fel, și dacă ni
mic neprevăzut nu va interveni, 
guvernul Leone va primi înves
titura cu majoritate modestă de 
6—7 voturi. Deputății comuniști, 
ce’ ai Partidului socialist italian 
al Unității proletare (P.S.I.U.P.), 
precum și cei aparținând grupu
lui parlamentar al socialiștilor 
autonomi și independenților de 
stînga și-au anunțat opoziția fa
ță de guvern împotriva învesti
turii, dar din considerente cu 
totul deosebite, s-au pronunțat 
și reprezentanții partidelor de 
dreapta.

Analiza discursurilor rostite de 
deputății democrat-creștini relevă 
eforturile lor de a sublinia — pe 
de o parte — ca actualul „gu
vern de așteptare" nu înțelege 
să fie inactiv, ci își propune să 
adopte ipăsuri în unele probleme 
ca, de pildă, învățămîntul și tra
tatul de neproliferare a alinelor 
nucleare, iar pe de altă parte, să 
creeze atmosfera propice și con
dițiile restabilirii coaliției guver-

Cu toate că pe agenda întîlnirii de la San Salvador organiza
torii înscriseseră probleme „clare", cu toate că peste tot reuniu
nea era prezentată ca „normala", „ordinară", pentru observa
torii avizați din capitalele Iatino-americane hotărîrea „celor 
cinci" (și cu Washingtonul șase) de a se întîlni și discuta a avut __ ____ c______
un caracter de urgență. Treburile în așa-zisa Piață comună cen- ko^gerpres, Georges Dascal, trans- 
tro-americană — alcătuită din Salvador, Costa-Rica, Guatemala, ■ "-------*-*-•--------- 1--------
Honduras și Nicaragua, — mergeau datorită neînțelegerilor in
terne și altor factori, din ce în ce mai rău, iar organizația era 
amenințată pur și simplu cu dezagregarea. Lăsînd Ia o parte 
dificultățile rezultînd din slaba dezvoltare a economiilor celor 
cinci sau problema cheie a penetrației capitalului străin (adică 
nord-american), a rezultat că nici măcar regulile primare, care

SĂPEĂMINA ROMÂNEASCĂ
DE LA AIX LES BMNS

PAMS 10. — Corespondentul

„RELAIVSAR£“
ÎNDOIELNICĂ

singure dau dreptul partenerilor să considere că fac parte din- 
tr-o piață comună —■ e vorba de tarifele preferențiale pentru 
membrii comunitari — nu au fost respectate. După ce Nicara
gua s-a plâns de mai multe ori că ceilalți patru tovarăși de 
drum nu-și respectă angajamentele și după ce la frontiere a 
început să se practice refuzuri reciproce a mărfurilor comuni
tare, Managua și-a anunțat intenția de a părăsi ambarcațiu
nea. Cum asemenea idei s-au ivit și în Guatemala, guvernul 
S.U.A. — cărora „integrarea" latino-americană le oferă avan
taje economice și politice — a crezut că este momentul să in
tervină, pentru a nu se trezi în fața unui fapt împlinit și pentru 
a „repune lucrurile în ordine".

Reuniunea de la San Salvador — a președinților celor cinci 
state — la care a participat și președintele Johnson, a fost mai 
întîi de toate o recunoaștere a faptului că mult trîmbițatele 
avantaje pe care le-ar fi adus Piața comună centro-americană 
participanților în cei șapte ani de existență sînt de fapt, ca și la 
înființare, „probleme de viitor". în schimb dificultățile sînt cît 
se poate rle reale și concrete. Johnson a crezut că poate rezolva 
situația printr-un credit (de 65 milioane dolari). Dar, făcînd ab
stracție de faptul că suma este — în comparație cu nevoile 
celor cinci — cu totul insuficientă, o simplă tranzacție finan
ciară nu poate soluționa nici dezvoltarea economică a unor țări, 
nici menținerea în viață a unui organism de tipul Pieții comune 
cen tro-americane.

Din aceste motive, imediat după încheierea reuniunii, anu- 
miți participant au subliniat rolul eforturilor proprii (președinții 
Costa-Ricăi, Salvadorului). Acesta din urmă, după ce a atras 
atenția asupra înrăutățirii situației economice a celor cinci, a fă
cut apel ca aceștia să se orienteze în relațiile economice externe 
către toate țările globului.

în cercurile politice Iatino-americane se subliniază că numai o 
astfel de orientare — dezvoltare economică internă și schim
buri neîngrădite cu toate țările — poate duce la rezolvarea di
ficultăților celor cinci. în ceea ce privește organizația ca atare, 
LE MONDE face următoarea constatare: „Experții nu ascund 
că în faza sa actuală Piața comună centro-americană nu este 
un factor de progres social și că, pentru moment, singurul be
neficiar este marele capital." De aceea, conchide ziarul, pare 
îndoielnic ca întîlnirea de la San Salvador să ducă la vreo „re
lansare", așa cum a susținut propaganda oficială americană.

GOIA

mite : Renumita stațiune balnea- 
raSAix les Bains, situată pe ma
lul lacului Bourget, care oferă 
turiștilor splendorile cadrului 
alpin, este pavoazată în aceste 
zile cu drapelele României și 
Franței, în cinstea Săptămînii 
artistice și culturale românești. 
Expozițiile permanente prezen
tate în saloanele Palatului Savoie
— de artă plastică, de fotogra
fii și artă populară, de filatelie, 
și de artizanat, precum și standul 
consacrat turismului în România
— se bucură de o mare afluență 
de public. Spectacolele ansam
blului de cîntece și dansuri 
„Doina", precum și filmul „Ră
pirea fecioarelor" au fost înde
lung aplaudate. La prima repre
zentație a ansamblului, vizionată 
de 3 000 de spectatori, au asistat 
prefectul regiunii Savoie, Ha-

denque, și primarul municipiului 
Aix les Bains, Dorges.

Atașatul cultural al ambasadei 
române din Paris a făcut o ex
punere despre relațiile culturale 
franco-române. Conferința a fost 
ilustrată cu proiecții și a fost ur
mată de filme documentare asu
pra României.

In programul festivităților pri
lejuite de Săptămîna românească, 
care va dura pînă la 14 iulie, fi
gurează o întîlnire între tinerii 
români și tinerii savoyarzi, o sea
ră de teatru, la care compania 
Jean Grecault va prezenta „Conu 
Leonida față cu reacțiunea” și „O 
noapte furtunoasă" de Ion Luca 
Caragiale. Joi seara- va avea 
o Seară românească, animată 
ansamblul „Doina”, care va 
cheia seria spectacolelor.

Presa locală și regională 
relatat în fiecare zi în termeni 
călduroși despre manifestațiile ce 
au avut loc în cadrul Săptămînii 
românești.

loc 
de 
în-

au

După primirea demisiei, gene
ralul de Gaulle a adresat fos
tului premier o scrisoare în care 
aduce elogii activității sale în 
cei șase ani și trei luni cît s-a 
aflat în fruntea guvernului.

In aceeași după-amiază, pre
ședintele de Gaulle l-a numit 
pe Maurice Couve de Murville 
în funcția de prim-ministru. 
Noul premier și-a început con
sultările în vederea formării gu
vernului, a cărui componență va 
fi cunoscută vineri după-amiază. 
Maurice Couve de Murville a în
deplinit timp de zece ani func
ția de ministru al afacerilor ex
terne al Franței, fiind numit re
cent ministru al economiei și 
finanțelor în precedentul guvern.

Anterior, în cursul dimineții, 
guvernul prezidat de Pompidou 
a ținut ultima sa ședință, în 
cursul căreia președintele de Ga
ulle a exprimat mulțumiri miniș
trilor pentru aportul adus 
la conducerea statului. Con
siliul de miniștri a examinat 
și aprobat cu acest prilej 
cîteva proiecte de lege, care 
se vor afla pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni parlamentare.

Agenda politică franceză pre
vede pentru joi întrunirea în pri
ma sa ședință a noii Adunări 
Naționale. Guvernul pe care-1 va 
forma Maurice Couve de Murvil
le urmează să se întrunescă sîm-

• CU ocazia plecării sale de
finitive din Belgia, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Bruxelles, Ion Oancea, a fost 
primit la 10 iulie în audiență de 
regele Belgiei, Baudouin.

Cu acest prilej, între regele 
Belgiei și ambasadorul român a 
avut Ioc o convorbire cordială.

cu privire la stabilirea de relații 
diplomatice la rangul de amba
sadă. Comunicatul arată că 
această hotărîre a fost luată în 
dorința de a întări relațiile de 
prietenie dintre cele două țări.

Nu s-au înregistrat victime. Po
liția întreprinde în prezent cer
cetări pentru a descoperi pe au
torii acestei diversiuni.

ION. D.

• IN CURSUL convorbirilor 
pe care le-a avut președintele 
Nasser cu Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgornîi și Alexei Kosî- 
ghin a avut loc un- schimb de 
păreri într-un cerc larg de pro
bleme ale dezvoltării în conti
nuare a colaborării multilaterale 
dintre U.R.S.S. și R.A.U.

O atenție deosebită s-a acor
dat în cursul convorbirilor si
tuației din Orientul Apropiat, se 
spune în comunicat. Părțile au 
ajuns la un acord privitor la 
pașii care vor fi făcuți în co
mun în scopul restabilirii păcii 
și securității în această regiune.

• AGENȚIA V.N.A. transmite 
comunicatul cu privire la hotă- 
rîrea guvernului R.D. Vietnam 
și a guvernului Republicii Irak

• LA Bonn, s-a încheiat re
uniunea miniștrilor de externe 
ai celor șapte țări membre ale 
Uniunii Europene Occidentale, 
într-o conferință de presă ținută 
marți după-amiază, ministrul de 
externe vest-german, Willy 
Brandt, a făcut cunoscut că în 
cadrul reuniunii s-a dezbătut 
din nou problema aderării An
gliei la Piața comună, față de 
care poziția Franței rămâne ne
schimbată.

• DUPĂ cum anunță agenția 
C.T.K., la Praga s-a deschis 
miercuri a 25-a sesiune a Adună
rii Naționale a R. S. Cehoslova
ce. Programul sesiunii prevede 
alegerea Consiliului Național 
Ceh, care se înfăptuiește pe baza 
legii constituționale de pregătire 
a organizării federative a R. S. 
Cehoslovace, aprobată de adu
narea Națională la 24 iunie.

La lucrările sesiunii ia parte 
“ ’ ’ ~ ’ prim-secre-Alexander Dubcek. 
al C.C. al P.C.C.

DIN PARLA
ITALIAN
namentale de centru-stînga cu 
partidele socialist unificat și re
publican.

în cadrul dezbaterilor de 
miercuri au luat cuvîntul De 
Martino, co-secretar al P.S.U., 
Lelio Basso, președintele 
P.S.I.U.P., Pietro Ingrao, liderul 
grupului parlamentar comunist, 
Donat Cattin (P.D.C.) care au 
reafirmat în numele partidelor 
pe care le reprezintă punctele 
de vedere cunoscute.

Joi după-amiază va lua din nou 
cuvîntul primul ministru Giova- 
nii Leone. Votul de învestitura 
va interveni, după toate proba
bilitățile, înainte de sfârșitul săp
tămînii.

în capitala Ecuadorului, 
Quito, au avut loc miercuri 
manifestații ale țăranilor în 
semn de protest față de inci
dentele petrecute săptămîna 
trecută în provincia Loja.

Țăranii din regiunea Loja, 
cel mai greu lovită de seceta 
din acest sezon au ocupat o 
serie de pământuri părăsite, 
de la ferma „Santa Ana".

Poliția a intervenit făcînd 
uz de ariile, omorând 10 ță
rani și rănind alți 20.

Manifestanții au ajuns în 
fața palatului prezidențial 
unde au prezentat cererile lor 
președintelui țării, Otto A- 
rosemena.

Președintele Arosemena a 
declarat că „vinovății vor fi 
pedepsiți", dar a absolvit gu
vernul de orice răspundere 
pentru aceste incidente.

în pregătirea fieste- 
lor, dacă țineți minte 
romanul Iui Heming
way, există un moment 
ultim, culminant: ziua 
în care se aduc și se 
arată taurii, 
„aficionados", 
nații corridei,

Atunci 
pasio- 

_ o_ cerce
tează ore în șir ani
malele, cu ochi de cu
noscător. Fiindcă tore
adorii trebuie să aibă 
neapărat adversari de 
luptă redutabili care 
să asigure o înfrun
tare autentică între 
măiestria omului îm
brăcat în haine de fir 
aurit și sălbăticia unui 
animal realmente pri
mejdios. Altminteri co
rrida e balet, e masca
radă, iar „aficionados" 
nu iartă asta o dată cu 
capul. Sau mai bine- 
zis o dată cu gloria 
toreadorului, care din 
idol se preface în duș
man huiduit. Așa cum 
i s-a întîmplat de cu- 
rînd vestitului EI Cor- 
•dobes : în timp ce se 
afla în plină corrida, 
istorisește „L’Express", 
din tribune a sărit de
odată un tînăr care a 
luat taurul de coarne, 
la propriu, l-a plimbat 
pînă în fața tribunei 
oficiale și a strigat ț 
„Ăsta nu e taur, ci 
oaie !". Tînărul era alt 
mare toreador, Migue
lin pe care l-am văzut 
și la București jucîn- 
du-și viața în filmul 
Iui Franco Rossi, „Mo
mentul adevărului". 
Guardia civil l-a scos 
rapid din arenă, dar

scandalul provocat a 
fost imens și se pare 
că a produs în tauro- 
machie o efervescen
ță ce nu se va curma 
curând.

Și dacă pe vremea 
lui Hemingway pream
bulul fiestei, cu pre
zentarea taurilor, era 
doar o asigurare pri
vind temperatura lup
telor, acum el a deve-

• DUPĂ cum informează a- 
genția TANIUG, în dimineața 
zilei de 10 iulie, în imediata a- 
propiere a Misiunii permanente 
iugoslave la Națiunile Unite a 
explodat o bombă cu efect 
întîrziat. în vecinătatea locului 
unde a explodat bomba se află 
și reprezentanța permanentă a 
Cubei la O.N.U. Puternica ex
plozie a produs avarii sediului 
Misiunii ............... ‘și clădirilor Învecinate.

• CU PRILEJUL 
47-a aniversări a 
Populare, care se _____
în R. P. Mongolă la 11 iulie, la 
Ulan Bator a avut loc miercuri 
o adunare solemnă, la care au 
participat reprezentanți ai orga
nelor de partid, de stat, ai oa
menilor muncii din capitala 
R. P. Mongole.

Raportul cu privire la a 47-a 
aniversare a Revoluției Popula
re a fost prezentat de D. Maidar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., vicepreședin
te al Consiliului de miniștri al 
R. P. Mongole.

celei de-a 
Revoluției 

sărbătorește

dit să evite extrem de 
potențialele răniri, sau 
realul efort în încor
darea cu autentici tau
ri de luptă; drept care 
aduc în arenă animale 
tinere, deci mult mai 
ușor de învins, dar în
grășate și învîrtoșate 
artificial atît cît să 
pară exemplare fio
roase. Inițiativa porni
tă, firește, nu din con-

Culisele
corridei

nit mai necesar decît 
oricînd pentru însăși 
acuratețea corridei. 
Fiindcă după cum a- 
firmă presa occiden
tală de specialitate, 
astăzi arena nu mai e 
o desfășurare de luptă 
bărbătească, adevăra
tă încleștare dintre om 
și animal, 
de afaceri 
ganizatorii 
Speculînd 
publicului 
rii toreadori — EI Cor- 
dobes, Ordinez, Viti, 
plus alți cîțiva ultra- 
consacrați sînt puși să 
lupte pînă Ia epui
zare. Și atunci, acești 
organizatori s-au gîn-

ci un prilej 
pentru or- 

corridelor. 
admirația 

pentru ma-

siderente umane (ori
cum pe impresari nu-i 
mai interesează soarta 
viitoare a unui torea
dor rănit), ci pentru a 
asigura spectaculozi
tatea luptei prin mij
loace mai certe, dar 
în tot cazul incorecte, 
după opinia iubitorilor 
tradiționali ai corridei.

Miguelin, cunoscînd 
probabil mașinațiile 
impresarilor și vrînd 
totodată să-i dea lovi
tura de grație rivalului 
său, a cărei glorie îl 
adumbrea de cîțiva 
ani, a procedat cum a 
procedat în plus, Mi
guelin a speculat și 
un moment propice al

psihologiei populare 
care-și vrea idolii pen
tru sine și nu pentru 
protipendadă. Or, Cor- 
dobes, de cînd a deve
nit celebru, a încetat 
să fie tînărul frondeur, 
„idolul, mitul și re
vanșa unei părți a po
porului spaniol" cum 
spune „L’Express", in- 
trind în anturajul 
cercurilor sus-puse. 
„Și dacă trișările nu 
i se iartă — afirmă re
vista franceză — cu 
atît mai puțin i se ad
mit partidele sale de 
vînătoare în compania 
protipendadei. Migue
lin, se spune azi în 
Spania, e toreadorul 
poporului. Cordobes să 
rămînă burgheziei".

Deocamdată. Fiind
că criteriile suișurilor 
și coborîșurilor glo
riei tauromachice s-au 
schimbat mult ide pe 
vremea lui Hemingway 
cînd cinstea luptei 
deschise trona în arene. 
Vacarmul, imensului 
„ole" sincer, entuziast e 
mistificat de avataruri
le aprigei goane după 
pesetas și după glorie 
tot aducătoare de pe
setas, dar după cum 
se vede, extrem de in
stabilă, de efemeră. 
Mai ales cînd dușma
nul toreadorului nu 
mai e doar cornul tau
rului și, mai ales, cînd 
armele arenei nu mai 
sînt doar spada și mu- 
leta.

VIORICA
TĂNASESCU

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Jiri Ha- 
jek, care a făcut o vizită ofi
cială în Bulgaria, la invitația 
ministrului afacerilor externe 
al acestei țări, a părăsit Sofia 
plecînd spre patrie.

• DUPĂ cum a anunțat 
radio Bratislava, Elena Horva- 
tova, primul pacient din Ce
hoslovacia asupra căruia s-a 
efectuat o operație de trans
plantare a inimii, a încetat din 
viață miercuri în jurul orei 
5,00. Nu sînt cunoscute cauzele 
morții.

Construcții moderne Ia Ulan Bator

lizare lansat de Partidul 
Popular Revoluționar Mongo' 
a impus căutarea și exploa
tarea ulterioară a zăcăminte
lor de combustibil — în spe
cial cărbune. Primele echipe 
de geologi sosite pentru cer
cetări la Darhan au semnalat 
existența unor cantități imen
se de cărbune brun precum 
și materiale de construcții. 
Priceperea și tenacitatea pro
prie locuitorilor din stepa us
cată și aspră a făcut ca în- 
tr-un timp relativ scurt la 
Darhan să apară primele mi
ne de cărbune, primele coșuri 
ale termocentralelor. în pri
ma etapă, regiunea industria
lă a Darhanului se va înte
meia pe existența a trei o- 
biective : o centrală electrică 
cu o putere instalată de 
100 000 kw, un combinat car
bonifer cu exploatări la zi și 
o fabrică de ciment cu o 
producție anuală de circa 
200 000 tone. In etapa urmă
toare, care se întinde pînă în 
anul 1980, Darhanul împreu
nă cu zona înconjurătoare va 
dispune de un număr de 40 
de unități industriale. Printre 
acestea se au în vedere fabrici 
de produse lactate, de prelu
crare a cărnii, de tricotaje, și 
confecții. Pentru a face față 
cererilor de cadre calificate 
— cereri care sînt în conti
nuă creștere — au fost luate 
măsuri. Astfel în cursul anu
lui trecut peste 2 000 de e- 
levi — în majoritate prove
nind din rîndul crescătorilor 
de animale — au frecventat 
cursurile de calificare pentru

nea unui oraș în plină dez
voltare.

...Cu ani în urmă locali
tatea Sanbesin situată în estul 
stepei mongole era cunoscută 
doar prin clădirile masive ale 
unor temple și mănăstiri bu
diste. Astăzi în locul acestei 
mici așezări de pe malul rîu- 
lui Kerulen, apare orașul 
Cioibalsan. Străzile drepte și 
moderne, străjuite de clădiri 
cu mai multe etaje, numeroa
se întreprinderi industriale și 
de construcții au transformat 
orașul Cioibalsan în unui din 
cele mai importante centre 
ale industriei situate în estul 
Mongoliei. Școlile orașului cu
prind peste 3000 de elevi. O- 
rașul nou a fost completat 
cu un teatru, un palat al cul
turii, unz muzeu, cu cinema
tografe. Turlele macarelelor, 
schelele, șantierele de con
strucții, vestesc prefacerile în
noitoare aduse de anii pu
terii populare și în acest colț 
al Republicii Populare Mon
gole.

în întinsa stepa mongolă, 
peisajul este în continuă pre
facere. Apar orașe noi, cele 
existente se extind.

Sub conducerea partidului, 
în cei 47 de ani care s-au 
scurs de Ia revoluția populară 
mongolă, oamenii muncii au 
depus și depun eforturi pen
tru continua dezvoltare a e- 
conomiei, pentru folosirea pe 
scară tot mai largă a resur
selor naturale, pentru prospe
ritatea și înflorirea patriei lor 
socialiste.

IOAN TIMOFTE

Cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarăși
lor Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, și Jam- 
saranghiin Sarnbu, președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole, o telegramă de feli
citare în care se spune, printre altele :

„Bucurîndu-se din toată inima de realizările obținute de 
poporul frate mongol în dezvoltarea socialistă a economiei și ~ 
culturii, în creșterea nivelului său de trai, poporul român îi 
urează noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru 
înflorirea și progresul patriei sale.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre P.C.R și P.P.R. Mongol, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Mongolă, se vor în
tări și dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, 
al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în , 
lumea întieagă“.

Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare 
Mongole, Mangalîn Dughersuren.

Capitala Mexicului se pregătește pentru olimpiadă
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