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A COLECTIVULUI
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Chimiștii din Orașul Victoria au dezbătut cu competență 
și înaltă răspundere rezultatele dobîndite în prima jumă
tate a anului, sarcinile ce revin combinatului în cincinal, 
precum și măsuril-e tehnice și organizatorice menite să 
asigure îndeplinirea în mod exemplar a planului pe 1966 și 
crearea condițiilor înfăptuirii prevederilor de plan pe anul 
viitor. Ședința de dezbatere a avut un profund caracter de 
lucru. In legătură cu problemele discutate, am avut o con
vorbire cu tov. ing. ILARIE SOFRON, directorul general al 
combinatului.

— Pentru început, vă rugăm 
să vorbiți despre rezultatele ob
ținute de colectivul combinatului 
în perioada care a trecut din a- 
cest an.

ții produselor, desfășurarea rit
mică a producției, reducerea chel
tuielilor de fabricație, spori
rea productivității muncii, lăr-

iviiimiiiiii Intre tovarășul
V

a tovarășului Ion Gheorghe Maurer
u

Luni, 15 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Gheorghe Apostol, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Dalea au avut o în
trevedere, la sediul C.C. al P.C.R., 
cu tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
care se află la odihnă în țara 
noastră împreună cu familia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor între Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă, precum și la

problemele actuale ale situației in
ternaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit o masă 
tovărășească în cinstea tovarășului 
Wladyslaw Gomulka și a tovară
șei Zofia Gomulkowa. Au luat 
parte tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Mihai 
Dalea.

(Agerpres)

Concursul

„Vasile Aiecsandri

Luni a părăsit Capitala, plecînd 
la Copenhaga, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănes
cu, care, la invitația guvernului 
danez, va face o vizită oficială in 
Danemarca.

împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri au plecat, de 
asemenea, Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și un 
grup de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa, erau

prezenți tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălache, Gheorghe Gaston Ma
rin, miniștri.

A fost de față Niels Neustrup, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

(Agerpres)

Sosirea la Copenhaga

j
— La sfîrșitul celor 7 luni, chî- ’ • 

miști! combinatului nostru se pre
zintă cu un bilanț bogat în înfăp
tuiri. Planul la producția globală 
a fost depășit cu 13 milioane lei, 
iar cel al producției marfă. cu 
12 800 000 lei. în acest răstimp 
s-a livrat agriculturii, peste plan, 

cantitate de 2 000 tone îngrășă
minte chimice. Rezultate bune 
s-au obținut și la ceilalți indica
tori : creșterea cu 8 la sută, față 
de prevederi, a productivității 
muncii, realizarea de economii 
suplimentare la prețul de cost de 
431 000 Iei și de beneficii peste 
plan de 5 100 000 lei. Sînt realizări 
cu care muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri întîmpină ziua de 
23 August. Ele sînt rodul stră
daniei întregului nostru colectiv 
care, sub îndrumarea comitetului 
de partid, și-a îndreptat efortu
rile în direcția valorificării de noi 
rezerve interne, extinderii proce
deelor tehnologice moderne, mai 
bunei folosiri a capacității insta
lațiilor, organizării superioare a 
producției.

(Continuare în pag. a V-a)
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— După cîte știm, combinatu
lui îi revin sarcini sporite în pe
rioada cincinalului. In ce direc
ții vor fi îndreptate eforturile 
colectivului și ce propuneri valo
roase s-au făcut în acest sens 
în cadrul ședinței de dezbatere ?.
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— în anii cincinalului, în fața 
colectivului nostru stau sarcini 
importante. Comparativ cu anul 
1965, producția globală va fi în 
1970 cu 78 la sută mai mare și în 
aceeași măsură va crește și pro
ducția marfă. Din totalul produc
ției, peste 80 la sută se va realiza 
pe seama creșterii productivității 
muncii. îndeplinirea acestor pre
vederi impune luarea de pe acum 
a unor judicioase măsuri tehnice 
și organizatorice menite să asigure 
ridicarea sistematică a călită-
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„Coloana infinită" de la Complexul 
de materiale de construcții Bîrsești- 

Tg. Jiu

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI
-4

Unsiri,
® 0

De pe malul Dunării, 
de la șantierul naval gă- 
lățean, au pornit în anii 
șesenalului spre marile 
călătorii pe mările și o- 
ceanele lumii 36 de nave 
maritime. Așa cum s-a 
mai anunțat în presă, 
constructorii navali gălă- 
țeni au înregistrat recent 
un succes remarcabil prin 
lansarea la apă a primu
lui cargou mineralier de 
12 500 tone, cea mai ma
re navă maritimă con
struită pînă acum în ța
ră. Semnificația acestui 
eveniment este și mai e- 
videntă dacă ne gîndim

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
organizează prin Casa 
centrală a creației 
populare, ediția a IIL-a 
a concursului, anual 
„Vasile 
pentru:

— piese 
într-un act

— piese 
pentru teatrul școlar;

— piese pentru tea
trul de păpuși.

Concursul urmărește 
stimularea activității 
dramaturgilor în vede
rea creării de noi piese 
de teatru într-un act 
care să îmbogățească 
repertoriul formațiilor 
teatrale de amatori de 
la orașe și sate, cu lu-

Aiecsandri'

de teatru
i
într-un act

crări inspirate din rea
litățile 'construcției so
cialiste, din viața și 
aspirațiile poporului 
nostru.

La concurs se pot 
trimite una sau mai 
multe piese în limba 
română sau în limbile 
naționalităților 
cuitoare.

Se primesc numai lu
crări inedite, care n-au 
fost achiziționate, tipă
rite sau reprezentate, 
premiate sau prezenta
te la alte concursuri. 
Nu se primesc versiuni 
prescurtate 
piese in 
acte.

Lucrările
mise pe adresa 
centrale a

conlo-

ale 
mai

vor

Sevele acestei veri, întrefăindu-se 
cu seve ale istoriei, s-au îngemănat 
în deplină lumină ți rodnicie de au
gust la Botorca, devenind — dincolo 
de „poarta regiunii", pe care o în
truchipau — unul dintre emoționan
tele simboluri sub care s-a desfășurat 
timp de două zile, și s-a întipărit pu
ternic în inimi, vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Mu- 
reș-Aulonomă Maghiara.

Încărcată de struguri timpurii, vița 
găsea răspuns, de cealaltă parte a șo
selei, în turla unei sonde de gaz me
tan aflată în plină funcțiune. Ascul- 
tînd cum 250 de foști brigadieri, vo
luntari ai acelor preludii ale socialis
mului — ai primelor șantiere națio-

construcții, pregătiri
că prima navă maritimă 
construită la Galați a pă
răsit șantierul în 1960.

In anii cincinalului, 
producția de nave va lua 
o amploare și mai mare. 
In acest scop, după cum 
ne-a informat directorul 
general al șantierului, ing. 
Panait Melisaratos, se 
fac ample pregătiri. A 
fost pusă în funcțiune 
o cală nouă de 
pe care pot 
nave de 18 000
ne. In curînd, va începe 
ridicarea a două hale mo
derne ; șantierul va fi în-

180 ml de 
fi lansate
20 000 to-

zestrat cu instalații, ma
șini și utilaje noi.

Ce va produce șantie
rul naval în anii cincina
lului ? in primul rînd, 
două tipuri de nave de
venite tradiționale, dar 
de curînd modernizate. 
Este' vorba de cargoul de 
mărfuri generale de 4 500 
tone și cargoul de trans
portat cherestea de 3 800 
tone, solicitate pentru ca
racteristicile lor superi
oare atît de flota noastră 
maritimă comercială, cît 
și la export.

Vor fi însă și suficiente 
noutăți. Pe planșetele de

lucru ale proiectanților se 
află într-un stadiu avan
sat de elaborare, între al
tele, o variantă moderniza
tă a cargoului mineralier 
de 12 500 tone, iar în stu
diu preliminar alte tipuri 
de nave. în 1970 se vor 
construi anual la Galați 
11—12 nave, 
tonajul total 
1965 — 30 000 
cel prevăzut
peste 70 000 tone anual — 
apare limpede că sporul 
producției este de aproa
pe două ori și jumătate.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Comparînd 
realizat în 
tone — cu 
în 1970 —

unor 
multe

■ ti tri-
Casei 

creației

populare, București str. 
Snagov 21—23, raionul 
30 Decembrie, cu men
țiunea. .„pentru con
curs". Piesele vor fi tri
mise in plic închis 
un „motto" sau 
pseudonim.

Intr-un alt plic 
chis, introdus în 
pe care este scris 
„motlo"-ul sau pseudo
nimul, vor ii trecute 
numele și prenumele 
autorului, localitatea și 
adresa.

Lucrările vor putea fi 
trimise pînă la data de 
20 noiembrie I960.

Pentru cele mai va
loroase lucrări se vor 
acorda premii șl men
țiuni. (Agerpres)
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Mihai NEGULESCU

La sosire pe aeroportul Kastrup

COPENHAGA 15 — De la trim.P 
șii speciali Ion Cîrje, Nicolae 
Puicea și Alexandru Cîmpeanu: 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, au sosit 
în capitala Danemarcei. Pe aero
portul Kastrup, unde erau arbo
rate drapele de stat ale celor două 
țări, oaspeții români au fost în- 
tîmpinați cu cordialitate de pri

mul ministru al Danemarcei, Jens 
Otto Krag, ministrul afacerilor 
externe, Per Haekkerup, directo
rul general al Departamentului 
politic și juridic din Ministerul 
Afacerilor Externe, Gunnar Sei- 
denfaden, ambasadorul Danemar
cei la București, J. Henrik baron de 
Zytphen-Âdeler, și de alte persoane 
oficiale. Erau de față Petru Mânu, 
ambasadorul României , la Copen
haga, membri ai ambasadei ro
mâne, precum și șefi de misiuni

diplomatice acreditați • în - capitala
■ daneză.

După prezentările „oficiale, pre
mierul român • și ministrul ■ aface
rilor externe au fost invitați în

■ Salonul de onoare al aeroportului. 
Aici, șefii de guverne ai celor 
două' țări au răspuns la întrebă
rile ziariștilor.

De la aeroport, oaspeții români, 
însoțiți de personalitățile daneze 
venite în întîmpinare, s-âu în
dreptat spre reședința ce le-a fost 

- rezervată.

începerea convorbirilor oficiale

nale din 1947—1948 — raportau prin 
glasul unuia dintre vechii lor co
mandanți că vîrsfa maturității îi află 
înfofdeauna gata a împlini cuvîntul 
partidului, nu puteai să nu ai, mai 
acut ca oricînd, sentimentul acelui 
răsărit continuu, al acelei perpetue 
descătușări și mobilizări de elanuri 
și energii pe care o generează în 
fiii întregii țări, indiferent de națio
nalitate, idealurile socialismului, 
vîrsta de aur a României.

Suflarea omenească a acestor tărî- 
muri de rapsodie se adunase la ma
rile răscruci, pe marile drumuri, avînd 
în inimă, laolaltă cu pulsul viu al 
vremii contemporane, la care se simt 
ei înșiși părtași, o infinitate de gîn- 
duri, expresii și adeveriri ale recu
noștinței pentru demnitatea umană și 
națională ce le e dăruită astăzi, pen
tru posibilitatea pe care o au de a 
făuri, și a întări continuu, împreună 
— români, maghiari, germani — o 
singură patrie, vatră intangibilă și 
înfloritoare a socialismului, a civili
zației și a fericirii.

Lîngă vechii brigadieri, 
ca o singură ființă, mii 
umeri, de zîmbete, de 
Sîrba șl ceardașul, portul 
mureșenilor formau laolaltă cu flo
rile și cetina, pretutindeni pe parcurs, 
o singură unitate, aceea a dragostei 
nețărmurite pentru partid, a încre
derii în viitorul luminos al patriei 
socialiste.

De-a lungul sutelor de kilometri, la 
însuflețitoarele popasuri și colocvii 
cu masele, lumina aurie, recolta și a- 
mintirile acestui august sărbătoresc 
vorbeau pretutindeni despre oameni 
harnici și talentați, înfrățiți într-un 
amplu ideal de creație, preocupați 
a-și dărui fot ce au mai bun ridicării 
ținutului lor, în ritm cu țara întreagă, 
pe trepte înalte ale civilizației, pro
gresului, bunăstării.

In momente solemne ori cotidiene, 
suflul contemporan al satelor și ora-

Luni după-amiază, la președinția 
Consiliului de Miniștri al Dane
marcei au început convorbirile ofi
ciale, .între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe' Maurer, 
și primul ministru âl Danemarcei, 
Jens Otto Krag.

Din partea română au partici
pat Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Petru Mânu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste

România. în Danemarca, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Mircea 
Predescu, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea daneză au partici
pat Per Haekkerup, ministrul a- 
facerilor externe, Paul Fischer, 
ambasador, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe, Eigil 
Jorgensen, secretar general Ia

președinția Consiliului de Miniștri, 
Anker Svart, ambasador, șef de 
serviciu în Departamentul politic 
și juridic al Ministerului Afacerilor 
Externe, J. Henrik baron de 
Zytphen-Adeler, ambasadorul Da
nemarcei la București, Per Groot, 
șef de serviciu, și M. O. Bierring, 
șef de secție în Departamentul po
litic și juridic al Ministerului A- 
facerilor Externe.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de cordialitate.

DINEU OFERIT DE GUVERNUL DANEZ
Luni seara, guvernul danez a 

oferit la castelul Christiansborg un 
dineu în onoarea ■ președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer, și a 
ministrului afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu.

La dineu au luat parte persoa
nele care însoțesc pe șeful guver
nului român, precum și membri ai 
Ambasadei Române la Copenhaga.

Din partea daneză au partici
pat: primul ministru Jens Otto 
Krag, ministrul afacerilor externe 
Per Haekkerup, Solvhoj Hans, 
ministrul culturii, Christian Thom
sen, ministrul agriculturii. Knud

Thestrup, al doilea vicepreședinte 
al parlamentului, Morten Lange, 
al treilea vicepreședinte al parla
mentului, Paul Fischer, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe, Hans S. Moller, șeful 
protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, Gunnar Seidenfa- 
den, director general în ministerul 
Afacerilor Externe, Kai Johansen, 
director general al Direcției pre
sei din Ministerul Afacerilor Ex
terne, J. Henrik baron de 
Zytphen-Adeler, ambasadorul Da
nemarcei la București, H. E. Hec
tor Allard, decanul corpului di
plomatic.

în timpul dineului, care s-a des

vălureau, 
și mii de 
aclamafii. 

specific al

(Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului EDWARD OCHAB
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Varșovia
Stimate tovarășe Ochab,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă transmit cele mai cordiale urări și sincere feli
citări.

Vă doresc, stimate tovarășe președinte, multă sănătate și noi suc
cese în activitatea dumneavoastră rodnică, consacrată prosperității 
poporului polonez, cauzei mărețe a socialismului și păcii, întăririi și 
dezvoltării continue a prieteniei și relațiilor frățești dintre popoarele 
noastre.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

fășurat într-o atmosferă caldă, 
Jens Otto Krag și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

Mulțumind pentru primirea cor
dială, pentru sentimentele priete
nești exprimate la adresa poporu
lui român și a guvernului său, 
ION GHEORGHE MAURER a spus : 
Vizita noastră în Danemarca se 
înscrie firesc în evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre țările noastre, 
între care n-au existat și nu exis
tă conflicte sau probleme nerezol
vate, ceea ce ne îngăduie să ne 
îndreptăm toată atenția spre vi
itor. Ea reprezintă, în același timp, 
o expresie a dorinței celor două 
guverne de a întări și adînci cola
borarea dintre România și Dane
marca.

După cum vă este cunoscut, e- 
nergiile poporului nostru sînt în
dreptate spre traducerea în viață 
a unui complex și cuprinzător pro
gram de construcție economică, so
cială și culturală. înfăptuirea aces
tui program asigură tot mai largi 
posibilități și sporește necesitatea 
participării tot mai active a Româ
niei la circuitul mondial al valori
lor materiale și spirituale. Această 
realitate sprijină dorința tării 
noastre de a întări relațiile sale de 
prietenie și colaborare reciproc a- 
vantajoase cu Danemarca, țară 
purtătoare a unor vechi tradiții de 
cultură și civilizație.

Cooperarea dintre statele noas
tre în cadrul O N.U., contactele 
avute cu prilejul vizitei la Bucu
rești a distinsului dv. ministru de 
externe, domnul Haekkerup, ca șj

(Continuare în pag. a V-a)
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UN MOMENT IMPORTANT

MUNCITOREȘTI DIN ROMANIA

muncitori-

60 de ani de la crearea Comisiei recu-

Generale a Sindicatelor Duminica la Snagov

Un teion
ales M.

înscris ca 
politic în 
muncito-

iu ne răspund 
amănunțit, șl 
actele nece«

coh- 
sindi-

diferite țări, cu 
din 1905—1907, 

fruntea acțiuni- bine dacă cetățeanului i 
s-ar face legătura direct cu 
stafia de taxiuri mai apro
piată ?

asemănător* 
Starea civilăf

ÎN ISTORIA MIȘCĂRII

de Ministerul 
și Telecomuni- 

Despre 03 s-a 
se 

scrie. Dificultatea

illl

Cum răspun

Se împlinesc șase decenii de la 
prima Conferință pe țară a Sin
dicatelor din țara noastră, care a 
ales Comisia generală a Sindicate
lor din România. Punînd bazele 
centralizării organizatorice a sin
dicatelor, conferința s-a 
un însemnat eveniment 
istoria mișcării noastre 
rești.

★
Procesul organizării

mii române, început încă în dece
niul al șaselea al veacului trecut 
prin crearea, unor asociații cu ca
racter profesional ale lucrătorilor 
din București, Iași și din alte cen
tre importante, a cunoscut o dez
voltare rapidă în primii ani ai se
colului nostru.

O privire succintă asupra ta
bloului social-economic al țării în 
acei ani reliefează condițiile care

letariatului din 
revoluția rusă 
s-au aflat în 
lor maselor largi de solidaritate 
cu echipajul revoluționar al cruci
șătorului Potemkin, acțiuni care 
au determinat guvernul român să 
acorde celor 700 de marinari ruși 
azil poliție.

Creșterea rapidă și viguroasă a 
mișcării sindicale a ridicat în 
scurtă vreme problema unificării 
și centralizării ei. Acestor' sarcini- 
avea să le răspundă prima Confe
rință pe țară a sindicatelor din 
1906.

Conferința a fost precedată de o 
intensă activitate ideologică și po
litică pregătitoare. Subliniind ne
cesitatea convocării conferinței, 
ziarul „România muncitoare" scria 
în numărul său din 7—14 mai 1906: 
„După cum muncitorii simt nevoia

■-
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impuneau cu necesitate accelerarea 
mersului muncitorilor spre orga
nizare. feste drept că în acea pe
rioadă, concentrarea și centraliza
rea producției și capitalului făcu
seră abia primii pași și erau de
parte de a avea un rol dominant 
în viața economică și politică a 
României. Progresele realizate pe 
linia dezvoltării capitaliste a țării 
determinau însă o creștere nume
rică însemnată a proletariatului 
industrial. Dacă în anii 1901—1902, 
existau 625 de întreprinderi in
dustriale cu un număr de aproa
pe 40 000 de lucrători, în 1915 
funcționau 847 de întreprinderi cu 
circa 59 000 de muncitori. O dată 
cu dezvoltarea industriei mașiniste 
se mențineau însă un mare nu
măr de mici ateliere meșteșugă
rești. Exploatarea exercitată de 
către capitaliștii autohtoni și trus
turile imperialiste străine făcea 
deosebit de grele condițiile de 

' viață și de muncă ale 
muncitoare; forțați să 
10—12 și chiar 14 ore 
muncitorii erau retribuiți 
salariu de mizerie, micșorat siste
matic prin numeroase amenzi a-, 
plicate în mod arbitrar de către 
patroni; din cauza lipsei totale a 
mijloacelor de protecție a muncii, 
accidentele aveau un caracter de 
masă. Această stare de lucruri a 
determinat o ascuțire a contradic
țiilor dintre muncitori și patroni,, o 
intensificare a luptei de clasă, cre- 
înd implicit un teren favorabil 
dezvoltării organizațiilor de clasă 
muncitorești.

Sub impulsul elementelor înain
tate muncitorești, al militanților 
revoluționari ca Ioan C. Frimu, 
Ștefan Gheorghiu, Mihai Gh. Bu
jor, Alecu Constantinescu, Vasile 
Anagnoste, care după dezorganiza
rea Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România în 1899 
au dus mai departe mișcarea mun
citorească, și sub influența ideilor 
socialismului științific, larg pro
pagate de cercurile socialiste, ac
tivitatea sindicală s-a intensificat, 
au luat ființă sindicate organizate 
pe principiul luptei de clasă.

Spre deosebire de vechile socie
tăți profesionale muncitorești care 
se ocupau cu precădere de proble
mele de ajutor reciproc, sindicatele 
își puneau ca obiectiv organizarea 
luptei muncitorilor pentru apăra
rea intereselor lor vitale, munca 
susținută pentru dezvoltarea con
științei de clasă.

Pentru a se dezvolta, mișcarea 
sindicală a trebuit să înfrîngă 
obstacolul pe care-1 constituiau 
corporațiile, organizații de breaslă, 
formate din patroni și lucrători, 
create de statul burghezo-moșie- 
resc în anul 1902 prin Legea Me
seriilor, cu scopul diversionist 
de a-i abate pe muncitori de 
la lupta împotriva claselor ex
ploatatoare. de a insufla în rîndu- 
rile acestora spiritul „armoniei în
tre clase". Lucrătorii care fuseseră 
cîțiva ani în corporații și s-au 
putut convinge astfel prin propria 
experiență de adevăratul lor ca
racter, au înțeles repede că numai 
organizîndu-se în sindicate vor pu
tea lupta cu succes pentru satisfa
cerea revendicărilor lor. încercă
rile din partea guvernului, a au
torităților și patronilor de a se pune 
de-a curmezișul mișcării sindicale 
n-au putut împiedica avîntul aces
teia. în principalele centre din țară 
ca București, Constanța, Galați, 
Iași, Ploiești etc. au fost organiza
te numeroase sindicate, unind 
muncitorii din diferite ramuri 
de producție — tîmplari, tipografi, 
metalurgiști, brutari, zidari, ciz
mari, muncitori de la regie etc.

Sindicatele înființate în a- 
cest timp s-au afirmat de la 
început pe arena vieții social-poli- 
tice ca organizații combative de 
clasă. Grevele desfășurate sub 
conducerea lor au smuls adesea 
patronilor sporuri de salarii, re
duceri ale zilei de lucru, îmbună
tățirea condițiilor de muncă etc. 
Sindicatele îmbinau lupta pentru 
revendicări economice cu lupta po
litică împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc. pentru drepturi _ si 
libertăți democratice. Ele și-au 
manifestat prin puternice acțiuni 
și demonstrații de masă solidarita
tea cu acțiunile de luptă ale pro-

maselor 
lucreze 
pe 

cu
zi, 
un

de a se uni în sindicat spre a sta
bili o linie de conduită unică față 
de patron sau patroni, după cum 
sindicatele deosebite simt ele înseși 
nevoia de a se pune în legătură 
spre a stabili aceeași linie comună 
de conduită, tot de asemenea și o 
mișcare luată în întregul ei simte 
necesitatea de a-și apropia ele
mentele din care se compune, de 
a-și topi energiile individuale în 
aceeași mare și generală activita
te, spre a-și garanta prin aceasta 
mersul sigur și succesul neîndoiel
nic". în cursul lunilor mai-iulie, 
au avut loc consfătuiri și conferin
țe ale organizațiilor sindicale loca
le din întreaga țară, în care se 
dezbăteau problemele legate de 
orientarea șl sarcinile mișcării 
sindicale.

Conferința s-a deschis la Bucu
rești, în ziua de 13 august, în sala 
Universității Populare ce-și avea 
sediul pe Calea Victoriei, în apro
pierea clădirii C.E.C., într-o at
mosferă entuziastă, de lucru și ho- 
tărîre de luptă. Cei aproape 100 de 
delegați prezenți reprezentau sin
dicatele din București, Iași, Galați, 
Brăiia, Pașcani, Cîmpina, Constan
ța, Alexandria și alte orașe; 
cercurile socialiste din București, 
Iași, Brăila, Pașcani, precum' și 

. unele societăți de ajutor reciproc. 
La conferință erau prezenți și de
legați ai muncitorimii din Tran
silvania și Bucovina. Problemele 
esențiale abordate au fost realiza
rea centralizării organizatorice 'a 
mișcării sindicale, stabilirea prin
cipiilor de organizare a sindicate
lor într-un statut general și ale
gerea unui organ conducător cen
tral. Stimulate de rapoartele pre
zentate la conferința de Al. Con-

stântinescu, I.'C. Frimu, M. Gh. Bu
jor și alți militanți socialiști și sin
dicali, dezbaterile conferinței nu 
s-au mărginit numai la cadrul eco- 
nomico-profesional, ci s-au extins 
și asupra problemelor cu caracter 
politic care frămîntau masa mun
citorimii. Ele au relevat că majo
ritatea delegaților doreau cu ar
doare constituirea unui organ unic 
pe țară care să coordoneze ac
tivitatea tuturor organizațiilor 
locale și ‘ să realizeze astfel 
centralizarea întregii mișcări. în 
Statutul general al sindicatelor, a- 
■doptat de conferință au- fost în
scrise ca principii fundamentale 
ale organizării sindicatelor : recu
noașterea luptei de clasă, solidari- 
■tatea internațională a muncitori
lor, lupta pentru suprimarea ex
ploatării sub orice formă.; se pre
ciza că scopul ■ activității sindica
telor era lupta pentru .îmbunătăți
rea situației materiale a clasei 
muncitoare ;< în sindicate se putea 
înscrie oricine fără deosebire de 
sex, religie și naționalitate, singu
ra condiție obligatorie fiind 
noașterea statutului.

Conferința a consemnat 
damnarea hotărîtă de către

■ cate a corporațiilor, ca organizații 
potrivnice intereselor muncitorilor, 
„întreaga conferință, în aplauzele 
generale ale sălii întregi — releva 
„România muncitoare" în numărul 
său din 20—27 august —• a con
damnat în mod definitiv parodia 
corporațiilor și a Legii Meseriilor".

Conferința a ales organele de 
conducere ale mișcării sindicale, 
în comisia generală, constituită din 
5 membri și 3 supleanți, au fost 
aleși : Al. Constan tinescu (secre
tar), Vasile Anagnoste, Ioan C. Fri
mu, Ion Crețu și Dan Ionescu. Re
dactor responsabil al ziarului „Ro
mânia muncitoare" a fost 
Gh. Bujor.

Prin crearea unui organ 
coordonare și conducere a 
lor muncitorești pe întregul teri
toriu al țării și prin adoptarea 
statutului, conferința a pus capăt 
răzlețirii care caracteriza mișca
rea sindicală pînă atunci, a reali
zat centralizarea ei organizatorică. 
Aceasta a avut o mare însemnăta
te pentru dezvoltarea mișcării 
muncitorești, a făcut să crească ' 
forța și combativitatea clasei mun
citoare, roiul ei în viața econo
mică și politică a țării, a contri
buit la- crearea condițiilor care au 
făcut posibilă. 4 ani mai tîrziu, 
refacerea partidului socialist. Con- 

. ferința pe țară a sindicatelor des
fășurată acum 60 de ani se în
scrie astfel ca o verigă importantă 
în lanțul acțiunilor care au pregă
tit proletariatul din țara noastră 
pentru marile bătălii de clasă pe 
care avea să le desfășoare în anii 

■următori, sub conducerea partidu
lui comunist, pentru libertate, de
mocrație și o viață mai bună, pen- 

. tru socialism.

unic de 
acțiuni-

V. PIUCA
Doctor în istorie

Cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de la cre
area Comisiei Generale 
a Sindicatelor din Ro
mânia, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Academia 
de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. 
și Institutul de studii 
istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C, al 
P.C.R. au organizat luni 
după amiază un simpo
zion. După cuvîntul de 
deschidere rostit de to
varășul Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al

Uniunii Generale a Sin
dicatelor, au prezentat 
referate: Augustin Deac, 
director adjunct al In
stitutului de studii isto
rice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., 
privind „Conferința or
ganizațiilor muncitorești 
din România 13—15 au
gust 1906", Aron Pe
trie, prorector al Aca
demiei de științe social-
politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., cu privire la 
„Făurirea unității miș
cării sindicale din Ro
mânia", și Ion Preotea
sa, secretar al Consiliu-

A

pentru încălcarea 
bunei-cuviințe

Mihai STOIAN

Balconul Și serenada au 
rămas ' tencuite în veacu
rile lor. Din fericire a apă
rut însă pe lume tipul cu 
„Renault major". Să-l urmă
rim pe strada Fiiimon Sîrbu 
din București, în plină'zi, la 
ora 10,30. Are numărul — 
au el, mașina — 21 097 B. 
Bărbatul e tînăr, își condu
ce cu siguranță vehiculul 
sentimental, încetinind mer
sul și înaintînd lipit de bor
dură, „la pas". Ca-n pețit, 
dar pe patru roți. Brusc, 
stop l Cauza? O defecțiune 
ivită pe neașteptate la mo
tor î Nu.. O defecțiune ve
che, netratată, apărută (nu 
subit) în sistemul moral al 
conducătorului mașinii. Pe 
trotuar e o tînără. Ea în
cearcă să scape de urmă
ritor grăbind pasul. în cele 
din urma, după stăruințele 
fățișfe, lipsite de orice pu-

doare, ale automobilistului, 
tînăra se refugiază într-un 
hol de bloc. Automobilistul 
așteaptă un timp, apoi ac
celerează și dispare. Scena 
durează aproximativ 3—4 
minute. Don Juanul secolu
lui XX schimbă viteza și di
recția. Fiți atenți : să nu 
apară și pe strada dumnea
voastră 1

Nu știm dacă pe respec
tivul automobilist îl aștep
ta sau nu acasă o soție ori 
o logodnică iubitoare, sau 
dacă lă serviciu conta ca 
fiind „pe teren", dar ne în
trebăm dacă n-ar ii timpul 
ca organele de circulație, 
în asemenea situații — și 
nu numai la depășiri de vi
teză etc. — să aibă dreptul 
să intervină și să rețină un 
talon pentru... depășirea li
mitei bunei-cuviințe pu
blice.

I

I
I
I
I

XJniuniilui Central. al IȚniunii 
Generale a Sindicatelor, 
cu privire la „Sindica
tele din România și ro
lul lor în etapa actuală". 
La simpozion, care a a- 
vut loc la Muzeul de is
torie a partidului comu
nist, a mișcării revo
luționare și democrati
ce din România, au 
luat parte vechi mili
tanți ai mișcării mun
citorești, fruntași .în în
trecerea socialistă din 
întreprinderile Capita
lei, activiști sindicali 
din întreprinderi și in
stituții.

ANOTIMP

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

în vederea modernizării

ora- 
îm-

Sfatul popular al 
șului București, 
preună cu Direcția Mi
liției Capitalei au tre
cut la sistematizarea 
circulației în diferite 
puncte ale orașului, la 
corectarea unor piețe 
sau intersecții. Pînă în 
prezent s-a sistema
tizat circulația în Pia
ța Kogălniceanu, Pia
ța Universității ș. a. 
în această săptămînă 
va fi reglementată cir
culația și în Piața Ro
mană. unde în prezent, 
din cauza numărului 
mare de autovehicule, 
traficul se desfășoară 
anevoios. '

întrucît 90 la sută din 
numărul autovehicule
lor care trec prin acest 
punct circulă pe direc
ția Bd. Magheru — Bd. 
Ana Ipătescu, urmează 
ca acestei artere să i se 
acorde prioritate față 
de străzile laterale.

Prin centrul pieței vor 
fi amenajate patru benzi 
cu două direcții de cir
culație spre arterele Bd. 
Magheru — Bd. Ana 
Ipătescu. Pe aici ur
mează să circule auto
vehiculele, inclusiv au
tobuzul 34. Celelalte 
mijloace de transport 
în comun I.T.B. care 
trec prin acest punct 
vor circula pe exterio
rul marcajului din cen
trul pieței, în girație.

Cum se va face circu
lația ? Momentul 
se deschide 
pe arterele 
ipătescu și 
gheru. Autovehiculele 
circulă pe cele .4 benzi 
marcate. Acelea care 
nu circulă pe direcția 
drept înainte și urmea
ză să intre pe una din 
străzile laterale, aflate 
în dreapta acestei arte
re, vor intra în piață în 
sens giratoriu, continu-

unu : 
circulația 
Bd. Ana 
Bd. Ma-

Bastiliei).

circulației bucureștene
îndu-și apoi drumul pe 
direcția dorită. (De ex. : 
de pe Bd. Magheru 
pe străzile M. Eminesc.u 
și Căderea
Autovehiculele care vor 
să circule de pe Bd. 
Magheru sau Bd. Ana 
Ipătescu pe străzile afla
te în stînga arterei ur
mează să staționeze 
cîteva secunde la liniile 
de oprire marcate în a- 
cest scop, urmînd să-și 
continue drumul 
schimbarea culorii 
maforului.

Momentul doi: se 
chide circulația pe
ceste două artere și se 
deschid străzile laterale 
(M. Eminescu, Căderea 
Bastiliei, N. Iorga, Men
deleev). Circulația se 
face acum în sens gira
toriu, cu respectarea re
gulilor de circulație 
prevăzute în astfel de 
cazuri.

la
se-

în- 
a-

mai e nevoie să pre
cizăm că pentru un oraș 
mai mare, mai ales pen
tru București, informația te
lefonică este o necesitate 
majoră. Căci orașul mo
dern, oricîf de perfect s-ar 
conforma geometriei fizice 
și sociale, rămîne, focmai 
datorită complexității sale, 
inaccesibil memoriei, Ase
meni unui veritabil labirint. 

Inițiativa de a se organi
za, în instituțiile și între
prinderile mari, birouri de 
informații telefonice este 
unul dintre importantele a- 
tribute ale civilizației. Ele 
îți simplifică substanțial 
încurcăturile, îți indică dru
mul sigur pe Care se poate 
rezolva o problemă parti
culară, oricît de mică ar fi 
ea, te ajută să realizezi atîf 
de necesarele economii de 
timp.

Dacă legendarul labirint 
din Creta ar fi fost echipat, 
la fiecare intrare, cu cîfe 
un telefon public, bineînțe
les, că Teseu ar fi renun
țat să se mai orienteze cu 
ajutorul firului kilometric , 
dăruit de Ariadna. Ar fi in
trodus în aparat o monedă, 
și, formînd numerele unui 
birou de informații — să 
zicem 05 sau 12 50 26 (bi
roul de informații privitor 
la circulația vehiculelor de 
transport în comun) — ar 
fi primit indicații certe în 
legătură cu coordonatele 
exacte ale Minotaurului...

Te afli acasă, la locul de 
muncă sau altundeva în 
București și vrei să știi la 
ce oră pleacă avionul spre 
Constanța. Formezi 1775 16 
(Informații Aeroport Bă- 
neasa) și ți se poate răs
punde în amănunt. Se joa
că vreun meci de fotbal în 
Capitală ? Serviciul 05 poa
te fi o sursă de informații 
sigură. Vrei să-ți instalezi 
un contor electric ?
18 80 00, inferior 205, răs
punde detaliat birou] 
informații al I.D.E.B.-ului. 
Nimic mai simplu, nimis 
mai comod.

în principiu...

La

de

Urban și...
interurban sau din 
nou despre timpul 
pierdut

în ancheta noastră, am 
„abordat” mai întîi servi
ciile speciale 03 șl 05, ex-

ploafale 
Poștelor 
cațiilor. 
scris mult și poale 
va mai 
principală a acestui infor
mator public fe izbește de 
la primele încercări. Ai im
presia că rolul lui esfe de 
a-ți răspunde prin fonul 
clasic, devenif prin repetări 
necontenite agasant : o-cu- 
paf. 05 a debutat de 
cîțiva ani în artera tele
comunicațiilor; concepția lui 
esfe ideală, dar meteahna 
constă, pe alf plan, tot în 
inabordabilitatea lui ; nu 
poate fi solicitat decîf de 
ia un telefon particular sau 
de la un oficiu cu cabine 
...interurbane. Pentru infor
mațiile care se taxează cu 
50 sau 75 de bani, faptul 
ar părea justificat ; de a- 
semenea, pentru „deșteptă
rile” matinale (care ar pu
tea da apă la moară ama
torilor de „renghiuri”). Dar 
majoritatea informațiilor 
furnizate de<05 se plătesc 
cu 25 de bani (deci cu q 
fisă). Pentru acestea din 
urmă, serviciul tehnic din 
Ministerul Poștelor și Te
lecomunicațiilor n-ar pu
tea oare modifica sis
temul de exploatare în 
așa fel îneîf să poată fi 
obținute și de la un telefon 
public ? Tovarășa Aurelia 
Vasiliu, șefa serviciului de 
exploatare 03 și 05, ne-a 
precizat că în Capitală sînt 
52 centre cu cabine tele
fonice interurbane. Nu cre
dem că acest număr poafe 
acoperi cererile bucureșfe- 
nilor.sau ale celor în tre
cere prin București. Și apoi, 
nu li se pare organizatori
lor că e cam 
alergi după 
oficiu pentru 
simplă informație ?

Cu un număr insuficient 
de posturi — 6 în total — 
funcționează și serviciul de 
Informații C.F.R. Se sună
mult, informațiile se obțin 
greu. întrebată, în dimi
neața zilei de 8 august a.c., 
de ce înfîrzie cu răspunsul, 
telefonista 45 ne-a răspuns 

posturi pa- 
îi este im- 
față. Șeful 
ing. Sabin 

cunoștea 
create :

organizafori- 
incomod să 

un astfel de 
a objine o

L Împlinirilor,
pe MUREȘ

șelor străbătute ni s-a destăinuit, mi
nut cu minut, ca o vibrantă rezonantă 
a istoriei. O istorie în care, începînd 
cu neuitatul august de acum două
zeci și doi de ani, cuvînful partidu
lui a avut întotdeauna, cu strălucire, 
acoperirea în metal nobil a faptelor, 
a preocupării neobosite pentru a asi
gura, prin crearea și consolidarea noii 
societăți, propășirea întregii națiuni 
socialiste.

Că e vreme de roadă și împlinire 
pe Mureș o spun cu aceeași tărie me
moria locurilor ca și ritmul dinamic 
al ridicării combinatelor, înflorirea 
satelor, dezvoltarea instituțiilor de 
cultură.

Martor jertfei de sînge a armate
lor române pentru eliberarea pămîn- 
fului fării de sub fascism, bătrînul rîu 
transilvan și-a scuturat pentru totdea
una jalea pe care, cu atît amar în 
cuv;nte, o cînla unul din poefii ar
deleni. Holdele și recoltele înfrăți
rii de azi au rădăcini viguroase în 
etapele de eforturi comune pentru e- 
dificarea României de azi. Continui
tatea de seve și anotimpuri duce 
asemenea rădăcini pînă în straturile 
frămînfate ale veacurilor, cînd voie
vozi, cărturari, revoluționari cu voin
ță fermă și gînd luminat au ocrotit 
jinuturile mureșene, au proclamat e- 
galitafea și frăfia între naționalități, au 
trecut la luptă revoluționară, către 
victoria de astăzi a socialismului.

Itinerarul conducătorilor de partid 
și de stat, în frunte cu tovarășu1 
Ceaușescu, de-a lungul Tîrnavei Mici, 
Mureșului și Oltului superior — rîuri

șl locuri împodobite generos cu edi
ficii impunătoare ale socialismului — 
a fost deopotrivă o călătorie în pei
sajul istoriei trecute, în realilățile pre
zente, în perspectivele mobilizatoare 
ale viitorului. Forța de realizare a a- 
cestor perspective, clarviziunea și 
fermitatea cu care comuniștii ne chea
mă spre ele, își află un temeinic iz
vor în legătura partidului nosfru cu 
masele, cu oamenii muncii din ținu
turile, orașele și satele României so
cialiste.

Trecînd prin inima acestei țări, rîul 
Mureș închipuie — alături de legen
darul său frate Oltul, alături de atî- 
tea alte rîuri — una din arterele că
rora timpul de astăzi al patriei le îm
prumută tinerețe fără bătrînețe. Brațe 
puternice ale luminii, magistralele ter
mocentralei Luduș trimit ținuturilor 
românești una din cele mai noi și mai 
fierbinți îmbrățișări. Cooperatorii din 
Sînmartin, din Cucerda, și nu numai 
dînșii, reușesc în doar cîțiva ani să 
dezvolte o puternică bază tehnico- 
materială și productivă. La Tîrgu Mu- 
reș-ul industrial și universitar, la Tîr- 
năvenii petrochimiei, la Gheorghieni, 
la minele Bălan, la Miercurea Ciuc, 
la Reghin, pretutindeni în regiune, 
oameni tineri și vîrsfnici, de diferite 
profesii și naționalități, dar de-o sin
gură frumusețe spirituală și iubire de 
țară, trăiesc bucuria acestui august. 
August sărbătoresc — plin de rezo
nanțe istorice, cărora li se adaugă e- 
courile însuflețitoare ale înaltei vizite 
— în care am simțit o și mai temeini
că apropiere, o și mai profundă în
gemănare în aceeași generoasă des
fășurare de energii creatoare a marii 
noastre familii, a României socialiste.

că lipsesc de la 
tru colegi și că 
posibil să facă 
stației C.F.R., 
Pefreanu, • nu 
cauza dificultăților 
„Precis nu știu dacă norma
rea e corectă. Am venit 
acum din concediu". în ziua 
de 12 august — aceeași si
tuație. Discutăm cu ing. Ion 
Pândele, șeful stației C.F.R. 
de serviciu în tura respec
tivă. Nu cunoștea nici 
dînsul problema. în schimb, 
ne-a furnizat o informație 
suplimentară : „De multe 
ori cetățenii se deplasează 
personal la gară pentru in
formațiile necesare, întrucît 
telefonic nu le-au obținut". 
Cine, dacă nu în primul 
rînd conducerea stației, ar 
trebui să tragă concluziile 
necesare ?

Cu multă dificultate se 
obține și biroul ,de informa
ții al O.N.T.-ului. La centra
la telefonică de aici 
(14 51 60) — care deserveș
te paralel O.N.T.-ul și Ma- 
șinexport — după cum am 
aflat, o singură operatoare 
lucrează pe 220 de circuite I 
(media : circa 3 minute pe 
fiecare circuit). Mai e ne
voie să cronometrăm timpul 
pierdut al cetățeanului ?

Un telefon foarte util 
pentru bucureșfeni este cel 
al biroului de comenzi taxi
metre și furgonete. Vrei să 
prinzi înfr-o oră primul 
tren, avionul, să mergi în 
vizită, la un spectacol sau 
ai de transportat mobila în 
noul apartament primit. 
Formezi, așadar, 12 02 40. 
Repeți numărul.. îl repeți de 
mai multe ori pentru că 
sună ocupat. După aproape 
30 de minute, timp în care 
nerăbdarea, oricît ai fi de 
calm, îți răscolește toți ner
vii, obții apelul. „Doriți un 
taxi ? Ce număr aveți ?” Te 
execuți imediat. Locuiești 
destul de departe și eșfi 
dornic de a-fi asigura cî< 
mai repede transportul. Aș 
fepfi. Ești sunat după zecr 
minute și ți se spune că. 
nu sînt deocamdată taxiuri 
Ai pierdut... penfrq că pînă 
la plecarea trenului sau 
ceperea spectacolului 
care aveai bilet au mai 
mas 20 de minute și...

De ce atîta pierdere 
timp pentru un răspuns 
care l-ai fi putut avea 
cîteva clipe ? N-ar fi mai

Și totuși uneori 
e simplu I

Cum funcționează birou
rile de informații ale unor 
sfaturi populare raionale 
din Capitală, instituții cu 
care ai de-a face, de mulie 
ori, în momente care îm
bracă, ca să spunem așa, 
un caracter solemn ? (fe că
sătorești, vrei să objii o 
locuinfa nouă, aduci pe ci
neva în spațiul tău sau „te 
extinzi"...). Confinuîndu-na 
ancheta, telefonăm, anonim 
la serviciul penfru regle
mentarea spațiului locativ 
al raionului 1 Mai. Vrem să 
aducem o rudă în spațiu și 
nu știm cu ce fel de acte 
trebuie să operăm. Inspec-, 
forul de serviciu ne răspund 
de politicos,, 
ne invită cu
sare.

Procedăm 
felefonînd la 
din cadrul Sfatului popular 
raional 30 Decembrie. Da 
data aceasta „ne căsăfo# 
rim'*. Tovarășa Verona Nej 
gulescu, funcționar princi» 
pal, încurajîndu-ne cu ur| 
aer sărbătoresc, ne preciț 
zează modul cum frebuiși 
să aefionăm și ne invită la 
sfat. Totul redevine simplu 
și comod.

Antrenafi de aceste re* 
zultate, din nou anonim* 
telefonăm la serviciul pen4 • 
tru reglementarea spațiului 
locativ din cadru! aceluiași 
sfat raional. S.ondajul nos» 
tru a trebuit să suporte a-» 
cum mai multe „faze". Am 
format deci 1370 92. Sună 
lung, interminabil, timp de 
cinci minute. Am greșit 
numărul ? Repetăm. După 
alte cinci minute de aștept 
tare, în sfîrșif, . ni se răs» .. 
punde sever; „Ce dorifl 
dumneavoastră ?” „Vrem 
să facem un schimb de lo- 
cuinjă și nu știm cum se 
procedează înfr-un astfel 
de caz”. Sec; iritat: „Nu 
avem voie să dăm informa
ții prin telefon”, 
fește receptorul . în

Un calcul chiar 
arată

1) că mai miill de 
taie din cei care 
ghișeul de registratură — in
formații al spațiului loca
tiv doresc o- simplă infor
mație, întrucît nu există 
nici o altă modalitate de a 
o obfine ;

2) cu așteptatul la rînd și 
cu drumurile încoace și în
colo se pierd anual milioa
ne de ore, balanfa încli- 
nînd spre orele de produc
ție ;

3) funcționarii de la ghi
șeul respectiv, care rezolvă 
felurite probleme, sînt hăr
țuit! cu numeroase între
bări cărora — uneori din 
incompetentă, alteori din 
enervare sau pur și simplu 
din reavoinfă — nici nu le 
dau un răspuns mulfumitor.

Este deci în Interesul pu
blicului larg și în însuși in
teresul- desfășurării muncii 
ca și la serviciile de spa|lu 
locativ să se organizeze •— 
paralel cu o informație 
scrisă cit mal detaliată, afi
șată vizibil și accesibil la 
orice oră — și posturi de 
informajii telefonice. A- 
ceste posturi trebuie să fie 
deservite de oameni com- 
pefenfi și responsabili, in
formați asupra lucrărilor cu
rente ale serviciului și care 
să lucreze în tură, în iot 
cursul zilei.

*
„Intîmplările" dezvăluite 

în cadrul anchetei noastre, 
ca și altele 
ridică semne 
care fin, așa 
subliniat, direct de confor
tul vieții noastre citadine, 
de timpul liber al cetățea
nului, de buna funcționare 
a instituțiilor și întreprin
derilor cu trafic social bo
gat. E obligația tuturor con
ducătorilor de întreprinderi 
și instituții să acționeze în 
sensul modernizării, per
fecționării, ridicării gradu
lui de civilizație a deser
virii în unitatea respectivă, 
în primul rînd ptin orga- 

unor servicii de 
personale și 

corespunză- 
să scuteas- 
de drumuri 

de complicații și 
care să-i econo-

Și trîn» 
furcă, 
sumi'

asemănătoare, 
de întrebare 
cum am mai

în- 
Is

ra-

de
pe 
în

nizarea i 
informații 
telefonice 
tcare, care 
că publicul 
mutile, 
enervări, 
misească la maximum timpul. 
De cele mai multe ori 
asemenea măsuri nu presu
pun nici măcar eforturi ma
teriale deosebite, ci doar 
ceva mai multă solicitudine 
la(ă de diversele interese 
ale cetățenilor.

Paul TUTUNGIU
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* s
înalta
menire

a
controlorului
Am analizat, pe scurt, la 

întreprinderea „Textila" din 
Pitești, activitatea controlu
lui tehnic de calitate. Pri
mul interlocutor a fost tov, 
ȘTEFAN DICULESCU, di
rectorul adjunct al între
prinderii : Dispunem de un 
serviciu C.T.C. bine orga
nizat, încadrat cu personal 
cu experiență îndelungată. 
Mai avem noi, pe ici pe 
colo, cite unul sau doi con
trolori de înlocuit. Dar, în 
general, sîntem mulțumiți. 
Controlorii î.ji fac datoria.

Ce arată faptele ? Cu o 
consecvență demnă de o 
cauză mai bună, întreprin
derea a înregistrat, an de 
an, refuzuri de mărfuri, a 
căror valoare a depășit, în 
medie, 5 milioane lei. Iar în 
primul semestru al anului 
în curs, beneficiarii i-au 
respins, printre altele, 
12 000 metri liniari de țe
sături. Unii controlori de 
calitate, obișnuiți cu dife
rențele de nuanțe și de cu
loare între margini și fond, 
cu țesături care nu cores
pund mostrei aprobate și 
omologate, au dat cale libe
ră produselor cu aceeași u- 
șurință de care au dat do
vadă și în anii trecuți.

E instructiv, în acest 
sens, să consemnăm părerea 
maistrului VIRGIL NICO
VALĂ, din sectorul finisaj 
al fabricii: Avem cîțiva 
controlori buni, care nu 
fac rabat niciodată. Alți 
controlori sînt insuficient 
pregătiți, n-au experien
ța și nici cunoștințele 
necesare pentru a ana
liza competent defecțiu
nile de calitate apă
rute în diferite faze ale 
procesului tehnologic. In 
plus, anumiți controlori de 
la rampele finale de con
trol nu provin din rîndul 
finisorilor, au o pregătire 
inferioară acestora și, cum 
se spune, pot fi duși ușor 
de nas.

Cîteva precizări. Practi
ca arată că nu trebuie să 
ai o pregătire înaltă pentru 
a observa niște diferențe 
de nuanță la țesături, sau 
alte asemenea defecte, ușor 
sesizabile. La „Textila" e 
vorba nu numai de faptul că 
„alți controlori sînt insuficient 
pregătiți", dar și de o resem
nare în fata anumitor lipsuri 
care se perpetuează de la 
an la an în materie de cali
tate. Această mentalitate a 
unor controlori, care con
sideră că diferitele defecte 
sînt inevitabile din moment 
ce se repetă, precum și 
practica lor reprobabilă de 
a le trece ușor cu vederea 
constituie una din cauzele 
formalismului activității 
C.T.G.

— Dacă ar fi numai atît 
— a intervenit în discuție 
tov. ing. VASILE NICO- 
LAESCU, șeful serviciului 
C.T.C. al „Textilei". Mai 
grav este faptul că atunci 
cînd vrem să rupem cu 
„tradiția" nu sîntem încu
rajați de conducerea între
prinderii. Inginerul șef-ad- 
junct, Alexandru Zuluf, nu 
o dată a căutat să ne „con
vingă" să aplicăm cu ușu
rință ștampila C.T.C. pe 
mărfuri care nici pe de
parte nu corespundeau ca
litativ. Ba mai mult, el și 
uiți tovarăși din conduce
rea fabricii nu iau în con
siderare unele sugestii ale 
noastre privind îmbunătă
țirea procesului de produc
ție. Am solicitat, de pildă, 
ca la mașinile din sectorul 
finisaj să fie afișați para
metrii lor principali, pen
tru ca munca controlorilor 
să se desfișoare in cunoș

Interfazic 
sau numai 
la producfia 
finită ?

Indiscutabil, modul de 
organizare a controlului teh
nic de calitate își pune am
prenta și influențează po
zitiv sau nefavorabil efi
ciența lui. Ce se constată 

tință de cauză, dar propu
nerea noastră nu a fost 
luată în seamă. Am cerut 
ca marfa să circule pe flu
xul tehnologic cu fișa de 
lot; aceasta, pentru a de
termina cu ușurință locu
rile de unde au pornit pro
dusele cu defecțiuni: la fel, 
nu ne-a ascultat nimeni.

Din cele relatate se des
prinde că, la „Textila" 
din Pitești, caracterul for
mal al controlului de calitate 
are ca izvor și presiunea la 
care acesta este supus, în 
unele perioade, din partea 
conducerii tehnico-adminis- 
trafive. Adepti ai practicii 
„producția . globală să fie 
realizată cu orice preț", u- 
nii membri ai conducerii 
fabricii ignorează normele 
de calitate, ceea ce aduce 
prejudicii eficienței econo
mice, și manifestă ten
dința de a lăsa să se stre
coare în rețeaua comercia
lă sau la beneficiari produ
se necorespunzătoare cali
tativ.

Insistăm asupra gradului 
de pregătire a controlori
lor de calitate. Aceasta,

deoarece producfia în
treprinderilor noastre in
dustriale, complexă și de 
o tehnicitate tot mai ridi
cată, necesită nu numai 
muncitori de înaltă califi
care, care să mînuiască 
utilajele moderne, să a- 
pllce pe scară largă pro
cedeele tehnologice per
fecționate, ci și controlori 
competen|i, capabili să a- 
precieze realist și opera
tiv caracteristicile care de
finesc nivelul calitativ al 
produselor.

Să cercetăm care e situa
ția în această privință la 
„Electronica“-București. Din 
cei 232 de controlori exis- 
tenți în prezent în secțiile 
de producție, 12 la sută din
tre el sînt necalificați, iar 
printre cei considerați „cali
ficați" se află absolvenfi de 
școli... comerciale, de aviație 
și de mecanică. Ce fel de 
control de calitate pot face 
asemenea oameni dacă ei 
înșiși nu cunosc subtilită
țile meseriei de electronist? 
Evident, în mod automat, 
ei acceptă ca bun tot ce li 
se pune sub ochi, rolul lor 
rezumîndu-se la a manipu
la piesele și produsele. Sau 
să revenim la „Textila" din 
Pitești. Aici, din personalul 
C.T.C., aproape jumătate o 
constituit din oameni care 
dețin sarcini obștești per
manente. Ei nu folosesc în
tregul timp de producție 
pentru a-și îndeplini atri
buțiile de a controla cu e- 
xigență produsele, nemai- 
vorbind de faptul că nu-și 
exercită rolul activ în per
fecționarea procesului de 
producție.

Obiectivele majore care 
stau în fața întreprinderi
lor în cincinal, în ce pri
vește ridicarea nivelului 
calitativ al producției, im
pun o selectare exigentă a 
celor care au sarcina de mare 
răspundere de a veghea la 
calitatea produselor. Din 
C.T.C. trebuie să facă parte 
cele mai destoinice cadre 
din întreprindere, „elita" 
colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. 
O dată corpul de control 
selecționat, conducerile de 
întreprinderi au îndatorirea 
să-l acorde maximum de a- 
tenție, să facă din el un veri
tabil radar, prin intermediul 
căruia să fie captate toate 
pulsațiile complicatului me
canism de producție care 
privesc calitatea.

în acest domeniu? Ne aflăm 
la Fabrica de confecții și tri
cotaje „București". Discutăm 
cu tov. GHEORGHE STÂ- 
NESCU, directorul tehnic 
al întreprinderii: In fabri

ca noastră, cel mai eficient 
este controlul interfazic. 
El și-a dovedit din plin 
utilitatea. Abaterile de la 
tehnologie, o dată sesizate, 
sînt pe loc remediate. Tot
odată, prin controlul final 
se pun la punct cele mai 
mici' detalii legate de as
pectul confecțiilor și trico
tajelor — latură importan
tă care definește calitatea 
produselor fabricii, preve- 
nindu-se livrarea către co
merț a celor cu o „față" 
neatrăgătoare. Socotesc că 
trebuie precizate mai 
bine cîteva probleme. O- 
cupîndu-se de genuri di
ferite de operații, cele două 
forme de control acționea
ză diferențiat. Nu este 
vorba de o repetare de a- 
tribuții. De aceea, controlo
rii interfazici trebuie să aibă 
o înaltă calificare, pentru a 
fi capabili să indice și soluții

• ♦ ♦ - - -
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In lumina sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor constituie obiectivul cen
tral al întregii activități economice a 
întreprinderilor. Subliniind din nou im
portanța acestei sarcini, în cadrul vizitei

UN COMPARTIMENT DE MARE RĂSPUNDERE
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conducătorilor de partid si de stat în re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat că

ului din unele întreprinderi ? Se ridică 
actuala lui organizare la nivelul cerin
țelor producției moderne ? Ce factori fa
vorizează creșterea rolului și competen- 
ței controlului tehnic de calitate în viața 
economică a întreprinderilor ?

„trebuie să acordăm mai mare atenție 
îmbunătățirii calității produselor, pen
tru că numai în acest fel vom putea ca
produsele noastre să satisfacă cerințele
economiei și ale populației și să poată
concura cu produsele similare de pe
piețele externe". In ridicarea sistema-
tică a calității produselor, un rol impar-
tant revine serviciului C.T.C., care are
sarcina majoră de a veghea la înalta 
calitate a producției de-a lungul între
gului proces de iabricație, de a nu per
mite ieșirea pe poarta întreprinderii a 
nici unui produs care se dovedește a ii 
necorespunzător. Cum funcționează 
controlul tehnic de calitate, de ce mai 
stăruie formalismul în activitatea C.T.C.-

de remediere alunei cînd se 
constată abateri de la tehno
logie sau defeefiuni în desfă
șurarea procesului de pro
ducție. Așadar, este nece
sar ca controlorii interfa
zici să posede o calificare 
la nivelul unui maistru. Cît 
privește controlorul de la 
rampa de produse finite, 
este nevoie ca pregătirea 
lui să se situeze la nivelul 
de complexitate a .operații
lor ce se execută în acest 
punct final al fabricației.

Organizarea înfățișată 
este inatacabilă numai pînă 
cînd confecțiile și tricota
jele ajung la recepția co
merțului. Ce se întîmplă 
aici ?

— Firesc ar fi ca o bună 
organizare a C.T.C., com
pletată cu o înaltă compe
tență și exigență din partea 
controlorilor de calitate, să 
nu dea naștere la divergen
țe de ordin calitativ, ne-a 
precizat tov. VALERIU 
MARCU, din serviciul cali
tate textile confecții din 
Ministerul Comerțului In
terior. Realitatea e însă 
alta. In primul semestru al 
acestui an, comerful a refu
zat Fabricii de confecfii și 
tricotaje „București" produse 
în valoare de peste 1,8 mi
lioane lei.

Refuzurile amintite nu 
se datoresc numai aspectu

lui confecțiilor, și tricotaje
lor, despre care vorbea di
rectorul tehnic al fabricii, 
ci și altor neajunsuri de 
ordin calitativ. Fapt este 
că prin ultima filieră 
a controlului de calitate — 
cea finală — se strecoară 
produse cu defecte de fa
bricație. De aceea, ar fi util 
ca conducerea întreprinderii 
să-și revizuiască părerea, po
trivit căreia organizarea ac
tuală a C.T.C. ar fi impeca
bilă.

Redăm, în acest sens, 
părerea tov. CONSTAN
TIN TUDOR AN, doctor în 
economie : Hotărîfoare este 
concepția de la care se por
nește în . organizarea contro
lului tehnic de calitate. Spu
nem că pe poarta întreprin
derii trebuie să iasă numai 

♦

♦

♦

♦ ♦

produse de cea mai bună 
calitate. De acord! Dar cu 
rebuturile care mai rămîn 
în magazia ei ce se întîm
plă ? Accentuez, în circui
tul economic trebuie să in
tre numai produse foarte 
bune, care au o eficiență 
economică ridicată. Proble
ma care se pune este să 
asigurăm livrarea întregii pro
ducții fabricate, sau a celei 
mai mari părți a ei, 
— fără a face concesii cali
tative. In acest context cred 
că concepția de organizare 
a C.T.C. trebuie schimbată:

în loc de a limita rolul lui 
numai la prevenirea ieșirii 
din fabrică a produselor 
cu defecte, el trebuie de 
la început orientat spre 
acest imperativ : din pri
ma fază a ciclului de fa
bricație — produse de 
cea mai bună calitate !

Punctul de vedere ni se 
pare interesant. El vizează 
o schimbare a ponderii con
trolului final în ansamblul 
activității C.T.C. Economiei 
nu-i este deloc indiferent 
dacă un produs necorespun
zător a pătruns în circuitul ei, 
dar nici dacă altul asemănă
tor s-a rebuiat. Și unul și 

celălalt înglobează muncă, 
materii prime și materiale. 
Numai că. cel de bună ca
litate este recunoscut ca 
util de societate, pe cînd 
celălalt se . transformă în 
pierderi. Iată de ce este 
necesar ca controlul de ca

litate să manifeste aceeași 
înaltă exigentă de la re
ceptionarea materiei pri
me, pe toate treptele de 
fabricație, pînă la etapa 
finală, ponderea principa
lă ocupînd-o controlul in
terfazic.

în funcție de această ne
cesitate, se. impune ca mi
nisterele economice să exa
mineze dacă organizarea 
activității C.T.C. corespun
de specificului fiecărei ra
muri și întreprinderi.

Concluzia nu este gratul- 
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Zilnic, la rampele de control ale întreprinderii textile „Dacia" din Capitală 
trec cîte 125 000 metri liniari de țesături Foto: M. Cioc

tă. Cel puțin în cazul uzi
nei „Electronica" din Ca
pitală, nesocotirea contro
lului interfazic este una 
din cauzele slabei calități 
a anumitor produse,

— Șl noi. folosim contro
lul interfazic completat de 
cel final — ne-a spus tov. 
ing. HERBERT ■ RIESEN- 
BERG, șeful serviciului 
C.T.C., însă, cu unele co
rective de • la linia clasică, 
în ce sens? Un control in
terfazic, preventiv, facem 
în secțiile prelucrare. Aici 
se cercetează aproape piesă 
cu piesă. (Mai înainte am 
arătat că unii din controlo
rii de la „Electronica", cei 
necalificați, nu au pregăti
rea pentru a deosebi piese
le bune de cele defecte — 
n.r.). Prin sondaj, se verifi
că calitatea subansamble- 
lor. în secția montaj am re
nunțat la controlul interfa
zic în punctele-cheie.' Fa
cem doar controlul final.

— De ce s-a procedat 
așa ?

— Am constatat că con
trolul interfazic la montaj 
scădea atenția muncitorilor 
față de calitatea lucrărilor 
(?'■?!).

Măsura luată, de a slăbi 
controlul interfazic la mon
taj, nu s-a dovedit salva
toare. în primul semestru 
din acest an, întreprinderii 
i-au fost respinse la re
cepție peste 2 000 aparate 
de radio și televizoare. Iar 
cele mai. multe dintre de
fecte . se datoresc tocmai 
montajului : rezistențe in
suficient fixate, sonorul 
nereglat, lipituri slabe, bu
toanele ecranelor fixate 
necorespunzător, jocul ima
ginii.

Nu numai concepția care 
stă la baza organizării este 
esențială, ci și modul în 
care funcfionează angrenajul 
controlului tehnic de calitate. 
Cîteva aspecte în acest 
sens le-am constatat la fa
brica de încăljăminte „Pro
gresul” din București. în 
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diagnosticarea lor, de mare 
ajutor ne-a fost tov. ION 
MÂRDĂȘAN, șeful servi
ciului C.T.C. : Avem 85 de 
controlori buni. Majoritatea 
lor sînt tineri'absolvenți ai 
școlii profesionale și lu
crează la controlul interfa
zic. La controlul final însă, 
există muncitori cu expe
riență îndelungată.

— De ce totuși produse
le necorespunzătoare trec 
cu ușurință prin „sita" con
trolului de calitate ? Cui 
se datoresc refuzurile de 
3,3 milioane lei, înregistra
te pe primul semestru ?

— N-aș putea arăta toa
te cauzele. Cred însă, că 
practica de a muta periodic 
controlorii de la o bandă 
la alta, așa cum s-a proce
dat pînă nu de mult, a slă
bit mult exigența acestora. 
Acum lucrurile stau mult 
mai bine...

Nu și-a terminat bine 
vorba interlocutorul, cînd 
dintr-un colț al secției de 
control produse finite s-a 
auzit chemat. Cel care-1 so
licita era recepționerul co
merțului, tov. TEODOR 
FULGA.

— Ce facem ? Nu pot 
primi lotul pentru Sibiu.

îritr-adevăr, pantofii ' de 

damă recepționați (purtau 
pe ei ștampila C.T.C.) pre
zentau vizibile defecte de 
fabricație : branț și tălpi 
deslipite. Incomodat de 
realitate, șeful C.T.C. a ți
nut totuși să ne asigure că 
sîntem martorii unui sim
plu accident și că de vină 
sînt unii maiștri care nu 
supraveghează corect pro
cesul de fabricație. A omis 
să ne amintească de con
trolorii finali care-și puse
seră ștampila C. T. C. pe 
respectivele produse. Chiar 
controlul interfazic nu 
funcționează întotdeauna 
în condiții optime. Dintr-un 
lot de 105 perechi de pan
tofi, verificat de controlo
rul final Imre Nagy, în 
timpul, cît am stat în fabri
că, peste 20 au fost găsite 
cu defecte, care puteau fi 

observate încă de la croi
re sau pregătire.

Faptele arată că nici con
ducerea întreprinderii nu 
manifestă suficientă, fermi
tate în privința calității, 
în loc să atace frontal pro
blema, să ia măsuri care să 
ducă la . creșterea răspun
derii muncitorilor, tehni
cienilor și controlorilor față 
de calitatea produselor, ea 
face, adesea, apel la bună
voința organelor comerțului. 
Prin adresa nr. 7647/66, 
de exemplu, adresată 
I.C.R.T.I.-Bacău, se implo
ră : „Avînd in vedere bu
nele relații care există în
tre întreprinderile noastre, 
cît și faptul că noi am re
zolvat favorabil ■ unele 
greutăți întîmpinate 'în 
activitatea dv., prin li
vrarea suplimentară a u- 
nor mărfuri, schimbarea 
de modele etc., vă rugăm 
a lua din nou în studiu ce
rerea de penalizare și a 
concilia favorabil". Nu prin 
concesii reciproce, nici Invo- 
cînd „bunele relații" va ou- 
tea conducerea de ia „Pro
gresul" să extirpeze refuzuri
le, ci numai printr-o temeini
că muncă de pregătire a ca
drelor, de creștere continuă 
a răspunderii și exigenței 
controlului tehnic de calitate.

Exigență, 
metode 
avansate

Ce factori asigură sporirea 
rolului și importanței C.T.C. 
în viața întreprinderilor! Ei 
sînt multipli. Influența 
unora am văzut-o „pe viu" 
la întreprinderea „Aurora" 
din Capitală.

— Conștiinciozitatea ce
lor aleși să lucreze in cor
pul de control tehnic de 
calitate, dublată de o înal
tă competență, sînt pre
cumpănitoare — ne-a spus 
tov. ing. AURELIA DRĂ- 
GHICI, șefa serviciului teh
nic. Și pot spune că noi 
avem un asemenea corp de 
control. Dovada : de peste 
doi ani de zile nu am înre
gistrat nici un refuz de cali
tate. Tot ce am livrat a fost 
apreciat ca ireproșabil. Pri
ceperea cu care controlorii 
de calitate se pronunță a- 
supra unor probleme ale 
procesului de fabricație a 
făcut să crească nebănuit 
de mult greutatea cuvîntu- 
lui lor. Nu-mi amintesc un 
singur caz în care sesiză
rile controlului tehnic de 
calitate să fi fost trecute 
cu vederea de conducerea 
întreprinderii. Aș spune 
mai degrabă că s-a încetă
țenit o lege nescrisă: 
Imediat ce controlorii aduc 
la cunoștința conducerii fa
bricii anumite încălcări ale 
tehnologiei de fabricație, 
consulfîndu-se factorii de răs
pundere, se iau măsurile cu
venite.
, La „Aurora" s-a adoptat 
și un procedeu eficient de 
cointeresare materială a 
controlorilor de calitate. 
Premierea lor se face numai 
în funcție de calitatea pro
duselor. O eventuală neîn- 
deplinire cantitativă a pla
nului nu are nici o reper
cusiune asupra cîștigului 
controlorilor. Lunar, li se 
înmînează cîte 10 taloane 
de calitate. Pentru fiecare 
bucată de țesătură necores
punzătoare calitativ, care 
ar intra în magazia fabricți, 
cu stampila C.T.C., se ri
dică un talon de calitate 
controlorului respectiv. La 
sfîrșitul lunii, în funcție de 
numărul taloanelor retrase, 
se face și premierea.

— Ca o recunoaștere a 
exigenței cu care colecti
vul nostru se ocupă de ri
dicarea calității producției, 
ne-a relatat tov. ing. Au
relia Drăghici, este hotărî- 
rea comerțului de a retrage 
din întreprindere organele 
sale de .control al calității 
și acordarea dreptului de 
a se expedia toate mărfu
rile prin autorecepție.

Experiența „Aurorei" 
merită întreaga atenție. Ea 
ar putea fi studiată și de 
alte unități industriale, din 
alte ramuri, nu numai de 
industria ușoară, printre 
care Combinatul de indus
trializare a lemnului din Pi
tești. Dintr-o proastă înțe
legere a economiei de for
ță de muncă, la acest com
binat cu 9 fabrici, contro
lul tehnic de calitate nu
mără doar 15 oameni : un 
inginer — șeful serviciului 
— restul fiind tehnicieni 
cu o pregătire potrivită 
profilului fabricii în care-și 
desfășoară activitatea. Con
trolorii sînt repartizați cîte 
unul pe schimb. în pre
zent sînt neacoperite cu 
controlori 5 schimburi: 
două la fabrica de mobilă 
și cîte unul la fabricile de 
placaj, rășinoase și lăzi.

— în asemenea condiții, 
facem și noi ce putem — 
ne spuneau cîțiva contro
lori de calitate. De regulă, 
ne rezumăm la controlul 
final și acesta prin sondaj.

După ce că controlul e 
aproape simbolic, C.T.C.- 
iștii mai au și neșansa că 
periodic, o dată pe lună, li 
se impută că ar fi prea 
exigenți.

— Avem mare noroc că 
conducerea combinatului 
este înțelegătoare... dar nu
mai pînă în ultima decadă, 
cînd ni se recomandă să 
fim mai elastici — arăta 
tov. ing. DUMITRU TĂ- 
TARU, șeful serviciului 
C.T.C. de la C.I.L. Pitești. 

Evident, problema în discuție nu poate fi epui
zată in cadrul unei anchete. Ceea ce este im
portant controlului tehnic de calitate trebuie 
să i se acorde întreaga atenție de către mi
nisterele economice conducerile de întreprin
deri. el fiind unul dintre factorii principali ai per
fecționării continue a calității produselor, ai diri
jării proceselor tehnologice moderne Formalis
mul și îngrădirea competenței controlului teh
nic de calitate, lipsa unei organizări judicioase, 
care se mai constată în unele unități industria
le, trebuie înlăturate de urgență. Numai în acest 
fel 9'T’^ va deveni un instrument de creștere 
a eficienței activității economice.

Anchetă realizată de Gheorghe CIRSTEA, 
loan ERHAN, llie NEACȘU, Petre NEDELCU

Ca să ne putem face 
datoria și să nu admitem 
nici un produs cu defecte, 

socotesc că serviciile 
C.T.C. ar trebui să dispu
nă de o Independență ab
solută. Să aibă puterea 
de a opri automat, în 
orice moment și fără nici 
o altă aprobare, linia teh
nologică sau mașina la 
care a constatat o anumi
tă deficiență de calitate. 

Consider că numai scoate
rea serviciului C.T.C. din 
subordinea conducerilor de 
întreprinderi și trecerea 
lor în nomenclatura direc
țiilor tehnice de specia
litate ar asigura reali
zarea acestui deziderat. De 
fapt, problema apartenen
ței C.T.C. a mai fost dez
bătută. S-a emis atunci și 
părerea ca controlul de ca
litate să aparțină unui or
gan neutru. Ideea des
prinderii lui de industrie 
mi se pare nepotrivită. în 
loc să se simplifice, mai 
mult s-ar complica astfel 
lucrurile.

Evident, nimeni nu ple
dează pentru mărirea ne
justificată a numărului de 
controlori. Dar cazul de 
la C.I.L.-Pitești este anor
mal. A lipsi producția și 
schimburile de un control 
competent nu înseamnă eco
nomii ci, dimpotrivă, risipă 
datorată unor rebuturi care 
se produc la un Ioc de mun
că șl după continua prelu
crare pe flux, precum și re
fuzurilor de mărfuri, pe care 
combinatul le-a înregistrat 
și le mai înregistrează.

— în condițiile produc
ției moderne — ne-a rela
tat tov. CONSTANTIN TU- 
DORAN, doctor în econo
mie — activitatea contro
lului tehnic este supusă u- 
nor continue perfecționări. 
Munca controlorului cere 
— aș zice — un plus de 
inteligență.

— La ce vă referiți ?
— Mai întîi, după păre

rea mea, este de neconce
put ca un C.T.C.-ist să nu 
urmărească zilnic, pe locuri 
de muncă și pe utilaje, 
frecvența abaterilor de la 
tehnologia de fabricație și 
a defectelor calitative. Un 
mare folos ar aduce, de 
exemplu, existența la fie
care linie tehnologică a 
unui grafic în care să fie 
înregistrată zilnic, prin di- 
verse curbe, evoluția de
fectelor de calitate. în mo
mentul cînd una dintre 
curbe s-ar apropia de punc
tul critic — nivelul maxim 
admis de defecte — contro
lorul, împreună cu cel 
care răspunde de funcțio
narea liniei, ar putea in
terveni imediat pentru în
lăturarea cauzelor, stopînd 
drumul lucrului de proastă 
calitate.

— Dar metodele statis
ticii ce avantaje au ?

— Controlul statistico- 
matematic, aplicabil în mul
te din întreprinderile noas
tre industriale, este un 
instrument important de 
supraveghere și dirijare 
competentă a proceselor 
tehnologice, de urmărire 
curentă a calității produ
selor.

— Ați spus că el este 
aplicabil. De ce credeți to
tuși că nu se introduce și 
nu se extinde pe măsura 
cerințelor și posibilităților ?

— Cauzele nu sînt de 
neînlăturat. Studii se fac, 
dar, din păcate, ele nu pă
trund cu ușurință în uzi
ne. Există o reținere în 
fața noului, alimentată de 
rutina unor conduceri de 
întreprinderi Dacă în a- 
ceste întreprinderi s-ar crea 
colective de 3—4 ingineri șl 
economiști care să studieze 
condițiile concrete ale pro
ducției. fără îndoială, ar re
zulta concluzii în favoarea 
extinderii controlului statistic 
în aprecierea calității.

— Ce întreprinderi s-ar 
preta la introducerea aces
tui sistem modern de con
trol ?

— Multe din industria 
electrotehnică, din ramu
rile producătoare de bu
nuri de larg consum.
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 ;bife coleg, mă vei ierta, nu 
mă îndoiesc, ești prea înțe
lept și bun ca să nu proce
dezi astfel, că încalc, de dala 
aceasta, normele obișnuite 

ale corespondentei, îngăduindu-mi 
să-ți răspund public, coram populo, 
cum am fi zis cu o leacă de pe
danterie în anii studenției noastre, 
îmi permit acest lucru, conștient că 
rîndurile mele nu au o valoare li
terară, dar mi se pare că proble
mele abordate în scrisoarea ta pri
vesc o categorie mult mai mare de 
oameni, aproape pe tofi intelectu
alii care-și desfășoară activitatea în 
satele și orașele provinciilor româ
nești. Pretutindeni — am avut și eu 
numeroase prilejuri să mă conving — 
se produce o impresionantă renaș
tere spirituală, se realizează în toa
te domeniile lucruri uimitoare, 
înfrumusețează patria și viața 
porului, se înnoadă firesc firul
lor de azi cu un glorios trecut is
toric și cultural. Noi nu clădim vi
itorul pe umbrele unui vis, ci pe 
fundamentul trainic al bunelor tra
diții, pe care le descoperim cu pie
tate și le așezăm cu luciditate știin
țifică la temelia vieții noastre 
azi și de mîine. După cum bine 
observat, partidul și sfatul nostru 
creat toate condițiile materiale 
spirituale înfloririi științei, culturii

care

de 
ai 

au 
li

- ... 5'
arfei socialisle. Au apărut, astfel, re
viste în capitale de regiuni, re- 
luînd dinfr-o perspectivă nouă vechi 
tradiții ale culturii românești. Ești 
mîhnif, însă, pe bună dreptate, că 
unele reviste valorifică încă numai în- 
fr-o mică măsură forțele creatoare, 
munca și cercetările intelectualilor din 
respectivele regiuni, străduindu-se, 
în schimb, să înghesuie în, paginile 
lor nume mai mult sau mai pu(in 
strălucitoare, numai fiindcă sînt de la 
București. Bănuieșfi la cîte un re
dactor o spaimă de „provincie” și 
de „provincialism” și o justifici, aspi- 
rînd, ca și ei, la dimensiunile mari 
ale culturii. Te cutremură și pe tine 
vechea imagine a orașului și a inte
lectualului de provincie adeseori cu 
un orizont spiritual mărqinit, așezînd, 
în loc de cărfi, pe polifele din casă 
oale cu smîntînă, sticle cu țuică și 
borcane cu castraveți mura(i. Nu uiți, 
însă, că în mohoreala apăsătoare, de
zolantă, a vechilor tîrguri de provin
cie s-a desfășurat lotuși o viață cultura
lă impresionantă, La lași apăreau Con
vorbirile literare, scrise de provincialii

M. Eminescu, T. Maiorescu, Ion Crean
gă, lacob Negruzzi.și alții ; fot la lași 
apărea. Contemporanul . lui Gheraa. 
La Sibiu se tipărea Luceafărul, la care 
colaborau provincialii Octavian Goga, 
Ion Agîrbiceanu, Sextil Pușcariu, Li- 
viu Rebreanu, alături de numeroși 
profesori : Al. Ciura, Ion Borcia, care 
au fixat, fiecare după puterile lui, 
pentru viitorime, imaginea unei Tran
silvanii frămîntate de luptele pentru 
independentă și unitate națională. La 
Vălenii de Munte un alt provincial,
N. lorga, membru a numeroase aca
demii străine, a făcut să apară re
viste și cărți de un interes deosebit 
pentru dezvoltarea literelor românești. 
Ca să mai pomenim de Camil

tele. Personalitatea umană poate în
flori oriunde e nevoie de aceasta. 
Personalitatea umană, nu ca o 
excepție individuală, ci ca o lege a 
societății noastre. Tu ai dreptate cînd 
crezi că. dacă e adevărat că ge
niile, marile personalități științifice, 
artistice, ca și literare ale unui popor 
indică piscurile cele mai înalte pe 
care le atinge forfa sa spirituală în- 
fr-un anume moment istoric, e la fel 
de adevărat că o cultură națională nu 
se poate afirma în toată amploarea 
și complexitatea ei decît atunci cînd 
conlucrează toate potentele ei psi
hice și intelectuale, iofi aceia care 
s-au pregătit într-un fel sau altul 
pentru a ocupa un loc în frontul

SCRISOARE
CĂTRE UN COLEG
DIN PROVINCIE

Ion Dodu BALAN

Petrescu, care scotea la Timișoara, 
Banatul, sau de alîfi alfi scriitori ce-au 
făcut să strălucească viata culturală 
a orașelor de provincie prin munca 
lor.

Tofi cei pomenifi și încă alfi' 
fost cîndva „provinciali" 
lucesc pe firmamentul culturii 
tre. Desigur, multă vreme ideea de 
provincie și provincial a avut la noi, 
pentru unele spirite, un sens adînc 
peiorativ, constituind în schimb pen
tru scriitorii generoși 
drame cenușii, in locuri unde nu se 
înfîmpla nimic, în care 
fiinfe chinuite sau se ofileau flori și 
se prăbușeau, visuri. Astăzi s-au în
lăturat cauzele și au dispărut efec-

au
și azi stră- 

noas-

subiecte de

se mișcau

nostru Ideologic. Fructificarea tuturor 
energiilor creatoare, la proporțiile 
valorilor intrinsece, mi se pare și mie 
o condiție esențială pentru dezvol
tarea organică și armonioasă a ori
cărei culturi. Obiectiv, nu pot locui 
în Capitală sau ocupa posturi de re
dactori toți aceia care se îndeletni
cesc cu cercetarea trecutului cultural 
sau cu creafia artistică. Cei mai multi 
nici nu doresc acest lucru, fiind puter
nic legafi de meseria lor, de locul de 
muncă, de viafa oamenilor cu care 
s-au obișnuit. Sînt mii și zeci de mii 
de oameni dotafi, temeinic pregătiți 
în domeniul lor de activitate, învăță
tori, profesori, activiști culturali, fol
cloriști, muzeografi etc., care lu-
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life- 
iipă- 
ghe- 
unui

crează cu devotament și modestie 
la cercetarea trecutului istoric și cul
tural al regiunii, al orașului sau al 
satului respectiv, cu rezultate exce
lente. Prin rîvna unor asemenea oa
meni s-a dezvoltat în comuna Răși
nari, de lîngă Sibiu, un excelent mu
zeu etnografic ; doi harnici profesori 
de la liceul din Orășfie au întoc
mit o ingenioasă și 
rară a tării care în 
rifă și difuzată prin 
muită de ani de zile 
birocrat indolent. Un 
zărescu din comuna
Sus, regiunea Hunedoara) a realizat 
o monografie a unei vechi școli de 
arfe și meserii, în care a învăfat și 
a făcut mai tîrziu parte din corpul 
profesoral. Zeci de profesori răsco
lesc arhivele orașelor sau ale satelor 
unde lucrează, descoperind lucruri 
emoționante. Am văzut un asemenea 
document tulburător în muzeul de la 
Tîrgu Jiu.

M-a mișcat profund imaginea pe 
care o ai despre intelectualul din 
provincie, despre sarcinile și drep
turile sale. Sînt convins că el este 
și trebuie să fie un important fac
tor de cultură, că munca lui încunu
nată de succese se cade să fie o- 
glindită de revistele noastre de spe
cialitate și de edituri, de activitatea 
publicistică a caselor de cultură. Mă 
bucură și luciditatea și exigenta cu 
care vorbești despre nechemați, des
pre maniacii în stare să scrie zilnic 
kilometri de „capodopere", asediind 
cu servietele lor gigantice, burdușite 
cu creații geniale, redacfiile. Scrisul 
și munca științifică serioasă sînt ex
presia unei chemări, rodul unei tru
de susținute și îndelungate. Simpla 
ambifie nu poate rezolva nimic. E 
loc pentru muncă intelectuală cins
tită la toate nivelurile. Totul e să nu 
ne împăcăm cu plafonarea, cu rufina, 
cu ambifia măruntă, care vrea să re
zolve printr-o scrisoare toate pro
blemele mici și mari ale esteticii sau 
să pună la îndoială strădanii de zeci 
de ani. Ingăduie-mi ca prieten a le 
sfătui să nu' te mai lași frămînfat de 
complexul provincial, 
cruri mari s-au făcut 
cîfe se mai pot face 
toriei, al beletristicii, 
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crede mult în
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Anul acesta s-au împlinit 
10 ani de la moartea lui 
Pallady. Astăzi, personali
tatea lui ne apare așa cum 
va rămîne pentru totdeauna 
în memoria și în conștiința 
noastră.

Poate nici un artist român 
nu și-a făcut despre arta pe 
care o practica o concepție 
mai înaltă și mai profundă, 
un ideal aproape inaccesi
bil, ca Pallady. Acesta era 
rezultatul unei culturi vaste, 
al cunoașterii adînci a ce
lor 
ale 
pe 
pe 
să.

După terminarea
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Denumirea de renaștere, 
pentru orientarea artistică 
italiană din veacurile XIII- 
XVI, se găsește pentru 
prima oară la Giorgio Va
sari, arhitect, pictor și au
tor al celebrei lucrări Vie
țile celor mai de seamă pic
tori, sculptori și arhitecțl, 
apărută la 
1550. Autorul punea în an
titeză arfa europeană de la 
nordul Alpilor, pe care o 
botezase gotică (în în(e- 

de barbară) și arta 
Ambele denumiri 

dar atît

Floren(a, în

ale unor abstractizări, rea
litatea fiind lumea pămîn- 
feană. Teza primă ducea la 
concluzia că realitatea su
premă e divinitatea, și vic
toria acestei teze a fost im
pusă de biserică, dar pen
tru orășeni era evident că 
reală nu putea fi decît exis
tenta umană concretă.

In domeniul artei, sfruc-

argumentele necesare șl 
nici știința experimentală 
nu luase încă ființă. în Aca
demia florentină, înființată 
în 1440, se discuta pe baza 
concepțiilor lui Plato, a au
torului tezei filozofice des
pre realitatea ideilor, dar 
se studia cu interes și teza 
contrară, a lui Aristotel. 
Discuțiile se desfășurau

fecf, cîf mal Independent, 
șl artiștii de seamă ai re
nașterii știau să rezolve 
deopotrivă probleme de 
inginerie, de arhitectură, de 
sculptură și pictură, avînd 
cunoștințe de matematică, 
de filozofie, alchimie, astro
nomie, literatură, muzică. 
Ca exemplu poate servi 
Leonardo da Vinci, care se

leșul 
italiană, 
s-au încetățenit, 
noțiunea de arfă gotică, cît 
și cea de renaștere au pri
mit cu timpul un conținut 
mai precis și mai circum
scris. în accepțiunea mo
dernă, sub termenul renaș
tere înțelegem 
arta din italia 
XV—XVI, care a 
fat apoi treptat, în măsură 
mai mare sau mai mică, 
toate țările europene.

Formulînd antiteza între 
gotic și renaștere, Vasari a 
intuit corect antagonis
mele celor două concepții, 
dar nu și profunzimea si 
amploarea lor, care de faot 
implică întregul 
ideologic. Cu atît mai 
țin putea el înțelege și 
ferprefa geneza acestor 
nomene în contextul 
Istoric.

Cauzele primare șl pre
cursoare care au determi
nat qeneza renașterii au 
fost de natură economică 
și socială • dezvoltarea 
meșteșugurilor și, legate de 
acestea, înviorarea corner- 
țu'ui și înflorirea centrelor 
orășenești, iar în conti
nuare, formarea unei pături 

■ de orășeni înstăriți, de 
bancheri cu capital și, ca 
urmare, stimularea produc
ției manufacturiere. Astfel 
au luat ființă treptat un sis
tem economic superior și 
opus sistemului feudal, și o 
pătură socială compusă din 
oameni întreprinzători, an- 
cmiați în competiții necru- 
ță'oare, în care individul 
era apreciat în funcție de 
abilitatea cu care știa să-și 
croiască drumul.

începuturile acestei dez
voltări se pot descoperi în 
Franța, Flandra și în Italia 

în veacul al Xl-lea, 
consolidarea orașelor 

se va înfăptui abia în 
Flandra si în Italia veacu- 
lu' al XV-lea.

Orașele se străduiseră 
să-și asigure independența 
administrativă, iar, în Italia, 
să-și cucerească și indepen
denta politică. ?e plan cul
tural. era imposibil ca aspi
rațiile spirituale ale orășe
nilor să coincidă cu cele 
ale clasei feudale. în care 
bisericii îi revenea privile- 
qiul de a îndruma. Mani
festări ale acestor incon
gruente apar încă în cursul 
veacului al Xll-lea, de pildă 
în disputele înverșunate, 
purtate în limitele 'filozofiei 
scolastice. Obiectul dispu
tei îl forma problema teo
retică a noțiunilor. Pentru 
tabăra numită a reallsfi’or, 
realitatea o constituiau 
ideile, pentru cea a nomi
naliștilor ideile erau nume

cultura și 
veacurilor

Influen-

sistem 
pu- 
in- 
fe- 
lor

. fura ingenioasă a arhitec
turii gotice a fost opera a- 
cestor meșteșugari iscusiți 
și tot ei au realizat pe la 
mijlocul veacului al Xlll-lea 
opere de un realism sur
prinzător. Sculptorii italieni 
au recurs uneori și la îm
prumuturi formale din arta 
antică, prezentă în nenumă
rate ruine, pe care au 
început să le studieze toc
mai pentru a 
mai potrivite 
mări realiste.
poate vorbi despre o pri
mă manifestare a renașterii.

Dar renașterea aceasta a 
fost de scurtă durată. Feu
dalii au -biruit aceste în
ceputuri de răzvrătire, iar 
pe plan cultural și artistic 
secolul al XlV-lea se ca
racterizează printr-o întoar
cere la misticism. Doar ora
șele din centrul Italiei fac 
excepție. Ca dovezi se 
pol evoca scrierile în spi
rit profan și anticlerical ale 
lui Boccaccio, strădaniile 
pictorului Giotto de a su
gera consistența volumelor 
sau subiectele din ambianța 
atelierelor 
tratate de 
drea Pisano.

Către sfîrșitul veacului al 
XlV-lea și în primele de
cenii ale veacului următor 
se cristalizează, atît în Flan- 
dra, cîf și în Italia centrală, 
în provincia Toscana, con
cepții de arfă care tind de 
acum înainte în mod con
știent și consecvent spre o 
formulare neechivocă a 
tendințelor realiste. Artiștii 
flamanzi, în frunte cu Jan 
van Eyck, și-au făurit limba
jul artistic adaptînd morfo
logia curentă, gotică, 
schimb, artiștii italieni 
încercat un drum nou. 
aci conștiința corectă că au 
rupt cu tradiția și convin
gerea — în fond eronată 
— că ar fi reușit să reînvie 
arta imperială romană, pe 
care o considerau drept 
cea mai limpede expresie 
a realismului.

în această fază a evolu
ției orașul cel mai puternic 
și poate cel mai puțin legat 
de tradiție era Florența și 
de aceea leagănul noii cul
turi se găsește aci. Nu era 
vorba despre o cultură care 
să respingă principial misti
cismul religios medieval. 
Filozofia nu dispunea de
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găsi solufii 
unei expri- 
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meșteșugărești, 
sculptorul An-
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într-o atmosferă neîngrădită 
de aprehensiuni religioase, 
iar argumentarea se înte
meia pe rațiune, nu pe cre
dință, 
stătea 
in|ele 
ne, și 
fivității,

Orientarea artistică a re
nașterii pornește de la a- 
cesfe premise. Cultul reli
gios e respectat, se con
struiesc în continuare bise
rici, dar morfologia arhi
tectonică se schimbă. Și 
aici predomină naționalul. 
Compoziția de ansamblu se 
simplifică și efectul monu
mental e realizat prin mij
loace sobre, iar în interior 
se caută înfăptuirea unită
ții și a armoniei spațiale, în 
opoziție cu desfășurarea 
spațială complexă și mis
tică a tradiției gotice.

Un loc tot mai important 
îl ocupă însă arhitectura 
civilă. Membrii patriciatului 
orășenesc își construiesc 
palate somptuoase, cu fa
țade și curți monumentale, 
cu interioare care să im
presioneze prin proporții 
și prin decorul armonios. 
Arhitecții se străduiesc să 
elaboreze forme cît mai po
trivite acestui program și 
recurg la tratatele șl la mo
numentele antice pentru a 
găsi soluții. Tendințele ra
ționaliste promovează teo
retizarea și publicarea unor 
noi tratate de arhitectură, 
ca de pildă acela al lui 
Leon Battista Alberti, un 
fiu de bancher, cu studii 
universitare la Bologna, un 
om călătorit (în parte și 
fără voie, ca ex'lat), cu 
preocupări pentru pictură, 
sculptură, arhitectură, per
spectivă, cu interes pentru 
literatură, probleme juri
dice, ocupîndu-se și prin 
scrieri de toate domeniile 
acestea. Cazul lui Alberti 
n-a fost izolat. însușirea 
unor cunoștințe teoretice și 
practice multilaterale era 
considerată un postulat pen
tru orice om cult. Individul 
trebuia să fie cît mai per-

In centrul aten|iei 
omul, stăteau năzu- 
și posibilitățile uma- 
anume nu ale colec- 

ci ale individului.

mai pasiona și pentru bota
nică, optică și încercase să 
inventeze un planor (cu 
care s-a prăbușit mortal un 
ucenic al său).

Pentru arfele figurative 
(sculptură și pictură) veacul 
al XV-lea a fost veacul ma
rilor descoperiri. Interesul 
pentru om a favorizat ge
nul portretului, conceput ca 
o reprezentare fizic fidelă 
a individului, apreciindu-se 
însă și capacitatea artistu
lui de a pune în valoare 
însușiri psihice semnificati
ve, cum se întîlnesc une
ori, chiar cu o uluitoare lip
să de menajamente. Por
trete ale ctitorilor nu au 
lipsit nici în trecut din pic
turile sau sculpturile desti
nate clădirilor de cult, dar 
acum portretele ctitorilor 
devin mai frecvente și une
ori invadează de-a dreptul 
scenele sacre, transformîn- 
du-le în simple pretexte 
pentru imortalizarea ctitoru
lui, a familiei sale, a prie
tenilor, a autorului (auto
portretul artistului). Proble
ma realizării unui cadru 
spatial în care să se miște 
figurile a fost rezolvată 
prin colaborare cu mate
maticienii, elaborîndu-se, 
prin anii 1430—1435, siste
mul proiecțiunii geometrice 
cu ajutorul căruia se putea 
crea în pictură și reBet 
iluzia spațiului tridimensio
nal. Pentru a cunoaște mai 
bine structura corpului u- 
man s-au inițiat, ceva mai 
tîrziu și pe ascuns (căci bi
serica se opunea categoric), 
studii de 
nardo 
care a 
tomice 
medic, 
bleme 
rată. între timp pictorii fla
manzi elaboraseră o nouă 
fehnică, folosind ca solvent 
uleiul, care permitea reve
niri, corecturi și realiza e- 
fecte mai sclipitoare, culori 
și lumini mai intense. Con
comitent s-au dezvoltat ar
fele grafice : desenul în 
creion, sanguină, cărbune, 
peniță, ca și xilografia, gra
vura în cupru și tiparul.

Istoricii de artă modernă 
împart perioada renașterii 
în faza timpurie (sec.XV), 
matură (prima jumătate a 
sec. XVI, perioada maturi
tății lui Leonardo, a acfivi-

lății lui Raffael și Michel
angelo) și a renașterii tîrzii 
(jumătatea a doua a veacu
lui al XVI-lea), perioadă în 
care se înfăptuiește în Ita
lia tranziția spre 
roc.

Din perioadele 
cea mai fecundă 
fapt aceea a renașterii tim
purii. Renașterea matură a 
aplicat doar și a dezvoltat 
consecvent experiențele 
înaintașilor pînă la limitele 
posibilului. Idealul artistic 
al renașterii mature a fost 
realizarea unui echilibru 
monumental la scară uma
nă, precum și umanizarea 
tuturor temelor, inclusiv a 
celor religioase. Acest echi
libru se rupe apoi, trans- 
formîndu-se în faza renaște
rii tîrzii, într-un monumen
tal dramatic. Pasul pre
cursor și decisiv l-a făcut 
Michelangelo în „Judecata 
din urmă” din Capela Six- 
tină (1535—1541), o operă 
care prevestește barocul.

Cea mai prețioasă moște
nire pe care ne-a lăsat-o 
renașterea e umanismul, nu 
atît transmisiunea culturii 
umaniste antice, ci a unei 
culturi cu semnificație pro- 
priu-zis umană. Apariția 
unei asemenea culturi în 
sînul obscurantismului feu
dal demonstrează în chip 
pilduitor că nu există neguri 
prin care 
spiritul triumfător al

inginer.
unor studii care completau 
educajia foarte îngrijită pri
mită în familie, el se înscrie 
la Școala Politehnică din 
București, pe care o pără
sește, fot pentru o școală 
tehnică, de mare repufafie. 
pentru cea din Dresda. Să 
re(inem acest detaliu : 
Pallady își începe viața 
conștientă ca matematician. 
La Dresda însă el își dă 
seama că nu era făcut pen
tru inginerie și că menirea 
lui era să devină pictor. 
Părăsește școala și pleacă 
la Paris, unde mai întîi se 
supune învățăturii lui Puv's 
de Chavannes, care-i era 
rudă, prin sofie, Maria Can- 
facuzino, una din femeile 
cele mai remarcabile ale 
epocii, după cum mărturi
sesc contemporanii. De aici, 
el frece în atelierul lui Gus- 

prea bogată, așa îneît păr fave Moreau, care avea re-
rinfii lui s-au gîndit să-l dea putația de a fi cel mai in-
o profesie din care să poa
tă trăi. S-au oprit la cea de

mai înalte opere de artă 
trecutului, fotul bazat 

o dispoziție naturală și 
un talent de mare cla- 
In lumina acestor crite

rii el judeca activitatea al
tora și, mai ales — așa cum 
reiese din jurnalul său — 
aprecia propria sa creație, 
de care nu era mai nici
odată complet mulțumit. 
Atîta sinceritate, atîta seve
ritate în judecată, atîta com
petență sînt însușiri dintre 
cele mai rare.

Era ieșit dintr-o veche fa
milie moldovenească, nu

teresant profesor al Școalei 
de Belle-Arte din acea vre

anatomie. Leo- 
va fi primul artist 

întocmit planșe ana- 
penfru un prieten 

urmărind și pro- 
de anatomie compa-

să

denf de precizie, cît tră
iește.

Am cunoscut în viața mea 
doi mari artiști, veniți în 
arfă de la matematici : pa 
Paul Valery și pe Pallady. 
Și pentru poet, ca și pentru 
pictor, modul în care se 
exprima nu depindea nici 
o dată de o impresie mo
mentană, ci era totdeauna 
ceva profund gîndit, ales și 
selecționat, așa îneîf să răs
pundă exact concepției ce 
se cerea comunicată.

Pictorul părea un om ciu
dat, aspru, uneori malițios, 
tranșant, un caracter nu în
totdeauna simpatic la pri
mul contact, cu unghiuri 
ascuțite și chiar cu țepi, care 
puteau răni pe unul sau pe 
altul. In acești 10 ani care 
au trecut aceste detalii s-au 
uitat, ma1 ales fiindcă am 
avut posibilitatea să ne dăm 
seama, nu de Pallady cel 
aparent, ci de adevărata lui 
fire, de adevăratul tempera
ment și caracter al aces’ui 
om
nai. De atunci, Jurnalul Iul 
din 
sori

me. Se știe că din acest 
atelier faimos au ieșit cîți- 
va dintre fruntașii importan
telor tendințe artistice ale 
secolului trecut, fendinfe 
care mergeau în contra aca
demismului steril, fiindcă 
acest mare educator avea 
exact calitatea care se cere 
unui făuritor de cultură al 
tineretului : intențiile și stră
dania lui nu erau .să facă 
din elevi niște imitatori ai 
lui, ci, cu darurile lui de 
penefra(ie psihologică,
îndrepte pe fiecare în di
recția pe care i-o simțea 
proprie, Așa s-a făcut ca 
din acest atelier, centru de 
cultură artistică, să fi pro
venit — ca să nu vorbim 
decît de doi colegi ai lui 
Pallady, astăzi celebri — 
Matisse și Rouault.

Pallady începe să expu
nă la o vîrstă destul de , tîr- 
zie, cînd avea 29 de ani, 
în 1900. încă de la început, 
în opera lui apar calitățile 
ce se vor perfecționa și vor 
constitui trăsăturile ca acte- 
risfice ale producției sale de 
mai tîrziu. Prima din aceste 
însușiri este o delicatețe de 
sentiment în execuție, care 
a dat întregii lui opere o 
notă cu fotul particulară în 
pictura noastră. Nu vreau să 
zic că alfi pictori au fost 
lipsiți de această însușire ; 
la nimeni însă ea nu apare 
ca un element atît de de
finitoriu ca în opera lui Pal
lady, element asociat cu un 
gust rafinat. Armonia colo
ritului este cea a epocii, 
dar la Pallady ea capătă 
însușiri de luminozitate, pe 
care le întîlnim și la 
Matisse, dar nu la 
Rouaiilt. Totuși, poate 
mai personală dintre însuși
rile lui Pallady este talentul 
cu care organizează compo
ziția oricărui tablou, de la 
cele mai mici pînă la cele 
cîteva de mari dimensiuni, 
și pînă și în cea ma; 
însemnată
Această calitate este desi
gur și rezultatul educației 
lui de matematician, cu care 
debutează în viată și care 
îi rămîne ca o oo$:billtate 
de control, ca un semn evi-

cu adevărat exceptio-

anul 1941 și cîteva scri- 
adresafe unui prieten 

Intim au început să circule. 
Analizate, aceste documen
te au revărsat un izvor de 
lumină asupra vieții, felului 
lui de a gîndi și simți, și ac
tivității lui trecute.

în Jurnal se găsesc ne
numărate pasaje care arată 
cîf de aproape se conside
ra Pallady față de omul u- 
milif din acea vreme, de 
muncitorul a cărui viață o 
picta uneori, și cît de dori
tor era ca, după putință, 
să-î vină în ajutor, în timp 
ce în alte pasaje ne apare 
atitudinea lui mergînd pînă 
la dispreț pentru cei din 
clasa lui socială.

Opera lui este enormă, 
fiindcă, începînd din 1900, 
ei a lucrat neîncefa*. fără 
să se simtă cu nimic în ul- 
fimii ani ai 
vîrsfel 
mijlocul 
pe care 
Pallady
meni de a. considera că me
nirea artei este să redea cît 
mai profund ceea ce och:ul 
unui om normal percepe 
din realitatea înconjurătoa
re. Astfel, opera sa îl si
tuează în rîndul celor mai 
iluștri reprezentanți a' artei 
noastre realiste.

acestea, 
a fost de

un
un

cea

să nu străbată
omu-

ne-
natură moartă.

vieții efectele 
înaintate. Trăit în 
unor mari prefaceri 
le-a cunoscut ar‘a, 

n-a încetat un no-

sfilul ba-

DUNA-

Pentru copii și tineretul școlar : Filmul 
„Cocoșelul și culorile"; Pe ulițele satului 
românesc. Casa din comuna Ghereluș — 
raionul Ineu. reg. Crișana. Transmisie 
de la Muzeul Satului. Prezintă : 
Focșa — directorul muzeului.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — „Realizări" — reportaj filmat în cele 16 

regiuni ale tării.
19,40 — Memoria caselor :

alizat de Studioul 
lejul împlinirii a 
terea scriitorului.

„Ion Ghica", film re
de
150

televiziune cu pri
de ani de la naș-

20,00 — Muzica a ancorat la Mamaia !
20.30 — Filmul serial : „Supraviețuitorii". 
21,00 — Filmui : „Valurile Dunării"

ducție a Studioului „București".
22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meterologlc.

• ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNTÎLNESC
REA — cinemascop - APUSENII — CĂLĂTORIE 
In paradisul păsărilor — PRIVELIȘTI car
patine „POIANA URȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
8
I
8
8

0 COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Giulești (comple
tare Crimea) — 15,30» 18,15» 20,45, Volga (comple
tare Pe calea înfloririi patriei socialiste) —• 9» 11,45» 
15,15; 18» 20.45.

11,15» 13,45i 16,15» 18,45» 
15» 18» 21» la grădină — 
20 (Ia toate completarea

DUMIN1CA : Luceafărul

noi).
STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : Cinemate- 
— 10» 12» 14: 16; 18,30; 21.
IN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop î 

9; 12; 15; 18; 21, Melodia — 9; 12; 15; 
Modern

11; 14;' 17; 20.

0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
tria — 9i 12,45» 16,45; 20,30, București — 8,30» 
16; 19,45, Feroviar — 9,30» 13» 17; 20,45,
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Sala Palatului (seria de bilete 1751 — orele 
19,30), Republica — 8,45;
21,15, Capitol - 9; 11,45;
20, Stadionul Dinamo —
Insula sclavilor).
0 SE INTIMPLĂ NUMAI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, Grădina „Doina" - 
20,15 (la ambele completarea Nimeni nu se gîndește 
la
0
ca
0
Festival
18; 21 (la ambele completarea Far-West), 
(completare Soluție patent) — 8;
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Lumina (completare Vizita tovarășului 
Ciu En-]ai tn Republica Socialistă România) — 9;
11,45» 14,15» 17,45» .20,45, Dacia (completare Simfo
nie în alb) — 9—13,45 in continuare ; 16,15» 18,45:
21, Grădina „Festival" — 20.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM : Victoria — 8,30; 
11,30» 14,30» 17,30; 20,45, Popular - 15; 18» 21.
0 ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE - cinemascop : 
Central — 8,45» 11; 13,30» 16; 18,30; 21, Ferentari
— 15,30» 18; 20,45 (la ambele completarea Naviga
tori care dispar).
0 CELE DOUA ORFELINE : Union (completare Ti
nerețe) - 10,30»'15,15; 18; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
6 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Doina 
(completare Koprivșcița) — 11,30; 13,45; 16» 18,30» 
21.

9.

0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : înfrăți
rea între popoare — 13,30; 16; 18,15; 20,45.

0 CllNELE DIN BASKERVILLE : Excelsior (comple
tare Insula sclavilor) — 9,45» 12; 14,15» 16,30; 18,45: 
21, Gloria - 9; 11,15; 14; 16,15; 18.30; 21, Patinoa
rul „23 August" — 20 (la ambele completarea Car
net <le schițe), Arta (completare Mama merge la lu
cru) — 9; 11,15; 13,30; 16» 18,30» la grădină — 20.

0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT: Buzeștf (completare 
Collegium Maius al Universității Iagellone) — 15,30: 
18.

0 SERBĂRILE GALANTE : Crîngasi (completare 
Partidului slavă 1) — 15,30» 18; 21.

O URME IN OCEAN : Grivița (completare Pe calea 
înfloririi patriei socialiste) — 9; 11,30; 16: 18,30; 21.
0 ESCROCII LA MlNĂSTIRE — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Știință șl tehnică nr. 15) — 9; 
11,15; 13,30: 16» 18,30» 211 la grădină — 20, Aurora 
(completare Insula sclavilor) — 9» 11,15; 13,30» 15,45; 
18,15; 20,45; la grădină — 20,15.

0 PREA TÎRZIU : Unirea (completare Pădurea Bia- 
lowieska) — 15,30: 18; la grădină — 20, Vitan 
(completare Schite turingiene) — 15,30» 18.
0 COPIII MĂRII — cinemascop • Tomis (completa
re Borodino) — 9; 11.45: 15,30; 18» 20.45,

0 5 000 000 DE MARTORI I : Flacăra 
Tinerețe) - 15,30» 18.15; 20,45.

« JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB :
8,30: 11; 13,30» 16; 18.30; 21. Floreasca 
13.30; 16: 18,30; 21, Flamura (completare
vilor) — 9» 11,15» 13,30» 15,45» 18,15» 20,45.

(completare

Miortța — 
- 9» 11,15» 
Insula scla-

e PRIMA DEZILUZIE : Munca (completare N-o să 
doară ?) — 16» 18,15; 29.30.
O CĂSĂTORIE DE FORMA — cinemascop • Moși
lor (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 
15.30: 18; Ia grădină — 20.30.
0 FANFAN LA TULIPE : Cosmos (completare Vizi
ta conducătorilor de partid șl de stat tn regiunea 
Oltenia) — 15.30; 18; 20,45.
0 MÎINE, MEXICUL I : Viitorul (completare Boro
dino) — 15,15; 18» 20,30.
® FANTOMAS — cinemascop ; Colentina — 15,30» 
18.

0 SOȚIE FIDELĂ : Rahova (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) 
— 15,30; 18; la grădină — 20.30.
» DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Progresul (com
pletare Stăvilirea torenților) — 15.30; 18; 20,45,
Pacea (completare Carnet de schițe) — 15,30» 18» 
20,30.

0 WINNETOU — ambele serii» Lira — 15» 18,30» 
la grădină — 20.30,
0 MISIUNE EXTRAORDINARA — cinemascop : 
Drumul Sării — 15,30; 18; 20,30,
0 NOAPTEA IGUANEI» Cotrocenl 15,15» 18» 
20,45.

0 HAI, FRANȚA I : Arenele Libertății — 20.
0 APORT, MUHTAR I — cinemascop: grădina Ex
poziția — 20 (completare Acolo unde Carpații lntll- 
nesc Dunărea).

0 PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop (am
bele serii) : Grădina Progresul — 20.
0 PROCESUL ALB — cinemascop » Grădina „Bu- 
zești“ — 20,45).
0 DARCLfiE : Grădina „Colentina" — 20.
e VACANȚĂ LA MARE — cinemascop : Grădina 
„Tomis" — 20.

0 PARCAREA INTERZISĂ : Grădina „Progresul- 
Parc" — 20.

e CICLU DE FILME ROMANEȘTI: Grădina „Vi
tan" — 20,30.
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DINEU OFERIT DE GUVERNUL DANEZ
(Urmare din pag. I)

cu ocazia vizitei în Danemarca a 
delegației Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
au relevat dorința comună de a 
strînge relațiile bilaterale, de a le 
dezvolta pe toate planurile, facili- 
tînd o mai bună cunoaștere și o 
mai rodnică folosire a posibilități
lor existente. S-a învederat în a- 
celași timp faptul că — dacă nu 
în toate — cel puțin în privința 
unor probleme care frămîntă azi 
lumea avem puncte de vedere a- 
propiate, că sîntem preocupați de 
găsirea căilor de abordare și re
zolvare a unor importante proble
me ale vieții internaționale și că 
există posibilitatea unei conlucrări 
rodnice în folosul păcii.

Subliniind că posibilitatea ca po
poarele să se poată bucura de roa
dele muncii lor, de avantaiele pro
gresului. este strîns legată de a- 
sigurarea unei păci trainice în 
lume, președintele Consiliului de 
Miniștri al României a spus : 
Sîntem convinși că una din con
dițiile esențiale pentru înfăptuirea 
acestui tel — care a devenit su
prema năzuință a popoarelor — 
este respectarea strictă în relați
ile dintre state, dintre popoare, a 
principiilor suveranității, inde- 

ț.-pendentei naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, asigurarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta. Respectarea 
acestor principii constituie o ce
rință 
stre.
nerea 
unde 
cate se creează o primejdie pen
tru pacea mondială. Relevînd că 
asigurarea păcii impune răspun
deri mari tuturor popoarelor, tu
turor statelor, tuturor guvernelor, 
că fiecare țară, mare sau mică, are 
o contribuție de adus, vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că sta
tele așa-zise mici pot fi în măsură 
să aducă în această dezbatere, al 
cărei țel este pacea, o participare 
și o contribuție de importanță 
crescîndă.

în această direcție, dezvoltarea, 
adîncirea unor relații bilaterale 
rodnice, îhtre țări cu sisteme so
cial-politice diferite constituie în
ceputul unui drum, care poate fi 
mai lung sau mai scurt, dar care 
poate duce,.,1a. rezolvarea unor pro
bleme foarte arzătoare ale situa
ției internaționale.

Mi se pare foarte important, 
domnule prim-ministru, faptul că 
țările noastre au și început să 
coopereze în această direcție prin 
bunele relații bilaterale, și că sîn
tem, de asemenea, coautori ai unei 
rezoluții votate în unanimitate de 
Adunarea generală a O.N.U. și care 
se referă la buna vecinătate între 
țările europene cu sisteme sociale 
diferite, ceea ce ne îndreptățește 
să credem că vom găsi împreună 
nu numai căile dezvoltării, în con
tinuare, a relațiilor dintre noi, dar 
și eventuale acțiuni comune în in
teresul păcii și colaborării inter
naționale.

Pe calea 
încrederii și 
se pot face 
scopul rezolvării uneia dintre cele 
mai arzătoare probleme interna
ționale. cum este securitatea 
ropeană, în care România 
profund interesată.

îmi exprim convingerea că 
tărirea pe mai departe a coope-

fundamentală a epocii noa- 
singura cale pentru menți- 
și consolidarea păcii, și ori- 
aceste principii sînt. încăl-

' t'

întăririi cooperării, 
înțelegerii între state 
pași însemnați și în

eu- 
este

în-

rării multilaterale dintre România 
și Danemarca, servind interesele 
țărilor noastre, va constitui tot
odată un aport la stabilirea secu
rității în Europa și la cauza păcii 
în lume.

în încheiere Ion Gheorghe 
Maurer a toastat pentru pacea și 
prosperitatea poporului danez, 
pentru sănătatea maiestăți sale 
regelui Frederik al IX-lea, pentru 
sănătatea primului ministru, a mi
niștrilor, pentru succesul convor
birilor româno-daneze. în sănăta
tea tuturor celor prezenti

După ce în numele guvernului 
danez a urat un călduros bun-ve- 
nit oaspeților români, JENS OTTO 
KRAG a relevat excelenta amabi
litate și ospitalitate cu care gu
vernul român și poporul român 
l-au primit pe domnul Haekkerup 
și pe persoanele care l-au însoțit 
cînd a vizitat România în luna a- 
prilie. Sper — a spus vorbitorul — 
că vom reuși să facem — cel pu
țin într-o anumită măsură — ca 
vizita dv. în Danemarca să fie la 
fel de plină de succes.

Sînt fericit că am posibilitatea 
să spun că există o tradiție de 
relații bune și prietenești între 
Danemarca și România, indepen
dent de deosebirile existente în
tre sistemele noastre economice și 
sociale. Sper că acordul nostru co
mercial pe termen de cinci ani 
poate contribui la o continuă li
beralizare și lărgire a comerțu
lui spre folosul ambelor noastre 
țări.

Noi am văzut, cu mult respect, 
priceperea cu care România a con
struit o industrie modernă în de
curs de numai cîțiva ani și spe
răm într-o extindere a cooperării 
în sectorul industrial, așa cum s-a 
prevăzut în acordul pe termen 
lung. în domeniul activităților cul
turale există, de asemenea, o co
laborare crescîndă.

După ce s-a referit la expozițiile 
românești găzduite în Danemarca 
și la cea daneză care a fost pre
zentată în România, vorbitorul a 
spus : Colaborarea pașnică și co
existența pașnică sînt principii de 
bază, atît pentru guvernul danez 
cît și pentru guvernul român. 
Chiar dacă evoluția pașnică depin
de, în primul rînd, de o atitudine 
responsabilă din partea marilor 
puteri, țările mici au, de asemenea, 
un rol important de jucat. înțele- 
gîndu-ne mai bine și stabilind le
gături într-un spirit de respect re
ciproc, noi putem oferi marilor 
puteri un exemplu, iar, într-o per
spectivă mai îndelungată, putem 
pava calea pentru o înțelegere și 
destindere internațională pe care 
omenirea o dorește în mod arzător.

în acest context, vreau să subli
niez că Națiunile Unite constituie 
forui în care țările mici au cea 
mai bună ocazie să-și exercite in
fluența. Speranța noastră este ca 
toate națiunile și popoarele să ara
te bunăvoință, ceea ce ar putea 
duce la inițiative și acorduri care 
să permită Națiunilor Unite să-și 
îndeplinească sarcinile ce le revin. 
Sînt încredințat că părerile noas
tre despre importanța Națiunilor 
Unite sînt împărtășite în România, 
iar convingerea mea se bazează pe 
inițiativa română, care, sprijinită 
și de Danemarca, a dus la adop
tarea de către cea de-a 20-a 
sesiune a Adunării Generale 
a rezoluției cu privire la Dez
voltarea relațiilor de bună veci
nătate între statele europene cu 
sisteme social-politice diferite. Vor
bitorul și-a exprimat speranța că

A APĂRUT: 
jj

Numărul pe luna august 
revistei „Lupta de clasă"
deschide cu editorialul : Marea 
sărbătoare națională a poporului 
român. în continuare sînt publi
cate articolele : Creația științifi
că și progresul tehnic de 
GHEORGHE MANEA, CON
STANTIN ARAMĂ, Forța dina
mică a organizațiilor de partid 
de GHEORGHE CĂLIN, Cente
narul primului Congres munci
toresc internațional de CON
STANTIN FLOREA, Integrare 
și concurență de MIRCEA OPRI- 
ȘAN.

Revista mai cuprinde materia
lele : Concepție și metodă în cer
cetarea sociologică de MIHAIL 
CERNEA, Unele constatări pri
vind cultura profesională și ge-

nerală a studenților la Universi
tatea din Cluj de NICOLAE 
KALLOS,, ACHIM MIHU, AN
DREI ROTH — la rubrica „Pro
bleme ale cercetării sociologice" ; 
Cercetarea aplicativă în rafinării 
de HARALAMBIE POPESCU, 
Proiectele și examenul de stat în 
învățămîntul superior economic 
de CONSTANTIN PINTILIE, 
Profilul intelectual al studentu
lui din. facultățile de. filologie de 
SAVIN BRATU, Textul literar 
în manualul de liceu de MIRCEA 
HANDOCA — la rubrica „Punc
te de vedere" ; Un nou volum 
din istoria presei socialiste și 
muncitorești din România de N. 
COPOIU — la rubrica „Critică 
și bibliografie".

if ■» <
ii

VIZITE PROTOCOLARE
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, înso
țit de ambasadorul român la Co
penhaga, Petru Mânu, a făcut o 
vizită primului ministru al Dane
marcei, Jens Otto Krag, la preșe
dinția Consiliului de Miniștri.

în aceeași zi. ministrul afaceri-

lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită la mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Per Haekkerup, la castelul 
Christiansborg.

întrevederile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

„Lupta cu umbra
Reproducem cu li

nele prescurtări arti
colul cu titlul de mai 
sus din ziarul polonez 
„TRYBUNA LUDU":

Ea 
în 

Pe 
noi 
de 
de 
de 
de (Urmare din pag. I)

Luni a părăsit capitala dl. Ka- 
nichi Nishimura, membru al Co
mitetului pentru probleme exter
ne al Partidului Socialist din Ja
ponia, deputat și membru al Co
mitetului pentru relații externe al 
Camerei reprezentanților a Dietei 
japoneze, care a făcut o vizită în 
țara noastră. între 11—15 august, 
la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

în timpul șederii sale la Bucu
rești. dl Kanichi Nishimura a avut 
întrevederi la Marea Adunare 
Națională, Ministerul Afacerilor 
Externe, I.R.R.C.S., Ministerul în- 
vățămîntului. Comitetul național 
pentru apărarea păcii, Departa
mentul cultelor. Patriarhia Bise
ricii ortodoxe române și a vizitat 
construcții social-culturale din 
Capitală. (Agerpres)

Excursie 
de documentare

După încheierea ciclurilor de 
prelegeri și seminarii. participan- 
tii la cursurile și colocviile științi
fice de limbă, literatură, istorie și 
artă a poporului român de la Si
naia au plecat luni într-o excursie 
prin țară. Timp de 10 zile ei vor 
vizita mînăstiri din nordul Moldo
vei, orașele Iași. București și lito
ralul Mării Negre. Un festival în 
aer liber ce va avea loc la Putna 
le va prilejui cunoașterea portului 
și jocurilor populare specifice Bu
covinei. La acestea se vor adăuga 
alte manifestări care vor permite 
participanților să cunoască mai în
deaproape viata și realizările po
porului nostru. (Agerpres)

Cronica zilei
PLECAREA DEFINITIVĂ 

A AMBASADORULUI 
ARGENTINEI

Ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al Republicii

și
Ar

gentina în Republica Socialistă 
România, Bernardo Roberto Al
fredo Messina, a părăsit definitiv 
tara noastră. (Agerpres)

această rezolvare poate găsi o ex
primare practică în problema dezar
mării, unde — în ciuda dorinței ge
nerale — nu s-a realizat nici un 
progres remarcabil, de la semna
rea Tratatului de la Moscova în 
1963. El s-a pronunțat în favoarea 
unor măsuri limitate pînă la rezol
varea problemei dezarmării gene
rale și totale.

Arătînd că Danemarca și Româ
nia aparțin unor alianțe militare 
diferite, Krag a reafirmat fidelita
tea Danemarcei fată de N.A.T.O. 
El a subliniat totodată că nu con
sideră menținerea statu-quo-ului ca 
singurul tel al acestei alianțe, 
trebuie să fie dinamică, luînd 
considerare tendințele actuale, 
această bază — a spus el — 
credem că hotărîrea adoptată 
miniștrii N.A.T.O. la reuniunea 
la Bruxelles, din luna iunie, 
a studia cu atenție posibilitățile
realizare a unei mai bune înțele
geri între Est și Vest, a constituit 
un pas foarte important. Am notat 
cu satisfacție comunicatul publicat 
după recentă reuniune de la Bucu
rești a Tratatului de la Varșovia, 
care reflectă același scop. In mod 
deosebit, am notat cu plăcere fap
tul că ponorul român și conducă
torii români par să fie dornici de a 
face, în continuare, eforturi tot mai 
însemnate pentru înlăturarea neîn
crederii care, mulți ani de-a rîn- 
dul, a stat în calea destinderii în 
Europa. Sîntem gata să sprijinim 
aceste eforturi.

în 
unor 
timii 
bile, 
facă 
îngrijorări privind 
din Asia de sud-est.

în continuare premierul danez 
a reafirmat punctul de vedere al 
guvernului său în problema viet
nameză.

Jens Otto Krag a toastat în 
sănătatea celor prezență, pentru 
prosperitatea națiunii române, 
pentru continua fericire si bună
stare a poporului român, pen
tru noi progrese în bunele relații 
între Danemarca și România.

actuala situație, , așteptarea 
evoluții pașnice care, în ul- 
cîtiva ani au fost remarca- 

au trebuit, din nefericire, să 
loc unei profunde și serioase 

evenimentele

Ia muzeul 
Rezistentei

După-amiază, oaspeții români, 
însoțiți de persoane oficiale dane
ze, au vizitat muzeul Rezistenței, 
închinat memoriei eroilor căzuti în 
lupta împotriva ocupației naziste, 
pentru eliberarea Danemarcei. în 
semn de omagiu adus luptătorilor 
din mișcarea de rezistență daneză, 
Ion Gheorghe Maurer a depus o 
jerbă de flori și a păstrat un mo
ment de reculegere. Salutînd pe 
oaspetele român, directorul muzeu
lui, veteran al mișcării antifasciste 
din Danemarca, a spus : „Noi, cei 
din rezistenta daneză, am luptat în 
timpul războiului în cadrul miș
cării generale de rezistență. De a- 
ceea. pentru noi este o deosebită 
plăcere să vă salutăm pe dum
neavoastră, ca prieten și luptător 
în rezistenta antifascistă".

După vizitarea muzeului, oaspe
ții români au semnat în Cartea de 
onoare. La plecare, premierul ro
mân a spus : „Să facem în așa fel 
încît să nu se mai repete împre
jurările care au justificat crearea 
acestui muzeu".

girea gamei sortimentelor. După 
cum a reieșit și în cadrul dezba
terilor, în activitatea noastră mai 
stăruie o serie de neajunsuri. A- 
numite instalații nu lucrează la 
întreaga capacitate, iar uneori re
parațiile capitale nu au fost exe
cutate la timp și de cea mai bună 
calitate. Aceasta a dus la stagnări, 
iar, în unele cazuri, după ce in
stalațiile au intrat în funcțiune nu 
au atins imediat parametrii pro
iectați. Iată și explicația de ce la 
unele sortimente, cum este meta
nolul, avem rămîneri în urmă. 
Hotărîți să înlăturăm neîntîrziat 
aceste deficiențe, care frînează 
bunul mers al producției, vom a- 
corda toată atenția efectuării de 
modernizări la instalații, mai bu
nei organizări a activității servi
ciului mecanic-șef, aprovizionării 
cu piese de schimb. în acest sens, 
în ședință s-au făcut numeroase 
propuneri valoroase.

Calitatea produselor noastre se 
bucură de aprecierea beneficiarilor, 
unele dintre ele, cum este metano
lul, situîndu-se la nivelul produse
lor similare fabricate în străinătate. 
Totuși, așa cum au arătat ing. Mi
hai Stanciu și alți vorbitori, anu
mite sortimente nu se ridică la cele 
mai înalte exigențe calitative. Mă 
refer la adezivii ureo-formaldehi- 
dici și nitroceluloze. Tocmai de 
aceea, va trebui să acordăm mai 
mare atenție îmbunătățirii calității 
produselor, pentru ca toate să sa
tisfacă cerințele economiei, să poa
tă concura cu produsele similare 
de pe piețele externe. Din propu
nerile participanților la dezbatere, 
s-a desprins că un aport mai sub
stanțial la continua îmbunătățire 
a calității produselor trebuie să 
dea serviciul de cercetări științi
fice. Combinatul nostru dispune de 
laboratoare moderne, bine utilate, 
de un colectiv harnic și entuziast 
de cercetători, a căror activitate va 
fi îndreptată spre studierea apro
fundată a proceselor tehnologice, 
astfel ca prin aplicarea cuceririlor 
tehnicii noi, a celor mai bune solu
ții să fie stabilite tehnologii opti
me. Tot în scopul îmbunătățirii ca
lității produselor, solicităm spriji
nul forului tutelar în procurarea 
de aparate de măsură și control, 
deoarece unele instalații sînt dotate 
cu un număr insuficient de aparate.

Pe bună dreptate, inginerii Uie 
Suma și Ovidiu Pantea au criticat 
faptul că, uneori, cercetările du
rează timp îndelungat și nu sînt 
rezolvate cu operativitate cerin-

țele producției. Examinînd propu
nerile făcute, ne vom ocupa de în
tărirea cu cadre competente a ser
viciului de proiectare, cît și de 
buna organizare a muncii în acest 
serviciu. Este o cerință care se 
pune cu acuitate, întrucît uneori, 
din lipsă de capacitate la proiec
tare, documentația tehnică pentru 
modernizarea de instalații și lansa
rea de noi produse în fabricație se 
face cu întîrziere.

— Evident, creșterea continuă 
a producției necesită, pe lingă u- 
tilizarea intensivă a capacităților 
de producție existente, construi
rea de noi capacități. Ce ne pu
teți spune despre lucrările de in
vestiții ce se vor realiza în com
binat în actualul cincinal?
— Combinatul nostru va cunoaș

te o continuă dezvoltare. Se vor 
construi secții și instalații noi, se 
vor mări cele existente, 
străduim ca fondurile 
de stat să asigure o 
economică maximă. Este 
cină principală subliniată 
greșul 
și de 
P.C.R. 
rea în 
lor capacități de producție și atin
gerea în cel mai scurt timp a pa
rametrilor proiectați. în realiza
rea planului de investiții înt.împi- 
năm însă anumite greutăți datorită 
lipsei de documentație. E drept, 
pentru lucrările de investiții ce se 
execută în acest an proiectele sînt 
asigurate aproape în întregime; 
dar pentru noile capacități a că
ror construcție va începe anul vii
tor, acestea lipsesc aproape com
plet. Iată de ce consider necesar 
ca Ministerul Industriei Chimice și 
institutul de proiectare să-și con
centreze eforturile spre urgentarea 
elaborării studiilor tehnico-econo- 
mice și a proiectelor pentru obiec
tivele de investiții prevăzute a se 
începe în 1967.

în încheiere, aș vrea să subliniez 
că propunerile chibzuite făcute de 
participanții la dezbateri, care 
demonstrează inițiativa creatoare 
a colectivului nostru în acțiune, 
vor fi examinate cu grijă de con
ducerea combinatului și puse ne- 
întîrziat în aplicare. Exprim con
vingerea că chimiștii noștri, avînd 
o perspecțivă clară, sînt hotărîți să 
realizeze integral și în condiții su
perioare de eficiență economică 
și de calitate sarcinile ce le revin 
în

Noi ne 
investite 
eficiență 

o sar
de Con- 

al IX-lea al partidului 
recenta plenară a C.C. al 
O vom îndeplini prin intra- 
funcțiune la termen a noi-

cincinal.

Convorbire realizată de
Th. M1CLEA

„Elasticitatea are 
sens doar pînă la a- 
numite limite". Așa 
se exprimă revista lon
doneză „Economist"- 
si în această formulă 
se află un 
probare la 
celor state 
pene care, 
prie inițiativă, au în
ceput să îmbunătă
țească relațiile cu ță
rile socialiste 
Europa.

Acele limite 
buie definite, în 
cepțiunea lui 
nomist", de standar
dele Pactului Atlantic, 
pe care însă nimeni 
nu-1 ooate acuza că 
elasticitatea lui în 
domeniul destinderii 
ar lua proporții neli
niștitoare, 
diferite 
Europei 
se abat de la 
tocmai din cauză 
N.A.T.O. se identifică 
cu restricțiile și 
cu inițiativele.

Războiul rece s-a 
rimat în Europa și 
curînd în defavoarea 
N.A.T.O. decît în fa
voarea lui; totuși, 
este greu să vorbești 
de dispariția tensiunii 
cînd problemele fun
damentale nu au fost 
reglementate, cînd 
înarmările atlantice 
și cele ale Bonnului 
dezmint această re
clamă.

Consfătuirea de la 
București a Comitetu
lui Politic Consulta
tiv al statelor parti
cipante la Tratatul 
de la Varșovia a fă
cut propuneri con
crete. Ea a prezentat 
propunerea înlocui
rii grupărilor militar- 
politice antagoniste 
cu un sistem unitar 
de securitate, a că
rui fază inițială ar 
putea fi lichidarea 
organizațiilor militare 
ale Pactului Atlantic 
și ale Tratatului de 
la Varșovia.

Neținînd seama, de 
altfel, de criza care a 
cuprins N.A.T.O., și 
îndeosebi organizația 
militară atlantică, din 
care s-a retras Franța, 
conducătorii N.A.T.O. 
recomandă o compor- 

■ tare cu totul con
trară sugestiilor făcu
te de Consfătuirea 
de la București. Ei a- 
firrnă că dezintegra
rea acestui 
N.A.T.O., ar 
tui, chipurile, 
nințare, prin 
ția unor consecin
țe incalculabile. Ba, 
aparent, devin chiar 
un fel de partizani sui 
generis ai Tratatului 
de la Varșovia.

gest de a- 
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vest-euro- 
din pro-

din

tre-
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„Eco-

De fapt, 
state ale 
occidentale 

rigori 
că

nu
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mai
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ORAȘELE IN CINCINAL

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
august. In țară : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător, cu înnorări 
mai accentuate în Ardeal, Banat și 
nordul Moldovei, unde se vor sem
nala averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară, la începutul intervalului, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 20 si 30 grade, mai ridicate in 
sud-estu) tării, tn București : Vreme 
ușor instabilă, cu cer schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura in scă
dere ușoară la început, apoi în 
creștere.

® Industrializarea orașelor mici • Moscova

In anul 2000 • 65 milioane de „novoselii"

Orașul modern. Cum va 
arăta el în viitorul apro
piat ? Acestei probleme, 
îi consacră o mare atenție 
constructorii din Uniunea 
Sovietică.

Sînt, în U.R.S.S., peste 
5000 de orașe mici, cu o 
populație totală de 125 
milioane oameni. Peste 80 
la sută din această popu
lație 
care nu depășesc 20 000 
de 
rea 
acum o .
seamă a edililor. într-un 
articol intitulat „în apro
pierea magistralelor", 
„Pravda* a analizat pro
blema industrializării mi
cilor orașe, ca o sarcină 
izvorîtă din hotărîrile 
celui de-al XXIII-lea Con
gres al P.C.U.S.

Proiectele care se ela
borează în prezent pre
văd, ținînd seama de spe
cificul fiecărui orășel, 
construcția unor noi 
întreprinderi industriale, 
care vor atrage în pro
ducție un număr mare de 
locuitori. Astfel vor lua 
ființă 
textile, 
fabrici 
construcții de mașini etc. 
Este necesar, subliniază 
ziarul, să se proiecteze 
întreprinderi cu un număr 
nu prea mare de lucrători. 
Multe dintre acestea vor 
fabrica piese sau detalii 
pentru alte întreprinderi.

locuiește în orașe

locuitori. Dezvolta- 
acestora formează 

preocupare de

noi întreprinderi 
radioelectronice, 
de confecții, de

Astfel se va adînci spe
cializarea micilor uzine și 
fabrici, ca filiale ale unor 
întreprinderi mari.

Dezvoltarea orașelor 
mici — notează ziarul — 
va deschide mai larg 
drumul dezvoltării forțe
lor de producție ale țării, 
va reduce volumul trans
porturilor și va permite o 
folosire mai rațională a 
resurselor de materii pri
me.

La ultima expoziție, 
„Moscova în construcție", 
am avut prilejul să văd 
o lozincă ce pare că su
gerează o concepție ur
banistică fundamentală a 
arhitecților sovietici : „A 
construi, înseamnă a pre
vedea". Trebuie relevat 
că arhitecții Moscovei au 
elaborat planul general 
de dezvoltare a capitalei 
sovietice, cu o prognoză 
pină în anul 2000.

In actualul cincinal 
Moscova va continua să 
crească „în sus", ceea ce 
o demonstrează clădirile 
cu multe etaje, în con
strucție, ale „Institutului 
de proiectări", de pe noul 
bulevard Arbat, masi
vul hotel „Rossia" etc. O 
notă nouă la urbanistica 
Moscovei adaugă podul 
cu trei nivele, aflat și el 
în construcție, în apro
pierea gării Savelețkaia.

Orașul va continua să 
se lărgească cu noi car
tiere de locuit, care, prin

instituțiile și complexele 
lor de deservire publică, 
vor constitui în sine „mici 
orășele". Moscova a de
venit un mare șantier de 
experimentare, unde arhi- 
tecții, constructorii, lucră
torii din întreprinderile de 
materiale de construcție și 
prefabricate conlucrează 
pe scară largă în căuta
rea noului. Ca rezultat al 
unor schimbări radicale 
în metodele de construcții.

le de acces, acoperite, 
pentru a feri pe locuitori 
de zgomote și accidente.

„Una dintre particula
ritățile planului cu prog
noză pînă în anul 2000 
— spune arhitectul G. Fo
min, șeful Direcției de ar
hitectură a orașului — 
constă în înlăturarea 
unor concepții greșite 
ale teoriei și practicii 
construcțiilor din ultimii 
ani. Astfel, la Moscova 
a fost răspîndită teza 
potrivit căreia se inter
zicea construcția și re
construcția unor între
prinderi industriale, insti
tuții de știință și cul
tură. în prezent se e- 
laborează proiectele a 
peste 60 de zone indus-

CORESPONDENȚĂ 

DIN MOSCOVA

al trecerii în masă la sis
temul de montare inte
grală a clădirilor, pe șan
tierele din Moscova se 
construiesc anual 115 000 
pînă la 120 000 de apar
tamente, un mare număr 
de școli, policlinici, ma
gazine, instituții culturale.

Atenția edililor este a- 
trasă de raionul experi
mental din sud-vestul ca
pitalei, proiectat pentru 
50 000 de locuitori, 
constructorii supun 
belor diverse tipuri de a- 
partamente, complexe de 
deservire publică, mate
riale de construcție. Prin
tre altele, se experimen
tează un nou tip de șose-

Aici, 
pro-

triale ale Moscovei și- se 
desfășoară lucrările de 
proiectare pentru primele 
12 mari complexe indus
triale, care vor înlocui 400 
de întreprinderi mici".

Pe magistralele care 
pornesc din centru și 
pe bulevardul inelar Sa
dovaia, clădirile mai 
înalte alternează cu altele 
de 8—9 etaje. Proiectanții 
viitoarelor construcții a- 
rată că scumpirea supra
feței locuibile la clădirile 
înalte se compensează cu 
o reducere a cheltuielilor 
pentru instalați} comunale 
și comunicații.

O problemă mult discu
tată de constructorii din 
Moscova se referă la așa- 
numita „arhitectură de

Independent de ar
gumentele diploma
tice arbitrare, este un 
fapt neîndoielnic că 
diviziunea Europei a 
fost consfințită prin 
înființarea N.A.T.O. 
și transformarea’ unei 
părți a Germaniei în
tr-un arsenal antico
munist. Acest caracter 
al N.A.T.O. nu a 
modificat pînă 
prezent.

Dacă astfel se 
zintă situația, încotro 
duce tendința S.U.A., 
Angliei și R.F.G. de 
întărire a Pactului A- 
tlantic ?

Probabil că doar spre 
continuarea cursei 
înarmărilor. Din clipa 
în care, ca urmare a 

i unui ferment în mul
te ,capitale ale Euro
pei centrale, cercurile 
conducătoare ale 
N.A.T.O. au început 
să bolborosească des
pre rolul Pactului ca 
instrument al înțele
gerii politice, nu a 
fosl făcut nici un pas 
în această direcție. De 
aceea, 
de la 
simțit 
clare 
me

fost 
în

pre-

statele Pactului 
Varșovia s-au 
obligate să de- 
că atîta vre- 

cît din partea
N.A.T.O. va continua 
refuzul apropierii Eu
ropei de cerințele 
securității, nu poate 
fi vorba de slăbirea 
capacității de apă
rare.

Ori de cîte ori ad
versarii transformări
lor în Europa vopsesc 
N.A.T.O. în culori a- 
trăgătoare, temîn- 
du-se în același timp 
că nu vor reuși să-i 
convingă pe europeni, 
încearcă să-i sperie 
pretutindeni pe conti
nent cu pericolul 
destrămării Europei în 
cîteva duzini de state 
ce se ciocnesc reci
proc. Aceasta este o 
luptă cu umbra, o al
ternativă falsă.

într-adevăr, blocu
rile existente nu pot 
fi înlocuite cu ceva 
haotic. Dar nu despre 
aceasta este vorba. 
Statele socialiste pro
pun ca blocurile să 
fie înlocuite nu prin- 
tr-un ansamblu de 
anarhii, ci printr-un 
sistem organizat de 
securitate colectivă. 
Cu alte cuvinte, ele 
ar dori să transforme 
treptat cele două gru
pări antagoniste în
tr-un continent de 
state care să colabo
reze pe principiile co
existentei pașnice.

...Și mai complicate 
par a fi argumentele 
în favoarea menține
rii organizației mili
tare a N.A.T.O.

Este un lucru în
deobște cunoscut: 
cauza principală a 
crizei N.A.T.O. este 
aceea că el a servit 
timp prea îndelungat

la
și 

cu 
u-

prisos*. A fost o vreme, 
relatează arhitectul G. Fo
min, cînd arhitecții erau 
criticați pentru podoabe 
inutile și „pompă arhitec
turală", pentru atracția 
spre aspectul fațadei, în 
dauna cerințelor de ordin 
economic și de confort. în 
anii din urmă s-a făcut 
mult pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri. Totoda
tă, continuă interlocutorul, 
trebuie oferite arhitecților 
toate mijloacele de expri
mare artistică : „Este ca
zul să ne întoarcem 
arta monumentală 
dreptul ei de sinteză 
arhitectura, incluzînd
nele cheltuieli suplimen
tare în acest scop. După 
cum arată calculele, aces
te cheltuieli pot fi neîn
semnate în raport cu pre
țul general al construc
ției". Noile clădiri ridicate 
în cartierele Ceremușki 
sau stațiile de metro ale 
capitalei sovietice, intrate 
de curînd în funcțiune, 
îmbină utilul cu un stil 
simplu și modern.

Leningradul și-a trasat, 
de asemenea, magistrale
le viitoare. La Sovietul 
orășenesc a avut loc, de 
curînd, dezbaterea pla
nului de construcții pe o 
perioadă de 20—25 de 
ani. Orașul Revoluției din 
Octombrie se lărgește con
tinuu. Fondul său de 
locuințe atinge în prezent 
25,8 milioane de metri pă- 
trați. în anii puterii so
vietice s-au dat în folo
sință populației locuințe 
cu o suprafață de 17 mi
lioane de metri pătrați, 
ceea ce reprezintă mai 
mult decît s-a construit 
în acest oraș în 200 de 
ani de la fondarea lui. 
Planul general de dezvol
tare a orașului prevede o 
dublare a suprafeței lo
cuibile. întregul plan 
este orientat spre „ieși
rea" orașului Ia malurile 
Golfului Finic. Printre alte

poate 
priori- 
gene- 

asupra

si cu prea mult zel 
dominației americane 
asupra Europei occi
dentale, precum și 
consolidării puterii
Bonnului. Singura
șansă a stingerii foca
rului din Germania 
occidentală o 
da asigurarea 
tații securității 
ral-europene 
înarmărilor.

Este greu să nu sa 
arate că realizarea li
nei cotituri în relați
ile intereuropene estd 
o chestiune complica
tă și dificilă. însă ea 
trebuie abordată și 
trebuie făcut începu
tul în această direcție, 
în afara propunerilor 
de perspectivă, pe 
masa diplomatică a 
Europei se află, de a- 
semenea, proiectele 
unor înțelegeri parția
le sau inițierea unor 
discuții în cadrul li
nei conferințe gene- 
ral-europene consa
crate problemelor se
curității.

Nimeni nu se aș
teaptă ca grupările 
existente să fie dizol
vate de pe o zi pe 
alta. Totuși, împotri
virea zgomotoasă și 
tot mai iritată față de 
o astfel de alternati
vă ascunde în ea și o 
nepăsare neliniștitoa
re față de unele trans
formări mai modeste, 
treptate.

Nu încape îndoială 
că sistemul de secu
ritate colectivă este 
necesar Europei. Sta
tele socialiste, în an
samblu, cît și Polonia 
și alte state ale Trata
tului de la Varșovia, 
luate individual, 
făcut numeroase pla
nuri și sugestii, 
proșurile îndreptate 
împotriva încercărilor 
individuale 
nătățire a 
din Europa 
considerate 
răspuns satisfăcător a- 
tîta vreme cît N.A.T.O. 
își menține vechiul 
său curs.

Aceasta înseamnă, 
de faot, opunerea Pac
tului Atlantic cerințe
lor securității europe
ne, ceea ce nu consti
tuie un lucru revela
tor, ci confirmă fap
tul că conducătorii 
N.A.T.O. nu au pier
dut speranța că sta
rea de alarmă va face 
să se strîngă rînduri- 
le. Nu se știe dacă o 
astfel de atitudine va 
îndepărta N.A.T.O. de 
spectrul crizei 
turale care se 
cește. Se știe, 
schimb, că ea nu 
apropia Europa de 
rantiile durabile 
securității pe care 
caută, cu mici excep
ții, statele continentu
lui nostru*.
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Re-

de îmbu- 
relațiilor 

nu pot fi 
drept un

struc- 
adîn- 

în 
va 

ga- 
ale 
le

oraș cu o pro- 
maximă auto-

ca și la Mos- 
arhitecților

le, se prevede o mutare a 
întreprinderilor industria
le care au pătruns în zo
nele de locuit și o largă 
introducere a cuceririlor 
științei în producție, ast
fel încît Leningradul să 
devină un 
ducție de 
matizare.

Și aici,
cova, grija 
este îndreptată spre păs
trarea monumentelor, 
mărturii ale trecutului is
toric.

în anii cincinalului vor 
fi construite în Uniunea 
Sovietică locuințe noi cu 
o suprafață de aproxima
tiv 400 milioane de metri - 
pătrați. Viitorii cinci ani 
vor oferi locuitorilor țării 
65 milioane de aparta
mente, ceea ce înseamnă 
tot atîtea „novoselii" 
(serbare tradițională a 
mutării în locuință nouă).

Pe șantierele de con
strucții din țară ia avînt 
întrecerea pentru lucrări 
de calitate. Cine trece 
prin noul cartier al Mos
covei, acela 
struiește în 
remarca pe 
șantiere o 
cînd : Aici lucrează bri
gada de calitate a lui P. 
Avercenko. De cîțiva ani, 
brigada predă aparta
mentele cu garanție în ce 
privește calitatea. înainte 
de mutarea noilor locatari 
o comisie de cetățeni vi
zitează locuințele și veri
fică cu minuțiozitate lu
crările executate 
tiva a găsit un 
ecou în rîndurile 
structorilor sovietici 
dăm cetățenilor 
apartamente conforta
bile și bine lucrate" — 
este un cuvînt de ordine 
prezent pe multe șantiere 
de construcție ale cinci
nalului.

care se con- 
sud-vest, va 
unul dintre 

tăbliță Indi-

Iniția- 
larg 
con- 
„Să 

tării

Ambrozie MUNTEANU



VIETNAMUL DE SUD Nigeria - stat unitar SPANIA

TRUPELE INTERVENȚIONIȘTILOR 
IN CLEȘTELE DE FOC

sau federație ? Pictorul de Sola
Vizita parlamentarilor

AL PATRIOTILOR
7

SAIGON 15 (Agerpres). — Patrioții sud-vietnamezi con
tinuă să acționeze prin surprindere, făcînd tot mai dificilă 
desfășurarea operațiilor militare americane conform preve
derilor inițiale. Prima divizie de cavalerie aeriană, angajată 
în cadrul operației Colorado, a fost atacată de grupuri de 
patrioți în regiunea Ierbilor Înalte, în apropierea masivului 
muntos Chu Pong. Luată pe neașteptate, divizia americană 
n-a reușit decît să riposteze slab atacului lansat de patrioți. 
In ajutorul ei au fost trimise mai multe companii de întă
rire. Două din ele au căzut însă în alte ambuscade ale pa- 
trioților, care i-au atacat cu mortiere și arme automate 
mare calibru.

de

Duminică, forțele patriotice sud- 
vietnameze au continuat atacurile 
prin surprindere și hărțuielile pe 
întregul teritoriu al țării. Patrioții 
au atacat două posturi saigoneze 
în apropiere de Mo Duc, provo- 
cîndu-le pierderi în oameni și 
capturînd materiale de luptă.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă informează că Thien Hoa, 
directorul executiv al Institutului 
budist din Saigon, a dat publicită
ții un comunicat în care cere tu
turor budiștilor din Vietnamul de 
sud să boicoteze farsa electorală 
care va fi organizată luna viitoare 
de către Directoratul militar de la 
Saigon. în comunicat se cere in
stituirea unui guvern de tranziție 
care să organizeze alegerile.

15 
a 

înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze a trimis Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam un me
saj în care protestează energic îm
potriva noii dislocări de trupe a- 
mericane în Vietnamul de sud. în 
mesaj, transmite agenția V.N.A., se 
arată că de la începutul lunii iulie 
a.c., S.U.A. au dislocat în Vietna
mul de sud aproximativ 20 000 
de oameni care au făcut ca efecti
vul trupelor militare americane să 
atingă cifra de 290 000.

★
în portul Nha Trang din Viet

namul de sud a sosit un nou 
lot de militari sud-coreeni, com
pus din 2 000 de persoane.

HANOI 15 (Agerpres).— La 
august, Misiunea de legătură

LAGOS 15 
conducător al 
colonelul Gowon, își continuă efor
turile pentru a menține calmul și 
ordinea în țară. El a cerut printr-o 
ordonanță înalților funcționari gu
vernamentali și ofițerilor nige
rieni, care și-au abandonat postu
rile în urma evenimentelor din 
luna trecută, să le reocupe în cel 
mai scurt timp.

în acest timp, în cele patru pro
vincii ale țării continuă să aibă 
loc o activitate intensă a diferitelor 
grupări politice. Astfel, după trei 
zile de consultări cu guvernatorul 
interimar al provinciei occidentale, 
colonelul Adebayo, fostul prim- 
ministru al Nigeriei occidentale, 
Obafemi Awolowo, a fost ales în 
unanimitate ca șef al tribului Yo
rubas. Awolowo a fost eliberat din 
închisoare la 2 august, după insta
urarea la putere a It. col. Gowon. 
El fusese judecat și condamnat la 
zece ani închisoare în 1963, sub 
învinuirea de „complot împotriva 
guvernului federal". Observatorii 
politici consideră că el ar avea 
mari șanse să ajungă în fruntea 
guvernului civil promis de lt. col. 
Gowon.

Awolowo pare totuși să aibă o

(Agerpres). — Noul 
Nigeriei, locotenent

orientare opusă forțelor care 
inițiat recenta lovitură de stat 
Nigeria. Se știe că la baza con
flictului a stat divergența de pă
reri dintre diferitele grupări po
litice și etnice în legătură cu vii
toarea formă constituțională a Ni
geriei : stat unitar sau federație. 
Organizatorii loviturii de stat, care 
se bucură de mare popularitate în 
rîndul clasei feudale. din. această 
țară, se opun creării unui stat uni
tar, așa cum a propus generalul 
Ironsi, și cer, dimpotrivă, o „auto
nomie perfectă a provinciilor lor“. 
Awolowo, dimpotrivă, se pronunță 
pentru un stat unificat și_în acest 
sens a declarat recent: 
constați că multe dintre notabilită
țile Nigeriei se arată favorabile 
dezmembrării țării, fapt care ar- 
avea consecințe dezastruoase".

au 
din

„E trist să

Rezultatele unor

eliberat sub cauțiune
MADRID 15 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției U.P.I., 
pictorul spaniol Vasquez de Sola, 
colaborator al ziarului „L’Huma- 
nite", a fost eliberat sub cauțiune 
de autoritățile spaniole. De Sola 
fusese arestat la sfîrșitul lunii iu
lie, în orașul spaniol Șueta, unde 
se afla la odihnă. După cum 
știe, de Sola locuiește de 
mulți ani în Franța.

Agenția citată menționează 
deși a fost eliberat, de Sola
mează deocamdată să locuiască în 
sudul Spaniei, sub supravegherea 
poliției, pînă la judecarea proce
sului ce i s-a intentat, proces ce 
urmează să aibă loc în octombrie 
n.c.

se 
mai

că, 
ur-

români în U. R. S. S.
specialBAKU 15. — Trimisul

Agerpres Florea Țuiu transmite: 
După cele trei zile petrecute în 
Crimeea, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Gh. Necula, 
vicepreședinte al M.A.N., conti- 
nuîndu-și vizita în U.R.S.S., a so
sit luni la Baku, capitala R.S.S.

Azerbaidjene. La aeroport, delega
ția a fost întîmpinată de Mamed 
Dadaș-Zade, președintele Sovietu
lui Suprem al Republicii, de depu- 
tați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ai Sovietului Suprem al 
R.S.S. Azerbaidjene, de miniștri și 
de alte persoane oficiale.

Delegația de partid
și guvernamentală rămână

la Brazzaville

Atacuri piraterești ale aviației americane
HANOI 15 (Agerpres). — Misiu

nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze a adresat Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
în Vietnam un mesaj în care con
damnă atacurile aeriene săvîrșite 
de avioane americane asupra loca
lităților Nhat Tan și Phu Ha de 
la periferia orașului Hanoi, precum 
și bombardarea unui baraj de pe 
Fluviul Roșu.

într-un alt mesaj se protestea
ză împotriva bombardării și mi
tralierii periferiilor orașului Hai- 
fong, precum și a regiunilor indus
triale din provinciile Vinh Linh, 
Thanh Hoa, Ninh Binh, Lang Son, 
Nam Ha, Thai Binh, Yen Bai.

sondaje în R.F.G

Din cauza grevei personalului de întreținere a autobuzelor din Dublin, ca
pitala Irlandei, sînt folosite camioanele militare pentru transportul populației

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 
Delegația de partid și guverna
mentală română condusă de Vasile 
Vlad. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., invitată de Mișcarea Națio
nală a Revoluției să participe la 
festivitățile organizate cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Congo, 
a sosit la Brazzaville.

Delegația a fost primită de 
Alphonse Massemba-Debat, preșe
dintele republicii și secretar gene
ral al Mișcării Naționale a Revolu
ției, partid de guvernămînt. Cu a- 
cest prilej, conducătorul delegației

române a adresat președintelui 
Alphonse Massemba-Debat un salut 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și a transmis un mesaj de 
felicitare, cu ocazia Zilei naționa
le a Republicii Congo, din parte:

. tovarășului Chivu Stoica, preșe- 
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Intre 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale române și pre
ședintele Alphonse Massemba-De
bat a avut loc o convorbire priete
nească.

Agenția V.N;A. anunță că la 14 
august unitățile de artilerie antiae
riană ale Armatei populare vietna
meze au doborît două dintre avioa
nele americane care au întreprins 
în cursul zilei raiduri deasupra 
împrejurimilor orașului Hanoi. în 
aceeași zi, forțele armate vietna
meze au mai doborît alte două 
avioane americane deasupra pro
vinciilor Phu Tho și Nghe An.

Agenția V.N.A. precizează că a- 
viația americană a bombardat în 
provincia Phu Tho un spital și un 
cartier cu o populație densă din 
orașul Viet Tri.

*

SAIGON 15 (Agerpres). — Avioa
nele americane continuă să bom
bardeze satele sud-vietnâmeze, pre-

textînd că prin aceasta urmăresc 
distrugerea partizanilor care s-ar 
afla acolo. După ce numai cu 
cîteva zile în urmă au fost mitra- 
liați locuitorii unui sat din regiunea 
platourilor înalte, cînd 15 persoane, 
în majoritate copii, âu fost ucise 
iar peste 90 rănite, alte două a- 
vioane americane au bombardat 
sîmbătă un cătun situat la 18 km 
de Dong Ha, în partea de sud a 
zonei demilitarizate. După cum 
menționează 
patru civili 
grav răniți.

La Saigon 
a treia oară 
elicopter american a deschis 
greșeală" focul asupra satului sud- 
vietnamez Xuan IToa, aflat în zona 
demilitarizată, omorînd cinci ci
vili și rănind alți 15.

agențiile de 
au fost uciși

presă, 
iar 35

s-a aflat că 
într-o săptămînă un

„din

pentru

BONN 15 (Agerpres). — în urma 
mai multor sondaje efectuate în 
rîndurile opiniei publice vest-ger- 
mane, 47 la sută dintre persoanele 
interogate s-au pronunțat în fa
voarea Partidului social-democrat, 
actualmente în opoziție, și numai 
42 la sută în favoarea Uniunii 
creștin democrate și Uniunii creș
tin sociale.

Comentînd aceste rezultate, a- 
genția France Presse subliniază 
că ele demonstrează că popu
laritatea Uniunii creștin demo
crate, al cărei președinte este can
celarul Erhard, este în scădere. De 
altfel, la șase săptămîni de la son
dajele amintite, U.C.D. nu mai în
trunește decît 33 la sută din sufra
giile exprimate de opinia publică.

55

atino-americană

DIFICULTĂȚILE SHAPE
Comentariul agenției U. P. I.

BRUXELLES 15 (Agerpres).— In
tr-o declarație a Consiliului Mon
dial al Păcii se arată că interven
ția forțelor armate terestre ale 
S.U.A. în zona demilitarizată din 
Vietnam provoacă o profundă și 
justificată îngrijorare în întreaga 
omenire. „Masarea unor puternice 
unități ale armatei agresoare la 
■frontiera R.D. Vietnam, concentra
rea de forte militare aeriene și 

.maritime ale S.U.A. în zona gol
fului Tonkin, intensificarea inuma
nelor atacuri aeriene împotriva te
ritoriului R. D. Vietnam, bombar
darea regulată a Laosului, invazia 
militară săvîrșită pe teritoriul Cam- 
bodgiei sînt mărturii directe ale 
faptului că S.U.A. se pregătesc să 
extindă și mai mult războiul" — se 
spune în declarație.

Consiliul Mondial al Păcii chea
mă la o luptă activă în vederea 
încetării acțiunilor militare din 
Vietnam, pentru retragerea trupelor 
americane de pe teritoriul acestei 
țări și pentru respectarea strictă 
a acordurilor de Ia Geneva.

La Chicago au 
monstrațli împotriva segregației rasiale, 
cerînd drepturi civile pentru populația 
do culoare. Cu prilejul unora din a- 
ceste demonstrații s-au produs ciocniri 
între demonstranți și grupuri de huligani 
rasiști. Numeroase persoane au fost ră
nite. In fotografie : aspect din timpul 
unei demonstrații păzite de polițiști.

AgerpresTelefoto U.P.I.

BOGOTA 15 (Agerpres). — în 
capitala Columbiei a început așa- 
numita „mică conferință la nivel 
înalt" latino-americană, - la care 
participă președinții Columbiei, Ve- 
nezuelei și Republicii Chile și re
prezentanți ai președinților Perului 
și Ecuadorului.

Una din preocupările participan- 
ților la conferință este de a asigura 
regimurile lor față de eventuali-

Intensificarea acțiunilorI

e
După cum s-a anun

țat, alegerile preziden
țiale care au avut loc 
la 7 august în Maud- 
tania, și ale căror re
zultate oficiale au fost 
publicate în ziarul de 
duminică, au dai cîștig 
candidatului Partidului 
poporului. Actualul 
președinte, MoktarOuld- 
Daddah, a obținut 86 
la sută din voturile ex
primate. El a primit un 
nou mandat preziden
țial pe o perioadă de 
5 ani. „Sper, a decla
rat președintele după 
publicarea rezultatelor 
alegerilor, ca, împreună 
cu concetățeni;,mei, să 
realizăm programul fi
xat de partid, adică 
dezvoltarea economică 
și socială a Maurila- 
niei”.

Pînă la proclamarea 
independențe,, ia 28 
noiembrie 1960, această 
țară, cu un teritoriu de 
1 085 000 kmp — cît 
Franța, Spania și Por
tugalia la un loc — 
dar cu o populație de 
numai I 050 000 de lo
cuitori, era cunoscută 
ca un vast deșert de 
nisip și de piatră în li
mitele Saharei occiden
tale. Numai în sudul ță
rii deșertul era între
rupt de valea fertilă a 
Senegalului. Acolo se 
cultivă arborii 
gump, care furnizează 
gumă arabică, numită 
așa întrucîf multă vre
me comerțul cu gumă 
se afla exclusiv în mîi- 
nile comercianților a- 
rabi. înainte de procla
marea independenței, 
nici măcar capitala nu 
se afla pe teritoriul ță
rii. Centrul administra
tiv al Mourifamei se 
afla la Saint-Louis, în 
Senegal.

de

In 1963 a fost adop
tat și pus în practică 
un plan de dezvoltare 
economică și socială 
pe o perioadă de 4 
ani. Planul urmărește 
redresarea financiară a 
țării, punerea bazelor 
unei industrii proprii, 
amenajarea căilor de 
comunicație rutieră, a 
porturilor, a aerodro
murilor, a aducfiunilor . cheiurile, 
de apă, sporirea can
tității de energie elec
trică etc.

După 1960, în evo
luția generală a țării 
s-au înregistrat progre
se. Capitala a fost , sta
bilită la Nouakchott, 
localitate situată la li
ziera deșe-tuiui și care 
numără astăzi 12 000 de 
locuitori.

Principalele produse 
ale Mauritaniei sînt și 
acum cele agricole și 
anume curmalele, po
rumbul, grîul, legume
le. Curmalul ocupă un 
loc important în eco
nomie, fiind strîns le
gat de climat și loca
lizat în masivele mun
toase. în Mauritania e- 
xistă peste 600 000 de 
curmali productivi. O- 
cupația de bază a trei 
pătrimi din populație 
este creșterea vitelor. 
Totodată, au început 
să fie valorificate ma
rile resurse minera
le ale țării. Printre 
acestea, zăcămintele și 
minele de fier 
în masivul 
ITodill, de-a 
frontierei cu 
spaniolă, joacă 
important. De 
au fost puse în exploa
tare zăcămintele de cu
pru de la Akjoujt, lo
calitate situată la 200 
km nord-est de capi-

un rol mereu 
în viafa poii- 
coniinentului,

situate 
Kedia 

lungul 
Sahara 
un rol 
curînd

fala țării. „Punerea în 
valoare a acestui zăcă- 
mînf, a declarat minis
trul economiei Emilia- 
ne Kena, este un eve
niment deosebit de 
important pentru țara 
noastră, întrutît permi- 

' te crearea unei indus
trii într-o regiune con
sacrată pînă acum peș
telui. Au fost exf-nse 

au fost con
struite o a doua insta
lație frigorifică de mare 
capacitate, un atelier 
de reparare a navelor 
și alte, instalații adec
vate.

Jucînd 
crescînd 
tică a
Mauritania s-a pronun
țat pentru destinderea 
internațională, pentru 
lichidarea definitivă și 
completă a colonialis
mului, pentru relații 
prietenești cu toate |ă- 

" rile, acordînd o mare 
însemnătate Organiza
ției Unității Africane. 
Mauritania s-a retras, 
anul trecut, din Orga
nizația comună afri
cană și malgașă
țO.C.A.M.), în momen
tul în care aceasta a 
consimțit să primească 
în rîndurile salo Re
publica Congo, condu
să pe atunci de 
Chombe.

Mauritania se pro
nunță pentru colabora
rea economică cu toate 
țările lumii, dar, potri
vit declarației preșe
dintelui ei, Ould Dad- 
dah, „cele mai serioa
se probleme economi
ce ale țării ne vom 
strădui, să le rezolvăm 
singuri”.

C. BENGA

BOGOTA 15 (Agerpres). — Po
trivit știrilor sosite din Bogota, o- 
perațiunile militare ale trupelor de 
guerilă din departamentele. Tplj,-. 
ma și Huila s-au intensificat în 
ultimele săptămîni Comandantul 
celei de-a șasea brigăzi,a...forțelpr. 
militare . guvernamentale, Alfonso 
Velasquez, a recunoscut- că armg-' 
ta guvernamentală nu. a putțit. 
face față ofensivei forțelor de' 
partizani din departamentele amin
tite. Cu toată împotrivirea trupe
lor guvernamentale, nu a putut fi 
împiedicată joncțiunea detașamen
telor de partizani diri localitățile 
Pato și Guayabero. Velasquez a 
adăugat că întreaga populație r.u-, 
rală acordă sprijin partizanilor.

tatea unor lovituri de stat militare, 
atît de frecvente în America La
tină. Din această preocupare derivă 
problema atitudinii față de regimu
rile militare instaurate deja în di
ferite țări, mai ales în Argentina, 
problemă care urmează să fie 
dezbătută la conferință. Unele din
tre țările participante preconizează 
o politică de nerecunoaștere a re
gimurilor militare. Este însă impro- 

• babil ca dezbaterile să definească o 
poziție comună în această proble- 

" mă, avînd în vedere că,' în preajma 
conferinței, Columbia, participantă 
și țară gazdă a reuniunii, a recu
noscut guvernul militar al genera- 

■ lulur Ongania din Argentina, ceea
ce, după părerea agenției France 
Presse; „limitează de pe acum im
portanța acestei întîlniri".

Așa sțînd lucrurile, unii. obser- 
’ vatori consideră că,. centrul de 

greutate al discuțiilor dintre parti- 
.. ..cipanți.se va deplasa ,în problemele 

economice. Este vorba, mai precis, 
de proiectele de integrare economi- 

’Că'în-America Latină și rolul ce 
ar urma să li se atribuie Statelor 
Unite în cadrul acestei integrări. 
Cu prilejul acestei dezbateri vor fi 
abordate și problemele Alianței 
pentru progres, pe care țările Ame- 
ricii Latine o consideră, după cum 
subliniază agenția France Presse, 
„o organizație cu totul ineficace și 
un instrument politic în mîinile gu
vernului american".

PARIS 15 (Agerpres). — Proble
ma transferării comandamentelor 
militare ale N.A.T.O., ridicată de 
retragerea Franței din organisme
le integrate ale Alianței atlantice, 
întîmpină serioase dificultăți, re
levă într-un comentariu agenția 
U.P.I.

Referindu-se la recenta vizită 
întreprinsă în Belgia de generalul 
ameriopn Lemnitzer, comandantul 
suprem al forțelor N.A.T.O. din 
Europa, agenția menționează că, 
după cite se pare, acesta nu a fost 
deloc entuziasmat de condițiile pe 
care localitatea Chievres-Casteau 
le poate oferi instalării SHAPE 
(cartierul general al forțelor aliate 
din Europa), considerînd că este 
prea izolată.

în ceea ce privește eventuala 
transferare a cartierului general

Acte provocatoare
/ ale S.U.A. împotriva

R. P. Chineze
PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că la 14 
august o navă americană a pătruns 
în două rînduri în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze, la est de Pingtan 
și Huangoi (provincia Fuțzian). în 
cursul aceleiași zile, spațiul aerian 
al R. P. Chineze a fost violat de 
un avion american, care a efectuat 
zboruri deasupra insulei Hainan, 
din provincia Guandun.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să protes
teze în legătură cu aceste noi pro
vocări ale S.U.A.

KS SOFIA. Agenția B.T.A. anunță că, la invitația gu- 
““ vernului francez, Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, , va . face o vizită 
oficială în Franța în octombrie a.c. Invitația a fost fă
cută de ministrul de externe francez, Couve de Mur- 
ville, cu prilejul vizitei făcute în'aprilfe în R. P. Bulga
ria. ...
S3 DAMASC. In regiunea lacului Tiberiada, la fron- 
888 tiera dintre Siria și Izrăel.'au avut loc luni noi in
cidente. După cum informează postul de radio Da
masc, ciocnirile au fost provocate de o vedefă militară 
izraeliană care, apropiindu-s'e de malul sirian, a des
chis focul. A avut loc o scurtă luptă aeriană între a- 
vioane ăparținînd celor două 'țări?" Ostilitățile au înce
tat în urma- intervenției Comisiei O.N.U. pentru supra
vegherea armistițiului în Palestina.

NEW YORK. Nava spațială „Lunar Orbiter”, lan- 
” sată miercurea trecută, s-a plasat duminică pe o 
orbită în jurul'Lunii. Este pentru prima dată cînd o 
navă cosmică americană este plasată cu succes pe o 
orbită lunară. Dacă nu vor interveni accidente, prime
le fotografii luate de „Lunar Orbiter” vor fi recepțio
nate pe Pămînt joi.

Hg BAGDAD. Consiliul de Miniștri al Irakului a hotă- 
rît eliberarea ultimului grup de deținuți civili, 

arestați după încercarea de lovitură de stat condusă 
de generalul Aref Abdul Razzak, la 30'iunie.

■?3! SOFIA. Agenția B.T.A. informează că președintele
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Todor 

Jivkov, l-a primit luni pe ministrul industriei electro
nice al U.RiS.S., A. I. Șokin. ta întrevedere a fost de 
față și Stanko Todorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri'al R. P. Bulgaria.

fflS DELHI. Cu prilejul împlinirii a 19 ani de la pro- 
clamarea independenței Indiei, președintele Radha- 

kfishnan a rostit duminică o cuvîntare radiodifuzată, în 
care s-a referit la unele probleme ale politicii interne

N.A.T.O. din Europa
se

al forțelor 
centrală pe teritoriul R.F.G., 
menționează că nu a putut fi luată 
încă vreo hotărîre. Așadar, pro
blema transferării comandamente
lor militare ale N.A.T.O. de pe te
ritoriul Franței, prevăzută a avea 
loc pînă la 1 aprilie 1967, este de
parte de a fi rezolvată.

A
-u

și externe a țării. El a subliniat că guvernul depune 
eforturi în vederea rezolvării problemei alimentare. Pe 
plan extern. India se pronunță pentru întărirea păcii, 

■ în favoarea unor relații de prietenie cu toate popoa
rele și pentru stabilirea de relații de bună vecinătate.

gjS HELSINKI. In capitala Finlandei se desfășoară lu- 
crările celei de-a 52-a conferințe a Asociației de 

drept internațional, la care participă și o delegație/a 
Asociației d° drept international și relații internațio
nale din Republica Socialistă România (A.D.I.R.I.), con
dusă de prof. Mihail Ghelmegeanu. Comitetul executiv 
a votat în unanimitate admiterea A.D.I.R.I. ca secție a 
Asociației de drept internațional.

EH KIEV. Luni s-a deschis cel de-al 13-lea Congres in- 
ternațional de avicultura, la care participă peste 

2 000 de specialiști din 49 de țări. Din România parti
cipă o delegație condusă de Petre Bădulescu, director 
în Departamentul Gostat.

MADRID. Poliția franchistă a operat numeroase a- 
restări în rîndurile muncitorilor din orașul spaniol 

Eibar care au participat la 11 august la o demonstra
ție ce a avut loc în această localitate. Demonstrația a 
fost organizată în sprijinul revendicărilor cu privire la 
îmbunătățirea situației materiale a muncitorilor spa
nioli.

GR MOSCOVA. La invitația Comisiei U.R.S.S. pentru 
problemele UNESCO, Renă Maheu, directorul 

general al UNESCO, a sosit luni la Moscova.

|3| ROMA. Circulația auto între numeroase localități 
“ ale Italiei a fost întreruptă duminică în urma gre
vei de 48 de ore, declarată de 40 000 de lucrători care 
deservesc autobuzele particulare ce efectuează trans
portul între marile orașe și centrele lipsite de cale fe
rată. După cum s-a mai anunțat, greviștii, sprijiniți de 
cele trei mari centrale sindicale italiene, C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L., revendică încheierea unor noi contrac
te colective de muncă și îmbunătățirea salarizării.

nat siderurgic Kremikovțî, din 
apropierea Sofiei — cel mai 
mare obiectiv al actualului 
cincinal al Bulgariei — au în
scris pe agenda realizărilor un 
succes remarcabil prin darea în 
funcțiune a secției de converti
zoare pentru fabricarea oțelului 
— prima de acest fel în țară. 
Secția este dotată cu trei con
vertizoare utilate modern, a cite 
o sută tone fiecare.

Sub privirile pline de bucurie 
ale cîtorva sute de constructori și 
oțelari, la cel dintîi convertizor 
s-a elaborat prima șarjă de o- 
țel, care a și primit certificatul 
de calitate : la cel de-al doilea 
convertizor se fac ultimele lu
crări pentru a fi dat în exploa
tare. iar ultimul este în plină 
construcție. Angajamentul con
structorilor este de a da întrea
ga secție în exploatare în cin
stea celui de-al nouălea congres 
al partidului.

Referindu-se la productivita
tea înaltă a acestor 
conducătorul secției, inginerul 
Kamen Dragov, mi-a făcut ur
mătoarea comparație : pînă a- 
cum. în cuptoarele Martin de la 
noi o șarjă de oțel se elabora 
în 5—6 ore : în 
durata elaborării 
este de numai 60 de 
Cînd vor produce 
trei convertizoare — a ținut să 
precizeze inginerul Dragov — în 
24 de ore ele vor produce circa 
4 800 tone de oțel, adică tot atît 
cît a fost producția anuală a 
unui atelier metalurgic din lo
calitatea Pernik înainte de eli
berarea țării.

Potrivit proiectelor, producția 
anuală a secției urmează să fie 
de 1 135 000 tone de oțel. Pentru 
viitorii ani se prevede extinde
rea producției în acest combi
nat. încît să se ajungă în anv1 
1970 la. o producție de oțel (P 
patru ori mai mare decît aceec 
obținută în 1965. în scopul în
cheierii ciclului metalurgic, aci 
la Kremikovțî sînt în construc
ție secții pentru fabricarea de 
tablă, țevi și alte profile.

instalații.

convertizoare 
unei șarje 

minute, 
toate cele
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