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„certificatul de garanție ?“ B Există o circulație a ideilor în 

sport ? B La Brașov — o prestigioasă sărbătoare a culturii B La 

comemorarea marelui poet revoluționar Petofi Sândor: Rapsod 

al libertății și înfrățirii popoarelor; Mărturii ale prețuirii 3 Din

colo de panourile unei lăudabile expoziții B Din țările socialiste

ȘEDINȚA
a Comitetului Centra

șt CONSILIULUI DE STAT

al Partidului Comunist Român
în ziua de 29 iulie a.c. a avut loc șe

dința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. La lucră
rile plenarei au participat ca invitați 
primi secretari ai comitetelor județene 
de partid.

La primul punct al ordinii de zi, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
dezbaterea amplă, profund democratică 
desfășurată în partid, în rîndurile în
tregului popor pe marginea proiectului 
de Directive ale Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român privind 
planul cincinal pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 1976—1980, 

‘ p^fecum și a Tezelor Comitetului Cen
tral. Plenara a subliniat cu satisfacție 
că prevederile proiectului de Directive 
și Tezele Comitetului Central s-au 
bucurat de aprobarea unanimă a co
muniștilor, a națiunii noastre socialiste. 
Dezbaterea publică a acestor documen
te a scos încă o dată în relief însușirea 
de către întregul popor a politicii 
marxist-leniniste a partidului de dez
voltare a economiei, științei, învățămîn- 
tului și culturii, de ridicare a bunăstării 
celor ce muncesc, de întărire a priete-

niei și alianței cu țările socialiste, a co
laborării cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, de solidaritate 
activă cu toate forțele care luptă împo
triva imperialismului, pentru progres 
social și pace în lume.

Plenara a adoptat în unanimitate pro
iectul Directivelor privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei naționale 
pe perioada 1976—1980 și a hotărît să 
fie supus dezbaterii și aprobării Con
gresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Plenara a analizat, la al doilea punct 
al ordinii de zi, propunerile Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind îm
bunătățirea unor prevederi ale Statutu
lui Partidului Comunist Român. Plenara 
a aprobat în unanimitate propunerile 
făcute și a hotărît să le supună dezba
terii și aprobării Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

Plenara a examinat unele probleme 
legate de pregătirea Congresului al 
X-lea al partidului și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare. Plenara a decis ca lu
crările Congresului să înceapă în ziua 
de 6 august 1969. , •

La ultimul punct al ordinii de zi, ple
nara a ascultat informarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil cu privire la acti
vitatea delegației Partidului Comunist 
Român la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești în
trunite la Moscova în luna iunie a.c. și a 
adoptat o hotărîre care se dă publicității.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Arătînd că aceasta este ul
tima ședință plenară a Comitetului Cen
tral ales de Congresul al IX-lea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in
tensa și rodnica activitate pe care a des
fășurat-o acesta în perioada ultimilor 
patru ani, faptul că el și-a îndeplinit cu 
cinste rolul conducător în întreaga ac
tivitate a partidului, a societății noas
tre între cele două Congrese. Secretarul 
general al partidului a mulțumit mem
brilor Comitetului Central pentru acti
vitatea depusă, exprimîndu-și convin
gerea că și în viitor vor acționa cu per
severență, la locul lor de muncă, pen
tru îndeplinirea sarcinilor încredințate 
de partid, că vor lupta din toate pute
rile pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea. >■ ■"

în ziua de 29 iulie a. c. a avut 
loc la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

în afara membrilor Consiliului 
de Stat la ședință au participat, 
ca invitați, miniștri și conducători 
ai altor organe centrale de stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, reprezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete și 
hotărîri: decretul pentru institui
rea medaliei „A XXV-a Aniver
sare a Eliberării Patriei" ; decre
tul privind organizarea și funcțio
narea Consiliului Național al Cer
cetării Științifice ; decretul privind 
înființarea, organizarea și funcțio
narea Consiliului Sanitar Superior; 
decretul privind organizarea evi-

denței stațiilor de radio-emisie ; 
hotărîrea privind aprobarea Re
gulamentului de funcționare a 
Consiliului Apărării Republicii So
cialiste România elaborat în teme
iul Legii nr. 5 din 14 martie 1969 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Apărării 
Republicii Socialiste România ; de
cretul privind trecerea activității 
de constituire și valorificare a fon
dului de stat de legume și fructe 
de la Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, la 
Ministerul Comerțului Interior, 
precum și sarcinile comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești, în legătură cu această activi
tate ; decretul pentru modificarea 
Decretului nr. 60 din 18 mai 1951 
privitor la organizarea Casei de a- 
sigurări a avocaților ; decretul pen-

tru ratificarea de către Republica 
Socialistă România a Convenției a- 
supra imprescriptibilității crimelor 
de război și a crimelor contra u- 
manității, adoptată de Adunarea 
Generală a Organizației Națiuni
lor Unite la 26 noiembrie 1968 : de
cretul pentru ratificarea Convenției ' 
referitoare la înființarea Centru
lui Internațional de Informare Ști
ințifică și Tehnică ; decretul pri
vind ratificarea Convenției de la 
Berna pentru protecția operelor li
terare și artistice, revizuită și sem
nată la Stockholm la 14 iulie 1967.

Decretele și hotărîrile adoptate 
au fost în prealabil examinate și 
avizate favorabil de comisiile per
manente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

în continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat probleme curente.

HOTĂRÎREA C.C. AL P.C.R

Partidului Comunist Român
la Consfătuirea internațională a partidelor

comuniste și
Plenara Comitetului Central 

a examinat activitatea delega
ției Partidului Comunist Român 
la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și munci
torești întrunite la Moscova în 
luna iunie a.c., precum și des
fășurarea lucrărilor și rezulta
tele acestei Consfătuiri.

Plenara aprobă în întregime 
activitatea depusă la Consfătu
ire de delegația partidului nos
tru, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
activitate care a întrunit ade
ziunea unanimă și sprijinul de
plin al organizațiilor de partid, 
al tuturor comuniștilor, al oa
menilor muncii din întreaga 
țară. Plenara dă o înaltă apre
ciere poziției principiale, con
structive exprimate în cuvîn- 
tarea și declarațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, modului în 
care delegația și-a îndeplinit 
mandatul încredințat de Comi
tetul Central, contribuției sale 
active la elaborarea documente
lor Consfătuirii, la dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate cu par
tidele comuniste și muncitorești, 
în spiritul încrederii și respec
tului reciproc, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, ale 
internaționalismului proletar.

Cu toate că Consfătuirea nu 
s-a întrunit în cele mai bune 
condiții — datorită divergențe
lor serioase din mișcarea co
munistă și neparticipării unui 
număr de partide — și în po
fida unor aspecte negative în 
desfășurarea lucrărilor relevate

la timpul său de delegația par
tidului nostru, plenara apreci
ază pozitiv schimbul larg de pă
reri efectuat cu acest prilej a- 
supra sarcinilor mari ce stau în 
fața partidelor comuniste și 
muncitorești în lupta împotriva 
imperialismului, pentru apăra
rea intereselor vitale ale oame
nilor muncii, precum și posibi
litatea care s-a oferit opiniei 
publice să ia cunoștință de po
zițiile și activitatea fiecărui par
tid.

Plenara apreciază că docu
mentul principal al Consfătuirii 
— deși cuprinde unele formulări 
și aprecieri insuficient de clare, 
care pot crea confuzii — conține 
o amplă platformă de luptă, 
obiective capabile să mobilizeze 
partidele comuniste și muncito
rești, largi forțe sociale împotri
va planurilor agresive ale impe
rialismului, a politicii lui de do
minație, asuprire și exploatare, 
pentru apărarea dreptului fiecă
rui popor de a decide suveran 
asupra propriilor destine, pen
tru democrație și progres social, 
pentru pace și securitate în în
treaga lume. Este pozitiv că do
cumentul consemnează princi
piile pe baza cărora trebuie să 
se dezvolte relațiile dintre țările 
socialiste, dintre partidele co
muniste și muncitorești — prin
cipiile marxism-leninismului, in
ternaționalismului proletar, res
pectării independenței, egalității 
depline, neamestecului în trebu
rile interne, a dreptului fiecă
rui partid de a hotărî de sine 
stătător asupra politicii interne 
și externe, a întregii sale activi
tăți. Respectarea riguroasă a tu-

turor acestor principii reprezin
tă condiția fundamentală pen
tru restabilirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, pen
tru unirea tuturor forțelor anti- 
imperialiste în lupta pentru pace 
și progres social. Plenară apre
ciază, de asemenea, pozitiv că în 
documentele adoptate nu este 
criticat sau condamnat nici un 
partid, că se subliniază necesi
tatea dezvoltării relațiilor de so
lidaritate internaționalistă între 
toate partidele frățești, indife
rent dacă au participat sau nu 
la Consfătuire.

Comitetul Central aprobă, cu 
rezervele exprimate în Consfă
tuire de delegația română, do
cumentele adoptate la Consfă
tuirea internațională a partide
lor comuniste și muncitorești și 
subliniază hotărîrea sa, a între
gului partid, de a acționa cu 
fermitate pentru a contribui la 
înfăptuirea 
mentale ale 
liste.

Apreciind 
tuire poate 
în unirea forțelor antiimperia- 
liste, în realizarea unei noi uni
tăți — pe baza principiilor în
scrise în documentele adoptate 
— între partidele comuniste și 
muncitorești, ca partide inde
pendente și egale în drepturi, 
plenara consideră că este nece
sar să se acționeze cu perseve
rență pentru normalizarea ra
porturilor din mișcarea comu
nistă și muncitorească interna
țională, în interesul cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Plenara Comitetului Central 
reafirmă și cu acest prilej hotă
rîrea Partidului Comunist Ro-

obiectivelor funda- 
luptei antiimperia-

că această Consfă- 
avea un rol pozitiv

dezvolta și în viitor 
solidaritate interna- 

de colaborare și în
frățească cu toate

mân de a 
relații de 
ționalistă, 
trajutorare 
partidele comuniste și muncito
rești, de a face tot ceea ce de
pinde de el pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Ple
nara Comitetului Central expri
mă, totodată, hotărîrea Partidu
lui Comunist Român de a dezvol
ta relațiile de colaborare cu toa
te forțele democratice, progre
siste, care luptă împotriva impe
rialismului, pentru pace, demo
crație și progres social.
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Omenii muncii din întreaga țară
sntîmpină Congresul partidului

AlX-iraCRES

fel

La Porțile de Fier

PESTE CÎTEVA ZILE,

cu remarcabile succese
în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor

PRIMUL VAS VA TRECE PRIN 
ECLUZA DE PE MALUL ROMÂNESC

PORȚILE DE FIER (de la trimisul nostru, Nistor Țuicu). — Ieri, 
29 iulie, la orele 14,45, la numai două zile de la începerea umplerii sa
sului aval, a început inundarea sasului amonte al ecluzei sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, prin stăvilarul provizoriu 
de de la capul amonte. După ce se va face o verificare a construcției 
și instalațiilor sub apă. urmează opera(ia de egalizare a apei dintre 
cele două sasuri, care au o diferență de nivel de cițiva metri. La sfir- 
șitul acestei săptămini, cu cinci zile mai devreme față de angajamen
tul constructorilor de aici, primul vas va trece prin calea artificială, 
ecluza de pe malul românesc, construită de colectivele de muncă din 
cadrul sistemului hidroenergetic și

ÎNTREPRINDERILE 
MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR PENTRU 
INDUSTRIA CHIMICĂ Șl 

RAFINĂRII

de navigație Porțile de Fier.

INDUSTRIA PETROLIERA
Petroliștii din schelele de fo- 

raj-extracție și din rafinării au 
realizat cu patru zile mai de
vreme planul pe șapte luni. 
Rezultatele obținute pînă acum 
In întrecerea socialistă sînt, în 
multe întreprinderi, superioare 
angajamentelor luate inițial în 
cinstea Congresului partidului 
și a aniversării eliberării pa
triei. în această perioadă au 
fost date peste plan însemnate 
cantități de benzine, diferite 
petroluri și motorine și alte 
produse în valoare de 125 mili-

oane lei. Lucrătorii din sectorul 
foraj au depășit planul cu 22 000 
metri. Au fost îndeplinite, de 
asemenea, prevederile planului 
pe ansamblul ministerului în 
ce privește exportul de produ
se petroliere

întregul spor de producție a 
fost obținut prin creșterea pro
ductivității muncii în toate sec
toarele industriei petroliere. 
Acest indicator este cu circa 10 
la sută mai mare decît cel 
lizat în aceeași perioadă a 
lui trecut

INDUSTRIA JUDEȚULUI BRAȘOV
Industria județului Brașov 

și-a îndeplinit planul de pro
ducție pe 7 luni cu 6 zile mai 
devreme

Tn întrecerea pe care o des
fășoară în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
aniversării unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei, oa

Telegrame
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele meu, al 
poporului și guvernului irakian, mulțumiri sincere pentru felicitările 
transmise cu ocazia Zilei naționale a Irakului, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate șL fericire personală, de progres continuu 
prosperitate pentru poporul român prieten.

AHMED HASSAN AL BAKR 
Președintele Republicii Irak

/

și

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru atentul mesaj transmis cu ocazia Zilei națio

nale a Columbiei. Mă folosesc de acest prilej pentru a vă reînnoi sen
timentele cele mai înalte și distinse considerațiuni.

CARLOS LLERAS RESTREPO 
Președintele Columbiei

rea- 
anu-

eco-menîl muncii din unitățile 
nomice ale județului au obținut 
beneficii suplimentare în va
loare de peste 90 milioane lei și 
economii la prețul de cost de 
57 milioane lei, îndeplinindu-și 
astfel angajamentele luate în 
cinstea acestor evenimente.

Ministerul Construcțiilor pen
tru Industria Chimică și Rafi
nării a îndeplinit cu cinci zile 
înainte de termen pianul de 
construcții și montaj pe prime
le șapte luni ale anului.

Desfășurînd o vie întrecere 
socialistă în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, constructorii 
și montorii din întreprinderile 
aparținînd acestui minister au 
reușit să pună în funcțiune în 
această perioadă peste 60 de noi 
capacități industriale Printre 
acestea se numără instalația de 
fibre poliesterice de Ia Iași, in
stalațiile de dimetil tereftalat 
și anhidridă ftalică de la Com
binatul petrochimic Ploiești, 
Uzina de reparații de utilaj chi
mie Găești instalația de piro- 
liză de la Combinatul petrochi
mic Pitești, cea de bicromat de 
sodiu de la Combinatul chimic 
Tîrnăveni, de silicat de sodiu 
de ta Uzinele chimice Govora, 
Rafinăria „Crișana" precum și 
noi instalații la Rafinăria Brazi.

Printr-o gospodări, e 
nală a materialelor 
torii și montorii au 
primele șapte luni 
economii peste plan 
de 20 milioane lei.

rațio- 
construc- 

realizat în 
ale anului 
în valoare
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Sosirea președintelui 
Comitetului Central

al P. C. din Mauritius
Marți seara a sosit în Capitală 

tovarășul Leetooraj Chundramun, 
președintele Comitetului Central ai 
Partidului Comunist din Mauritius, 
care va face o vizită în țara noas
tră și va reprezenta Partidul Co
munist din Mauritius la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al ~ 
diului Permanent al C.C. al 
Ghizela Vass, șef de secție 
al P.C.R., de activiști de p
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Doar în
scripte ?

Un control efectuat acum ci
teva luni la cooperativa meș
teșugărească „Cerna" din Orșo
va descoperise o delapidare 
de 13 000 lei. Autor Ion Mur- 
goi, pe atunci gestionar. Orga
nele financiare care efectuase
ră controlul 
înlocuirea 
excluderea 
făptașului.
se conformeze indicațiilor, con
ducerea cooperativei a găsit al
tă cale de rezolvare. L-a desti
tuit în scripte, iar in faptă l-a 
lăsat in aceeași funcție — ges
tionar. Rezultatul n-a intirziat. 
Recentul control financiar a 
relevat o nouă pagubă de 19 000 
lei in sarcina aceluiași Ion 
Murgoi. După această nouă fap
tă se vor lua, sperăm, măsuri in 
consecință. Și nu numai pe hîr
tie. Și fără a-i ocoli pe cei care 
l-au acoperit pe făptaș.

au recomandat 
grabnică și chiar 
din cooperativă a 
Dar in loc să

Ambiție
șoferească

Cu citeva zile în urmă pe dru
mul național 104, între Alba Iu- 
lia și Zlatna, a avut loc un ac
cident de circulație în următoa
rele împrejurări. Din direcție 
opusă circulau două autovehi
cule : un autocamion, aparți
nînd întreprinderii de trans
porturi auto Cîmpeni, și un au
toturism I.M.S. (1 AB. 604), pro
prietatea cooperativei meșteșu
gărești din Alba Iulia, condus 
de Popa loan. Ambii șoferi au 
ajuns în același timp pe un 
podeț, în vîrful unei pante. Nici 
unul, nici celălalt, nu a vrut să 
cedeze trecerea. Neavînd spațiu, 
mașinile s-au tamponat. Autotu
rismul s-a răsturnat în pirîu. 
Șoferul și încă o persoană s-au 
înecat, iar alte patru persoane 
au suferit grave leziuni corpo
rale. întîmplarea avertizează : 
Mai multă meditație și mai pu
țină „ambiție" nu strică.

Nu vor fi ne
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dreptățiți
Izolați de tumultul străzii — 

de care ii desparte o fereastră 
cu grila) de fier forjat — Du
mitru Mărculescu, Mihai Ena- 
che, Dumitru Mircea, Gh. Stoi
ca, Ion Stanciu și Ion Dumini
că au cadru corespunzător pen
tru meditație. La ce ? La efec
tele alcoolului și comportării 
lor profund inumane dintr-o 
seară înstelată de mai cînd au 
intîlnit pe soții Matei pe care 
i-au brutalizat. Pentru fapta lor 

la jude- 
prevede 
fi ab-

(procesul se află pe rol 
cătoria din Titu) legea 
sancțiuni severe. Vor 
solut meritate.

Mistreții
în ofensivă

Prin magazinele de 1* 
orașe și sate se vînd anual 
sute de mii de aparate de 
radio și televizoare, zeci 
și zeci de mii de mașini de 
spălat, aspiratoare, aparate 
fotografice, mașini de cu
sut. garnituri 
etc. Utilizarea 
tehnice nu se 
face însă fără ___
ție de specialitate, fără o 
instruire prealabilă a ce
lui ce-1 folosește, fără in
tervenția unui depanator 
calificat, în cazul eventua
lelor defecțiuni de func
ționare Pe planul organi
zării comerciale, aceste 
prefaceri au generat apa
riția unor elemene noi, 
printre care și certificatul 
de garanție care, pe de o 
parte, conferă cumpărăto
rului — în mod gratuit — 
dreptul la întreținerea o- 
biectelor, iar pe de altă 
parte, obligă unitatea de
panatoare — plătită de 
producător — să intervină, 
la solicitarea cumpărăto
rului, pentru repararea 
bunurilor. La începutul a- 
cestui an, în articolul „Pe 
cînd onorarea corectă a ga
ranțiilor ?“. sesizam exis
tența unor anomalii în ac
tivitatea de întreținere a 
obiectelor de folosință în
delungată. Ce s-a întîm- 
plat de atunci 7

Ca fapte pozitive, con
semnăm dezvoltarea rețelei 
unităților depanatoare la 
orașe, extinderea deservirii 
în mgdiul rural prin crea
rea cîtorva zeci de puncte 
cu activitate permanentă și 
a cîtorva sute cu activitate 
periodică, înființarea unor 
ateliere mobile de depanare 
radio și televiziune în a- 
proape jumătate din jude
țele țării. S-a extins șco
larizarea cadrelor. De ase
menea, în baza unei înțe
legeri dintre Ministerul Co
merțului Interior și 
UCECOM s-a convenit a- 
supra reducerii de la 60 la 
30 de zile a termenului 
în care un aparat din 
import nereparat va pu
tea fi preschimbat cu 
altul nou ; se așteaptă ca 
aceeași prevedere să fie 
extinsă șl asupra bunurilor 
din producția internă. De 
asemenea, am fost asigu
rați că, datorită mai bunei 
organizări a activității, 
unui control mai exigent, 
s-au redus la minimum ca
zurile în care reparațiile 
în termen de garanție se 
prelungeau în mod nejus
tificat.

Desigur, nu contestăm 
utilitatea măsurilor luate. 
Totuși, atîta timp cît în 
Capitală, la Tr. Severin și 
în multe alte orașe, apro
ximativ un sfert din nu
mărul aparatelor în ter
men de garanție sînt ne
voite să stea în unități 
cîteva săptămîni sau chiar 
luni, deși înlăturarea de
fectelor nu ar trebui să 
dureze decît două-trei ore, 
nu se poate vorbi încă 
despre o deservire cores
punzătoare. Tn alte locali
tăți, la Brăila, de exemplu, 
sistemul de rezolvare a 
solicitărilor la reparații
le de mobilă este greoi ; 
cetățeanul este obligat 
să se adreseze în scris 
Ia O.C.L.-Industrial, care 
aprobă cererea și o trimite, 
cu adresă însoțitoare, uni
tății cooperativei meșteșu
gărești, în loc să se proce
deze conform instrucțiuni
lor în vigoare, adică po
sesorul bunului în cauză să 
fie îndrumat a se adresa 
direct unității reparatoare. 
Unele unități comerciale, 
mai frecvent cele din me
diul rural, nu eliberează 
certificate de garanție, sau 
nu le completează cu da
tele necesare. în cîteva 
orașe — de pildă la Turnu 
Severin, Rm. Sărat — deși 
există unități specializate 
în reparații auto, ele nu 
execută întrețineri în ter
men de garanție, posesorii 
de autoturisme fiind nevoiti 
să se deplaseze în alte cen-

de mobilă 
obiectelor 

mai poate 
o consulta-

tre. Deci problemele nu 
au fost .încă soluționate in
tegral.

In baza constatărilor fă
cute în Capitală, la Turnu 
Severin. Reșița și în alte 
orașe ale tării, se poate 
afirma că raportul dintre 
numărul aparatelor vîndute 
și aflate în termen de ga
ranție și numărul inter
vențiilor efectuate în ca
drul acestui termen este 
încă în defavoarea cumpă
rătorului. Unele aparate de 
radio, de exemplu, au ne
voie chiar 
intervenții, 
barea : nu 
ratele 7 Ba 
vada : după o intervenție 
măruntă, ele funcționează 
ani de zile fără nici o re
parație. Dar uzinele ..Elec
tronica", plătind o taxă 
forfetară cooperativei pen-

de mai multe 
Se pune între- 
sînt bune ana- 
sînt bune. Do-

luat în acest sens de nici 
un fel, exceptînd poate in
dicația, venită de la foru
rile centrale, de a se sta
bili un necesar cit mai 
corect de piese. Dar cine să 
stabilească necesarul 7 Nici 
comerțul, nici cooperația 
nu dispun de criterii știin
țifice pentru aprecierea 
unui necesar corect, nu cu
nosc tipurile de aparate sau 
mașini noi ce vor apărea, 
nici piesele care se vor 
defecta sau uza mai frec
vent la ele, nu cunosc ti
purile a căror fabricație 
încetează. In aceste condi
ții, se ajunge la situația, 
repetată an de an, că în 
timp ce unele piese se a- 
cumulează în stocuri de 
milioane (Ia sfîrșitul anului 
trecut, valoarea stocurilor 
de piese de schimb, la ni
velul UCECOM, depășea 200
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tru deservirea în termen 
de garanție, au deplasat de 
fapt pe seama ei o serie 
de obligații ale propriului 
control de calitate. în cea 
mai mare parte — faptul 
ni se confirmă pretutin
deni — nu este vorba de 
vicii ascunse, de defecte 
ale unor piese, ci de ne
glijente care puteau fi evi
tate sau înlăturate din fa
brică, firește cu mult mai, 
puțin efort decît acasă la 
client ori în atelierul de 
depanare. O mai atentă 
verificare a aparatelor în 
cursul procesului de pro
ducție ar reduce cu 50—75 
la sută numărul interven
țiilor șl, implicit, aglome
rația la unitățile depana
toare. Pentru cointeresarea 
fabricii în această direcție, 
se propune înlocuirea taxe
lor forfetare cu plata efec
tivă a intervențiilor, așa 
cum se procedează la mo
bilă și la alte obiecte, re- 
cuperîndu-se. de la caz la 

"caz, respectivele sume pe 
seama celor vinovați.

Una din principalele sur
se ale prelungirii duratei 
reparațiilor înăuntrul ter
menului de garanție este 
lipsa pieselor de schimb. 
Datorită sistemului actual 
de aprovizionare — care nu 
permite existenta unor 
tranșe corespunzătoare în 
unități — pentru piese de 
cîtiva lei se pune în miș
care, de mii de ori pe an, 
un întreg aparat birocratic, 
care primește comenzi, re
dactează adrese, scrisori, 
deschide conturi, viramen
te, expediază colete — toate 
însumînd cheltuieli de 
timp, efort și bani și du- 
cînd la întîrzieri, evitabile 
printr-o simplificare a sis
temului. Măsuri nu s-au

milioane lei), altele lipsesc 
și trebuie comandate cu bu
cata la fabricile producă
toare. Iată-ne, de exemplu, 
la I.C.R.M. București (cea 
mai mare întreprindere co
mercială cu ridicata din 
țară pentru comerțul cu ar
ticole metalo-chimice), în 
fața unui vraf de așa-nu- 
mite comenzi individuale : 
din Plopepi se cere un bu
ton de magnetofon în va
loare de 4 lei, din Tg. Mu
reș a sosit o comandă de 
3,85 lei, din Reșița — una 
de 12 lei etc., în total vreo 
700 în trei luni.

Cum se execută repara
țiile 7 Dacă analizăm re
țeaua de deservire a coope
rației meșteșugărești, pu
tem constata mari deose
biri de la județ la județ. 
In Caraș-Severin, de pildă, 
întreținerea aparatelor de 
radio și televiziune cade 
în sarcina a șapte coope
rative cu profil mixt; în 
județul Mehedinți există o 
cooperativă specializată 
care deservește aproape 
întreg județul și una mixtă 
la Orșova, iar în Constan
ta funcționează. experi
mental, tot o singură co
operativă specializată. Ne 
întrebăm : ce se mai expe
rimentează 7 Oare mai tre
buie dovedit că, în con
dițiile în care numărul ra
dioreceptoarelor și televi
zoarelor existente la popu
lație este de ordinul cîtor- 
va milioane și crește cu 
sute de mii anual, o rețea 
de cooperative specializate 
se impune de la sine 7 U- 
nitătile mixte, în care coa
fura, tîmplăria, croitoria 
și alte servicii coexistă, se 
justifică doar acolo unde 
existenta unor cooperative 
specializate nu este eficien
tă din

conomic. Dar acolo unde 
solicitările sînt mari — și 
acest indice e lesne de în
registrat atît în prezent, 
cît și pentru perspectivă — 
ideea specializării unități
lor trebuie luată în consi
derație, ea permițînd, îna
inte de toate, o simplifica
re organizatorică, renunța
rea la veriga intermediară 
de aprovizionare 
O.C.M.A.D.-ul (care,
cele mai multe ori, este 
și cauza întîrzierilor în a- 
provizionarea cu piese de 
schimb), deci aproviziona
rea directă. Șapte coope
rative mixte, cum sînt cele 
din Caraș-Sdverin, au ne
voie de un O.C.M.A.D. care 
să le aprovizioneze ; o sin
gură cooperativă speciali
zată, cum este cea din 
Constanta, cu secții în alte 
localități, poate să se a- 
provizioneze singură si în 
condiții mult mai bune. O 
astfel de specializare a re
țelei mai are avantajul de 
a permite introducerea unui 
control eficient al activită
ții din unități, exercitat în 
cunoștință de cauză, de că
tre oameni competent!. Pa
ralel cu măsuri în această 
direcție, toți specialiștii cu 
care am discutat pledează 
pentru reunirea rețelei de 
aprovizionare și desfacere 
a pieselor de schimb într-o 
singură mină. Ni se pare 
că ideea merită a fi reți
nută deoarece la orizont se 
profilează și o a treia re
țea deținătoare de piese de 
schimb — industria locală 
— care, la rîndul său, își 
extinde prestațiile de între
ținere și reparații in anu
mite sectoare, ceea ce va 
duce la o și mai mare 
pulverizare a fondului de 
piese. De altfel, în spriji
nul aceleiași idei pledează 
însuși unul din sistemele de 
aprovizionare existente în 
comerțul de stat la ora ac
tuală — magazinul „Dio
da".

întreținerea aparatelor 
din mediul rural ridică 
probleme șl mai grele, nu
mărul atelierelor mobile 
fiind încă insuficient. Dar 
și în condițiile existente 
ele ar putea rezolva mai 
multe cazuri dacă ar dis
pune de un număr mai 
mare de truse cu aparataj 
de măsură și control. Tn 
general, se impune o aten
ție deosebită în alcătuirea 
seturilor 
schimb, de 
cializată și 
sînt dotate 
le, un 
tent în 
partea

Fără 
reparațiilor și a întreținerii 
obiectelor tehnice este mult 
mai complexă. O concluzie 
însă se poate trage : se re
simte, în prezent, lipsa u- 
nei concepții clare, unitare, 
asupra acestui sector al de
servirii, după cum apare ca 
o necesitate stringentă lua
rea unui ansamblu de mă
suri menit să asigure pie
sei de schimb, personajul 
neglijat al reparațiilor, lo
cui important ce I se'cuvi
ne In întregul angrenaj de 
întreținere a bunurilor de 
folosință îndelungată. Fac
torii de răspundere atît din 
comerț, cît și din cooperație 
cu care am discutat în 
timpul investigațiilor, ne-au 
informat că problemele pe 
care le-am prezentat în 
rîndurile de față ii frămîn- 
tă de mult timp. S-au pur
tat și se poartă discuții, din 
păcate însă fără rezultate 
practice. Iată de de consi
derăm că stadiul discuții
lor trebuie depășit. O răs
pundere elementară față de 
cerințele cetățenilor impu
ne categoric și-n acest do
meniu, asigurarea unui 
serviciu prompt, operativ, 
civilizat. Și acesta înseamnă 
fapte. Fapte și nu vorbe.

Al. PLAIEȘU

de piese de 
aparatură spe- 
unelte cu care 
unitățile mobi- 

sprljin mai consis-
această direcție din 
UCECOM.
îndoială, problema
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De cîtva timp, întinderile fer
mei Vernești (aparținînd I.A.S. 
Buzău) sînt călcate de o masivă 
turmă de mistreți. înfometați 
pesemne, ei fac serioase ravagii 
în lanurile de porumb și floa- 
rea-soarelui. Oamenii de la' fer
mă au încercat să-i alunge, dar 
n-au reușit. Ba, mai mult, un 
muncitor mai îndrăzneț, care 
s-a apropiat .prea mult de ei se 
află in prezent la spital, grav 
rănit. în această situație, con
ducerea fermei s-a adresat Fi
lialei de vînătoare Buzău cerîn- 
du-i sprijin. Dar aceasta — cul
mea ! — a răspuns următoare
le : „Nu vă putem da concursul, 
întrucit vînatul este interzis. Aș
teptați pînă Ia 15 august ci nd 
animalele vor putea fi alunga
te". Și dacă pînă atunci misl re
ții (care, în ce-i privește, nu au, 
se pare... sezon interzis) vor dis
truge întreaga recoltă 7 întreba
rea este cu bătaie lungă. Să 
audă eventual, și la Buzău, 
Filiala de vînătoare.

se 
ia

stăpînul ?
agri-La sediul cooperativei 

cole de producție Ozun (Covas- 
na) se află de citeva zile un tub 
de hidrogen. A căzut dintr-un 
autocamion și acolo a rămas. 
Nu s-a mai interesat nimeni de 
soarta lui. Cooperatorii ar 
ri să-l înapoieze 
dar nu știu cine 
Chiar, cine să fie, 
ditamai tubul să
servat ? Hidrogenul este — se 
știe — un gaz ușor. Incomparabil 
insă cu... ușurința de care au dat 
dovadă cei ce l-au pierdut.

do-
păgubașilor, 

sini aceștia, 
și cum poate 
treacă neob-

eu î.
„Scînteii'

deRubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Creșterea producției materiale și a 
veniturilor populației are ca rezultat 
firesc sporirea volumului vinzărilor 
de mărfuri; in anii următorului cin
cinal se prevede up spor de 30-35 
la sută. Simplificarea căilor de cir
culație a mărfurilor poate să aibă 
un rol hotărîtor in aprovizionarea 
mai bună a populației, în apariția 
mai promptă in magazine a produ
selor noi. Una din căile principale 
de apropiere a celor doi poli — in
dustria și comerțul — o constituie 
perfecționarea relațiilor contractua
le dintre ele. S-aU înregistrat pro
grese însemnate pe această linie. în 
ultimii ani, operațiunile de contrac
tare a fondului de marfă de către 
comerț au loc înainte de definitiva
rea planului de producție al între
prinderilor producătoare. Se asigură 
astfel condițiile materiale corespun
zătoare îmbogățirii structurii sorti
mentale - a mărfurilor, ridicării ca
lității acestora și, în final, adapta
rea în mai mare măsură a fondului 
de marfă la nevoile de consum ale 
populației.

într-o oarecare măsură se practică 
și livrarea mărfurilor direct de la fa
brică la magazin, prin ocolirea depo
zitului cu . ridicata. Se scurtează ast
fel circuitul mărfii și se evită nume
roasele manipulări, depozitările înde
lungate. în sectorul produselor ali
mentare, din totalul fondului de 
marfă, circa 40 la sută se livrează 
direct de la fabrică la magazin, în
deosebi la produsele cu un pronun
țat caracter de perisabilitate sau de 
cerere curentă : 
tele de carne, 
produsele lactate 
zahărul, făina, unele băuturi 
Remarcăm, totodată, că începînd din 
anul 1968 s-a trecut la contractarea 
directă cu industria și de către uniu- 

cooperației de 
de 

unită- 
de

fă al anului 1968, Iar în acest an, 
contractarea directă a cuprins între
gul fond de marfă din producția in
ternă. La textile-încălțăminte, livră
rile în tranzit reprezintă circa 10 la 
sută din total, ponderea fiind deținu
tă de livrările către unitățile cu ri
dicata ale cooperației de consum și 
unele unități comerciale cu amănun
tul ale comerțului de stat din Ca
pitală.

Cu toate rezultatele obținute în ac
celerarea circuitului mărfurilor, tre
buie arătat că mai sînt încă rezerve 
importante de lărgire a relațiilor di
recte între producător și comerț a-

PUNCTE DE VEDERE PRI
VIND EXTINDEREA RELAȚII
LOR CONTRACTUALE DIRECT 
INTRE UNITĂȚILE COMER
CIALE SI CELE PRODUCĂ
TOARE DE BUNURI DE CON

SUM

carnea, prepara- 
pîinea, laptele și 
proaspete, uleiul, 

etc.

nile județene ale 
consum, pentru întregul fond 
marfă alimentar ; depozitele 
ților cu ridicata ale comerțului 
stat mai vehiculează doar unele măr
furi, într-o proporție infimă in ra
port cu întregul fond (circa 1,5—2 la 
sută). Prin eliminarea unei verigi in
termediare s-a scurtat circuitul măr
furilor și s-au eliberat o parte din su
mele necesare acoperirii mijloacelor 
circulante în sfera circulației mărfu
rilor. în sectorul produselor metalo- 
chimice, livrările prin tranzit ale în
treprinderilor comerciale cu ridicata 
au reprezentat, în anul 1968, peste 25 
la sută din totalul fondului de marfă. 
Acest procent înglobează grupa de 
produse electronice (aparate de ra
dio, televizoare), materialele de cons
trucții, unele articole din grupa me
naj, cultural-sportive etc. Și în acest 
sector s-a trecut la contractarea di
rectă cu industria de către uniunile 
județene ale cooperației de consum 
pentru 88 la sută din fondul de mar

tît în ce privește unele articole care 
circulă în tranzit, cît și a unora care, 
în momentul de față, se vehiculea
ză prin depozitul cu ridicata. Acest 
fapt se reflectă nefavorabil în indi
catorii bancari cu privire la volu
mul operațiunilor de decontare, al 
căror volum este superior realizări
lor economice. In acest sens, consi
derăm necesară studierea, în primul 
rind, a posibilităților de extindere a 
relațiilor contractuale directe dintre 
întreprinderile producătoare și coo
perația de consum în sectorul de tex- 
tile-încălțăminte și îndeosebi pen
tru mărfurile cu specific rural. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît, în pre
zent, o bună parte din mărfurile res
pective circulă în tranzit. De ce pro
duse ca bocancii cu talpă de cauciuc, 
sibirul, scurtele țărănești, lodenul, 
pînza albită și nealbită ș.a. se con
tractează încă prin intermediul între
prinderilor comerciale cu ridicata ale 
comerțului de stat, deși, în majoritate, 
aceste sortimente se livrează de către 
industrie direct cooperației de con
sum 7 Relațiile directe ar duce la 
stabilirea cu mai mare atenție, de 
către unitățile cooperației de consum, 
a necesarului de mărfuri în ce pri
vește sortimentele, calitatea produ
selor, termenele de livrare, precum 
și urmărirea executării în mai bune 
condiții a îndeplinirii contractelor 
încheiate. Totodată, prin contracta
rea directă, s-ar înlătura o bună 
parte din greutățile existente în re-

punct de vedere e- La Olânești

are o în-

lațiile dintre unitățile cooperației da 
consum și intreprinderile de tex
tile-încălțăminte ale comerțului de 
stat privind nominalizarea sortimen
telor in cadrul contractelor valorice 
totale, revenirile într-o serie de ca
zuri prin suplimentări sau renunțări 
la unele produse contractate valoric; 
s-ar asigura astfel mai multă elasti
citate în aprovizionare, potrivit 
schimbărilor intervenite în structura 
cererii populației.

Pentru extinderea relațiilor con
tractuale directe între organizațiile 
comerciale cu amănuntul și fabrici 
la produsele alimentare, pledează 
însuși faptul că în 20 județe, unde nu 
există întreprinderi cu ridicata 
(I.C.R.A.), contractarea și realizarea 
fondului de marfă se fac direct de 
către organizațiile comerciale locale 
și întreprinderile producătoare. In 
domeniul produselor metalo-chimice, 
extinderea relațiilor directe de con
tractare cu industria ar putea avea 
în vedere produsele care in prezent 
se livrează direct (cu contractarea în
să prin intreprinderile cu ridicata), 
unele produse contractate cu între
prinderile de industrie locală, pre
cum și acelea care se vehiculează 
prin întreprinderile cu ridicata și 
care nu pun probleme deosebite de 
sortiment comercial. Așa sînt apara
tele de uz casnic și gospodăresc : ma
șini de spălat rufe, mașini de cusut 
etc, unele rechizite, articole de vo
iaj și articole diverse din material 
plastic, unele cosmetice etc.

în studierea posibilităților de lăr
gire a relațiilor contractuale directa 
trebuie avută în vedere situația ac
tuală, cînd mărfurile necesare unită
ților comerciale cu amănuntul, situa
te în aceeași localitate cu întreprin
derile furnizoare, trec totuși prin 
întreprinderile comerțului cu ridica
ta. Este normal ca magazinele din 
București să fie aprovizionate din 
depozitele I.C.R.T.I. cu mărfuri pro
duse de fabrici din oraș cum sint : 
„Dacia", „7 Noiembrie", „Industria 
Bumbacului", „Țesătoriile Reunite", 
„Postăvăria Română", Fabrica de 
confecții și tricotaje etc 7

Desigur, realizarea sarcinii prevă
zute în proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea relațiilor directe 
între unitățile comerciale șl . ce1® 
producătoare de bunuri de Consuni 
necesită și soluționarea unor proble
me mai complicate, incit să se cree
ze intr-adevăr condițiile corespunză
toare unei asemenea activități. în 
primul rind, ar îi necesar, după o- 
pinia noastră, să se revizuiască ca
drul actual de relații stabilit prin con
dițiile fundamentale, să se ia măsuri 
de cointeresare a furnizorului, even
tual prin includerea in preț și a chel
tuielilor de transport pînă la loco- 
destinație, rezolvarea între unitățile 
eu amănuntul și cele cu ridicata a 
unor probleme cu privire la forța 
de muncă, fondul de salarii, spațiile 
de depozitare etc?; după cum sînt 
necesare măsuri pentru lărgirea ga
mei de sortimente preambalate, în 
care scop este de discutat și o rea
șezare a cotelor de rabat. Fără în
doială, se impune și înlăturarea ten
dințelor unor întreprinderi indus
triale de a avea relații economice cu 
un număr cit mai restrîns de bene
ficiari, așa cum va trebui înlăturată 
și rezistența unor întreprinderi co
merciale cu ridicata, care nu vor să 
renunțe ușor la veniturile obținute 
din vehicularea unui volum mare de 
mărfuri. Realitatea demonstrează 
că prin extinderea în continuare 
a relațiilor contractuale directe între 
întreprinderile producătoare și uni
tățile comerciale cu amănuntul se 
obține o sporire a eficienței activită
ții comerciale, se asigură o mai bună 
aprovizionare a populației în func
ție de cerere, se reduc cheltuielile 
și se accelerează viteza de circulație, 
în final, cu un volum mai redus de 
mijloace materiale și bănești, se poate 
asigura o desfacere sporită de mărfuri.

Ion CEAN
director în Banca Națională

domeniu de activi- 
angrenează zeci de 
sportivi, antrenori,

Sportul este un 
tate socială care 
mii de oameni : .
tehnicieni, conducători de cluburi și 
federații, membri ai diferitelor orga
nisme județene sau cu caracter repu
blican, activiști salariat! sau obștești. 
Lărgirea necontenită a cadrului or
ganizatoric, exigentele sporite pe care 
le implică, astăzi, orice întrecere a- 
tît internă, cît și internațională, cer 
cu necesitate asigurarea tuturor con
dițiilor care să ducă la accelerarea 
progresului, la dinamizarea activității 
fiecăreia dintre unitățile sau sectoa
rele mișcării sportive.

Printre aceste condiții se află, fără 
îndoială, climatul creat desfășurării 
unui larg schimb de opinii, în scopul 
intensificării participării unui număr 
cît mai mare de specialiști șl Iubitori 
ai sportului la dezbaterea și elabo
rarea liniilor de dezvoltare a mișcă
rii noastre sportive.

O întîmplare recentă, aparent fără 
însemnătate prea mare, ne-a îndem
nat să facem un sondaj, în lumea 
sportului nostru, tocmai pe această 
temă.

Iată întîmplarea :
In cadrul unei discuții mal largi, 

antrenorul loan Mureșan, de la clubul 
Steaua, a formulat o serie de păreri 
interesante în legătură cu natura re
lațiilor dintre cabinetele metodice, 
care există pe lîngă cluburi sau or
ganele teritoriale, și antrenori, între 
aceste cabinete și federații sau Cen
trul de cercetări științifice de pe 
lîngă C.N.E.F.S. Observațiile conți
neau o doză serioasă de „acid", fi
ind criticate fapte care frînează buna 
desfășurare a activității cabinetelor 
respective, diminuîndu-le randamen
tul. La propunerea de a scrie un ar
ticol. loan Mureșan s-a declarat de a- 
cord, solicitînd doar 
pentru a așterne pe 
vroia să spună.

După o săptămînă 
urmat două de „eschivări" și... ziua 
în care am primit răspuns definitiv : 
..știți, m-am gîndit că-i mai bine să 
nu scriu nimic. S-ar supăra prea 
multă lume pe mine. Ar deranja..."

Aceasta este întîmplarea. întreba
rea pe care ne-am pus-o. imediat, a 
fost următoarea : este vorba de un 
caz absolut particular — lipsă de 
curaj (sau de opinie) a antrenorului

în cauză — sau fenomenul 
tindere mai mare în sport 7

în aria activității sportive schim
bul de opinii — absolut necesar, a- 
proape o condiție fundamentală a 
progresului, a bunului mers al lucru
rilor — se desfășoară, în esență, pe 
trei teme : procesul de instruire, ac
tivitatea educativă și acțiunile orga
nizatorice.

— în ceea ce privește procesul ins- 
tructiv-educativ, ne spune antreno
rul emerit NICOLAE NEDEF, de la 
federația de handbal, principalele 
forme în cadrul cărora căutăm să a- 
sigurăm o circulație a ideilor, a pă
rerilor tehnicienilor noștri sînt con
sfătuirile pe tară ale antrenorilor. De

le în ambele sensuri : și de la foruri
le federale spre secții, și invers".

Este un fapt cunoscut că multă 
vreme. în cadrul diferitelor orga
nisme ale federației de 
meroase probleme, și în 
a echipei reprezentative.

Consultarea unui cerc 
de specialiști, punerea în discuția 
opiniei publice a unor măsuri care 
privesc sistemul competițional, co
ordonatele procesului instructiv 
sînt modalități de lucru noi în ac
tivitatea federației de fotbal și pu
tem spune că ele au și început să 
dea roade. „De altfel subliniază 
antrenorul ANGELO NICULESCU, 
am spus și după Lausanne că actua-

fotbal, nu- 
special cea 
erau tabu, 
mai larg

piu, există destui oameni care iu
besc voleiul, l-au practicat cu succes 
și ar fi dispuși să pună umărul pen
tru a-1 urni din impasul în care a 
intrat. Dar nimeni nu ne cheamă. 
Poate că părerile unora dintre noi 
deranjează..."

Oare numai la volei se întîmplă 
acest lucru 7 Nicidecum. Iată, de 
pildă, chiar la handbal. Cîte din fos
tele mari glorii ale handbalului nos
tru masculin sau feminin au fost so
licitate să „pună umărul". O parte 
dintre „mondialii" noștri activează ca 
antrenori în străinătate, alții au in
trat în semianonimat. Singur Olim
piu Nodea a reușit să se impună oa
recum, dar asta în condiții cu totul

specialiști. Aș putea adăuga un 
xemplu concret; diviziile școlare

timpul necesar 
hîrtie ceea ce

de gîndire au

Există o circulație
a ideilor în sport?

regulă sînt prezenți la aceste consfă
tuiri toți antrenorii cu responsabili
tăți efective în secțiile de handbal 
din tară.

In cadrul lor se discută mult, dar 
dacă privești cu atenție listele celor 
care iau cuvîntul, poți lesne observa 
că aproape întotdeauna sînt aceiași 
oameni, restul — cei mai mulți — 
fac doar act de prezență. Rezulta
tul 7 Aceste consfătuiri nu-și a- 
ting. în toate cazurile, scopul. Ob
servații critice la adresa federației 
sau a unora dintre forurile sale nu 
există. Handbalul românesc deține 
poziții fruntașe nu numai în domeniul 
rezultatelor internaționale, ci și în a- 
cela al teoriei și orice antrenor român 
de la o echipă divizionară A este po
sesorul unei experiențe valoroase, al 
unor concluzii teoretice ce pot folosi 
celorlalți. Or, în cadrul unor aseme
nea întîlniri, ideile ar trebui să circu-

lul „11" reprezentativ este opera tu
turor antrenorilor divizionari A, a- 
tît sub unghiul selecției, cît și al 
formelor de pregătire acceptate. 
Ne-am sfătuit și ne vom sfătui me
reu pentru a putea alege cele mai 
bune soluții".

Dar chiar și în aceste condiții, și 
nu numai în aria mișcării fotbalis
tice, există încă multi oameni care 
stau în rezervă ; cu puține excepții, 
la consfătuirile antrenorilor organi
zate de către F.R.F. cam aceiași și 
aceiași oameni își spun părerile.

„De ce se stă de o parte 7 Am să 
vă răspund tot cu o întrebare, ne 
spune dr. JEAN PONOVA, maestru 
emerit al sportului la volei. De cite 
ori am fost solicitați, eu sau Ște
fan Roman, de pildă, de către fede
rația de volei, cînd n-au mers lu
crurile bine 7 Poate că am fi putut 
da soluții corespunzătoare. Și nu nu
mai noi doi. în București, de exem-

speciale. Ca să nu mai vorbim de 
handbalul feminin, unde avem atîtea 
maestre emerite, campioane mondia
le; iar echipele de club și cea re
prezentativă au asigurată instruirea 
de... antrenori aproape în exclusivi
tate.

Asemenea „exemple" am mai 
nit în sondajul pe care l-am 
în lumea sportului nostru.

Am expus aceste „exemple" 
rășului conf. dr. EMIL GHIBU, 
președinte al C.N.E.F.S,

„în ultima vreme, ne-a spus dîn- 
»ul, marile probleme ale activității 
sportive — cel puțin la nivel de 
principiu — au fost supuse dezba
terii largi, luarea unor măsuri im
portante în ceea ce privește sistemul 
competițional sau conținutul și me
todica antrenamentului sportiv fiind 
urmarea unor consultări cu opinia 
publică, cu numeroși tehnicieni și

întîl- 
fâcut
tova- 
vice-

xemplu concret; diviziile școlare au 
fost înființate tocmai ca urmare a 
unor sugestii primite în timpul dis
cutării structurii sistemului compe
tițional.

Sau, un alt exemplu. în 1966, au 
fost convocați peste 100 de specia
liști, cei mai buni antrenori și me- 

, dici din federații și cluburi, cu care 
am analizat principalele probleme 
ale metodicii sportului de perfor
manță. în urma acestor consfătuiri 
s-ă editat lucrarea „Conținutul și 
metodica antrenamentului sportiv 
contemporan", lucrare colectivă la 
care și-au adus contribuția toate fe
derațiile, specialiștii de la I.E.F.S., 
precum și Centrul de cercetări știin
țifice. Este adevărat, însă, că aceas
tă lucrare ar fi trebuit să apară mai 
demult, efectul său practic la pre
gătirea sportivilor noștri pentru 
Jocurile Olimpice din Mexic fiind 
destul de redus.

Anul acesta, aceiași oameni s-au 
întîlnit din nou? pentru a discuta 
concluziile trase după J.O. din Me
xic sau după campionatele mondiale 
și continentale la care am partici
pat. Au fost discuții foarte intere
sante ; adesea opiniile 
diferite.

Tot atît de adevărat 
că dezbaterile noastre, 
feritelor consfătuiri pe care le 
ganizăm, rezultatele lor concrete, 
unghiul schimbului de opinii, de 
periență, succesele și insuccesele 
ținute de pe urma aplicării unei 
tode de lucru sau 
multe ori izolate de masa de acti
viști sportivi, tehnicieni sau antre
nori. Prezența specialiștilor noștri, a 
opiniilor lor, a experienței acumula
te, în paginile presei sportive, este 
încă nesatisfăcătoare. Se simte 
voia unei mai largi, dezbateri, a 
publicități mai întinse, ui spațiul 
sei scrise sau vorbite, a probleme
lor esențiale ale vieții sportive".

— Cum explicați reținerile semna
late 7

„Cea mai simplă explicație ar 
consta în aceea că slnt evitate „cioc
nirile" din 
ranjați", la 
care nu 
însă că, 
rămîne la

erau complet

este și faptul 
in cadrul di- 

or- 
sub 
ex- 
ob- 

me-
alta ră'nin de

ne- 
unei 
pre-

teama de a nu fi „de- 
rindul lor, în sectoarele in 
stau prea bine. Cred 
procedind astfel, am 
suprafața lucrurilor. Noi 

I

am reușit — fără îndoială — 
să asigurăm cadrul unui schimb 
eficient de opinii atunci cînd discu
tăm lucrurile in mare, Ia nivel de 
principiu. Mai rămîn însă multe de 
făcut în zona dialogurilor directe, a 
contactului direct, cînd o observație 
critică atinge nemijlocit activitatea 
unei persoane sau a unui organism, 
unde în cazuri izolate — e drept — 
sînt preferate menajamentele... reci
proce".

Metodă de muncă instaurată eu 
drepturi depline in țara noastră, 
schimbul de opinii este, după cum 
se vede și din aceste puține exem
ple , o pîrghie nefolosită integral iui 
aria activității sportive. Ceea ce ni 
s-a părut semnificativ, în investiga
ția pe care am făcut-o, este că, în 
general, încercarea de a descifra cau
zele unei atari situații nu a depășit 
nivelul constatării că sint preferate 
menajamentele reciproce. Sigur, *- 
ceasta este o constatare. Problema 
este, însă, a cadrului, a elemente
lor sale concrete, care să cuprindă 
condițiile create atît pentru expri
marea opiniilor, cît și pentru apli
carea propunerilor făcute. Pentru 
că am asistat la atîtea con
sfătuiri, ședințe de birouri federale 
sau adunări generale ale cluburilor 
sau asociațiilor, unde s-au făcut pro
puneri judicioase, valoroase, care au 
rămas, nu în puține cazuri... literă 
moartă în scripte.

Tot atît de importantă este și pro
blema perfecționării mijloacelor șî 
formelor de atragere multilaterală a 
cit mai mulți dintre specialiștii noștri 
(unii dintre ei bucurîndu-se de un 
deosebit prestigiu in lumea sportului 
internațional) la dezbaterea și rezol
varea problemelor fundamentale ala 
activității sportive — instruirea, e- 
ducția etc.

Considerăm ancheta noastră In rln- 
dul unor activiști din mișcarea spor
tivă, pe tema felului în care se e- 
fectuează schimbul de opinii în a- 
cest sector de activitate, ca fiind în
ceputul unei dezbateri mai largi Ia 
care invităm să ia cuvintul antre
nori, conducători de federații și de 
cluburi etc.

Valentin PAUNESCU
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variabilă

Prof. Victor SAHINI 
membru corespondent

al Academiei

Ing. G. BOȘNIAC 
directorul Institutului 

de cercetare și proiectare 
pentru mașini de transportat 

și ridicat — Timișoara

Ing. A. MIHAILESCU 
directorul Institutului 

de proiectări și cercetdri 
pentru utilaj petrolier

„In toate ramurile econo
miei naționale, un obiectiv 
esențial va fi în continuare ri
dicarea calitpfii și nivelului 
tehnic al produselor, corespun
zător progresului tehnico-știin- 
țific contemporan, exigențelor 
crescînde ale consumului in
tern și ale activității de comerț 
exterior".

(DIN TEZELE COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R. 
PENTRU CONGRESUL AL 
X-LEA AL PARTIDULUI,

1 Dezideratul ridicării calită
ții produselor finite la un ni
vel cît mai înalt se cere rea
lizat începînd încă din faza 
de concepție — deci de la cer
cetare și proiectare — conti- 
nuînd cu iazele fabricației, ba 
chiar ale depozitării, transpor

tului, manipulării și terminînd cu folosirea 
produsului în exploatare sau consum. Iată 
de ce, într-o economie modernă, parametrii 
care definesc calitatea produsului sînt des
tul de numeroși; însăși noțiunea de ca
litate căpătînd o complexitate mereu eres 
cîndă.

Proiectul de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. prevede că îmbunătățirea 
calității produselor, de care depinde în 
mare măsură asigurarea eficienței și com
petitivității produselor românești, 
să constituie o preocupare centrală 
vității economice. Se preconizează 
tivitatea în cercetarea științifică 
realiza în strînsă legătură cu

2
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CENTRUL DE CHIMIE FIZICA AL ACADEMIEI - LABORATORUL DE SPEC
TROSCOPIE RAMAN

Conf. dr. ing.
D F. LĂZĂROIU 

directorul Institutului 
de cercetare și proiectare 

pentru industria electrotehnica

Foto : S. Cristian

1. Punctul
de sprijin al

valorii științifice

2. Cerceta
re-proiec

tare-asimilare: un ciclu
cu mișcare prea lentă

3. N o i I e
mașini nu

sînt de conceput fără 
performanțe tehnice 
înalte

4. Calitatea
noțiune

trebuie 
a acti- 
că ac- 
se va

. „ direc
țiile de dezvoltare ale industriei con
structoare de mașini, electrotehnicii, elec
tronicii, mecanicii fine și industriei optice, 
că ramura construcțiilor de mașini va tre
bui să-și sporească din ce în ce mai mult 
participarea la exportul țării, cu produse 
eficiente, de tehnicitate ridicată.

In contextul preocupării generale pentru 
ridicarea calității produselor, voi ilustra 
căile prin care cercetarea își aduce contri
buția sa majoră, ca important factor al 
producției, cu exemple din activitatea in
stitutului nostru, Institutul de cercetare și 
proiectare pentru industria electrotehnică. 
O primă cale prin care I.C.P.E. in
tervine în asigurarea calității produ
selor din întreaga industrie electro
tehnică o constituie sistemul încercări
lor de omologare, pentru prototipuri și 
serii zero. Certificatele eliberate consem
nează totodată și observațiile cercetători
lor, cu privire la probele care, eventual, 
nu dau deplină satisfacție, la înseși nor
mele aflate la baza încercărilor etc. Pen
tru produsele care funcționează în țări cu 
climat deosebit de cel al țării noastre, sau 
care, deși destinate unor zone temperate, 
sînt supuse unor condiții de microclimat 
special (marin, fluvial, minier etc.), insti
tutul efectuează cercetări de protecție cli
matică a materialelor și produselor, reco
mandă soluții tehnice, practice și le veri
fică pe aceeași cale a omologării.

Merită a fi relevate în mod deosebit re
zultatele obținute în domeniul climatizării 
produselor industriale, activitate începută 
în urmă cu 10 ani și extinsă treptat de la 
industria electrotehnică la toate produsele 
industriale destinate exportului. In acest 
răstimp, s-au încercat peste 125 000 de pro
duse și epruvete. Dintre exporturile reali
zate cu girul calității înalte să pot cita ra
finăriile Gauhaty și Barauni, centrala elec
trică Singareni (în India), utilaje petro
liere, instalații de foraj pentru India, Bir- 
mani.a, Ghana, Brazilia, Argentina, fabrica 
de tractoare pentru Iran. La acestea se 
adaugă utilaje diverse în execuție tropica- 
lizată, ca electropompe, aparataj electric, 
transiormatoare, electromotoare, compre- 
soare, cazane, utilaje chimice complexe, 
instalații frigorifice, vagoane etc.

Prin activitatea de climatizare au 
două consecințe foarte importante și 
asimilarea a 
performanțe 
tehnologiilor 
cale pe care 
expertizarea 
manțelor unor produse din țară și străină
tate, în scopul stabilirii măsurilor necesare 
pentru creșterea nivelului de calitate al 
producției existente, sau pentru stabilirea 
nivelului de atins de către produse noi și 
materiale, ce urmează a fi asimilate. Prin
tre parametrii care determină calitatea 
unui produs, un loc deosebit îl ocupă cri

teriul siguranței în funcționare, adică po
sibilitatea de funcționare fără întrerupere 
a acestuia, un timp bine determinat. Abor- 
dînd de 3 ani acest domeniu, institutul a 
obținut rezultate care au dus la îmbunătă
țirea calității radioreceptoarelor cu tuburi 
și cu tranzistoare, a televizoarelor etc., 
realizînd prin măsurile luate importante 
economii la materialele de reparații și ma
noperă (circa 3 800 000 lei numai la 
radioreceptoarele cu tuburi, pe perioada 
1966—1968). Aspectul siguranței în funcțio
nare este deosebit de actual, dar consider 
că studiile întreprinse de întreprinderi 
pînă în prezent, pentru îmbunătățirea per
manentă a acestui parametru, sînt încă cu 
mult sub posibilități. O intensificare a lor 
pe viitor, sub egida Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ar fi deosebit de 
utilă sub raportul îmbunătățirii caracte
risticilor tehnico-economice 
noastre.

Rolul activ al cercetării 
ridicarea nivelului calității 
înfăptuiește însă, după cum 
îndeosebi prin cercetarea și 
noi produse, prin modernizarea celor exis
tente, prin lărgirea gamei de sortimen
te și tipuri. Dintre rezultatele primei ca
tegorii de preocupări, citez elaborarea ex
citației statice, pe bază de ventile de sili
ciu, pentru mașinile sincrone de putere 
medie și mare, înlocuindu-se excitatoarea 
de curent continuu, una din sursele de în
treruperi în funcționare. Cercetătorii și 
proiectanții institutului lucrează în pre
zent la elaborarea unei noi serii unitare 
de mașini asincrone pînă la 100 kW și a u- 
nei noi serii unitare de transformatoare 
de forță, pînă la 1 600 kVA, la parametri 
calitativi mondiali. Sortimente complet noi 
de condensatoare de forță, transformatoare 
speciale, siguranțe de înaltă și joasă tensi
une, ca și materiale noi (izolatoare, scheme 
noi de izolație etc.) sînt cercetate, cu spri
jinul întreprinderilor și introduse treptat 
în practică.

Esențială în această activitate 
scurtarea ciclului care leagă cercetarea 
fabricație, asimilarea produselor la un 
vel de calitate cit mai ridicat In cazul 
stitutului nostru, durata unei cercetări 
plicative, pînă la valorificarea ei indus
trială, a fost în medie, în ultimul timp, 
de 4 ani. Evident, este prea mult și con
siderăm ca o sarcină de răspundere redu
cerea substanțială 
cercetări realizate 
bile, cit mai ușor 
dustrie. Așa cum 
de Directive, vom 
binarea strînsă a cercetării cu proiectarea, 
prin aducerea ideii pînă la capătul mate
rializării ei sub formă de prototipuri, me
tode de măsură și aparatură, tehnologii și 
instalații tehnologice, care sînt mai ușor 
de preluat de către întreprinderi. Avînd 
în vedere aceste scopuri, am 
acum secția de prototipuri, 
dotarea și amplificarea ei.

Pentru ridicarea continuă a 
duselor electrotehnice, activitatea colecti
velor noastre de specialiști se axează atît 
pe creșterea conținutului tehnologic al cer
cetărilor, cît și pe reducerea termenelor 
în interiorul cărora avem de îndeplinit o- 
bligații contractuale, ca de exemplu, In 
realizarea redresorului de sudură de 1000 
A, a descărcătoarelor cu rezistență variabi
lă, a izolatoarelor din rășini de turnare etc. 
Sîntem ferm convinși că prin activitatea 
noastră creatoare manifestăm cel mai bine 
deplina noastră adeziune la mărețul pro
gram trasat de documentele pregătitoare 
ale Congresului al X-lea al P C.R
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calitâții pro-

Direct proporțional cu acce
lerarea ritmurilor revoluției 
științifice și tehnice contem
porane se intensifică și com
petiția pe piețele internaționa
le. Cîștigă teren și se afirmă 
acele produse care corespund 
exigențelor tehnice mereu mai 

înalte, se adaptează mai bine diversității an
cestors. Asimilarea rapidă în industrie, la 
un nivel superior, a rezultatelor cercetării 
joacă un rol deosebit de important în accele
rarea progresului tehnic. însuși faptul că, în 
perioada 1960—1968, aproximativ 20 la sută 
din exportul nostru total de mașini și uti
laje a revenit utilajului petrolier, de
monstrează elocvent că, atunci cînd există 
o preocupare permanentă de a îmbunătăți 
calitatea produselor, aceasta se concreti
zează și în importante avantaje economice. 
Intr-adevăr, cursul de revenire și prețul 
specific pe tona de produs — ambele deo
sebit de avantajoase — confirmă rentabi
litatea ridicată a acestor utilaje. Ca ur
mare, în ultimii ani, în special după Con
gresul a! IX-lea ai P.C.R., România a 
ajuns să se situeze printre primele țări 
exportatoare de utilaj petrolier din lume. 
Sînt rezultate cu atît mai valoroase, cu cît ele 
s-au obținut prin eforturi proprii de cerce
tare și proiectare, fără a se recurge la 
cumpărări de licențe. Este suficient să ară
tăm că aproximativ 75 la sută din totalul 
producției de utilaj petrolier exportat se 
execută în baza documentațiilor 
de Institutul de proiectări și 
pentru utilaj petrolier.

Asimilarea în producție la un 
perior și într-un timp cît mai scurt a re
zultatelor cercetării presupune, după pă
rerea mea, în primul rînd reducerea nu
mărului de faze ale investigației științifice 
și trecerea directă în proiectare a rezul
tatelor obținute, prin aceasta realizîndu-se 
continuitatea ciclului cercetare-dezvoltare. 
De asemenea, consider că o importanță 
deosebită în realizarea produselor cu per
formanțe și calități ridicate revine strînsei 
colaborări dintre institut și uzinele con
structoare de utilaj petrolier, prin orga
nizarea consultărilor cu tehnologii și pro
iectanții din producție, a asistenței tehnice 
Ia execuția prototipurilor și experimenta
rea acestora în șantiere.

Ca exemplu concludent cu privire la re
zervele puse tn valoare prin acest sistem, 
ce asigură continuitatea ciclului cercetare- 
proiectare-execuție, în vederea asimilă
rii operative a noilor produse, poate fi 
amintită reducerea cu cel puțin un an a 
duratei de asimilare a noii serii de sape 
cu 3 conuri, serie care va asigura totodată 
creșterea cu aproape sută la sută a para
metrilor de funcționare, față de vechile 
tipodimensiuni din fabricație. Se vor rea
liza pe această cale economii însumînd a- 
nual zeci de milioane de lei și se va evita 
importul unor astfel de sape, 
loturilor experimentale în 
în evidență performanțe Ia 
selor similare ale firmelor 
diție pe piața mondială.

Proiectul de Directive, care va fi supus 
aprobării celui de-al X-lea Congres al 
partidului, prevede că sarcinile cercetării, 
a căror soluționare prezintă o importanță 
națională, vor forma obiectul unor pro
grame prioritare, iar printre domeniile a- 
mlntite se numără forajul de mare adîn- 
cime și forajul maritim (acvatorial), pri
mul pentru a explora și pune In valoare 
acumulările de hidrocarburi din zonele te
restre adînci, al doilea pentru a investiga 
prezența unor rezerve potențiale de țiței 
și gaze tn platforma continentală a Mării 
Negre.

Dacă tn prezent Instalațiile românești 
pot fora la 7 500 m. tn anul 1974 instala
țiile concepute și proiectate de noi vor fi 
capabile să realizeze foraje pînă la 10 000 m 
adîncime. Pentru a se asigura într-un timp 
cît mai scurt și la un nivel superior an
samblu] de echipamente necesar progra
mului de toraj tn Marea Neagră, C.N.C.S., 
Ministerul Petrolului, Comitetul de Stat al 
Geologiei și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini au alcătuit un plan 
de acțiune care prevede eșalonarea faze
lor de cercetare premergătoare lucrărilor 
de foraj (cercetări meteorologice, oceano- 
grafice. geofizice etc.) De menționat 
unele dintre instalațiile proiectate 
I.P.C.U.P pot fi adaptate condițiilor de 
raj pe platforme marine, creînd astfel 
sibilități de folosire a acestora pentru 
rajul în Marea Neagră și, ulterior, în alte 
zone ale lumii.

Realizarea celor două programe priori
tare, fiind legată de tehnologii de foraj 
specifice, presupune asimilarea unor an
sambluri și dispozitive la un nivel înalt, 
cît și cercetări pentru stabilirea unor me
tode de protecție a întregului 
echipamente care vor lucra 
marin. Vor fi, de asemenea, 
preocupărilor aspectele legate 
zarea și automatizarea unor 
procesul de foraj, de folosirea unor oțe
luri speciale cu caracteristici superioare, 
care să confere nu numai siguranță In ex
ploatare, dar și o reducere substanțială 
a greutății întregului ansamblu de echipa
mente.

Cercetarea avînd ca scop realizarea unor 
construcții competitive impune, pe lîngă 
soluții constructive cît mai judicioase, și 
aplicarea unor metode de calcul bazate pe 
schematizări ale modului de comportare 
cît mal aproape de realitate. Tn vederea 
îmbunătățirii metodelor de calcul, este ne
cesară o continuă confruntare a rezulta
telor obținute prin calcul cu comportarea 
constr ucției.

Este cunoscut faptul că activitatea de 
cercetare științifică este condiționată. In 
principal, de existența specialiștilor 
înaltă calificare și cu experiență 
punzătoare, precum și de o bază 
de experimentări Dacă, In cei 15 
activitate In domeniul proiectării 
mentulul petrolier. I.P.C.U P și-a 
cadrele tehnice necesare, institutul 
pune încă de o bază proprie cate 
gure condiții optime activității de cerce
tare experimentală. Trebuie spus că chel
tuielile anuale pentru întreaga activitate a 
Institutului reprezintă doar patru la sută 
din totalul realizărilor valorice ale uzine
lor constructoare de utilaj petrolier, tn 
timp ce, în multe țări dezvoltate indus
trial, numai costul cercetării se ridică pînă 
la 5—10 la sută. Consider, de aceea, că este 
pe deplin justificată investiția solicitată 
pentru crearea unei baze de cercetări ex
perimentale proprii, care s-ar amortiza în
tr-un timp scurt, ar permite o îmbunătă
țire substanțială a 
noastre și, în ultimă 
coeficientului lor de 
piața internațională.
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calității produselor 
instanfă, ridicarea 
competitivitate pe

Tezele Comitetului Central 
proiectul de Directive ale 

îngresului al X-lea al P.C.R. 
bliniază necesitatea promo- 
irii progresului tehnic și, 

strîns legat de aceasta, dezvol
tarea cercetării științifice, ca o 
caracteristică importantă a 

dezvoltării economiei. După cum se preco
nizează, în ansamblul acțiunilor destinate 
să ducă la promovarea progresului tehnic, 
se va urmări asimilarea de mașini, utilaje, 
aparate și instalații noi, la nivelul realiză
rilor avansate pe plan mondial.

Colectivul Institutului de cercetare și 
proiectare pentru mașini de transportat și 
ridicat din Timișoara este pe deplin con
știent de importanța sarcinii încredințate de 
a concepe tipuri de mașini, ca poduri rulan
te grele, poduri rulante electrice suspendate, 
macarale turn, macarale autopropulsate etc., 
pentru toate ramurile economiei naționale, 
produse care să se situeze la nivelul teh
nicii actuale. El contribuie în acest sens 
la programul de ramură cu lucrări de mare 
complexitate, deosebit de necesare, pentru 
care în trecut s-a apelat la import. In lu
mina proiectului de Directive, activitatea 
institutului se înscrie în orientarea gene
rală privind îndreptarea eforturilor prin
cipale ale 
ducție, in 
economică

Datorită 
lectare a 
posibilă realizarea în țară a podurilor ru
lante grele pentru combinate, uzine și cen
trale termo și hidroenergetice, dotate cu 
două sau trei trolii de ridicare, cu viteze 
variabile de lucru și realizate corespunză
tor unei totale siguranțe în funcționare 
pentru oameni și pentru valoarea consi
derabilă a pieselor pe care le transportă, 
a mașinilor pe deasupra cărora trec. Uti
laje care formau altă dată monopolul unor 
firme străine, cu produse de tehnicitate ri
dicată, reprezintă astăzi unul din profilele 
de fabricație curentă a U.C.M.-Reșița.

Prin faze de experimentări și măsură
tori programate în cadrul activității de 
cercetare a institutului, stabilindu-se Ipo
teze și metode de calcul proprii, s-a obți
nut modernizarea și tipizarea unei serii de 
mașini de ridicat, în soluții constructive 
situate la nivelul realizărilor avansate pe 
plan mondial, din punct de vedere econo
mic și tehnic. Podurile rulante electrice 
suspendate, spre exemplu, sînt utilaje de 
tip nou, prezentînd o serie de avantaje 
tehnico-economice. Ele se instalează pînă 
la două, trei bucăți într-o deschidere și, 
fiind prevăzute cu mecanisme de transla
ție și cărucioare cu electropalane, pot de
servi fiecare cîte o linie tehnologică. Este 
evident că productivitatea unui set de mai 
multe poduri suspendate, care se plasează 
într-o deschidere deservind simultan mai 
multe linii de fabricație, este mult mai 
mare decît a unui pod rulant de uz gene
ral, care lucrează consecutiv pentru liniile 
tehnologice dintr-o deschidere. Acțiunea 
de cercetare, finalizată în 1968, prin stu
dierea experimentală a solicitărilor în con
strucția metalică a podului suspendat, res
pectiv a fenomenelor cinematice și dina
mice, a avut ca rezultat elaborarea unei 
metodologii de calcul proprii și, implicit, 
reducerea greutății produsului, în medie 
cu două tone, iar procentual cu pînă la 
30 la sută. Economia calculată pentru pri
mul an de fabricație în serie de poduri 
suspendate, la Uzinele mecanice Timișoara, 
va depăși un milion de lei.

Din cele cîteva exemple de modernizări 
și tipizări apare drumul ascendent de la 
podurile rulante tip „Vulcan“-București, 
care s-au fabricat în intervalul 1950—1961, 
la podurile rulante de uz general 
I.C.P.M.T.R., mai ușoare cu 27 la sută și, 
în continuare, la trecerea spre soluțiile 
perfecționate care vor reduce folosirea po
durilor rulante de uz general numai la 
deschideri mari peste 28 m, regimuri de 
lucru grele sau pentru scopuri tehnologice 
speciale

Deosebit de 
națională sînt 
de colectivul Institutului în viitor. Astfel, 
sînt începute 
1970 cercetările privind 
macarale autopropulsate de 10 tone în so
luție Diesel-hidraulică (pentru care s-a 
evitat cumpărarea preconizată de licență 
străină), urmînd a se proiecta în concepție 
proprie și a fi executată la uzinele .,Pro
gresul" Brăila. Osii motoare și motodirec- 
toare robuste, acționări de trolii prin mo
toare hidraulice și angrenaje planetare cu
prinse în tamburii de cablu, alimentarea 
motoarelor de la o pompă cu debit varia
bil, cu o schemă hidrostatică modernă, ri
dică acest produs la un nivel atins numai 
de puține firme străine.

Intr-o fază și mai avansată se află asi
milarea unei game de poduri rulante sti- 
vuitoare pentru sarcinile de la 0,5 la 3,2 
tone și deschideri pînă la 16 m. Rezolva
rea cu coloană telescopabilă, sisteme de 
protecție sigure și gabarite reduse, face ca 
și aceste mașini de ridicat să se înscrie în 
linia celor mai moderne utilaje străine de 
acest fel. Avantajele în organizarea indus
trială oferite de podurile stivuitoare, care 
se vor fabrica pentru prima dată în țară, 
sînt considerabile.

In urma evidențierii avantajelor econo
mice sub aspectul reducerii prețului de 
cost al produselor industriale, printr-o ju
dicioasă organizare a transporturilor uzi
nale, care poate atinge valori de pînă la 
40 la sută, se acordă în cadrul institutului 
o deosebită atenție utilajelor de transport, 
domeniu nou, în care trebuie luate mă
suri pentru a se lichida rămînerile în 
urmă. In prezent, se elaborează documen
tația pentru electrostivuitoare. Lucrările 
pentru tipul de 1 250 kg, cu furci retracta- 
bile, vor fi terminate în primul trimestru 
al anului viitor, 
mina proiectarea 
tru 2 000 kg, cu 
mestrul II/1970).

Programul de perspectivă imediată 
prinde asimilarea unei game de macarale 
turn care, completată cu tipurile actuale 
modernizate, va satisface intensa activi
tate din domeniul construcțiilor. Des
chiderile brațelor macaralelor de ordinul 
40—45 m, înălțimi de ridicare pînă la mi
nimum 100 m. acționări cu viteze regla
bile și un larg domeniu .de utilizare (con
strucții civile și industriale, viaducte, tur
nuri de răcire, coșuri cu înălțime mare), 
sînt performanțele care vor face aceste 
utilaje căutate In țară și străinătate. Pînă 
la sfirșitul cincinalului viitor se preconi
zează lărgirea gamei de automacarale și 
macarale autopropulsate, prin asimilarea 
unei automacarale de 4 tone și a încă două 
tipuri de macarale autopropulsate pe 
pneuri, de 20—25 tone, respectiv 40 tone 
capacitate de ridicare. In domeniul maca
ralelor turn, automacaralelor și macarale
lor autopropulsate, cercetătorii, proiectan- 
ții și specialiștii din uzine au convingerea 
că țara noastră se va situa printre produ
cătorii de prestigiu pe plan internațional, 
că produsele de acest gen vor atinge un 
nivel calitativ comparabil cu al țărilor in
dustrial avansate din lume.
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Ansamblul prevederilor din 
proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului, 
destinate să ducă la promova
rea progresului tehnic, pe lin
gă asimilarea în anii următori 
de mașini, utilaje, aparate și 
instalații noi la nivelul rea

lizărilor avansate pe plan mondial, pre
conizează și asimilarea de noi materiale 
cu caracteristici tehnice și calitative su
perioare, în special în industria chimică, 
siderurgică și a materialelor de construc
ții. Sînt tot atitea obligații pentru cerce
tătorii din institute și specialiștii din uzi
ne de a-și spori contribuția la îmbunătă
țirea metodelor de control al calității pro
duselor.

Controlul calității pe parcursul întregu
lui proces de producție al bunurilor ma
teriale a luat în zilele noastre o mare 
amploare, determinată de sporirea exigen
țelor față de puritatea materiilor prime, 
de parametrii mereu mai înalți, de mo
dul cum răspund produsele la sarcini, ca
litatea jucînd astăzi în competitivitatea 
pe piețele interne și internaționale un rol 
hotărîtor.

Secolului XX ti este caracteristică dez
voltarea unor metode de control al cali
tății adecvate cerințelor de azi, care au 
crescut adesea cu cîteva ordine de mări
me, față de cele ale secolului trecut. Mă 
refer, de pildă, la sensibilitatea unor mă
surători în chimie corespunzătoare exigen
țelor față de finețea, puritatea materiilor 
prime. Spre a da un singur exemplu, la 
catalizatorii de nichel pe alumină folosiți 
la hidrogenare sînt suficiente urme de 
combinații cu sulf în proporție de una la 
un milion de părți pentru 
zatorii din funcțiune.

O altă caracteristică a 
este rapiditatea obținerii

a scoate catali-

acestor metode 
rezultatelor. In 

siderurgie, de pildă, analizele privind 
litatea oțelului se pot executa chiar 
cursul procesului de topire, oferind 
fel posibilitatea de a se interveni cu 
acimă operativitate într-un sens sau altul, 
pentru a conferi produsului totalitatea ca
lităților cerute. Există, de asemenea, ten
dința tot mai accentuată ca metodele de 
control al calității să devină continue, per- 
mițînd investigarea produsului în flux, fără 
opriri. Se elaborează în acest scop tra- 
ductori cît mai fini, care implantați, de 
pildă, în instalațiile unde se desfășoară 
procesul tehnologic de producție, dau in
formațiile necesare privind atingerea pa
rametrilor prevăzuți. In procesul de fa
bricație în flux se poate executa o deri
vație care trece, de exemplu, produsul prin 
cavitatea unui spectromet.ru de rezonanță 
magnetică nucleară, analiza efectuîndu-se 
continuu, fără a fi nevoie să se intervină 
în interiorul reactorului chimic. Corespun
zător tehnicii actuale, astfel de metode se 
pretează cel mai bine la trecerea semna
lelor obținute în memoria calculatoarelor 
electronice, care, avînd înregistrat pro
gramul condițiilor optime de funcționare, 
pot comanda modificări spre a optimiza 
procesul de producție. (La Combinatul si
derurgic Hunedoara, un calculator optimi
zează procesul de tăiere a barelor de 
metal)

O dată cu sporirea exigențelor tehnice, 
se constată o rapidă evoluție a însăși no
țiunii de control al calității. Dacă, pînâ 
tn trecutul nu prea depărtat, în stabilirea 
compoziției materialelor predomina ana
liza cantitativă, astăzi, cercetarea la ni
vel superior a calității presupune, de a- 
semenea, investigarea structurii moleculare 
a compușilor ce se formează tn procesul 
de producție. Mai mult, calitatea implică 
adesea o adaptare optimă la exigenețele 
funcționalității. In proiectul de Directive 
se preconizează intensificarea cercetă
rilor privind elaborarea de noi pro
duse, printre care noi catalizatori și ma
teriale anticorosive. In controlul calitativ 
al acestora, determinările analitice sau 
chiar structurale S6 cer completate cu a- 
devărafe cercetări privind, în primul caz, 
capacitatea de funcționare la variații 
temperatură, de rezistență mecanică, 
selectivitate etc., iar în al doilea — 
zistența la coroziune în medii umede, 
cide, încărcate cu bioxid de sulf etc.

Este cert că în următorul cincinal, pen
tru a face față exigențelor sporite în cer
cetarea calității produselor noastre, se va 
extinde aplicarea metodelor moderne de 
analiză fizico-chimică. printre care cele 
spectroscopice, pentru analiza metalelor și 
aliajelor, spectrofotometria în infraroșu, 
variate metode electrochimice și cromato- 
grafice, sau cele bazate pe folosirea tra- 
sorilor radioactivi și a izotopilor stabili 
In domeniul analizei vibraționale, urmă
torii 
preț 
trie 
tare.
pamentul de cercetare, partea de automa
tizare și electronică dobindind o pondere 
din ce în ce mai mare. Va deveni nece
sară stabilirea unui sistem de circulație a 
aparaturii moderne de investigație între 
laboratoarele uzinale și cele universitare, 
care să permită studenților efectuarea u- 
nor analize cu aparate pe care le vor 
folosi mai tîrziu, în producție. Totodată, 
trebuie să se țină seama că azi prelucra
rea rezultatelor presupune și cunoștințe 
de folosire a calculatoarelor electronice de 
programare. Complexitatea crescută a a- 
paraturii necesită o pregătire superioară 
din partea personalului care o deservește. 
Ea implică, după părerea mea, schimbări 
în programul învățămîntului superior uni- ■ 
versitar și tehnic, în sensul sporirii pon
derii cunoștințelor de chimie, fizică și e- 
lectronică aplicată, în raport cu unele di
recții „clasice" de pregătire, care nu-și 
vor mai găsi o utilizare suficientă în ac
tivitatea practică a absolvenților.

Este recomandabilă, totodată, îmbunătă
țirea reglementărilor privind întreținerea 
aparaturii de cercetare. Faptul că, tn pre
zent, pentru procurarea pieselor de 
schimb, regimul formelor de import care 
se cer îndeplinite este același ca și pen
tru instalațiile industriale mari, duce la 
acumularea unor stocuri supranormative 
de piese de schimb, sau la situații nedo
rite, cînd instalații scumpe rămîn nefolo
site timp îndelungat. Mult mai suplă și 
eficientă mi se pare a fi înființarea unui 
fond special, accesibil în tot timpul anu
lui unităților și laboratoarelor de cerce
tare, mai ales că firmele străine con
structoare de echipament științific au po
sibilități de livrare în termene foarte 
scurte a pieselor de schimb necesare.

După cum indică proiectul de Directive, 
paralel cu creșterea industriei chimice de 
bază, se va dezvolta și diversifica chimia 
fină de mio tonaj. In scopul măririi pro
ducției de coloranți și medicamente, se va 
urmări cooperarea și cu firme străine. Sînt 
sarcini care implică din partea specialiș
tilor noștri perfecționarea încontinuare a 
tehnicilor de lucru și abilității profesio
nale. pentru îmbunătățirea metodelor de 
control al calității. Datorită condițiilor 
create în țara noastră, avem temeiuri de
pline să afirmăm că oamenii de știință, 
cercetătorii și specialiștii din uzină și le 
vor îndeplini cu cinste.

ca- 
în 

ast- 
ma-

de 
de 

re
fl-

ani ar putea să ne rezerve — la un 
accesibil — instalații de spectrome- 
Raman, cu laseri ca sursă de exci-
O evoluție rapidă va cunoaște echi-

I

I

spectromet.ru
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LA BRAȘOV & cinema

0 PRESTIGIOASA
SÂRBĂ TO ARE A CUL TURK

Orașul de la poalele Tîmpei a 
fost, în cursul zilei de duminică, 
amfiteatrul unor grandioase și emo
ționante serbări populare, semn al 
bucuriei firești a oamenilor la acest 
mijloc de vară, bogat în bilanțuri.

Duminica aceasta de largă și spec
taculoasă .serbare populară, moment 
de rememorare a unor tradiționale 
elemente ale străvechii civilizații și 
culturi populare și totodată prilej de 
evidențiere a dezvoltării și valorifi
cării lor contemporane, de relevare 
a succeselor culturii noastre pe aces
te meleaguri în ultimele decenii, a 
fost de fapt ultima zi a unei sărbă
tori mai largi, care a durat o săp- 
tămînă: „Colocvii brașovene", ma
nifestare care a stimulat o apro
piere a artei de public și a prilejuit 
crearea unei legături mai strînse a 
acesteia cu comandamentele sociale 
majore ale vremii.

Manifestare culturală dedicată 
Congresului al X-lea al partidu
lui și celei de a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, „Colocvii brașove
ne" s-a înscris pe linia unei inițiative 
care s-a bucurat de o largă adeziu
ne și cald entuziasm în toate colțu
rile țării și care a dat naștere, cu 
rodnice rezultate la numeroase fes
tivaluri culturale.

Spre meritul organizatorilor — Co
mitetul pentru cultură și artă al ju- 
dețului Brașov — manifestarea cultu
rală a județului Brașov și-a precizat și 
a reușit să aibă un profil distinct.

Marea serbare populară desfășu
rată într-o zi de relaxare a încheiat, 
aș spune, în primul rînd o săptă- 
mînă „de lucru", o săptămînă de co
locvii și simpozioane de remarcabilă 
ținută științifică.

Oameni de cultură din întreaga 
țară, dar mai ales — lucru notabil 
și plin de promisiuni pentru pulsa
ția intelectuală nu îndeajuns de cu
noscută a Brașovului — oamenii de 
cultură ai Cetății, români, germani, 
maghiari, au făciît în aceste zile 
dovada unei serioase și elevate 
preocupări de cercetare științifică. 
Comunicările lor sobre, conținînd nu 
numai bogate date inedite, ci și 
puncte de vedere noi, închegate, 
sensibil nuanțate, au reprezentat o 
contribuție remarcabilă la evidenție
rea istoriei și realității culturale a 
orașului, la relevarea osmozei con
tinue dintre cultura lui și cea a ță
rii întregi.

Prin ei, prin intermediul acestor 
harnici cărturari ai orașului, prin 
munca lor omagiind evenimentele 
politice pe care le întîmpină sărbă
torește întreaga țară, am coborît în 
istoria „pietrei" și am pătruns mai

întîi în așezările dacice ale acestor 
locuri, am înțeles mai adine rolul a- 
cestei străvechi vetre de cultură 
românească pe care au adăpostit-o 
Scheii Brașovului — de care se lea
gă osîrdia cu care diaconul Cores! 
și-a scos primele tipărituri româ
nești, de care se leagă activitatea 
lui Radu Tempea sau cea a lui Ga- 
vril Munteanu, G. Ucenescu. Grație 
lor am văzut într-o mai cuprinză
toare lumină reconstituită arhitectura 
în ruină a vechilor ziduri de cetate, 
am aflat necunoscute aspecte ale 
mișcării teatrale. am lămurit 
multe dintre pasionantele rela
ții dintre teatrul brașovean ' și 
mișcarea teatrală din Moldova și 
Țara Românească.

In cadrul „Colocviilor" ei au întors

Însemnări pe marginea
EDIȚIEI JUBILIARE A 

„COLOCVIILOR BRAȘOVENE"

pagini esențiale ale bogatei prese 
brașovene, presă militantă, angajată 
în împlinirea celor mai scumpe idea
luri de libertate și unitate națională 
ale poporului român, au prezentat 
cele mai valoroase realizări ale 
plasticii brașovene de la Mișu Pop 
și pînă în prezent, au evocat cu pre
cizie și sensibilitate figurile lui Ia- 
cob Mureșianu și Gh. Dima, și bo
gata viată muzicală de azi a ora
șului, tradiție și realitate ce jus
tifică recenta hotărîre de înființare 
în Brașov a unei noi 
Institutului pedagogic — 
zică.

Desfășurate la aceleași 
muncă susținută, în care 
uzinei „Steagul roșu" și „ ____
porneau pe drumurile țării zeci de 
autocamioane și tractoare, în care 
indicatoarele instrumentelor de pre
cizie de la „Metrom" dădeau răs
punsuri pozitive probelor de calitate 
a sute de produse, „Colocviile bra
șovene" au fost capabile să eviden
țieze convingător că și viața cultu
rală a acestui mare oraș industrial, 
ca și cea a întregii țări, pulsează cu 
putere ; că oamenii ei de cultură, ur
mași demni ai vechilor cărturari 
brașoveni, insetați de zidire temei
nică, _ împletesc activitatea culturală 
practică, de zi cu zi, și cu eficiență

facultăti a 
cea de mu-

ore, ore do 
prin porțile 
■„Tractorul"

LA COMEMORAREA MARELUI POET

REVOLUȚIONAR PETOFI SÂNDOR
• Contesa Cosei (ambele serii) : 
REPUBLICA — 10 ; 13,15 ;
20,15.
© O chestiune de onoare : 
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
TIVAL - 9 ; 11,30 ; 14,30 ;
20,45, la grădină — 20,30.

adolescent : 
continuare ; 
— 9,30 ; 12 ;

17 :

PA 
FES. 

17,45 :

LU-

DOINA

Rapsod al libertății

Un minunat cabinet tehnico- 
științific — aceasta este impre
sia care se conturează după vi
zitarea Expoziției de material 
didactic, găzduită de cîtva timp 
în cuprinsul Grupului școlar 
profesional și tehnic de pe bu
levardul Lacul Tei din Capi
tală. Sint reunite aici verita
bile creații tehnico-științifice — 
mașini. Instalații și sisteme teh
nice dintre cele mai diverse și 
mai ingenioase, multe miniatu
rizate, dar reproducînd la scara 
preciziei maxime și — de ce 
n-am spune-o ? — nu lipsite de 
un anume farmec evocator al 
copilăriei, ample și complicate 
procese tehnologice, sobre ima
gini de muncă cotidiană. Și-au 
dat întîlnire aici deopotrivă în- 
demînarea și finețea, fantezia și 
exactitatea cu care elevii lice
elor de specialitate, ai școlilor 
profesionale și tehnice își de
monstrează atît de 
lor activitate practică 
lierele-școală.

Se știe că în ultima 
dată cu reactualizarea îmbogăți
tă a ideilor de tnvățămînt pro
gramat, de armonizare perfectă 
între dimensiunile vizuale și au
ditive ale lecției, numeroase stu
dii, statistici, sondaje se întrec în 
a ilustra eficiența sporită a ex
punerilor profesorale pe calea u- 
tilizării materialului intuitiv, în 
a demonstra că noțiunile cele 
mai aride, conceptele cele mai 
abstracte se transfigurează, 
se înnobilează cu o accesibili
tate deplină sub puterea de ira
diere a unui material didactic 
de înaltă ținută. Ei bine, multe 
dintre exponatele la care mă re
fer coresDtind întru totul aces
tei esențiale cerințe-etalon. Nu 
doar execuția măiestrită, în 
care diversele materiale folosite, 
de la substanțe plastice relie- 
fant colorate la sticlă și oteluri, 
de la fibre sintetice la cele de 
in și bumbac, sint utilizate cu o 
savantă tehnică a efectului plas
tic și estetic nu numai puterea 
lor de invenție, grație căreia ex
poziția ne înfățișează miniatu
rile unor mașini și utilaje încă 
inexistente, dar pe deplin, posi
bile, ci îndeosebi precizia cu 
care ele funcționează, ilustrînd 
convingător, clar și perfect — în 
opoziție cu atitea planșe static 
concepute, răspîndite, din pă
cate, atît de mult prin școlile 
noastre — întregul proces de 
desfășurare, structura dinamică 
a unui fenomen tehnico-științi- 
fic, atestă o incontestabilă valoa
re didactică

De altfel, este suficient să vezi 
macheta în mărime aproape na
turală a unui motor „Carpați" 
și instalația de frînă hidraulică, 
elocvent secționată — ambele 
efectuate de elevi ai Grupului 
școlar-auto din București —, 
să urmărești anatomia circula
ției fosforescente a benzinei în 
arterele unui motor, imaginată 
de către elevi ai Școlii profe-

valoroasa 
din ate-

vreme, o

sionale de mecanicl-auto din 
Tîrgoviște, sau instalația de ră
cire a motorului S.R. 211, redată 
sugestiv de elevi ai Grupului 
școlar-auto din Ploiești, spre 
a dobîndi convingerea că ar fi 
destul să se valorifice doar o 
parte din potențialul de ingenio
zitate și indemînare propriu ac
tivității elevilor în atelierele- 
școală, ca toate laboratoarele de 
fizică sau de chimie din școlile 
generale și din licee să poată 
fi în scurt timp mai bine do
tate. Este îndeajuns să stărui 
puțin în fața standului școlilor 
Ministerului Industriei Ușoare, 
unde mostrele de pantofi, po
șete, seturile de îmbrăcăminte 
pentru copii (care, în treacăt fie 
spus, eclipsează multe dintre ar
ticolele de acest gen Introduse 
în comerț), spre a-ți putea da 
seama de înalta economicitate a 
atelierelor-școală. Este suficient 
deci să treci prin fața standuri
lor școlilor aparținînd Ministe
rului Minelor, Ministerului Pe
trolului, Ministerului Economiei 
Forestiere și altor ministere pen
tru a te întreba : de ce se con
sumă aproape neobservate ase
menea învățăminte atît-de clare 
și convingătoare ale unei expo
ziții școlare ?

O asemenea întrebare a mai 
fost formulată și cu prilejul ex
poziției „Tehnica se însușește 
încă din anii de școală", inaugu
rată exact cu un an în urmă. 
S-a invocat atunci. în egală mă
sură, un nu știu ce pericol de 
șablonizare a operațiilor efec
tuate de elevi, în condițiile cînd 
atelierul-școală s-ar profila pe 
elaborarea unor tipuri anume 
de material didactic, și, de ase
menea, un nu știu ce neajuns 
instructiv, ca urmare a fap
tului că profilul specific al 
școlii n-ar putea îngădui 
producerea unei întregi ganv 
de aparatură tehnică. Sint 
supoziții pe care realitatea ex
poziției prezente Ie infirmă în 
egală măsură. Pentru că ea 
demonstrează convingător cum 
căutările, febra novatoare și 
imaginația creatoare, specifice 
viitorilor muncitori, tehnicieni 
și maiștri, pot modifica de la 
lin an la altul concepția și struc
tura unui aparat confecționat în 
atelierele-școală De unde im
plicit sugestia ca organizarea 
unor expoziții asemenea celei 
menționate să dobindească un 
caracter ciclic Aceeași expo
ziție demonstrează, de asemenea, 
cit de utile sint cooperările și 
colaborările dintre școlile cu 
profil diferit, tocmai în direcția 
confecționării unei game largi 
de aparate complexe și, implicit, 
necesitatea promovării pe scară 
largă a unui asemenea proce
deu de lucru.

Asemenea demonstrații îi con
feră de altfel expoziției cea din
ții valoare.

Mihai IORDANESCU

imediată, cu o muncă migăloasă de 
investigație a documentelor. „Co
locviile" au arătat că munca no
bilă a intelectualilor brașoveni este la 
nivelul eforturilor depuse în toate do
meniile de către oameni de pe tot cu
prinsul țării.

Seriozitatea contribuțiilor aduse 
în cadrul „Colocviilor brașovene", 
seriozitatea momentului de bilanț 
cultural, după 25 de ani de eforturi 
în direcția construirii unei societăți 
noi, au imprimat un accent grav și 
tuturor celorlalte manifestări adia
cente comunicărilor. Privirea a in
sistat cu gravitate asupra vestigiilor 
istoriei și exponatelor de etno
grafie din muzeul sătesc de la 
Cuciulata. inaugurat în zilele „Co
locviilor brașovene". A sunat solemn 
orga de la Biserica Neagră. Pașii vi
zitatorilor au trecut grav, evocator, 
prin clasa școlii din Schei în care a 
predat Anton Pann. Au vibrat grav 
replicile piesei „Clopote la zidirea 
lumii" a dramaturgului brașovean E. 
Poenaru piesă evocatoare a figurii 
lui Gh. Șincai și prin ea, a tuturor 
acelor eroi ai ideii de libertate și 
demnitate națională, care au format 
„Școala ardeleană".

Au vibrat grav în incinta aceluiași 
romantic Bastion al țesătorilor, sub 
cupola cerului de pe care omul cu
cerise și Luna, corurile „â capella", 
inspirate din melosul românesc, 
creațiile muzicale, slăvind noblețea 
luptei naționale, ale lui Iacob Mure
șianu, Gh. Dima și cunoscuta creație 
beethoveniană „Egmont".

Prin aceste manifestări culturale 
ce au însoțit comunicările științifice, 
manifestări dintre care trebuie să mai 
amintim și recitalul de versuri des
pre Brașov în interpretarea unui co
lectiv de actori ai Teatrului Drama
tic și cel de versuri în lectura poe
ților brașoveni contemporani. în.care 
s-a reflectat tumultul constructiv al 
orașului de azi, precum și vernisa
jul Expoziției județene de artă plas
tică — în cadrul căreia s-a acordat 
premiul întîi unei compoziții evoca- 
toai.. a „Nopții lui 23 August 1944". 
aparținînd pictorului Eftimie Modîlcă 
— s-a realizat incontestabil, de-a lun
gul unei săptămirfi, o mult mai largă 
confruntare publică, un dialog viu, 
deschis, el creatorilor cu cei cărora 
le e dedicată creația artistică — 
confruntarea cea mai îndreptățită să 
consolideze sau să infirme orientări 
sau prestigii, confruntarea în care se 
împlinește o necesitate pe care crea
torul autentic o resimte obsedant : 
aceea de a consona cu năzuințele și 
lupta poporului condus de partidul 
comunist.

O sărbătoare jubiliară. nu exclude 
conștiința critică. Dimpotrivă, o hră
nește cu necesitate. O asemenea 
conștiință trează, lucidă, este sin
gura caie spre mai bine, spre „foar
te bine". „Colocviile brașovene" au 
avut și această capacitate.

Au realizat „Colocviile brașovene" 
cea mai largă confruntare posibilă ? 
Și mai ales, se realizează, de obicei, 
în orașul de la . poalele Tîmpei cel 
mai viu dialog posibil între creatori 
și public ? Răspunsurile la aceste în
trebări sint unele din cele mai sigure 
indicii ale eficacității culturii, ale 
rolului ei în luminarea acelui drum, 
care este . „cunoașterea de sine", în 
formarea și dinamizarea conștiinței 
umane ideale, conștiința comunistă.

Iri această direcție, Brașovul, oraș 
cu o mare dominantă a populației 
tinere, cu o mare dominantă de teh
nicieni și ingineri, mai poate face 
remarcabile progrese. . Mă gindeam 
la aceasta urmărind foarte intere
santul simpozion dedicat probleme
lor tineretului brașovean. Ascultînd, 
cu acest prilej, o mulțime de tineri 
care absentaseră din sala de spec
tacole sau din muzee, mă gindeam 
că o propagandă culturală de cali
tate. și mai intensă, adresată tinere
tului și nu numai lui. nu poate fi 
decit salutară. Mă gindeam la ace
eași' relație artă — public, în legătu
ră cu repertoriul unilateral tentat 
de divertisment al Brașovului. Mă 
gîndeam la același lucru, remar- 
cînd că este pentru prima dată 
cînd, cu prilejul acestor „Coloc
vii brașovene", se joacă tea
tru în splendidul Bastion al țesăto
rilor ce amintește de celebrul „The 
Globe" de pe vremea lui Shake
speare. că este de asemenea pentru 
prima dată cînd poeții orașului se 
urcă pe podium în piața publică și 
înfruntă direct veto-ul sau aplauzele 
entuziaste ale publicului. Asemenea 
manifestări ar trebui să devină 
obișnuite, nu numai în cadrul unui 
festival anual — e o remarcă pe 
care au impus-o „Colocviile* înseși, 
o manifestare culturală de înalt 
prestigiu care s-a dovedit capabilă 
să vorbească în modul cel mai eloc
vent despre unitatea culturii mate
riale și spirituale a poporului nos
tru, _ desnre contribuția culturală 
a Țării Bîrsei de-a lungul secolelor, 
despre marile înfăptuiri pe tărîmui 
culturii în ultimul sfert de veac.

• Răutăciosul
MINA — 9—15.45 în 
18,15 ; 20,45, GRIVITA
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Căsătorie pripită :
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Secretul clfrulul : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima tură : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,15 ; 17,45; 20.
• Slngeroasa nuntă macedoneană: 
FLACARA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• preludiu : UNION — 15.30 ; 18;
20.30.
• Dragoste la Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20.30.
• Setea : GLORIA — 20.38.
0 Creola, ochii-țl ard ca flacăra: 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 
11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, FAVO
RIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, STADIONUL DINAMO —
20.15, ARENELE LIBERTĂȚII —
20.15.
0 Crima din pădure t DACIA —
8.45— 21 în continuare.
0 Paradisul tndrăgostlțllor : VIC
TORIA — 9 : 1145 ; 18,30 ; 16 :
18.30 ; 20,45.
0 Muzeu! satului ; Tradiții mara
mureșene ; Cîntece în lemn ; Că
lușarii f Tradiții ; Un dans în 
munții codrului : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Comisarul X șt banda „Trei 
cîlni verzi” : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA —
8.45— 16,30 în continuare ; 18,45, la 
grădină — 20,30, MODERN — 9,30; 
11,45 ; 14 : 16,30 ; 18,45 ; 21, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15. la 
grădină - 20,30.
0 In umbra coltului : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
0 Prințul negru : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Lovitură puternică : BUCEG1 — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la gră 
dină — 20,30, VITAN — 13.30 ; 18
— la grădină — 20,30.
0 Contemporanul tău : MUNCA — 
16 ; 19.
0 încotro, omule T : MOȘILOR —
15.30 : 19,30.
0 Noaptea e făcută pentru a visa: 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
0 La dolce vita : MIORIȚĂ — 9,30; 
13 : 16 ; 19.
0 Neîmblînzlta Angelica : POPU
LAR - 13,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS
— 15,30 ; 18.; 20,30, VIITORUL —
13.30 : 18 ; 20 30.
0 Operațiunea Crossbow : FLO- 
HEASCA — 9,15 : 11,30 ; 15,30 ; 18.
0 Gaudeamus lgitur ! : FLO- 
REASCA : — 20,30.
0 Noaptea generalilor : VOLGA — 
9—16,45 în continuare, RAHOVA
— 15,30 ; 18,30, la grădină — 20,30. 
AURORA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20.45. 
Ia grădină — 20,30.
0 Alexandru cel fericit: PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Străin în casă : LIRA — 15.30 ; 
18, la grădină — 20,30.
0 Comedlanțll : DRUMUL SĂRII
— 16 ; -19.
0 Tarzan, omul jungle! t 
TARI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi :
CENI — 15,30 ; 19.
0 Adio, Grlngo : PACEA
18 ; 20.30.
0 Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 : 15 ; 18 ; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
0 Lustragiul : GRĂDINA MOȘI
LOR — 20,30.
0 Haiducii : GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20.30.

FEREN-

COTRO-

— 15.30;

teatre
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.
• Ansamblul folcloric „Perlnița” 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara”): 
Perlnița mea — 19.

Natalia STANCU

emisiunii

nu, 1 
Victor 
Hasnaș, 
Henter. 
N. Gr. 
Liptac, 
Gh. 
Enescu, 
Scenografia 
sin. Regia 
drescu.

11,35 — închiderea 
dimineață.

17,3» — Buletin de știri.
17.35 — Lumea copiilor. S-a întîm- 

plat la Grădina zoologică. 
Film de victor Frunză si

10,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Zilele dramaturgiei româ

nești. Spectacolul de tea
tru „Apus de soare” de 
Barbu Ștefănescu Dela-
vrancea. Interpretează un 
colectiv al Teatrului Na
țional din București. Dis
tribuția : George Calbo- 
reanu. George Calborea- 
nu-junlor, Carmen Stă- 
nescu. Ulnca Tomorovea- 

Nicolae Brancomir, 
Moldovan, Alex. 
Al. Demetrlad, Ion 
Matei Alexandru, 
Băiănescu, Emil 

Șerban Iamandi, 
Cozorici, Marcel 
Mihai Fotino etc. 

Mircea Maro- 
Sică Alexan-

Stanclu, Imaginea ; 
Sorel Pascu.

17.50 — Studioul școlarilor. Album
de vacanță la Suceava.

18,20 — Dialog cu telespectatorii.
18,45 — Tribuna economică. In

vestițiile cincinalului. Par
ticipă : dr. Vasile Rausser, 
conf. univ. Vladimir Tre- 
bici și Cornel Peligrad, di
rector al Băncii de Inves
tiții.

19,15 — „Tinerețe, ani de aur". 
Program susținut de an
samblul folcloric „Mărți
șorul" al Clasei de cultură 
a studenților din Cluj.

19.30 — Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic.

20,00 — Tele-clnemateca : „Soarta 
unul om” — producție a 
studiourilor sovietice. Re
gia : Andrei Bodnarcluc. 
Film distins cu Marele 
Premiu la Festivalul inter
național al filmului de Ia 
Moscova — 1959.

21,3g — Reflector.
21.50 — De la operetă la muzica

ușoară. Micro-recital Con
stanța Ctmpeanu.

22,10 — Telejurnalul de noapte
22.30 — Intîlnlrea de atletism Eu

ropa — America.

\

și înfrățirii popoarelor
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Gloria marelui poet Pe
tofi Sândor este învestită 
cu aura unui poet erou. 
Căci el, credincios pînă la 
capătul vieții sale idealuri
lor revoluționare, s-a jert
fit în numele măreției lor. 
Dreapta lui a purtat cu 
egală demnitate condeiul 
și arma, dîndu-le un scop 
identic. In acest sens ru
bedenia sa spirituală îi 
numește pe un Byron, pe 
un Botev, pe un Mickie- 
wiez, pe Bălcescu al nostru.

Poezia lui Petofi Sândor 
este revoluționară, bărbă
tească și vizionară, deși în 
acest context covîrșitor în- 
tîlnim oaze de aleasă du
ioșie erotică sau de pastel 
suav. Ideile directoare sînt 
lupta civică, libertatea si 
republica.

Versurile îi sînt străbă
tute de gîndul jertfei mă
rețe, pe baricade, nu cu 
voluptate romantică, ci cu 
o bărbăție demnă de res
pectul postum al neamu
rilor : „Pe cîmp de luptă-n 
vuietul de fier / Sînge- 
le-mi tînăr să se scurgă-

Al. ANDRIȚOIU

acolo / Și glasul meu să 
fie-acoperit / De vălmășa
gul nemaipomenit, / De 
glasul trimbițelor sugru
mate / De tunetul de tu
nuri descărcate". /

în exprimarea lirică a 
ideilor sale naționale și so
ciale poetul se contopește 
cu destinele poporului său. 
Suflului patriotic, poetul îi 
corelează lucid și unul so
cial, năzuind comunitatea 
cu cititorul: „Mal mult e 
poezia I E-o clădire / Des
chisă orișicui vrea să se 
roage, / Cu un cuvînt : un 
templu-n care-i slobod / 
Să intri în opinci si chiar 
desculț I"

O dată definită credința 
artistică, devine lesne de 
înțeles de ce înfocatul pa
triot aderă la un umanism 
generos, sensibil la desti
nul celorlalte popoare. 
Lupta popoarelor asuprite 
este panoramată mai întîi 
în plan general : A înviat 
cumplită / Marea popoare

lor ; / Vuind ridică-n ste
le / Talazurile grele / Cu 
brațu-ngrozitor. /

Apoi, străfulgerate de un 
vizionarism lucid, luptele 
sînt bine prefigurate pe 
zarea viitorului : „Cînd 
neamurile-ncătușate / Sfă- 
rîmîndu-și lanțurile vor 
pomi-nviate / Cu roșii fețe 
și cu roșii steaguri sfinte/ 
Pe steaguri scrise-avînd 
aste cuvinte : / „Libertate 
lumii!“ /

Principiile sociale, de 
fapt limpede politice, ale 
lui Petofi nu se puteau 
împleti decît într-o fermă 
atitudine republicană. Pen
tru poet condiția primă a 
libertății este republica. 
Poetul ridică Republicii, 
cu majusculă, imnuri se
mețe : „Veniți, prieteni, 
la mormînt și-acolo / Stri
gați cu toți: „Republica 
trăiască I" / O să aud și 
pacea doar atuncea / Și-n 
inima mea, blind, o să-n- 
florească".

Acum, după 120 de ani 
de la moartea-i sublimă, 
îmi trezește o admirație 
totală acel tlnăr zvelt, înalt 
și frumos, cu mustața 
ajustată bărbătește, acel tî
năr bard, de o temeritate 
riscantă, care, pe Ungă 
armă și condei, a luat în 
mînă cel de-al treilea sim
bol : steagul roșu al revo
luției. Revoluția de la 1848 
reprezintă veriga unei tra
diții de lupte naționale și 
sociale la care trei neamuri 
făceau confluențe necesare 
și vitale. în numele priete
niei care le legau prin 
veacuri de suferință, pînă 
la înfrățirea lor socialistă 
de astăzi. Un Bămuțiu, un 
Petofi, un Stefan Ludvic 
Roth alcătuiesc un simbo
lic triumvirat al acestei 
prietenii. De aceea citito
rii și scriitorii români își 
dăruiesc dragostea poetului 
născut la Budapesta, mort 
la Albești și nemuritor în 
inimile celor ce prețuiesc 
arta adevărată, arta isvorî- 
tă nemijlocit din cele mai 
înalte idealuri de libertate 
si înfrățire între popoare.
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Mărturii ale prețuirii
Scriitor reprezentativ al literatu

rii maghiare, aparținînd deopotri
vă, prin mesajul operei sale, uma
nității, Petofi Sândor cunoaște o 
audiență dintre cele mai elocvente, 
pe toate meridianele lumii, dovedin- 
du-și universalitatea și vitalitatea 
literară. Poet al cetății și al doru
rilor , intime, al cîntecului ana- 
creontic .și al, melancoliilor ero
tice, a) solitudinii și al solidarităz 
ții, al verbului tunător și al șoaptei, 
al revoltei sociale și al meditației, 
al gestului titanian și al contem
plației, al peisajului $1 al evocării 
baladești, al elanurilor patriotice și 
al îndemnului la revoluție, el face 
dovada unei sensibilități polivalente, 
desfășurîndu-se într-un larg regis
tru liric, guvernat suveran de o vi
ziune fundamental umanistă. E ceea 
ce și explică, de altfel, în ultimă 
analiză, marea lui popularitate, fap
tul că astăzi e tradus în aproape 
cincizeci de limbi, că în multe țări, 
printre care și România, creația sa 
se bucură de un prestigiu deosebit.

Numele lui circulă ca un simbol 
al aspirațiilor revoluționare de li
bertate socială, și națională, simbol 
sub care a pătruns, de la început, 
și în conștiința românească. Dovada 
cea mai veche care-i consemnează 
existenta în limba română datează 
din anul morții marelui luptător. 
Urmărindu-i pe revoluționari, ofi
cialitățile le publică în presă sem
nalmentele. Printre cei cărora li se 
face fișa, alături de Kossuth Lajoș 
și de generalul Bem, figurează și 
Petofi. Cititorii Gazetei de Transil
vania află, astfel, dintr-unul din 
numerele pe 1849 că urmărltul „vor
bește nemțește, ungurește și româ
nește", iar la rubrica „ocupația sau 
caracterul" specificarea „mai înain
te poet*. In realitate, pentru intelec
tualitatea ardeleană, familiarizată cu 
literatura maghiară, numele lui Pe- 
tofi nu era, cu certitudine, necunos
cut. Poemele și prozele acestuia vor 
fi fost parcurse. în versiuni origi
nale, încă la apariția lor în reviste 
și volume.

Difuzarea operei lui Petofi, în for
me directe, va începe însă puțin mai 
tîrziu. Firesc, tot în medii și prin 
contribuții transilvănene. Prima tra
ducere românească apare, după cite 
cunosc, în 1865. in Aurora română și 
e semnată de G. Marchișiu, unul din
tre colaboratorii preferați ai revis
tei. E vorba de poemul Omui. Tăl
măcirea are exclusiv valoare de do
cument. Peste șapte ani. în Familia, 
Iosif Vulcan tălmăcește Fire-as-rîu, 
în care Petiifi reia vechiul motiv al 
metamorfozei. Peste alți cinci ani, a- 
pelînd tot Ia ciclurile erotice, profe
sorul Grigore Silași traduce și pu
blică, într-o revistă maghiară, liedul 
Tremură rugul, că... Neîndoielnic, 
cele trei traduceri reprezintă doar o- 
peră de pionierat. Peste alți doi ani, 
1877. Familia va găzdui însă și cea 
dinții tălmăcire1 realmente notabilă. 
De data aceasta, semnatarul este un 
poet în toată puterea cuvintului : Al. 
Macedonski. Transpunind (probabil 
după vreun intermediar) una dintre 
cele mai răspîndite poezii ale lui Pe
tofi, Lumea aceasta, el face să trans
pară la un nivel mal aparte, pentru 
întîia oară în cultura noastră, ceva 
din reverberațiile originalului.

în zorii activității sale literare, un 
alt poet autentic se apropia de te
zaurul petofian. alegînd cîntece adec
vate vîrstei : George Coșbuc. Elev 
în clasa a Vil-a a liceului din Nă- 
săud, el publică în revista manuscris 
Mnsa. someșană din 1882-1883. Undele 
mării. In anul următor, același 
Coșbuc încearcă din nou să dea veș- 
mînt românesc versului netofian. Co
loanele Familiei din 18/30 no’embrie 
1884 găzduiesc astfel, sub pseudonimul 
C. Boscu, poema As vrea să fiu, tra- 
tînd si ea obsedantul motiv al meta
morfozei.

Cu St. O. Iosif, destinul românesc 
al lui Petofi se impune, insă, defi
nitiv. In Iosif, anume coarde ale liricii 
petofiene găsesc un interpret ideal, 
chiar dacă tălmăcirile sînt libere și 
eventualele confruntări ar demonstra 
filologilor absenta nu știu cărui de
taliu socotit esențial. Cert este că spi
ritul liedului petofian nu e trădat în

Aurel MARTIN

nici una din piesele încorporate in vo
lumul Apostolul și alte poezii, apărut 
în 1896, iar întrro a doua ediție în 
1908, sau în Poezii alese, tipărit în 
1897, și nici în cele rămase prin pe
riodice. Cititorului român i se ro
tunjește, aici, în cele peste treizeci 
de poeme echivalate, imaginea cintă- 
rețului heinian al universului intim, 
al locurilor natale, al anotimpurilor, 
al nostalgiilor, al dragostei. Dar, prin 
textele de mai mare întindere, și a

poetului solicitat de teme romantice, 
orientate etic și social, ca în Luntra
șul și, mai ales. în Apostolul.

Momentului Iosif, esențial în cu
noașterea poetului la noi, îi urmează 
momentul Goga, cu adevărat memo
rabil în procesul de încetățenire ro
mânească a liricii lui Petofi. căci el 
descoperă cititorilor cu deosebire la
tura militantă, politică a acesteia. 
Intr-o notă de subsol. însoțind poezia 
Privighetori și ciocirlii, se preci
zează : „Am tradus aceste rînduri ale 
cântărețului maghiar Petofi; le-am 
dat în românește pentru că furtuna 
de patimi și nădejdi, care se zbuciu
mă pe strunele acestui vestitor al 
neamului său, trebuie să găsească ră
sunet și în sufletele noastre cari aș
teaptă împlinirea acelorași aștep
tări". E aici explicația opțiunii lui 
Goga pentru texte ca Hora clinilor. 
Hora lupilor. Eu văd în vis și altele, 
în care se regăsește, de fapt, pe sine 
ca poet social și ca poeta vates. Nici 
în cazul de față nu avem de-a face, 
se înțelege, cu niște traduceri curen
te. ci cu veritabile echivalente. Pen
tru că. operînd cu o materie emo
țională afină, autorul Clăcașilor îi 
dă expresie proprie, așa cum. pe lun
gimea lui de undă. îi dădea și Iosif. 
Cit despre valoarea tălmăcirilor și 
despre capacitatea de a absorbi va
lențele originalului în forme de parti
culară incandescentă, mărturie stau 
strofe ca acestea, desprinse din poe- 
ma-testament In suflet simt o teamă 
cum s-așterne : „Eu brad să fiu și 
fuller să mă-ncingă. / Turbatul vifor 
mijlocul să-mi frîneă. / Să mă prăval, 
o uriașă stîncă, / Să înfior prăpastia 
adîncă... // Cînd neamurile lumii 
toate. / Cu brațele descătușate / Sub 
steagul ros porni-se-vor. ca vîntul, / 
Pe flamură pecetluind cuvîntul / 
Libertate. — / Și vor străbate / Din 
răsărit spre apus, răzbunătorii, /Și-n 
calea lor vor sta asunritorii. / Acolo 
să cad eu" Momentul Goga cristali
zează. în fond, la modul expresiei 
sunerioare. interesul maior al gene
rației nentru poezia revoluționară a 
lui Petofi Sândor. Imaginea jironu'-ă 
de Goga se accentuează, iubitorii de 
frumos făcînd cunoștință prin alte 
traduceri — unele dintre ele aminti
te de Vâegt Sândor într-o teză de 
doctorat intitulată „Petiifi la ro
mâni" (1934) —cu poeme ca: Palat ți 
bordei. Către libertate. Lanțul tira
niei, Tnvie-a popoarelor mare, Pri- 

\ vește uraganul, Leu! caotiv și altele 
tot de factură social-militantă, dar ți

cu lirica lui sentimentală, cantabilă. 
Rezultatele estetice sînt inegale, cum 
inegale vor fi și în cazul traducerilor 
tipărite. în anii interbelici, de Axente 
Banciu, în Țara Bîrsei. sau de Avram 
P. Todor, în Floarea soarelui.

Cu excepția versiunilor lui Iosif, 
adunate și în volume autonome, cele
lalte au rămas în periodicele care le-au 
găzduit. După cel de-al doilea război 
mondial, cu ocazia aniversării unui 
secol de la revoluția pașoptistă, a- 
pare culegerea bilingvă Din lirica 
lui Petofi semnată de Costa Cărei. 
Selecționînd 50 de piese, traducăto
rul ni-1 relevă succesiv pe romanti
cul preocupat de sensul social al 
artei și de misiunea civică a poetu
lui, pe evocatorul pustei și al Ti
sei, pe cintărețul dragostei șl al 
nevoii de fericire, pe militantul ideii 
de libertate. Rod al unei multilate
rale și sîrguincioase familiarizări cu 
textul petofian, versurile lui Costa 
Cărei au meritul de a fi valorifica'**. ■ 
în ritmuri și metafore adecvate, ine-' 
fabilele frumuseți ale originalului. Câ 
în Către poeți : „Să nu ia-n mînă 
nimeni lira, / Dintr-un imbold trufaș, 
semeț I Prea grea răspundere i-a- 
pasă / Pe-ai sorții noastre cintăreți. / 
De nu știi, decît să te tîngui, / Și 
doar aleanul să ți-1 spui, / Nu vin
deci patimile lumii, / Mai bine la- 
să-ți lira-n cui".

Cu Eugen Jebeleanu, tălmăcirea 
românească a lui Petofi Sândor a- 
tinge o nouă etapă, înlesnită de pre
facerile postbelice. în deplină conso
nanță cu semnificațiile sociale și po
litice ale acestora, atenția poetului 
român se îndreaptă aproape exclusiv 
spre lirica de esență republicană, ia- 
cobină, poetul maghiar fifnd definit 
ca „un iluminat dublat de un soldat 
de neclintit", „suflet al revoluției ma
ghiare", „soldat fără teamă și fără 
prihană — al Revoluției", „întruchi
parea lirică a aspirațiilor maselor". 
Caracterizările sînt extrase din pre
fața cu care Eugen Jebeleanu își în
tovărășește substanțiala selecție an
tologică, publicată în 1961, in 
colecția „Cele mai frumoase poe
zii". Selecția e făcută pe baza 
uneia anterioare tipărite în 1957, 
în volumul Poeți ai libertății. 
Operei petofiene 1 se reliefează, în 
consecință, mesajul revoluționar, 
sensul adine patriotic și democratic, 
valoarea mesianică, umahismul, tră
sături exploatate în anii postbelici 
și de alți tălmăcitori ai ei, de la 
M. Beniuc, T. Murășan și Victor 
Tulbure la Petre Pascu, H. Grămescu 
și Mihai Gavril. Prezentat în pri
mul , rînd ca poet politic, Petofi 
Sândor e, în viziunea lui Jebeleanu, 
un răzvrătit, o expresie a energiei 
inepuizabile, alimentate de contactul 
neîntrerupt cu energia și visele ce
lor mulți, un înaintemergător. Anto
logia pune in circulație, deci, mai fl
ies versurile scrise în preajma sau în 
timpul revoluției pașoptiste, cind 
poetul luptă deopotrivă cu pana și 
cu sabia, realizînd fizionomia ideală 
a artistului cetățean. Versjri cărora 
tălmăcitorul, cunoscător și el al tai
nelor limbii maghiare, le dă strălu
ciri corespunzătoare. Ca în Respu- 
blica : „Republică, tu prunc al li
bertății / Și mumă-a ei, a lumii sal
vatoare. / Ca oștile lui Râkdczi pri
beagă, / Slăvită fii, de-aici, din de
părtare !“..

E de la sine înțeles că evocarea 
de față nu tinde să fie exhaustivă. 
Bibliografia problemei reține și alte 
nume care, în diferite ocazii, s-au 
apropiat de opera lui Petofi, năzuind 
s-o aclimatizeze în românește. Esen
țial ni se pare că Ia 120 de ani de 
la trecerea poetului în nemurire, nu
mărăm și o sută douăzeci de ani de 
cînd a pătruns în conștiința poporu
lui nostru că, în acest răstimp, 
procesul de cunoaștere a literaturii 
petofiene s-a adîncit și s-a lărgit 
progresiv. Incit o virtuală culegere 
retrospectivă ar configura una din
tre cele mai interesante, mai nuan
țate și mai diversificate imagini. 
Imagine în care s-ar complini și Pe
tofi cel intuit de Iosif, și cel deslușit 
de Goga, și cel valorificat de Costa 
Cărei, și cel pus in lumină de Eugen 
Jebeleanu. Un Petofi, așadar, in care 
omul se regăsește în variatele ipo»- 
taze «Ie ființei sale spirituale.
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sovieto-române

(Agerpres)

vremea

(Agerpres)

PRONOSPORT

folclorului românesc

o impresie de 
sicilian. Dorim 

des in mijlocul 
dv. cintăreți ’și

Neglia, care a 
„Bărbierul din 
publicului ro- 
unor specta-

său în
a prezentat 18

Premiile concursului Pronosport 
nr. 30 din 27 iulie 1969

pentru mesagerii

Asociației de prietenie

DIN TARILE
SOCIALISTE

Creșterea capacității

energetice

V

R. P. CHINEZĂ

Progresul tehnici

în întreprinderile industriale

la „Balanfa"-Sibiu R. S. CEHOSLOVACĂ

0 întreprindere cu vechi tradiții

a în
ceput în urmă cu o lună și a cu
prins peste 18 000 de tineri și tinere,

A APĂRUT REVISTA

R. P. BULGARIA

Se dezvoltă pescuitul oceanic

com-

ziarele 
China

■k

tineretului din Wor- 
a Germaniei, care se 
multe zile în tara

*

*

%

*

*

*

*
*

ț
*

*

*

î

î

*

Iotul 
jucă- 
Gau-

au fost
47 de

la 
de

După acciden- 
suferit cu ani 
participat Ia o 
cu caracter de

TENIS DE LA ZAGREB,

celei de-a 25-a aniversări a 
rării patriei.

După etapa comunală, care

Produse noi

Bilanțul primului semestru

Expoziția „Județul Prahova

DE LA MINISTERUL ÎNVĂJĂMINTULUI

nr. 7/1969

Cronica zilei

„PROBLEME ECONOMICE"

vizita delegației
Tn ziua de 29 iulie a avut Ioc la 

Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului de colaborare cul
turală între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siria
nă.

Din partea română, schimbul a 
fost efectuat de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea siriană de Aii 
Al-Kosh, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Ara
be Siriene la București.

La ceremonia schimbului instru
mentelor de ratificare au fost de fa
ță Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, A- 
lexandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Radu Voinea, secretar 
general al Academiei, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri ai am
basadei Republicii Arabe Siriene 
la București.

Ansamblul 
felded, R. F. 
află de mai 
noastră, a prezentat un spectacol 
marți seara pe scena Casei de cul
tură a studenților din Timișoara.

în cursul zilei, membrii ansam
blului au fost oaspeții tinerilor de 
Ia întreprinderea de încălțăminte 
ți mase plastice „Victoria", au vi
zitat noile cartiere ale orașului.

★
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală delegația Federației Tinere-

Pentru a veni în sprijinul absol
venților liceului de cultură gene
rală care nu au obținut examenul 
de bacalaureat și au depășit ter
menul de 5 ani de la absolvire sau 
au susținut acest examen de trei 
ori, fără să-1 promoveze. Ministerul 
Invățămîntului a aprobat înscrie
rea acestora în clasa a XII-a pen
tru anul școlar 1969—1970 la învă- 
țămîntul fără frecvență.

înscrierea absolvenților pentru 
repetarea ultimei clase de liceu se

tulul Comunist din Italia (F.G.C.I.), 
condusă de Renzo Pagliai, mem
bru al Secretariatului național al 
Federației care, la invitația Comi
tetului Central al U.T.C., va face 
o vizită în țara noastră.

★
Ambasadorul Indiei la București, 

Shri S. Than a oferit, marți după- 
amiază, un cocteil Ia reședința sa 
cu prilejul vizitei în țara noastră 
a președintelui Corporației indiene 
pentru comerțul mineralelor și me
talelor, R. R. Bahl.

Au participat Alexandru Albes- 
cu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, conducători ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior, funcționari superiori din 
M.A.E.

★
între 26 și 29 iulie, Ia Cîmpu- 

lung Muscel s-au desfășurat lu
crările unei consfătuiri de geogra
fie pe țară, organizată de Societa
tea de științe geografice în întîm- 
pinarea Congresului al X-lea al 
P.C.R. și aniversării unui pătrar 
de veac de la eliberarea patriei. 
Participanții — profesori de spe
cialitate din întreaga țară care au 
urmat în această lună cursurile 
taberelor cu program de geografie 
— au dezbătut comunicări și refe
rate științifice.

Consfătuirea s-a încheiat cu a- 
plicații practice de teren în zona 
culoarului Rucăr—Bran și la Hi
drocentrala de pe Argeș.

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de A. I. 
Rotanova, vicepreședinte al aso
ciației, secretar al Comitetului de 
partid al Combinatului poligrafic 
„Krasnîi Proletar" din Moscova, 
care se află în țara noastră, a făcut 
miercuri o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, unde a 
fost primită de Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., membru al 
Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.

în aceeași zi, delegația a vizitat 
Casa de cultură a tineretului din 
sectorul 4.

viața internațională
Spectacolele Operei din București în Italia

Un adevărat triumf!

lace pînă la 1 octombrie 1969, la 
secția pe care au urmat-o în liceu. 
Persoanele care au absolvit școala 
în perioada cînd liceul nu era îm
părțit pe secții — reală și umanistă 
(1954—1959) — se pot înscrie la 
secția pe care o doresc.

După promovarea clasei a XII-a, 
absolvenții vor putea susține exa
menul de bacalaureat potrivit pre
vederilor regulamentului de func
ționare a școlilor de cultură gene
rală.

Iert în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, ex- 
ceptînd jumătatea de nord a Moldovei, 
Oltenia și Banatul, unde s-au produs 
înnorări mai accentuate și au căzut 
averse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. După-amiază s-au semnalat 
averse locale și în Crișana și Transil
vania. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit din sectorul estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 16 
grade la Borsec, Cîmpulung Moldove
nesc șl Rădăuți și 27 grade la Satu 
Mare, Bala Mare și Oradea. In Bucu
rești : Vremea a fost relativ frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru 31 Iulie, 1 șl 
2 august. In țară-: Vreme în încălzire. 
Cerul va fl variabil. Vor cădea ploi 
Izolate, sub formă de averse. Vînt po
trivit. Minimele vor fi cuprinse între 
12 și 20 de grade, iar maximele între 
24 și 32 grade. In București : Vremea 
continuă să se încălzească ușor. Ce
rul va fi variabil. Vlnt potrivit. Tem
peratura în creștere.

[f , ■
La lumina reflectoarelor elemen

tele stilului roman, gotic și bizan- 
tiț}i contopite într-o unică com
poziție, au transformat anticul 
„Castello di Lombardia", din orașul 
sicilian Enna, într-un cadru original 
pentru spectacolele de operă și balet. 
A devenit o tradiție ca scena imensă, 
tăiată in piatră, și amfiteatrul cu 
peste 3 000 de locuri, avînd o acus
tică remarcabilă, să găzduiască la 
acest castel, în fiecare an, ansam
bluri de operă și balet de prestigiu 
din Italia și de peste hotare. Pe a- 
ceastă scenă au cucerit ovații Tito 
Gobi, Mario del Monaco, Maria Callas 
și alte valori lirice de talie mondială.

Aflat pentru a doua oară la Enna, 
colectivul Operei din București a 
prezentat timp de o săptămînă lu
crări valoroase ale repertoriului său. 
Alternind spectacolele „Tosca" 
Puccini, 
Rossini 
lor" al 
mâni, 
aur" a 
colae Herlea, Magda lanculescu. Lu
cia Stănescu, Valentin Teodorian, 
David Ohanesian, Valentin Loghin, 
Constantin Gabor — au repurtat un 
mare succes. „Lacul lebedelor", în 
care au excelat Ileana Iliescu, Alexa 
Mezincescu, Cristina Hamer, Elena 
Dacian, Sergiu Stefanschi și Dan 
Moise, a încheiat strălucit seria spec
tacolelor Operei din București, lăsînd 
și de această dată o impresie exce
lentă spectatorilor italieni.

La ultimul spectacol au asistat dr. 
lacob lonașcu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Roma, 
Guido Saladino, prefectul provinciei 
Enna, Paolo lo Manto, primarul ora
șului, alte oficialități și numeroși

spectacolele „Tosca" de 
„Bărbierul din Sevilla" de 
și baletul „Lacul lebede- 

lui Ceaikovski, artiștii ro- 
in așa-numita „formație de 
Operei din București — Ni-

cetățeni din Palermo, Siracusa, Ca
tania, Messina, veniți special pentru 
a asista la spectacolele Operei din 
București. Aplauze repetate la scenă 
deschisă și tot atîtea „bravo" au 
subliniat seară de seară valoarea ar
tistică a întregului colectiv și a so
liștilor, apreciați și cunoscuți tot mai 
mult de către publicul italian. In 
cronici elogioase, ziarul „Giomale di 
Sicilia" scoate in evidență „calită
țile vocale și artistice ale soliștilor 
români", „impresia deosebită produsă 
asupra publicului de către Opera 
din București".

Intr-o convorbire avută cu maestrul 
Tommaso Benintende 
dirijat orchestra la 
Sevilla" și cunoscut 
mân cu prilejul 
cole de operă la București, d-sa 
ne-a spus : „Artiștii români s-au în
trecut pe ei înșiși realizînd specta
cole magnifice. Spectacolele Operei 
din București au fost un adevărat 
triumf, producînd 
neuitat publicului 
să-i avem cit mai 
nostru pe talentații 
balerini. Felicitări".

In cadrul unui toast rostit de pri
marul Paolo lo Manto la masa ofe
rită in cinstea ambasadorului român 
și a soliștilor operei s-a menționat 
că intensificarea relațiilor culturale 
dintre Italia și România răspunde 
atit unor vechi tradiții, cit și unei 
prietenii ce unește cele două po
poare. îmbogățirea conținutului a- 
cestor relații este utilă și folositoare 
ambelor țări și contribuie la dezvol
tarea prieteniei și colaborării între 
popoare.

UNIUNEA SOVIETICĂ

Roma, 29 iulie.
N. PUICEA

De curînd, construc
torii marii hidrocen
trale de la Krasno- 
iarsk de pe fluviul 
siberian Enisel au ra
portat punerea în 
funcțiune înainte de 
termen a celui de-al 
șaptelea agregat cu o 
putere de o jumătate 
de milion de kilowați, 
în prezent hidrocen
trala a atins o capa
citate de 3,5 milioane 
kilowați.

în ultima vreme spe
cialiștii și muncitorii 
sovietici au dobîndit 
însemnate succese și 
pe șantierele altor o- 
biective energetice. 
Potrivit relatărilor zia-

rului „Pravda", a in
trat în funcțiune pri
ma turbină a termo
centralei estoniene cu 
o putere proiectată de 
1,6 milioane kilowați. 
Constructorii s-au an
gajat ca pînă la sfîr- 
șitul anului Să dea în 
exploatare și cel de-al 
doilea bloc energetic 
cu o putere de 200 000 
kW. Noua termocen
trală, care va folosi 
drept combustibil bo
gatele zăcăminte de 
șist ce se găsesc în 
apropierea ei, urmea
ză să devină inima u- 
nei importante regiuni 
industriale. A fost ra
cordat la sistemul e-

nergetic național și cel 
de-al 5-lea agregat al 
termocentralei de la 
Pavlodar. Importante 
capacități energetice 
au fost puse în func
țiune la Saratov pe 
Volga, la Djambul și 
în alte locuri.

Energetica sovietică 
a înregistrat în ulti
ma vreme unul din 
cele mai înalte rit
muri de creștere a 
producției. Anul tre
cut, de pildă, produc
ția de energie elec
trică a fost de 638 mi
liarde kW/h, adică cu 
10 la sută mai mare 
decît producția anului 
1967.

Sesiunea FRANȚA•>

Categoria I (12 rezultate) o,5 va
riante a 34 570 lei

Categoria a II-a (11 rezultate) 12,5 
variante a 3 318 lei

Categoria a III-a (10 rezultate) 
148,5 variante a 419 lei

un sfert de veac de mari înfăptuiri
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"), 

— în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al partidului și a* celei 
de-a 25-a.iținiyțrsări,.,a.jrii.becării 

k. . patriei,. Comitetul județean.fton* 
hova al • PiE.aisaTtipăritțMrihtWri» 
diții grafice'deosebite,' 16' planșe 
care formează expoziția intitu
lată : „Județul Prahova — un 

. sfert de veac de mari înfăp-

tuiri". Planșele prezintă, prin 
grafice și fotografii cu ample 
explicații, dezvoltarea județului 
Prahova în sfertul de, veac -care ■■ 
a trecut de la eliberarea patriei. 
Expoziția constituie 6 vie și' 
-mhțiohântă lecție'’de istorie, con
temporană, o ilustrare grăitoare 
a înfăptuirii politicii înțelepte a 
partidului nostru.

Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Kremlin au început lucrările se
siunii Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., care examinează pro
blemele bunei amenajări a ora
șelor și satelor din această repu
blică, precum și proiectul Codului 
republican cu privire la căsătorie 
și la familie.

La lucrările sesiunii participă 
Leonid Brej nev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și alți condu- 

-cători sovietici.

Entuziaste aplauze

Anul acesta, la uzina „Balanța" 
din Sibiu au fost modernizate și 
asimilate noi produse cu caracte
ristici tehnice superioare. Printre 
ele se numără balanța automată 
de 100 kg, basculele semi-auto- 
mate de 500 și 100 kg, dozatorul 
pentru ciment. în atelierul de 
prototipuri se finisează în pre
zent și alte produse care în cu- • 
rînd vor intra în procesul de fa
bricație. Este vorba, între altele, 
de noul cap de cîntărire și în
registrare automată de la distan
ță. Noul produs se poate adapta 
la bascula semi-automată stabilă 
și transportabilă. O altă noutate 
de menționat este și moderni
zarea și asimilarea basculei pen
tru vehicule rutiere de 50 tone.

O largă consultare a specialiș
tilor din uzină a dezvăluit re
cent posibilitatea de a se trece 
la proiectarea și asimilarea de 
alte noi produse. între acestea se 
înscriu noi tipuri de balanțe ana
litice de mare precizie pentru 
echiparea laboratoarelor uzinale, 
noi tipuri de dozatoare destinate 
mecanizării și automatizării pro
ceselor de dozare și cîntărire în 
industria metalurgică.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, produsele fabricate 
de uzina „Balanța" au fost pre
zentate la mai multe expoziții in
ternaționale. Balanțe automate de 
1 kg, balanțe semiautomate de 
20 kg, cîntare de gospodărie, 
bascule transportoare de. anima
le s-a. au putut fi văzute în stan
durile din expozițiile organizate 
la Tripoli, Leipzig, Utrecht, 
Bruxelles și Budapesta.

Aparatele de măsură și control 
realizate la „Balanța" sînt tot 
mai solicitate la export, planul 
de livrări pe primul semestru 
fiind depășit cu peste 5 milioane 
lei. De o bună apreciere se bucu
ră basculele semiautomate, care 
sînt exportate anul acesta într-un 
volum sporit, ca și balanțele 
semiautomate și basculele trans
portabile de vite.

Producția uzinelor „Balanța" 
va cunoaște și în viitor o tot mai 
amplă dezvoltare. în anii uftnă- 
tori, 70 la sută din planul de pro
ducție al uzinei se va axa pe 
realizarea de aparatură și utilaj 
de mecanică fină, de nivel cali
tativ ridicat.

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează la 3 
august a.c. primul concurs ex
cepțional Pronoexpres cu pre
mii în apartamente, autoturis
me și excursii. Se atribuie, în 
număr nelimitat, apartamente 
cu 2 și 3 camere, cu contort 
de gradul I, autoturisme Dacia 
1100 și Skoda 1000 MB. Cele
lalte premii constau în 60 de 
excursii cu autocarul în R. P. 
Ungară și R. S. Cehoslovacă, 
de circa 15 zile, precum și nu
meroase premii în bani.

Conform noii formule tehni
ce de desfășurare a concursu
lui vor fi atribuite șase cate
gorii de premii. Pentru aceas
ta se vor efectua cinci extra
geri de cîte 7 numere din 45, 
în două faze. în total vor fi ex
trase 35 de numere. Alte amă
nunte pot fi obținute la agen
țiile „Loto-Pronosport*.

D. Samtush, lider al 
FRELIMO, despre

Lupta patrioților 
mozambicani

CONAKRY 29 (Agerpres). - Aflat 
în vizită oficială la Conakry, 
D. Samtush, unul din liderii Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), a organizat în capitala 
Guineei o conferință de presă. Re- 
ferindu-se la scopurile vizitei sale 
în Guineea. Samtush a subliniat că 
l-a informat pe președintele Seku 
Ture despre succesele patrioților 
mozambicani. EI a subliniat necesi
tatea unității tuturor forțelor pro
gresiste din Africa și a elaborării 
unei platforme comune care ar per
mite popoarelor africane să-și rea
lizeze năzuințele de eliberare na
țională și socială In încheierea 
conferinței de presă, reprezentantul 
FRELIMO a condamnat țările 
N.A.T.O. pentru ajutorai acordat 
Portugaliei în războiul colonial din 
Mozambic.

Ansamblul folcloric româ
nesc „Cununa de pe So
meș" a prezentat in zilele de 
25 și 26 iulie spectacole in ca
drul celui de-al V-lea Festival 
internațional de folclor din lo
calitatea Senones (estul Franței) 
obținind premiul I. La această 
manifestare artistică au luat 

■ parte formații din mai multe 
'‘fafiZprintite care Italia, Austria, 

R. P. Ungară,. Iugoslavia, Fran
ța etc.

Cu prilejul spectacolului inau
gural al festivalului, artiștii ro
mâni au fost salutați de M. 
Frangois, primarul orașului Se
nones și președintele juriului in
ternațional. El s-a referit la tra
diționala prietenie româno-fran- 
ceză. Atașatul cultural al Amba
sadei române din Paris a vor
bit cu acest prilej despre a 25-a 
aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist. Radiotele- 
viziunea și presa au sub
liniat pe larg succesul deosebit 
obținut de artiștii români la 
festival.

Ansamblul folcloric „Cununa 
de pe Someș" și-a încheiat ast
fel cu succes turneul 
Franța, unde 
spectacole in diverse localități. 
Pretutindeni, artiștii amatori ro
mâni au cucerit aplauzele entu
ziaste ale publicului francez, ca
re a admirat bogăția fol
clorului românesc — dansurile, 
clntecele și costumele populare 
din diverse regiuni ale Româ
niei.

Al. GHEORGHIU
Paris, 29 iulie

(De la Coresponden
tul nostru, I. Gălățea- 
nu) întreprinderile 
din orașul Shanghai 
și-au îndeplinit cu 
succes planul de stat 
pe prima jumătate a 
acestui an, iar valoa
rea producției indus
triale totale este mult 
mai mare decît în pe
rioada corespunzătoa
re a anului trecut — 
informează 
centrale din 
populară.

Mari creșteri 
înregistrate la 
produse principale 
printre care oțel, la
minate, tractoare pă- 
șitoare, mașini-unelte, 
motoare Diesel, mo-

toare electrice, aparate 
de măsură și control, 
aparate de radio, ma
șini de cusut, bicicle
te, ceasuri de mînă, 
diferite chimicale, fi
bre sintetice și de 
bumbac etc. S-au rea
lizat peste 1 000 de noi 
produse, au fost apli
cate noi procedee teh
nice și procese tehno
logice.

Siderurgiștii au dez
voltat într-un ritm 
susținut producția de 
oteluri cu înaltă re
zistentă, precum și o 
gamă variată de pro
duse laminate din oțel, 
în primele 6 luni ei 
au realizat peste 80 de 
noi produse. Paralel

cu creșterea produc
ției, muncitorii din 
Shanghai au obținut 
mari succese în econo
misirea de combusti
bil, energie electrică, 
fier și oțel. O mare 
amploare a luat cam
pania de masă de ino
vații tehnice. Biroul 
nr;- 1 de utilaje' indus-
triale a anunțat că ? 
pînă acum au fost rea- ) 
lizate peste 400 de I 
inovații, dintre care 40 ' 
sînt la cel mai înalt l 
nivel al tehnicii. Toate i 
acestea au dus la im- > 
portante economii de l 
forță de muncă și ma- ? 
teriale și au ca rezul- ț 
tat dezvoltarea acce- 1 
lerată a diferitelor ra- > 
muri ale industriei. t

PE STADIOANELE „TINERETU
LUI" ȘI „VOINȚA" DIN ORADEA 
s-a deslășurat ETAPA JUDEȚEANĂ 
A „CUPEI TINERETULUI DE LA 
SATE", marea competiție sportivă 
de masă organizată în cinstea apro
piatului Congres al partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a elibe-

400 dintre aceștia s-au întrecut, 
timp de două zile, în etapa jude
țeană. întrecerile sportive s-au în
cheiat duminică seara cu-un bogat 
program sportiv-cultuial, prezentat 
de tinerii participant! la „Cupa ti
neretului de la sate".

In clasament continuă să conducă 
autoritar Portisch (Ungaria) cu 
9 puncte, urmat de Liberson 
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte, Vasiukov 
(U.R.S.S.) — 6,5 puncte (1), Byrne 
(S.U.A.), Damianovici (Iugoslavia) — 
6,5 puncte etc. Florin Gheorghiu 
ocupă locul 10 cu 5 puncte.

In grupa maeștrilor (tot 
11 runde), pe primul loc în 
ment se află Csom (Ungaria) 
puncte, urmat de_ Diez del

după 
clasa- ■ 
cu 8,5 

t____ , .... Coral
(Spania), Maeder (R. F. a Germaniei) 
— 7 puncte etc.

verificare reușind să treacă peste 
ștacheta înălțată la 2,00 m. Iată, 
însă, că zilele trecute, în cadrul 
unui asemenea concurs disputat la 
Moscova, Valen Brumei a reușit o 
performanță mai bună : 2,06 m în 
compania unora dintre cei mai buni 
săritori sovietici. Proba a fost cîști- 
gată de Valeri Skvorțov cu 2,09 m.

(De la coresponden
tul nostru Eugen Io- 
nescu). — întreprinde
rea textilă „Hedva" 
din localitatea Moravs- 
ka Trebova (împlineș
te în acest an două 
decenii de existentă 
Această aniversare co
incide cu sărbătorirea 
a 600 de ani de la 
apariția meșteșugului 
tesătoriei. Moravska

Trebova a apărut ca 
oraș încă în deceniul 
al 8-lea al secolului 
ăl XlII-lea Cea mai 
importantă, dar și cea 
mai veche meserie 
cunoscută aici a fost 
postăvăria. Producția 
textilă din localitate a 
cunoscut un avînt deo
sebit în a doua jumă
tate a secolului trecut.

Continuatorul aces
tor vechi tradiții este

întreprinderea „Hed- 
va“. Ea are 30 de ate
liere de producție în 
diferite localități din 
Cehia și Moravia, în 
care lucrează peste 
8 500 de salariați. A- 
nual, întreprinderea 
produce circa 65 mi
lioane metri de țesă
turi, în majoritate de 
mătase. Produsele în
treprinderii sînt ex
portate în 60 de țări.

R. P. UNGARĂ

Numărul pe luna iulie a.c. al re
vistei publică, în întîmpinarea Con
gresului. al X-lea al Partidului Co
munist Român, articolele : Aportul 
cercetării științifice în procesul mo
dernizării bazei tehnico-materiale a 
producției de ȘTEFAN BIRLEA, Per
spectivele dezvoltării industriei chi
mice de ALEXANDRU BOABĂ, In
dustria ușoară pe coordonatele avîn- 
tului continuu de IOAN CRĂCIUN.

în continuare sînt inserate mate
rialele : Interdependența dintre pro
gresul tehnic și organizarea produc
ției de P..STEJARU, Aspecte ale re
ducerii consumurilor specifice în in
dustrie de GH. ANGIIEL și P. CRĂ
CIUN, Perfecționarea activității co
merciale pentru satisfacerea exigen
țelor de consuni de dr. DIMITRIE 
SECHEL, Rezerve de creștere a efi
cienței economice în agricultura de 
stat de C. BORDEIANU, Tendințe în 
economia mondială actuală sub ac
țiunea progresului tehnico-științific 
de P. TANĂSIE.

Rubrica „Dezbateri" cuprinde : Mo
bilitate, operativitate și simț de răs
pundere în prevenirea și valorifica-

rea stocurilor supranormativo — an
chetă economică realizată de revista 
„Probleme Economice" ; Planificarea 
și modelarea prețurilor — dezbatere 
științifică organizată de catedrele''de 
economie politică și conducerea pla
nificată a economiei naționale din 
Academia de studii economice și de 
revista „Probleme Economice"; Fo
losirea rațională a forței de muncă 
— dezbatere științifică organizată de 
revista „Probleme Economice" și de 
Facultatea de studii economice a 
Universității din Timișoara ; Proble
me actuale privind economia țărilor 
în curs de dezvoltare — dezbatere 
științifică organizată de Facultatea 
de economie a Academiei de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., în colabo
rare Cu Direcția de studii din Mi
nisterul Comerțului Exterior și In
stitutul pentru studierea conjunctu
rii economice internaționale.

Acest număr al revistei mai Cu
prinde rubricile : „Consultații", „Răs
punsuri la întrebările cititorilor", 
„însemnări", „Critică și bibliogra
fie", „Informații științifice".

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE ........ '.
proba de dublu mixt a revenit pe
rechii FLORICA BUTOI, ION SÂN
TEI (România) care a învins în fi
nală cu 6—1, 6—4 un alt cuplu ro
mân, Agneta Kun, Gheorghe Boaghe. 
Calificată în finala probei de simplu 
femei, Agneta Kun a pierdut cu 
1—6, 4—6 în fața iugoslavei Irena 
Skulj

IN PRIMA RUNDA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA SKOPLIE, maestrul român 
VICTOR CIOCILTEA a remizat în 
41 de mutări cu iugoslavul Kuraji- 
ța. Același rezultat a fost consem
nat în partidele Parma — Sofrevski 
și Holmov — Smîslov. Hori l-a în
vins pe Janosevici și Uhlmann pe 
Evrosimovski.

IN RUNDA A 11-A A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
(GRUPA MARILOR MAEȘTRI) DE 
LA AMSTERDAM, Vasiukov i-a în
vins pe Tatâi, Byfne pe Damiano
vici, iar Liberson a cîștigat la Ba- 
rendregt. Florin Gheorghiu a pier
dut la marele maestru sovietic Leo
nid Stein A. fost i consemnată remiza 
în partidele Langeweg — Ivkov și 
Ree — Portisch.

BOXERUL AUSTRALIAN DE O- 
RIGINE FRANCEZA JOHNNY FA
MECHON și-a păstrat titlul de cam
pion mondial Ia categoria pană, în- 
vingîndu-1 la puncte în 15 reprize 
pe japonezul „Fighting" Harada. 
Lupta a fost extrem de echilibrată 
și arbitrul american Willie Pop (una 
și aceeași persoană cu fostul cam
pion mondia1) a declarat meciul nul, 
ceea ce a stîrnit protestele publi
cului și nedumerirea unui oficial 
care a observat că pe buletinul ofi
cialilor Famechon avea un punct in 
plus. Oricum, și în cazul unui re
zultat egal, australianul își păstra 
titlul.

PE STADIONUL „EL CAMPIN" 
din Bogota, in cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal 
(zona sud-americană) SELECȚIO
NATA COLUMBIEI A ÎNVINS-O 
CU SCORUL DE 3—0 PE CEA A 
VENEZUELEI

Jucînd pe teren propriu, echipa 
Chile a dispus cu 4—1 de formația 
Ecuadorului.

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE ȘAH DE LA SOFIA 
a continuat cu desfășurarea rundei 
a doua în care maestra română Eli- 
sabeta Polihroniade a învins-o (cu 
piesele negre) pe Szikova (Bulga
ria). Poloneza I.itwinska a cîștigat 
la Davidovicz (Cehoslovacia), iar 
Rensz (R.D.G.) a pierdut partida cu 
Troianska (Bulgaria).

BUDAPESTA 29 (A- 
gerpres). — Potrivit 
datelor Direcției Cen
trale de Statistică din 
R. P. Ungară, transmi
se de agenția MTI, în 
primul semestru al a- 
nului în curs, produc
ția globală a industriei 
de stat și cooperatiste 
ungare a crescut cu 1 
la sută, față de aceeași 
perioadă a anului tre
cut Intrucit numărul

salariaților a crescut 
mai repede decît pro
ducția, volumul aces
teia raportat la numă
rul salariaților a fost 
cu 2 la sută mai scă
zut decît in aceeași pe
rioadă a anului 1968. 
Raportat însă la ora 
de lucru, acest volum 
a fost cu 5 la sută 
mai mare.

în primul semestru, 
exportul a crescut cu

15 la sută, iar impor
tul cu 9 la sută.

Prețurile la vînzări- 
le cu amănuntul au 
fost cu 1,8 la sută mai 
ridicate, iar cel« de 
piață cu 16,6 la sută 
mai mari decît în pri- 
mul semestru al anu
lui 1968. Salariul me
diu lunar a crescut 
salariații industriei 
stat cu 2,3 la sută.

ECHIPA URUGUAYANA DE 
FOTBAL NACIONAL MONTEVI
DEO a susținut un meci amical la 
Praga în compania formației locale 
Sparta. Victoria a revenit fotba
liștilor sud-americani cu scorul de 
3—2 (3—1) prin golurile înscrise de 
Saravia, Celio și Maneiro. Pentru 
gazde au marcat Vesely și Jurkanin.

RECORDMANUL MONDIAL AL 
PROBEI DE SĂRITURĂ IN ÎNĂL
ȚIME. VALERI BRUMEL, își conti
nuă antrenamentele in vederea re
intrării în activitatea competițio- 
nală de performanță 
țul de motocicletă 
în urmă, Brumei a 
serie de concursuri

Pe terenurile parcului spor
tiv Progresul din Capitală se 
va desfășura în zilele de 1, 2 și 
3 august meciul de tenis dintre 
echipele României și Indiei, 
contînd pentru semifinalele 
inter-zonale ale „Cupei Davis".

In formația Indiei vor evolua 
cunoscuții tenismani Premjit 
Lall și Jaideep Mukerjea, a că
ror valoare internațională este 
unanim recunoscută. Din 
oaspeților mai fac parte 
torii Anand Amritharj și 
rav Misra.

Echipa României are tn
ponența sa pe Ilie Năstase (re
centul învingător al lui Manuel 
Santana), l'on Țiriac, Petre 
Mărmureanu și Sever Dron.

în apele Atlanticu
lui pescuiesc în pre
zent 8 traulere bulga
re, avînd fiecare un 
tonaj de 3 500 de tone. 
Nave frigorifice speci
ale transportă peștele 
spre porturile din R. P. 
Bulgaria. Pînă la sfîr- 
șltul acestui an flota 
oceanică a țării se va 
completa cu alte 4

traulere și o navă fri
gorifică de transport 
cu un tonaj de 10 500 
de tone. In portul 
Burgas se construieș
te o bază specială cu 
instalații frigorifice și 
întreprinderi de con
serve care vor pre
lucra produsele pes
cuite în apele ocea
nului.

Potrivit agenției

bulgare de știri B.T.A., 
anul trecut s-au pes
cuit circa 45 000 tone 
de pește din care 37 000 
tone în apele oceane
lor. în afară de a- 
ceasta în rîurile, iazu
rile și rezervoarele 
artificiale de apă din 
țară au fost pescuite 
cîteva mii de tone de 
crap, șalău, somn, ni- 
setru și păstrăv.
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viața internațională
ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE Cu prilejul
Dezbateri privind 

demilitarizarea
aniversării

teritoriilor submarine
eliberării

GENEVA 29 — Corespondentul A- 
gerpres Horia Liman transmite : Șe
dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva a fost pre
zidată de șeful delegației române, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu, care 
în numele său și al celorlalți mem
bri ai comitetului, a rugat delega
ția americană să transmită felicitări 
guvernului Statelor Unite ale Ame- 
ricii, echipajului lui Apollo-11, sa- 
vanților, tehnicienilor, lucrătorilor 
și poporului american pentru încunu
narea cu succes a zborului pe Lună. 
Șeful delegației americane, James F. 
Leonard, a mulțumit pentru cuvinte
le rostite de președintele ședinței.

Luînd primul cuvîntul, delegatul 
cehoslovac, Tomăs Lahoda, s-a ocu
pat de problema demilitarizării te
ritoriilor submarine, subliniind ne
cesitatea stabilirii unui sistem de con
trol, la care să poată participa toate 
țările semnatare.

Șeful delegației italiene, Roberto 
Caracciolo, a reafirmat, în cuvintul 
său, principiul după care denuclea- 
rizarea teritoriilor submarine ar tre
bui înscrisă în cadrul mai larg al

unei politici generale a neproliferă- 
rii și dezarmării nucleare. El a cerut 
extinderea măsurilor respective asu
pra spațiului extraatmosferic și An
tarcticii și a sprijinit opinia potrivit 
căreia măsurile de dezarmare a te
ritoriilor, submarine ar trebui să fie 
aplicate dincolo de distanța de 12 
mile de coastă. De asemenea, dele
gatul italian s-a declarat în favoarea 
unui organișm internațional de con
trol.

Referindu-se Ia proiectele depuse 
de Statele Unite și U.R.S.S., șeful 
delegației sovietice, A. A. Roșcin, a 
subliniat că guvernul sovietic doreș
te demilitarizarea completă a teritori
ilor submarine și interzicerea cursei 
înarmărilor in acest domeniu, in timp 
ce proiectul american,, mărginindu-șe 
doar la armele nucleare, ar permite 
menținerea unor categorii de arme 
și continuarea cursei înarmărilor. 
Delegatul sovietic a insistat apoi a- 
supra importanței măsurilor de con
trol, sUsținind ca acestea să fie apli
cate djncolo de limita de 12 mile da 
coastă.

României

ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI G. HUSAK

în cadrul manifestărilor organizate 
în străinătate cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a zilei de 23 August, 
în localitatea libaneză Dar El Kamai 
a avut loc premiera în limba arabă a 
comediei lui I. L. Caragiale „O scri
soare pierdută" ; în sala Beit Hemlin 
din Tel Aviv a avut loc deschiderea 
festivă a expoziției „România de azi", 
iar la Rawalpindi vernisajul unei ex
poziții de artă populară românească. 
La Korogwe (Tanzania) a avut loc o 
seară a filmului documentar românesc, 
iar în orașul Mâtadi (Republica De
mocratică Congo) a fost deschisă ex
poziția românească „Din viața unei 
uzine". Cu aceste ocazii au rostit 
cuvîntări însărcinații cu afaceri ad- 
interim ai României: C. Dumitrescu 
la Tel Aviv, Ion Safta la Rawalpindi 
și P. Țăranu la Kinshasa, precum și 
Itzak Kom, vicepreședintele Asociației 
de prietenie Israel-România la Tel 
Aviv și dr. Raziuddin Siddiqui, recto
rul Universității din Islamabad, la Ra
walpindi.
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FONDUL MONBTM

INTERNAȚIONAL

ÎN R. P BULGARIA
SOFIA 29. — Corespondentul A- 

gerpres Gh. leva transmite : Gus
tav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
a făcut o vizită prietenească în 
Bulgaria, a părăsit la 29 iulie So
fia, înapoindu-se în patrie.

La aeroport, oaspetele a fost 
condus de Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, și de 
alte persoane oficiale.

în comunicatul dat publicității la

încheierea vizitei se arată că prî- 
mii-secretari ai celor două partide 
s-au informat reciproc despre si
tuația din țările respective și des
pre activitatea partidelor lor, au 
făcut un schimb de păreri referi
toare la colaborarea dintre Bulga
ria și Cehoslovacia și au discutat 
probleme referitoare la mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională.

w

a anunțai președintele Alvarado
LIMA 29 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune radiotelevizată, preșe
dintele statului Peru, Velasco Al
varado, a anunțat că guvernul are 
în vedere efectuarea unor reforme 
și în alte domenii ale vieții so- 
cial-economice peruviene. El a a- 
rătat că printre aceste reforme fi
gurează o nouă constituție a țării, 
care să corespundă actualei eta
pe de dezvoltare a țării. „Noua 
constituție, a spus Alvarado, este 
indispensabilă" pentru dezvoltarea

comercială și a relațiilor cu alte 
state. Președintele Peruvian a a- 

z ratat că „termenii tratatelor co
merciale cu țările dezvoltate tre
buie modificați". El a exprimat pă
rerea ca investițiile străine în A- 
merica Latină să se facă mai ra
țional.

IRAK

în favoarea
maselor populare
© 0 DECLfîRfîTlE fi PRE
MIERULUI INDIAN

DELHI 29 (Agerpres). — „Na
ționalizarea băncilor a fost în
treprinsă în numele poporului și 
pentru bunăstarea sa", a declarat 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, în cadrul unei reuniuni a 
conducerii organizației din capita
la țării a partidului de guvernă- 
mînt — Congresul Național In
dian.

Primul ministru a condamnat 
campania propagandistică lansată 
de cercurile politice de dreapta 
împotriva naționalizării principa
lelor bănci din țară, caracteri- 
z.înd-o drept „rău intenționată și 
defăimătoare".

In Camera Populară a parlamentu
lui indian au continuat marți dezba
terile pe marginea proiectului de lege 
cu privire la naționalizarea băncilor. 
Deputății reprezentînd partidele de 
dreapta „Swatantra" și „Jan Sangh" 
au criticat această hotărîre, Cerînd gu
vernului să renunțe la naționalizare. 
Numeroși deputați însă s-au pronunțat 
în favoarea proiectului de lege, salu- 
tînd hotărirea guvernului.

Luînd cuvîntul la dezbateri, S. A. 
Dange, deputat din partea partidului 
comunist, a felicitat guvernul și pe 
Indira Gandhi pentru hotărirea de a 
naționaliza băncile. Activitatea insti
tuțiilor bancare particulare, a subliniat 
el, a facilitat concentrarea bogățiilor în 
mîinile reprezentanților grupărilor mo
nopoliste

La sfîrșitul dezbaterilor de marți 
seara, Camera Populară a aprobat în 
prima lectură proiectul de lege cu pri
vire la naționalizarea a 14 bănci 
indiene.

• CEI TREI NU AC 
FOST AFECTAȚI DE RA
DIAȚIILE COSMICE. As- 
tronauții Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin și Michael' 
Collins nu au fost afec
tați în timpul istoricului 
lor zbor spre Lună și ai 
îndeplinirii programului 
de activitate extravehicu- 
•lară direct pe suprafața 
acesteia de radiațiile cos
mice și solare. Cercetări
le asupra costumelor spa
țiale pe care Armstrong 
și Aldrin le-au purtat pe 
Lună au arătat că ei n-au 
fost supuși, nici unui fel 
de radiații ale scoarței 
selenare și nu au fost 
atinși de raze cosmice în 
doze periculoase.

e EXTERIOARELE AU 
FOST FILMATE PE LU
NĂ. — Astronauții Neil 
Armstrong, Michael Col
lins și Edwin Aldrin, a- 
flați în carantină la „la
boratorul de primire lu
nară" _ de la Houston, au 
urmărit proiecția pelicu
lei în culori a spectaculo
sului zbor al primilor oa
meni pe Lună Filmul, 
realizat de ei pe o 
peliculă de 16 milimetri 
și pe una de 70 milime
tri, a fost primul obiect 
folosit de aștronauți în

timpul misiunii lor isto- ker, primele analize 
rice, care a primit licența au arătat că praful lu
de circulație după trece- nar este compus din
rea prin procesul deconta
minării. Mai multe sec
vențe din film reproduc 
urmele lăsate în praful

grăunțe sferice cristaline 
foarte fine, Analiza unei 
roci a dus la concluzia că 

. ea este de origine vulca- 
negru al Selenei de astro- nică. Este totuși prea de- 
nauți. Alte imagini, luate 
în timp ce „Vulturul" — 
modulul de excursie lu
nară — aseleniza, sînt 
„voalate" de pulberea se
lenară stîrnită de motoa
rele modulului. '

Secvențe din acest film 
ilustrează, de asemenea, 
momentul desprinderii 
modulului de cabina de 
comandă și recuplarea 
după revenirea pe ■ orbită 
din aventura pe supra
fața, Lunii. '.

• CE ASCUND PRI
MELE EȘANTIOANE ? — 
Luni seara, în cadrul unei 
conferințe de presă, un 
grup de 11 savanți ame
ricani care lucrează la 
„laboratorul de primire 
lunară" . din Houston âu 
comunicat primele impre
sii privind cercetările e- 
fectuate asupra mostrelor 
selenare. Potrivit părerii 
eminentului specialist de 
la Institutul de tehnolo
gie din California, pro
fesorul Eugen Schoema-

vreme, a declarat profeso
rul Frondei, pentru a pre
ciza că în eșantioanele 
aduse de pe Lună se gă
sesc fragmente de meteo
riți căzuți pe Selene. De 
asemenea, a afirmat pro
fesorul Hess, nu se pot 
trage încă concluzii pri
vind originea Lunii doar 
în urma acestor prime a- 
nalize de laborator. In 
urma analizei cu oxigen 
și azot 
observat 
fimă a 
organice 
carbon).
geochimist la Univer
sitatea din Columbia, 
apreciază că prezența a- 
cestei infime cantități de 
materie organică se expli
că poate printr-un feno
men oarecare de poluare.
• „BRILIANTUL LU

NAR". O minusculă pie
tricică strălucitoare a fost 
descoperită într-una din 
probele de carotaj, efec
tuate de Neil Armstrong 
în solul lunar, de către

savanții ce analizau „se- 
lenitele” în laboratorul 
centrului spațial. Profeso
rul Roald Fryxell, de la 
Universitatea din Wa
shington, a precizat că 
„briliantul lunar", care 
are un diametru de cîțivâ 
milimetri, a strălucit 
puternic la sursa de lu
mină a microscopului a- 
tunci cînd. a fost exami
nat, cu toate că era par
țial acoperit de un strat 
de praf lunar.

a rocilor s-a 
existența in- 
unei materii 
(care conține 

Profesorul Gast, 
la 

din

• NU A FOST UITA
TĂ NICI MARTE. „Ma- 
riner-6". sonda spațială 
americană aflată în pre
zent în apropierea lui 
Marte, după ce a .străbă
tut circa 88 milioane de 
kilometri, și-a îndreptat 
camerele spre „planeta 
roșie", în urma unui sem
nal de radio transmis de 
pe Pămînt și a început 
totodată să efectueze pri- 
mele analize științifice, 
întîia fotografie a fost 
luată marți la ora 2,15 
G.M.T., urmînd ca în ur
mătoarele 20 de ore nu
mărul imaginilor să se 
ridice la 33. O altă serie 
de imagini ale lui Marte 
vor fi înregistrate ne pe
liculă de la o altitudine 
de aproximativ 3 200 km.
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î
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î 
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î 
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DREPTURILE SPECIALE
Df TRAGERE"

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
La Washington s-a anunțat oficial 
că 69 de țări membre ale Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) . au 
ratificat '.___
„drepturi speciale de tragere". Prin 
aceasta sînt întrunite cele 80- la sută 
din voturile membrilor Fondului 
Monetar Internațional, necesare 
pentru intrarea oficială tn vigoare 
a noului sistem.

„Drepturile speciale de tragere", 
rezerve monetare sintetice, supra
numite „aur de hîrtie", sînt menite 
să sporească lichiditățile internațio
nale și să suplinească insuficiența 
cantităților de aur și monede de re
zervă cu care se efectuează în pre
zent plățile internaționale.
' înainte de a fi aplicat sistemul 
„drepturilor speciale de tragere", 
Adunarea Generală anuală a Fon
dului Monetar Internațional, ce va 
avea loc la sfîrșitul lunii septembrie 
la Washington, urmează să aproba 
acordul de principiu cu privire la 
funcționarea lui, realizat săptămîna 
trecută la întrunirea de la Paris a 
„Clubului celor zece". Se amintește 
că Franța, unul din statele dezvol
tate din punct de vedere industrial, 
nu a ratificat încă acest sistem.

sistemul așa-numitelor

1

Waller Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit pe Andrei Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., care se află la odihnă în 
R.D.G., informează agenția A.D.N.

agențiile de presă transmit:

ITALIA. — In piața San Giovanni din Roma a avut loc, de curînd, o impresionantă manifestație la care au partici
pat mii de oameni ai muncii din capi tala italiană și din regiunea romană. Demonstrația, organizată Ia apelul P.C. 
Italian în sprijinul unor revendicări de ordin economic și politic, este considerată ca una dintre cele mai importante 

din ultimii ani

^eolități Comunicat

Reuniunea Direcțiunii Partidului democrat-creștin 
italian a început la Roma. în cursul dezbaterilor care vor avea loc, conducerea 
democrat-creștină urmează să hotărască modalitățile de soluționare a actualei 
crize guvernamentale.

0 delegație a Consiliului național al guvernatorilor 
japonezi a vizitat Uniunea Sovietică întro 14 29 lulie DuPă
cum se arată în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei, membrii 
delegației japoneze și personalitățile sovietice cu care au avut convorbiri și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu faptul că dezvoltarea relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări contribuie la întărirea prieteniei și înțelegerii reciproce 
între popoarele Uniunii Sovietice și Japoniei, ceea ce constituie o bună bază 
pentru consolidarea păcii în Extremul Orient și în întreaga lume.

Consiliul de Securitate se reunește astăzi ,a or* 
19 G.M.T. pentru a examina din nou problema Namibiei, denumire dată teri
toriului Africii de sud-vest aflat sub controlul R.S.A., s-a anunțat luni la 
sediul O.N.U.

și perspective ale
dezvoltării industriale

comun
iugoslavo

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a sosit marți în lo
calitatea Mineralnîie Vodî din Cau- 
caz, pentru o scurtă odihnă, anunță 
agenția TASS. Pe aeroport, președin
tele Finlandei a fost întîmpinat de 
Ălexei Kosîghin ți de alte persoane 
oficiale.

Sub supravegherea Cru
cii Roșii Internaționale a 
avut loc, în apropiere de El Kantara, 
în afara schimbului de prizonieri între 
R.A.U. și Israel, și o operațiune de 
transferare de o parte și de alta a 
Canalului de Suez a unui număr de 
arabi civili, s-a anunțat la Geneva.

Păsirind numeroase vestigii ale 
unei civilizații milenare care a lă
sat posterității cele mai vechi orașe 
din lume (Ur, Babilon, Ninive), 
Irakul se impune atenției vizitato
rului nu numai prin faima trecutu
lui, prin farmecul regiunilor dintre 
Tigru și Eufrat ci și prin efortu
rile depuse de poporul său pentru 
a dezvolta continuu economia națio
nală. Această preocupare este evi
dentă in diferite regiuni ale țării 
Ea poate ft remarcată in înfățișa
rea capitalei ale cărei noi întreprin
deri și blocuri moderne vă
desc un proces de permanentă 
transformare, în apariția la Bassra. 
sau Kirkouk, a unor obiective in
dustriale importante, destinate să 
valorifice pe scară mai largă boga
tele resurse naturale ale țării. Nu 
mai departe de această lună, în care 
se împlinește un an de la instau
rarea actualului regim (17 iulie 1968) 
și de la formarea guvernului con
dus de președintele Al Bakr (30 
iulie), ziarele irakiene au anunțat 
inaugurarea unor noi proiecte in
dustriale de însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale. Astfel, în sudul țării au în
ceput lucrările de construcție a u- 
nor instalații petroliere care vor 
servi la exploatarea zăcămintelor 
de la Rumeilah. In prima etapă, a- 
ceste instalații vor produce anual 5 
milioane tone petrol brut, pentru ca 
la încheierea lucrărilor capacitatea 
lor anuală să ajungă la i.8 milioa
ne Paralel va fi construită o con
ductă cu o lungime de 130 km. Au 
început, de asemenea, lucrările la 
întreprinderea de extracție a sulfu
lui de la Michrak. Intr-o cuvîntare 
rostită cu acest prilej, Abdullah 
Salloum. al Șdmarrai, ministrul cul
turii și informațiilor, menționa că 
exploatarea nemijlocită a bogățiilor 
țării (în special însemnatele ei re
zerve petroliere și zăcămintele de 
sulf) reprezintă unul din principa
lele obiective ale guvernului ira
kian. •"

Aceste două evenimente vin să 
reafirme hotărirea autorităților de 
la Bagdad de a merge mai departe 
pe calea întăririi suveranității Ira
kului asupra principalelor sale bo
gății naționale, preocuparea de a 
da un nou impuls industriei extrac
tive și de prelucrare a petrolului. 
După cum se știe, producția de pe-

trol a acestei țări s-a ridicat in a- 
nul 1968 la 74 milioane tone, si- 
tuînd-o pe locul patru in Orientul 
Apropiat; veniturile provenite din 
exportul petrolului — circa 400 mi
lioane dolari anual — constituie 
principala sursă de finanțare a pro
gramului actual de dezvoltare, eco
nomică a țării. Zeci de ani poporul 
irakian a fost .lipsit de dreptul de 
a beneficia de propriile sale bcgă 
ții.; companiile petroliere străine 
storceau profituri fabuloase, iar in 
dustria prelucrătoare era menținu
tă. intr-o stare de subdezvoltare. în 
anii de după revoluția antimonar
hică însă, ca urmare a prefaceri
lor petrecute in economia irakiană, 
companiile străine și-au văzut li
mitată sfera de acțiune. Guvernul 
irakian a preluat de Ta monopoly 
rile occidentale 99,5 la sută din te

' ritoriile . petroliere pe care acestea 
le stăpîneau dar nu le exploatau 
Compania Irak Petroleum. Company 
(I.P.C.) a fost obligată mai 'ihtii so 
sporească producția anuală de pe
trol și ulterior să mărească cuan
tumul redevențelor datorate statu
lui. irakian, tn 1967 a luat ființă 
Societatea națională irakiană d< 
petrol (INOC) căreia ii revine ro
lul de a exploata terenurile necon
cesionate 1.PC. Crearea ei a dat un 
nou impuls operei de valorificare 
a resurselor naționale. In vederea 
folosirii in Irak a unei părți mai 
mari din petrolul brut a fost con
struită rafinăria de la Aldorah- 
Bagdad și a fost proiectată con
struirea unei mari rafinării la 
Bassra, a unei uzinei petrochimice 
pentru fabricarea sodei caustice și 
polietilenei precum și a unei, uzine 
de îngrășăminte chimice. Noul 
plan de cinci ani, elaborat in cursul 
acestui an de guvernul irakian, pre
vede întărirea rolului INOC Și dez
voltarea industriei prelucrătoare a 
petrolului cu scopul de a ci ea 6 
industrie națională 
pendentă.

■ Drumul parcurs 
poporul irakian în 
nomiei, in apărarea resurselor na
ționale, ilustrează hotărirea sa de a 
persevera in direcția consolidării 
independenței, de a păși înainte pe 
calea progresului economic și so
cial.

vest-german
BELGRAD 29 Corespondentul A- 

gerpres Nicolae Plopeanu transmite : 
Secretarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Mirko Te
pavaț, și-a încheiat vizita oficială de 
trei zile, făcută în R. F. a Germaniei, 
la invitația ministrului de externe al 
acestei țări, Willy Brandt. în timpul 
vizitei el a fost primit de președin
tele R. F. a Germaniei, Gustav Hei
nemann.

în comunicatul comun, cei doi mi
niștri și-au exprimat convingerea că, 
pentru depășirea divizării continentu
lui european, sînt indispensabile efor
turile comune ale tuturor țărilor și au 
relevat dorința guvernelor lor ca, prin- 
tr-o politică de înțelegere și stimă re
ciprocă, să se înfăptuiască destinderea 
în relațiile europene. în convorbirile 
lor, cei doi miniștri au abordat și 
ideea convocării unei conferințe eu
ropene în problemele securității.

Comunicatul constată cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor dintre R.S.F. Iu
goslavia și R. F. a Germaniei și ex
primă dorința de a se întări colabo
rarea între cele două țări în toate do
meniile și de a se continua schimbul 
deschis de păreri pentru soluționarea 
problemelor bilaterale nerezolvate încă.

Willy Brandt a acceptat invitația lui 
Mirko Tepavaț de, a vizita Iugoslavia.

petrolieră inde-

pînă acum de 
dezvoltarea eco-

Nicolae N. LUPU

în cursul vizitei făcute în R. F. a 
Germaniei de M. Tepavaț, miniștrii 
de externe ai celor două țări au 
semnat un acord cu privire la coo
perarea științifică și tehnică, care pre
vede, între altele, deschiderea unor 
centre de informații ale celor două 
țări în capitalele respective.

★
La 29 iulie, cancelarul R. F.' a Ger

maniei, Kurt Georg Kiesinger, l-a pri
mit pe Mirko Tepavaț la Stuttgart.

în aceeași zi, Mirko Tepavaț a ple
cat spre patrie.

Un tratat cu privire la stabilirea de relații diploma
tice între Columbia și R. P. Polonă a fost semnat la B°s°ta- 
Polonia este a cincea țară socialistă — după U.R.S.S., Cehoslovacia, România 
și Iugoslavia — cu care actualul guvern columbian, condus de Carlos LIeras 
Restrepo, a stabilit relații diplomatice.

Secretarul general al 
Națiunilor Unite, u Thant- in- 
tenționează să-și exercite funcțiile 
sale pînă la sfîrșitul mandantului său, 
adică pînă la 31 decembrie 1971, a 
declarat purtătorul de cuvînt al se
cretarului general al O.N.U. El a a- 
dăugat că a făcut această declarație 
pentru a pune capăt zvonurilor apă
rute în, presă în legătură cu o așa-
zisă demisie iminentă a secretarului 
general al O.N.U.

Delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă da 
P. M. Mașerov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care face o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Un
gară, a început marți convorbiri ofi- 
cialecu o delegație ungară condusă

Lucrările celei de-a șap
tea conferințe economice 
japono-americane au încet>ul 
ieri la Tokio. Delegația Statelor Unite 
este condusă de secretarul de stat, 
William Rogers. în cursul lucrărilor, 
o atenție deosebită va fi acordată re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări. Va fi discutată, de asemenea, mult 
dezbătută problema a Okinawei și a 
prezenței militare americane în arhi
pelagul japonez.

, ngara condusă 
de Gyula Kallai, președintele Adu-de Gyula 
nării de Stat

Guvernul din Lagos a 
respins propunerea lideru
lui biafrez, Odumegwu Ojukwu, 
în legătură cu întreruperea tempo
rară a ostilităților din Nigeria în 
timpul vizitei pe care papa Paul al 
VI-lea urmează să o întreprindă la 
Kampala, au anunțat marți surse fe
derale nigeriene.

La o catedrală din Santo Do
mingo a fost descoperită o pic
tură, adusă aici, după părerea 
specialiștilor, de Cristofor Co- 
lumb. Ei apreciază de asemenea 
tabloul intitulat „Doamna noas
tră din Antigua" drept „pictura 
cu cea mai mare valoare în isto
ria Americii". Tabloul îi repre
zintă pe regii Spaniei, Fernando 
și Isabela.

0 escadră de nave mili
tare sovietice, alcătuită din cru
cișătorul „Komsomoleț“ și o navă de 
patrulare, a sosit marți într-o vizită de 
prietenie în portul Helsinki, unde va 
rămîne pînă la 2 august a.c,, anunță 
agenția TASS.

Un număr de 23 de 
filme din 14 țări vor 
fi prezentate la cel 
de-al „XXX-lea Festi
val internațional de 
artă cinematografică de 
la Veneția". Concomi
tent va avea loc o re
trospectivă a filmelor 
lui Alfred Hitchcock. 

. Un eveniment impor
tant îl va reprezenta, de

asemenea, avanpremiera 
mondială a filmului 
consacrat Jocurilor O- 
limpice din Mexic. Cu 
interes deosebit este 
așteptat, de asemenea, 
lung metrajul documen
tar despre era spa
țială — de la prima 
ieșire în Cosmos a lui 
Iuri Gagarin pînă la 
debarcarea pe Lună a

astronauților americani. 
Mai multe gale speciale 
vor reuni cele mar 
bune filme premiate la 
alte festivaluri. De 
astă dată, însă, la a- 
ceastă manifestare nu 
va mai fi acordat

Iul premiu „
tra

diționalul premiu „Leul 
de aur". Toate filmele 
participante vor primi 
o „medalie de aur".

LA REUNIUNEA 0. S. A.

„Lovitură 
de teatru” 
a Salvadorului

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
In cadrul ședinței plenare de marți 
dimineață a reuniunii ministeriale a 
O.S.A., reprezentantul Salvadorului 
a cerut aplicarea unor sancțiuni 
împotriva Hondurasului, acuzîndu-1 
de violarea drepturilor omului, ca 
urmare a unor măsuri considerate 
represive împotriva cetățenilor sal- 
vadorieni care trăiesc pe teritoriul 
hondurian. Intervenția Salvadorului 
a provocat o adevărată lovitură de 
teatru în rfndul diplomaților pre- 
zenți la sediu] O.S.A., întrucît aici 
se încerca prin consultări reglemen
tarea conflictului dintre Salvador și 
Honduras. In cazul menținerii pre
tențiilor sale, reuniunea ministerială 
a O.S.A. va aplica contra Salva
dorului sancțiuni economice, cum ar 
fi suspendarea exporturilor de pe
trol. Pe de altă parte, din surse ofi
ciale s-a arătat că Salvadorul a dat 
un răspuns afirmativ la planul de 
pace în trei puncte propus de con
ferința miniștrilor afacerilor ex
terne din emisferă.

Nici on acord 
între „cei șase“ 

miniștri ai agriculturii
BRUXELLES 29 (Agerpres), — 

Miniștrii agriculturii ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune. în
truniți la Bruxelles pentru a stabili 
prețurile comune la produsele lac
tate și la carnea de bovine, nu au 
reușit nici de data aceasta să ajungă 
la un acord. Ei au hotărît doar ca 
actualele preturi la aceste produse 
să fie menținute în continuare pînă 
la 1 noiembrie și să se întrunească 
din nou la 16 septembrie pentru a 
relua discuțiile. Miniștrii agriculturii 
ai C.E.E. au hotărît să sporească a- 
jutorul destinat exportatorilor de 
grîu din țările lor, care vor avea de 
suferit de pe urma încălcării de către 
Canada și S.U.A. a acordului inter
venit în 1967, în cadrul „rundei 
Kennedy", privind menținerea de 
către țările semnatare a unui preț 
minim unitar la grîu.
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