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îrt cursul zilei de joi, la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român au continuat convor
birile între delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., și delegația Partidului 
Comunist din Spania, condusă de tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania.

Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie.

Cele două delegații au stabilit să se dea publici
tății un comunicat în legătură cu vizita delegației 
Partidului Comunist din Spania în Republica So
cialistă România. (Agerpres)

Ieri a început în Capitala COMUNICAT
CONSFĂTUIREA PE TARĂ

A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚUL SOCIALIST

In timpul lucrărilor consfătuiri! (Foto : M. Andreescu)în sala Palatului Marii Adunări Naționale au început joi lucrările Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din comerțul .socialist, convocată de C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România.La lucrări iau parte peste 800 de delegați și invitați — lucrători din magazine, din unități de alimentație publică și hoteluri, merceologi și alți specialiști, cadre de conducere din diferite întreprinderi și organizații comerciale de stat și cooperatiste, reprezentanți ai ministerelor și ai unor întreprinderi producătoare de bunuri de consum.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, cadre de conducere și specialiști din economie.Participanții la lucrările Consfătuirii au întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodna- raș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu. Stefan Voit.ec, Maxim Berghianu, Petre Blajovici, Janos Fazekas, Va- sile Vi leu, Manea Mănescu.Cuvintul de deschidere a fost rostit de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus :A intrat în practica partidului nostru de a se consulta cu un cerc larg de specialiști și alți oameni ai muncii in toate problemele construcției socialiste. O astfel de consultare reprezintă și consfătuirea noastră, al cărei obiectiv este să treacă în revistă realizările obținute in domeniul comerțului și, valorificînd experiența pozitivă acumulată, scoțînd la iveală neajunsurile ce trebuie înlăturate, să prilejuiască un cuprinzător schimb de păreri asupra multiplelor probleme economice și organizatorice ale comerțului. socialist.Prezența la această consfătuire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat constituie un semn al atenției și prețuirii de care se bucură munca devotată a lucrătorilor din comerț, contribuția lor valoroasă la dezvoltarea economiei noastre socialiste.Continua îmbunătățire a circulației mărfurilor reprezintă un important capitol al politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului. De buna activitate a lucrătorilor din unitățile de comerț, hoteliere, din alimentația publică, din organele comerciale locale, din cooperația de consum depinde în- tr-o însemnată măsură satisfacerea cit mai deplină, în condiții cit mai civilizate, a cerințelor oamenilor muncii, corespunzător cu posibilitățile sporite ale economiei naționale, cu gradul tot mai înalt de

cultură și de exigență a celor ce muncesc.Vă urăm, dragi tovarăși, ca dezbaterile .consfătuirii să fie' rodnice, pătrunse de un înalt spirit de răspundere, bogate în învățăminte, sugestii și propuneri practice menite să asigure perfecționarea și modernizarea activității comerciale, cit și a altor forme de deservire a populației, să sporească eficiența, mobilitatea și operativitatea lor. Consfătuirea noastră va demonstra astfel încă o dată hotărîrea sutelor de mii de lucrători din comerț și cooperație de a-și aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea însuflețitorului program de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România declar deschise lucrările Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist.

Delegații au ales apoi secretariatul și comisia de redactare a proiectului de chemare a Consfătuirii către toți lucrătorii din comerțul socialist și a aprobat programul desfășurării lucrărilor.Tovarășul Janos Fazekas, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea privind „Dezvoltarea comerțului socialist și sarcinile ce-i revin din documen

tele Congresului al IX-lea al P.C.R".în continuare, lucrările s-au desfășurat pe următoarele secții : fondul de marfă și relațiile dintre industrie și comerț ; planificarea circulației mărfurilor, finanțarea și creditarea comerțului ; organizarea și baza tehnico-materială a comerțului ; alimentația publică și activitatea hotelieră ; pregătirea, specializarea și educarea cadrelor.Lucrările consfătuirii continuă (Agerpres)
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DEZVOLTAREA COMERȚULUI SOCIALIST SI 
SARCINILE CE I REVIN DIN DOCUMENTELE 
CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R. 
expunere prezentată de tovarășul Janos Fazekas
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răm, pentru cititorul intere
sat, concluziile mai largi și 
de-o semnificație mai adîn- 
că pe care le vizează abor
darea unui astfel de subiect.

8

I
I
I
I
8
I
§
I
I
I
8

e cîmpurile îm- 
blinzils și do
mesticite de 
plugurile trac
toarelor, pe te
rasele și coline- 
ondulate, lingă 
oasă a Colen-

tinei, femei și bărbați de 
toate vîrstele ciocănesc pă- 
mîntul cu atenție ca niște 
căutători de giuvaere ; îl a- 
ranjează în straturi drepte, 
geometrice, întinse ca niște 
tipsii uriașe soarelui și-l aco
păr decorativ cu păduri mi
niaturale de răsaduri, ca 
niște valuri verzi care înain
tează pînă sub zidurile noi
lor blocuri bucureștene. Sînt 
răsadurile care au luat locul 
succesiv altor plante îngri
jite sub sticlă, hrănite pînă 
la saturate cu soare și cu 
seva pămîntului și care au 
inundat de mult piețele 
noastre : spanacul, ceapa 
verde, salata. Lucrul e mic, 
delicat și migălos, ca orice 
trudă de giuvaergiu, trecută 
prin pipăitul și mintea omu
lui și pu|ini dintre sutele de 
mii de bucureșteni care se 
aprovizionează zilnic din 
piefe știu că aceste comori 
vegetale vin și de la Dobro- 
ești: Prin decorarea coope
rativei agricole de produc
ție Dobroești la recentul 
Congres al cooperativelor a- 
gricole de producție cu „Or
dinul Muncii" clasa I aceas
tă adevărată uzină vegetală 
din marginea Capitalei țîș- 
nește din anonimat, impu- 
nîndu-se atenției publice. 
Prin ce anume, prin ce mij
loace și datorită căror me
rite excepționale au ajuns 
dobroeștenii la acest loc de 
onoare ? Este ceea ce am 
dori să lămurim prin repor
tajul de iafă, incluzînd, spe

„Pîrghiile 
principale11

Vom începe prin a da 
cuvînful tovarășului Marin 
Mihai, președintele coopera
tivei, rugîndu-l să ne facă 
un scurt istoric :

— Am pornit în 1958 de

operativei). Anul trecut, în 
"65, am avut 1 044 ha, tot 
terenul, dintre care 150 ha 
irigate urmînd, pe „linia iri
gațiilor”, să ajungem la 300 
ha absolut necesare, dintre 
care 170 vor fi destinate le- 
gumiculturii și restul plante
lor furajere. Noi avem însă 
sectoare de bază... sau (se 
corectează el scrupulos, din- 
tr-o dorinfă cît mai exactă 
de precizie) unul de bază, 
legumicultura, urmat de 
zootehnie și de cultura 
mare a cîmpului. De la bun

Al. Ivan GHILIA

la 28 de familii, cu 29 de 
ha. în 1959 aveam 142 ha 
dintre care 30 irigate și 200 
bra)e de muncă. (Președin
tele se exprimă concis, e- 
nergic, mai mult în cifre, 
considerînd că cifrele și da
tele vorbesc de la sine și-n 
toată expunerea se simte o 
sistematizare precisă, rațio
namentele și logica unei 
min(i active, familiarizate 
pînă în amănunt cu lot me
canismul vieții interne a co-

început, datorită tradiției 
satului, ca să zic așa, deter
minată istoric și economic 
de existenta marii aglome
rări urbane din vecinătate, 
ne-arn axat tortele în cele 
două direcții : legumele și 
laptele, din care cu legu
mele am reușit mai bine. 
S-a început cu 23 ha în 1959 
și s-a ajuns în prezent la 
150 ha. De la 300 m p de 
răsadnije, la 26 000 m p. 
Prin asigurarea suprafeței

corespunzătoare de răsad
nițe, obținem, față de alte 
unită(i și față de producția 
obișnuită, un decalaj de 
10—15 zile, cu un efect 
considerabil la valorificare.

— Deci, care ar fi, din 
experiența cooperativei dv., 
pîrghiile principale pentru 
mărirea producției legumi
cole la hectar și obfinerea 
celei mai mari eficienfe e- 
conomice ?

— Suprafafa răsadnițelor 
direct proporjionată cu în
treaga suprafață destinată 
cultivării legumelor. Asta ar 
fi prima. Irigarea în el doi
lea rînd. Noi prin irigare 
am obfinut 40 000 kg legu
me în medie la hectar. A- 
vînd răsadnițe și pămînfuri 
special pregătite cu îngră
șăminte și irigate științific, 
obținem culturi succesive 
sau alternative și eșalonăm 
întreaga producție.

— Ce înfelege)i prin eșa
lonare ?

— Să cultivăm, în cursul 
unui an, mai multe legume 
pe același teren. Avantajele 
sînt multiple. Se asigură ca, 
de pe același teren, să se 
scoată mai multe recolte. Alt 
sistem combătut acum la noi: 
în loc să producem pe bri
gadă 30—40 de sortimente, 
cum a fost pînă în ’62, pro
ducem 8—10, ceea ce face 
ca oamenii să capete mai 
multă cunoaștere. Rezulta
tele. In '62, la o produefie 
medie de 15 400 kg la ha 
pe o suprafață de 117 ha, 
un venit de 2 345 000 lei. 
în 1965 ajungem la o pro
ducție de 20 770 kg la 
hectar, cu un venit de 
5 125 000. Deci o creștere de(Continuare în pag. a V-a)

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, între 9 și 15 aprilie 1966 a vizitat Republica Socialistă România o delegație a Partidului Comunist din Spania, formată din tovarășii Santiago Carrillo, secretar general al partidului, Francisco Gutierrez și Ramon Mendesona, membri ai Comitetului Executiv al P.C. din Spania, Juan Vazquez, membru al C.C. al P.C. din Spania.în timpul șederii în Republica Socialistă România, membrii delegației spaniole au vizitat orașul București, precum și orașul și regiunea Cluj. Oaspeții spanioli au vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție, instituții culturale și științifice, s-au întâlnit cu muncitori, țărani, intelectuali, membri ai corpului didactic și studenți, conducători ai Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și reprezentanți ai organelor locale de partid, luînd cunoștință cu acest prilej de realizările obținute de poporul român în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Pretutindeni delegația Partidului Comunist din Spania s-a bucurat de o caldă primire prietenească, cordială, expresie a profundelor sentimente frățești de solidaritate internaționalistă pe care poporul român le nutrește față de poporul spaniol și partidul său comunist.In timpul vizitei, delegația P.C. din Spania a avut convorbiri cu delegația Partidului Comunist Român. La convorbiri, din partea română au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, membrii al Comitetului Executiv, al Prezidiului permanent și secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Manea Mănescu, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Andrei Păcuraru, membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R.Cele două delegații au făcut un larg schimb de păreri în probleme intcresînd ambele partide. Cu acest prilej s-a manifestat unitatea de vederi între P.C.R. și P. C. din Spania în prohlcmc.Ie fundamentale ale vieții internaționale contemporane, ale mișcării comuniste și muncitorești.Delegația spaniolă a înfățișat lupta clasei muncitoare, țărănimii, studenților și intelectualilor spanioli împotriva dictaturii fran- chiste, preocupările și eforturile P.C. din Spania pentru unirea tuturor forțelor progresiste și anti- franchiste în lupta pentru instaurarea unui regim de libertăți politice care să acorde poporului posibilitatea de a-și hotărî soarta pe calea democratică.în spiritul strînsei prietenii frățești dintre cele două partide, delegația română a reafirmat sprijinul deplin și solidaritatea internaționalistă a P.C.R., a poporului român cu lupta eroică și neînfricată desfășurată de-a lungul anilor, în ciuda prigoanei și persecuțiilor de tot felul, de către P.C. din Spania, pentru libertate, democrație, progres social, pentru o Spanie liberă, independentă și prosperă. Delegația P.C.R. și-a exprimat satisfacția profundă pentru succesele dobîn- dite de comuniștii spanioli, de clasa muncitoare și de toate forțele progresiste și democratice și adresează P.C. din Spania urări de noi victorii în lupta consacrată slujirii intereselor vitale ale poporului spaniol.Delegația Partidului Comunist Român a înfățișat oaspeților reali

zările obținute de poporul român în domeniile economiei, științei și culturii și preocupările actuale ale P.C.R., activitatea desfășurată în prezent de oamenii muncii din Republica Socialistă România pentru infăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-iea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste.în timpul vizitei prin țară, delegația spaniolă a avut prilejul să constate marile progrese obținute de poporul român în industrie, a- gricultură cît și in domeniul culturii, progrese care constituie o dovadă strălucită a superiorității socialismului. Delegația P.C. din Spania a constatat unitatea poporului, marea popularitate și prestigiul de care se bucură Partidul Comunist Român în rindul maselor.în cadrul convorbirilor, delegația spaniolă și-a exprimat profunda solidaritate cu activitatea de construire a socialismului ce se desfășoară în România și care constituie itn sprijin prețios pentru lupta oamenilor muncii spanioli, a tuturor popoarelor din țările capitaliste.Reprezentanții celor două partide au relevat faptul că în zilele noastre forțe uriașe se ridică pretutindeni Ia lupta tot mai hotărită împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență națională, democrație și progres social. Cercurile agresive ale imperialismului, dornice să-și mențină sau să-și recîștige vechile lor privilegii, se opun acestui proces, se amestecă în treburile interne ale popoarelor, organizează comploturi, recurg la intervenții armate și represiuni colonialiste, periclitând pacea mondială.Condamnînd cu hotărîre agresiunea imperialistă a S.U.A. în Vietnam, cele două partide își exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez pentru libertatea și independența patriei sale, cer încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam, respectarea acordurilor de la Geneva, a dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără vreun amestec din afară.Cele două părți subliniază că o cerință esențială a colaborării internaționale și menținerii păcii o constituie respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî și alege singur, corespunzător voinței și intereselor sale, calea dezvoltării politice, economice și sociale, respectarea principiilor suveranității si independentei naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor popoare.

De asemenea, a avut Ioc un schimb de păreri în problemele privind securitatea europeană. Delegațiile celor două partide au fost unanime in aprecierea că sînt necesare eforturi îndreptate spre înlăturarea divizării Europei în blocuri militare, recunoașterea existenței celor două state germane ca și alte măsuri de natură să contribuie la întărirea păcii și a- firmării coexistenței pașnice în Europa și în întreaga lume.Ambele părți consideră că în condițiile actuale o însemnătate vitală pentru soarta omenirii o are întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, mobilizarea tuturor forțelor înaintate ale societății contemporane, care acționind unite sint capabile să zădărnicească acțiunile agresive ale imperialismului, să asigure progresul și pacea in lume.Părțile consideră deopotrivă că o importanță hotărîtoare pentru realizarea și întărirea unității mișcării comuniste mondiale pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist o are respectarea normelor de bază ale relațiilor dintre partidele frățești, a principiilor egalității în drepturi și independenței fiecărui partid, a neamestecului în treburile interne, discutarea de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spirit de stimă și respect reciproc, a problemelor de interes comun.Apreciind că sînt necesare eforturi permanente pentru restabilirea unității mișcării comuniste șl muncitorești internaționale, P.C.R. și P.C. din Spania își exprimă ho- tărirea de a-și aduce contribuția la întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste mondiale.Cele două partide își reafirmă convingerea că interesele și țelurile comune ce unesc partidele comuniste sînt mai puternice decît deosebirile de vederi și că dificultățile apărute în mișcarea comunistă pot fi învinse prin eforturile stăruitoare, pline de răspundere și răbdare ale tuturor partidelor.Vizita in Republica Socialistă România a delegației Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al partidului, convorbirile care au avut loc au constituit un prilej de cunoaștere mai profundă a preocupărilor și activității celor două partide, au contribuit la dezvoltarea continuă a relațiilor frățești dintre cele două partide in interesul popoarelor român și spaniol, al cauzei socialismului, democrației și păcii.
SpectacolJoi seara a avut loc în sala C.C.S. din Capitală un spectacol de gală prezentat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul vizitei delegației Partidului Comunist din Spania, în frunte cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania.La spectacol au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Florian Dănălache, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Manea Mănescu, membri ai C.C. al P.C.R., conducători de organizații obștești și in-

de galăstltuții centrale, oameni de cultură, activiști de partid.La sosirea în sală, oaspeții spanioli și conducătorii de partid au fost salutați călduros de asistență.Spectacolul, susținut de corul, orchestra și colectivul de dansuri al Ansamblului C.C.S., corul „Madrigal", sextetul vocal „Viers de bucurie", de soliști vocali și balerini ai Teatrului de Operă și Balet s-a bucurat de succes.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea oaspeților. (Agerpres)
0 CONTRIBUȚIE SPORITA A CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE EÂ CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Rolul și sarcinile sporite ale cercetării științifice în construcția de mașini decurg nemijlocit din importanța pe care o prezintă această ramură pentru înzestrarea tehnică a întregii economii naționale.înființat în urmă cu zece ani, Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini (I.C.T.C.M.) a realizat o serie de lucrări a căror aplicare industrială a contribuit la progrese tehnice și tehnologice. Pentru a cita cîteva rezultate, amintim elaborarea în fază de laborator a unor fonte speciale, cu caracteristici tehnice superioare, necesare tipurilor noi de mașini-unelte; studii privind tehnologia călirii prin încălzire cu ajutorul curenților de înaltă frecvență, utilizată cu bune rezultate la suprafețele supuse u- nei uzuri excesive ; înlocuirea unor materiale din import folosite în procesele de tratamente termice cu materiale indigene ; proiectarea u- nor aparate pentru controlul automat al execuției pieselor de mare precizie ; cercetările privind introducerea și extinderea tehnologiei de grup și a tipizării unor elemente cu largă întrebuințare.Trebuie să arătăm că în activitatea colectivului nostru există însă

o serie de carențe, generate de însăși felul cum este organizată munca de cercetare la nivelul ramurii. Ar fi de examinat, de pildă, dacă existența unui institut de cercetări, axat mai mult pe problemele tehnologiei, poate — și, mai ales, va putea — răspunde complexității problemelor pe care le ridică un a- semenea sector vast și atît de important cum este construcția de mașini. De altfel, chiar și în privința îndrumării activității acestui institut au existat unele neajunsuri.Ne referim, în primul rînd, la orientarea generală în fixarea etapelor și a tematicii de lucru. Modul în care a fost orientată munca institutului prin sarcinile stabilite de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a făcut ca adeseori cercetarea propriu-zisă să fie înlocuită de o activitate mai ales de proiectare. Nu există încă o perspectivă proprie a institutului, suficient de clar conturată, cristalizată — în majoritatea cazurilor tematica de lucru fiind stabilită pe măsură ce se ivesc cereri concrete ale întreprinderilor beneficiare. în felul acesta, în activitatea institutului apar tendințe de diminuare a rolului pe care trebuie să-1

îndeplinească față de producție, de factor promotor al progresului tehnico-științific. în timp ce circa 70 la sută din totalul lucrărilor prevăzute au un caracter constructiv de studii și proiectări, cercetările menite să netezească drumul promovării noilor cuceriri științifice au o pondere de numai 30 la sută. Există situații cînd se comandă institutului lucrări a căror oportunitate nu este justificată, ca. de pildă, sarcina de a se studia... tipizarea cleștilor de sudură.Metodologia de avizare în consiliile tehnico-științifice ale ministerului, ca și modul de trecere de la o fază de cercetare la alta, creează citeodată dificultăți în finalizarea muncii de cercetare. De exemplu, tema privind asimilarea inelelor de filat pentru mașini textile, a cărei avizare a durat cîteva luni, nu poate fi totuși trecută în faza semi- industrială deoarece de aproape un
Ing. Vasile TUDOR 
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pentru construcția de mașini(Continuare în pag. a III-a)
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PAGINA 2 SCiNTEIA

DEZVOLTAREA COMERȚULUI SOCIALIST Șl SARCINILE CE-I REVIN
DIN DOCUMENTELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R.

EXPUNERE PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL JĂNOS FAZEKAS
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist își desfășoară lucrările sub semnul entuziasmului și hotărîrii cu care întregul nostru popor muncitor a pornit la îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal — etapă superioară. în procesul desăvîrșirii construcției socialiste — la traducerea în viață a istoricelor hotă- rîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Făcînd bilanțul realizărilor din anii șesenalului și stabilind liniile directoare ale progresului continuu al economiei naționale, căile înfloririi multilaterale a României Socialiste, Congresul al IX-lea a fixat clar locul și rolul comerțului în mersul nostru înainte, a- cordînd o atenție deosebită dezvoltării și perfecționării lui.Ca rezultat al aplicării consecvente a politicii economice a partidului nostru și al eforturilor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în anii șesenalului a continuat în ritm susținut industrializarea țării, a crescut gradul de valorificare a resurselor naturale, agricultura socialistă a dobîndit succese pe drumul folosirii mai intensive a posibilităților de care dispune, s-a asigurat dezvoltarea proporțională, echilibrată și mereu ascendentă a întregii economii.Realizările obținute în acești ani au creat o bază trainică succeselor viitoare. Noul plan cincinal, a- doptat de Congres, deschide perspective și mai luminoase pe calea înfloririi patriei, a progresului material și spiritual, a bunăstării și fericirii întregului popor.în condițiile avîntului general al economiei, ale SDoririi producției industriale de 2,25 ori și a producției agricole cu 13 la sută, venitul național în 1965 a fost de 1,7 ori mai mare decît în 1959, ceea ce a creat posibilități pentru creșterea veniturilor bănești ale populației de la orașe și sate. Pe a- ceastă bază, desfacerile» de mărfuri prin comerțul socialist au fost în 1965 de aproape 2 ori mai mari ca în 1959, realizîndu-se un ritm mediu anual de creștere de peste 11 la sută.Vorbitorul a arătat apoi că în 1965 nivelul vînzărilor, față de anul 1959, a crescut la pîine. făină și produse făinoase cu 58 la sută, la carne și produse de carne cu 19 la sută, ulei comestibil cu 75,2 la sută, pește proaspăt și conservat cu 124 la sută, lapte cu 123 la sută, zahăr cu 34 la sută, conserve de legume cu 169,4 la sută, țesături și confecții din bumbac cu 24 la sută, țesături și confecții de lînă și mătase cu 41 la sută, încălțăminte din piele cu 64,8 la sută, aparate de radio cu 64 la sută, televizoare de 10 ori, trigidere de peste 23 de ori, mașini de spălat rufe de peste 3,6 ori, mobilă de peste 2,6 ori.Datorită schimbărilor structurale intervenite în viața social-e- conomică a satelor noastre, în urma cooperativizării agriculturii, însemnate creșteri s-au înregistrat și la vînzările în mediul rural. A- ceasta se reflectă în ponderea cheltuielilor bănești pentru cumpărări de mărfuri prin comerțul socialist, care a atins peste 80 la sută din totalul cheltuielilor făcute de țărănime, față de 66 la sută în 1959.în continuare vorbitorul a subliniat eforturile pe care le depune industria noastră pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor și îmbogățirea sortimentelor.în anii șesenalului s-au produs însemnate schimbări calitative în baza tehnico-materială a comerțului socialist. Au fost luate măsuri complexe pentru extinderea, îmbunătățirea și modernizarea rețelei comerciale. S-au construit și dat in funcțiune peste 5 000 magazine și unități de alimentație publică. precum și noi depozite. Au fost modernizate centrele comerciale ale unor orașe ca : Suceava, Iași, Bacău. Galați, Ploiești, Baia Mare și altele și s-au dat în funcțiune magazine moderne în toate cartierele nou construite în țară, în numeroase localități din mediul rural s-au ridicat complexe comerciale și magazine universale noi O largă extindere a cunoscut-o dotarea unităților comerciale cu utilaj și mobilier modern.în expunere se subliniază că datorită eforturilor susținute și perseverente pe care lucrătorii din comerț le-au făcut pe linia creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor de transport și a celor administrativ-gospodă- rești, au fost reduse sistematic cheltuielile de circulație, îndepli- nindu-se sarcinile trasate de Congresul partidului, ceea ce a contribuit în mod hotărîtor la întărirea și ridicarea rentabilității activității comerciale.Dezvoltarea în ritm susținut a industrializării socialiste și continua ridicare a producției agriculturii noastre ne permit ca în perioada planului de 5 ani să asigurăm pentru aprovizionarea populației un important fond de mărfuri.După ce a subliniat că volumul desfacerilor de mărfuri va crește pînă în anul 1970 cu 50—55 la sută vorbitorul a arătat că în 1970 nivelul vînzărilor față de 1965 va crește la pîine și făină cu 40,2 Ia sută, carne și produse din carne cu 63,2 la sută, ulei cu 74,7 la sută, lapte cu 54,5 la sută, brînzeturi cu 73,9 la sută, zahăr și produse zaharoase cu 53,7 

la sută, conserve de legume cu 89,8 la sută, țesături de bumbac cu 42,4 la sută, țesături de lînă cu 43,6 la sută, tricotaje cu 91,1 la sută, confecții cu 70,2 la sută, încălțăminte cu 44,4 Ia sută, aparate de radio cu 68 lă sută, televizoare cu 88,4 la sută, frigidere cu 87,4 la sută, mașini de spălat rufe cu 77,9 la sută, mobilă cu 67,3 la sută.Așa cum se sublinia în raportul prezentat la Congresul al IX-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român, „volumul sporit de mărfuri ce vor fi desfăcute pe piață cere îmbunătățirea activității organelor de conducere a comerțului, a tuturor organizațiilor comerciale".în lumina acestei indicații — a spus vorbitorul — este necesar să ne oprim asupra problemelor mai importante, pentru ca pe baza învățămintelor ce se desprind să putem perfecționa și ridica nivelul și eficiența comerțului.Asigurarea fondului de marfă, atît cantitativ, cît și calitativ constituie sarcina principală în acest domeniu, ceea ce impune, pe lingă îmbunătățirea în continuare a activității comerciale, o atentă urmărire și cunoaștere a cererii de mărfuri a populației în toate regiunile și localitățile țării și influențarea pozitivă — pe această bază — a producției.Trebuie spus că în activitatea comerțului nostru, atît la Ministerul Comerțului Interior și Centro- coop, cît și la organele locale dăinuie de mulți ani neajunsuri în organizarea studierii și cunoașterii cererii de consum a populației.Studierea științifică a cererii de consum și reflectarea ei cît mai justă în comenzile date industriei reprezintă nu numai o sarcină economică de excepțională importanță ce revine comerțului, dar în egală măsură exprimă și o mare răspundere politică. în funcție de volumul acestor cereri, industria dezvoltă capacități de producție, construiește noi unități, stabilește proporții între diferitele sale subra- muri care produc mărfuri pentru consumul populației.Este deci absolut necesar ca organele comerciale să îmbunătățească substanțial formele de organizare și metodele de studiere sistematică a cererii de mărfuri, acțiune la care să fie antrenați toți lucrătorii de la centru și pînă la magazine Studiul consumului trebuie să se facă pe baza cunoașterii îndeaproape a evoluției veniturilor bănești ale populației și a modificărilor ce intervin în structura acestora. Fondul de marfă trebuie astfel stabilit încît el să satisfacă cererile tuturor categoriilor de cumpărători.în același timp, în activitatea de studiere a cererii populației trebuie să-și spună cuvîntul și furnizorii de bunuri de consum. Industria nu poate și nu trebuie să se limiteze numai la primirea și examinarea comenzilor prezentate de comerț, ci este datoare să facă cercetări proprii și să cunoască tendințele în structura cererii de mărfuri a populației, pentru a putea veni în mod operativ în întîm- pinarea comerțului.O aprovizionare ritmică și în- tr-un sortiment variat necesită formarea unor stocuri de marfă în rețeaua comercială. Una din lipsurile ce s-au manifestat în această privință a fost aceea că o serie de organizații comerciale au evitat . constituirea stocurilor de mărfuri, chiar cînd măsura era impusă de necesitatea bunei aprovizionări a populației.Pe de altă parte, volumul actual al stocurilor din comerț arată dă, îndeosebi la produsele nealimentare, sînt necesare măsuri mai eficace, pentru ca cea mai mare parte a mărfurilor să se găsească în magazine și nu în depozite.Consumatorii își manifestă cu justificată îndreptățire nedumerirea față de felul cum sînt aprovizionate unele unități comerciale. Se întîmplă ca un obiect care îl găsești astăzi în magazine să nu-1 poți procura și în următoarele zile, deoarece între timp stocul a fost epuizat, iar reîmprospătarea lui nu s-a făcut la timp.Vorbitorul a arătat în continuare că, deși în trimestrul I al acestui an Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop au realizat importante depășiri la planul de desfacere, totuși s-au menținut încă unele goluri în desfacere. De pildă, a lipsit încălțămintea din unele magazine, deși în depozitele cu ridicata erau în stoc 2 milioane perechi ; de asemenea s-a făcut simțită lipsa ciorapilor pentru femei și a altor produse, datorită aprecierii greșite a necesarului de către M.C.I.De ce Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop și direcțiile comerciale ale sfaturilor populare regionale nu intervin cu mai multă hotărîre pentru a pune capăt subaprecierii de care dau dovadă responsabilii de unități atunci cînd trec cu vederea aprovizionarea magazinelor cu unele obiecte care, deși au o mai mică greutate în planul valoric, totuși sînt mult solicitate de populație ca, de pildă, 

încălțăminte ușoară, o serie de articole mărunte de folosință curentă — perii, șervețele etc — mărfuri de uz larg la sate — lanțuri, sîrmă, topoare, fierăstraie, foarfeci de vie și altele 7Subliniind că este o lege obligatorie a activității unui comerț modern, bine organizat, ca structura fondului de marfă să corespundă cerințelor de sezon, îndeosebi la produsele industriei ușoare, vorbitorul a arătat că nu întotdeauna, este respectată această cerință. De asemenea s-a referit la unele lipsuri în ce privește aprovizionarea cu legume și fructe a unor raioane deficitare la aceste produse, precum și la faptul că magazinele de specialitate nu sînt continuu aprovizionate cu piesele de schimb necesare obiectelor de folosință îndelungată.Pentru înlăturarea lipsurilor — se arată în expunere — este absolut necesar să fie întreprinse măsuri hotărîte la toate verigile, spre a ridica răspunderea lucrătorilor comerciali în stabilirea comenzilor și în satisfacerea cerințelor de consum ale populației, concomitent cu instituirea unui control în'muncă.De asemenea va trebui ca în viitor să se acorde o mai mare atenție așezării și repartizării fondului de marfă pe teritoriu, pe sisteme comerciale și întreprinderi ; să se țină seama de tradițiile locale de consum ale populației de la orașe și sate și să existe o grijă mai mare pentru justa dimensionare a stocurilor din comerț și corelarea lor cu volumul de desfaceri al magazinelor.în strînsă legătură cu aceste sarcini, organele comerciale trebuie să se preocupe îndeaproape și cu formarea stocurilor de iarnă la produsele alimentare.Formarea și repartizarea stocurilor în comerț va trebui să fie sprijinită mai mult și prin îmbunătățirile ce trebuie aduse sistemului de finanțare și creditare practicat în acest domeniu.O problemă de cea mai mare importanță pentru activitatea comercială o constituie îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și comerț, stabilirea unor forme de legătură simple, directe și operative, care să permită adaptarea neîntîrziată la modificările care au loc în structura consumului.Pornind de la primatul producției, ca factor determinant în procesul reproducției socialiste lărgite, nu trebuie totuși neglijat rolul ce revine consumului, ca scop final al producției. Din acest punct de vedere, consumul nu poate și nu trebuie conceput ca un proces pasiv, ca o consecință automată a producției, ci ca un factor activ, care, la rîndul său, exercită o influență stimulatoare asupra producției.Locul precumpănitor pe care îl dețin mărfurile în creșterea nivelului de trai se poate aprecia și din faptul că peste 80 la sută din cheltuielile bănești ale populației se efectuează prin comerțul socialist. Aceasta subliniază și mai mult importanța pe care trebuie să o a- cordăm relațiilor dintre producție și consum și, în cadrul acestora, raporturilor dintre industrie și comerț.Faptele arată însă că Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop au încă slabe legături cu ministerele furnizoare, ceea ce nu poate să nu aibă efecte negative asupra întreprinderilor din subordine, care și ele, la rîndul lor, sînt încă departe de a avea relații strînse cu întreprinderile furnizoare. O serie de întreprinderi, direcții comerciale regionale și direcții generale din Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop obișnuiesc încă să pună multe din propriile lipsuri pe seama așa-ziselor „condiții o- biective". în loc să ia atitudine hotărîtă contra neajunsurilor care se manifestă în activitatea ce o desfășoară, ele au tendința să observe mai curînd lipsurile și greșelile altor organe.Experiența a dovedit că aplicarea sistemului contractelor economice, ca formă principală de legătură dintre industrie și comerț, este corespunzătoare ; prin contracte comerțul are posibilitatea de a influența direct producția. în ultimii ani, s-au adus o serie de îmbunătățiri sistemului de contractare, în sensul restrîngerii numărului de produse repartizate centralizat și al creșterii inițiativei locale, precum și în privința perioadelor de încheiere a contractelor, în funcție de sezonalitatea și natura produselor. Aceste îmbunătățiri s-au reflectat pozitiv în aprovizionarea cu mărfuri a populației.Cu toate acestea, unul din neajunsurile mari care se răsfrînge negativ asupra activității comerțului și care nu a fost combătut la timp de către Ministerul Comerțului Interior și de Centrocoop, îl constituie încă slaba disciplină contractuală. Organizațiile comerciale știu încă prea puțin să mî- nuiască contractul, ca instrument economic cu ajutorul căruia să influențeze și să determine ritmul livrărilor, sortimentul și calitatea, factori care condiționează buna a- provizionare a rețelei comerciale. Ministerele producătoare trebuie să se preocupe și ele cu toată răspunderea de această problemă, să imprime întreprinderilor furnizoare cea mai mare grijă și atenție față de executarea ritmică a livrărilor și respectarea riguroasă a tuturor prevederilor contractuale.Un pas înainte pe linia întăririi relațiilor contractuale dintre in

dustrie și comerț ar însemna organizarea încheierii contractelor economice înainte de definitivarea planurilor anuale de stat. îh aceste condiții, s-ar crea posibilitatea corelării mai eficiente a planului întreprinderilor industriale cu rezultatele contractărilor de mărfuri, s-ar putea lua. din timp măsuri suplimentare pentru completarea resurselor de materii prime și auxiliare, de utilaje și materiale necesare producției,, .spre a fi satisfăcute la nivelul cerințelor cantitățile de mărfuri contractate, în sortimentul și la termenele stabilite de domun acord.Măsurile hotărîte de partid ca planul cincinal să fie defalcat și aprobat pe ani, la nivelul ministerelor, regiunilor și întreprinderilor, ■ creează condiții deosebit de fava?, rabile pentru îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și comerț, pentru încheierea din timp a contractelor. Totodată, aceasta permite mai buna repartizare, a fondului’ de marfă, în raport cu dezvoltarea social-ecohomică a regiunilor, raioanelor, orașelor și satelor și creează” efectiv premisele corelării locale a prevederilor planului de desfacere, adică practic devine posibilă elaborarea pe regiuni a balanței de venituri , și cheltuieli ale populației, corespunzător căreia să se fundamenteze necesarul fondului de marfă. îri noile condiții va putea fi elaborat și pe plan local, în perspectiva a cinci ani, programul dezvoltării și - modernizării rețelei de desfacere cu. amănuntul și cu.ridicata. - ■O sarcină, economică centrală a industriei și a comerțului este aceea de a se preocupa în continuare cu toată atenția de diversificarea sortimentelor și ridicarea calității produselor. Vor trebui aduse îmbunătățiri sistemului actual de omologare a produselor noi. Organele comerciale, în strînsă legătură cu cele ale industriei, trebuie să vegheze ca o dată cu introducerea noilor sortimente să nu dispară din consum acele mărfuri care sînt solicitate de cumpărători.O serie de lucrători din comerț, care participă la contractări, nu sînt informați din vreme asupra sortimentelor noi de mărfuri oferite de industrie, din cauza primirii cu întîrziere a cataloagelor și a colecțiilor de mostre. Aceasta le micșorează posibilitatea de a efectua o analiză mai aprofundată și de a consulta un cerc mai larg de specialiști și cumpărători asupra modelelor prezentate.Pentru întărirea controlului a- supra calității mărfurilor, întreprinderile cu ridicata și cele cu amănuntul vor trebui să se ocupe mai îndeaproape de dotarea depozitelor cu aparatură de măsură și Control, să manifeste o exigență sporită la preluarea mărfu- rildr, punînd o barieră de netrecut în Calea produselor necorespunzătoare. Totodată, întreprinderile producătoare, cărora le revine răspunderea principală pentru calitatea produselor, trebuie să întărească controlul tehnic de calitate.La lărgirea sortimentelor de mărfuri, un aport substanțial îl pot aduce industria locală și cooperația meșteșugărească.Ridicarea continuă a bunăstării poporului cere să acordăm o a- tenție tet mai- mare extinderi^ și diversificării prestațiilor de..servicii, care reprezintă un important domeniu' de activitate economică. Volumul mereu sporit de produse industriale de uz gospodăresc și de folosință îndelungată impune o dezvoltare corespunzătoare a numărului de ateliere de întreținere și reparații' a acestor bunuri. Este necesar să se dezvolte în primul rînd acele servicii la care se semnalează cele mai mari ră- mîneri în urmă cum sînt: atelierele de reparație a mobilei, articolelor electrotehnice, tapițeriei, spălătoriile chimice etc.în mod deosebit va trebui să ne ocupăm de extinderea și perfecționarea rețelei de deservire la sate. Cooperația de consum a reușit ca în sute de comune să asigure o bună deservire a populației, organizînd unități de croitorie, reparații încălțăminte, mobilă, frizerii, coafură, care sînt mult apreciate de țărani. Aceste rezultate bune trebuie să fie generalizate de Centrocoop, elaborînd, conform indicațiilor date de conducerea partidului, un program pentru întreaga perioadă a cincinalului privind extinderea și completarea rețelei, astfel ca în fiecare comună să avem unități de prestație de care are nevoie populația.După cum cunoașteți, pe baza Hotăririi C.C. al P C.R. și a guvernului s-a încredințat uniunilor cooperatiste agricole răspunderea contractării și comercializării producției de legume și fructe. în acest scop, a luat ființă în cadrul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție Departamentul pentru Valorificarea Legumelor și Fructelor, organ care are unități teritoriale și magazine în toate regiunile și raioanele țării. Se cere din partea acestui departament să depună maximum de eforturi pentru a asigura în cele mai bune condiții aprovizionarea populației, realizarea sarcinilor de export și ridicarea nivelului comerțului cu legume și fructe din piețe și magazine.Creșterea eficienței economice a activității comerciale este strîns legată de viteza de circulație a mărfurilor, de necesitatea ca drumul de la producător la consumator să fie cît mai scurt și mai rapid, iar perioada de timp cît pro

dusele se află în sfera circulației mărfurilor să fie cît mai redusă. Este necesar să fie extinsă metoda livrărilor directe de la întreprinderi la magazine.Pentru a exercita o influență actjvă, asupra furnizorilor în producția de mărfuri specifică consumului sătesc, cooperația de consum va trebui să participe, alături de comerțul’de stat, la contractarea tuturor mărfurilor pe care le vinde prin rețeaua sa.O atenție specială va trebui să se acorde ambalării mărfurilor. Amț>alajpl are un rol esențial atît în păstrarea calității produselor, cît și în asigurarea unui comerț civilizat; fiind uri element funcțional, de bază, "ăl desfășurării circulației mărfurilor..Considerăm că Ministerul Industriei Chimice, care este principalul furnizor de materiale de ambalaj, nu a depus toate eforturile pentru a face față în mai mare măsură cererilor comerțului și ale industriei.în continuare Vorbitorul s-a referit la necesitatea gospodăririi și folosirii raționale a ambalajelor recuperabile, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor de circulație și economisirea de materiale deficitareIntroducerea în comerț a noilor forme și metode de vînzare, bazate pe Contactul direct al cumpărătorului cu marfa și pe posibilitatea nemijlocită a acestuia de.a-și alege produsele dorite, trebure să permită o folosire mai rațională a spațiilor de vînzare, o creștere substanțială’ a volumului de mărfuri pe aceeași suprafață, un nivel de deservire ridicat și îndeosebi o importantă economie de timp atît. pentru cumpărători cît și pentru vjnzători.Modernizarea comerțului trebuie să se realizeze în condițiile asigurării rentabilității. Acțiunile de modernizare a magazinelor, precum și deschiderea de noi unități comerciale trebuie deci precedate de un calcul economic privind e- ficiența investițiilor și reducerea cheltuielilor de circulație.Scopul modernizării unui magazin nu trebuie să fie decorarea sa costisitoare, ci acela de a asigura desfacerea rapidă și civilizată a mărfurilor într-un cadru plăcut.în momentul de față cumpărătorii pierd încă mult din timpul lor liber pentru* căutarea mărfurilor, ceea ce dovedește că în domeniul organizării rețelei comerciale, sub aspectul densității, amplasării, vadului și al profilului există serioase deficiențe.Un roi important în activitatea comercială revine întreprinderilor cu ridicata, care organizează circuitul mărfurilor de la producție la magazine, asigură formarea sortimentului comercial la produsele livrate de fabrici în partizi mari, depozitează cea mai mare parte a producției sezoniere. Este necesar să se facă propuneri pentru îmbunătățirea formei actuale de organizare a comerțului cu ridicata. De asemenea, organizațiile comerciale cu ridicata și cele cu amănuntul trebuie să aibă o răspundere solidară și să fie cointeresate în mod egal în realizarea planului de vînzări.O pondere orescîndă în activita- . tea comercială o deține rețeaua de alimentație publică și hotelie- "Tă, căreia, pe măsura creșterii nivelului de trai' al populației și a dezvoltării turismului, îi revine un rol tot mai mare în satisfacerea cerințelor de consum, de recreere și de odihnă a' oamenilor muncii.Este util să se examineze actuala structură a unităților de alimentație publică, pentru a se verifica în ce măsură profilul rețelei satisface cerințele populației, ale tuturor categoriilor de consumatori din diferite regiuni și localități. Trebuie promovate acele tipuri de unități, care sînt cei mai mult solicitate și deci cele mai rentabile — și în această direcție să fie îndreptate și investițiile pentru construirea și modernizarea rețelei.Totodată, este necesară elaborarea unui regulament al alimentației . publice, diferențiat pe tipuri Și categorii de unități, restaurante, bodegi, bufete, pensiuni etc., Care să ducă la lărgirea atribuțiilor și inițiativei șefilor de unități, să ridice răspunderea lor în organizarea activității.Expunerea s-a referit apoi la problemele legate de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comerțului. La sfîrșitul anului 1965, suprafața rețelei comerciale cu amănuntul a fost cu 25 la sută mai mare decît în 1960.în domeniul investițiilor, în fața comerțului stau o serie de sarcini, care trebuie tratate cu cea mai mare atenție și rezolvate în modul cel mai corespunzător, pentru a asigura folosirea cu maximă eficiență a fondurilor alocate.în numeroase orașe și sate rețeaua de desfacere cu amănuntul este insuficientă. Acest deficit a fost accentuat și prin efectuarea, în cadrul acțiunilor de sistematizare, a unui număr mare de demolări de unități, adeseori fără să fi fost analizate cu cea mai mare atenție de către toți factorii interesați. în viitor, respectîndu-se indicațiile date de conducerea partidului, demolările care privesc magazinele vor trebui făcute numai cp avizul prealabil al direcției comerciale din regiunea respectivă, pentru fiecare magazin în parte. Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop au obligația să urmărească cu cea mai mare strictețe 

să nu se micșoreze capacitatea rețelei comerciale datorită demolărilor.Examinarea rețelei de desfacere arată că există încă un număr redus de magazine universale și mari magazine specializate în centrele cu populație mai densă, ceea ce face să se producă aglomerări, mai ales la mărfurile de cerere curentă. Nu se acordă încă atenția necesară menținerii stabilității profilului magazinelor, adeseori avizîn- du-se schimbări cu prea multă u- șurință. Sînt cazuri cînd în 2—3 ani profilul unor unități a fost schimbat de mai multe ori, chel- tuindu-se inutil fonduri.Caracteristic pentru marea majoritate a magazinelor nou construite este aspectul lor atrăgător, în care spațiile largi și just dimensionate se armonizează cu mobilierul modern și cu produsele frumos prezentate. Din păcate, însă, nu toate magazinele nou construite au această înfățișare. Unele organe de resort au acceptat proiecte pentru magazine noi care nu sînt prevăzute cu depozite de mînă sau au depozite pe spații foarte restrînse. Se cere în mod imperios ca noile magazine să aibă depozite de mînă, iar cele alimentare să fie înzestrate cu instalații de frig.Este necesar ca în viitor calculele de eficiență economică a investițiilor pentru noile magazine să se bazeze pe analize economice mai ample, în care să nu fie scăpate asemenea aspecte de mare importanță pentru ridicarea nivelului activității comerciale.în perioada 1966—1970 este prevăzut să se construiască o suprafață comercială totală utilă de peste 600 mii mp. Pentru dezvoltarea rețelei, în strînsă legătură cu creșterea sarcinilor de desfacere, este necesar ca Ministerul Comerțului Interior și Uniunea centrală a cooperativelor de consum. în colaborare cu comitetele executive ale sfaturilor populare, să definitiveze din timp documentațiile tehnico- economice, acordînd o atenție deosebită amplasării și profilului noilor unități din localitățile în care există rămîneri în urmă, precum și încadrării lor în ansamblul arhitectural.în acțiunea de modernizare, dotare și lărgire a rețelei, organizațiile comerciale vor trebui să folosească pe scară mai largă creditele bancare pe termen scurt.în armonizarea fondului de marfă cu cererile de consum un rol dintre cele mai importante îl îndeplinesc depozitele cu ridicata, în prezent, spațiul de depozitare a mărfurilor cu ridicata din rețeaua Ministerului Comerțului Interior și a Uniunii centrale a cooperativelor de consum reprezintă peste 950 mii mp, fiind încă sub necesar. în raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al partidului, vorbind despre necesitatea măririi spațiilor de depozitare, secretarul general al C.C al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că : „trebuie a- sigurată buna păstrare și conservare a produselor din momentul achiziționării lor și pînă ce ajung la consumator, aceasta fiind o condiție pentru menținerea calității produselor și eliminarea pierderilor".Corespunzător acestei indicații, în perioada cincinalului se vor destina pentru construcții de depozite fonduri de investiții de peste 750 milioane lei, adică de aproape 5 ori mai mult decît în 5 ani anteriori, ceea ce va îmbunătăți simțitor situația rețelei de depozitare în fiecare regiune.De existența capacităților de depozitare a mărfurilor la nivelul nevoilor, în egală măsură sînt interesate și sfaturile populare regionale, deoarece, răspunzînd de comerțul local cu amănuntul, cunosc din propria experiență că fără depozite nu se poate asigura alimentarea continuă a magazinelor. Trebuie evitate pe viitor cazuri ca a- celea din regiunile Suceava, Oltenia, Banat și Hunedoara, Ploiești, unde sfaturile populare au propus amplasamente ce au dus la scumpirea investițiilor cu 30—50 la sută.Se impune să se acorde întreaga atenție amplasării, dimensionării și profilării noilor construcții comerciale cu ridicata și să se treacă cu mai multă energie la modernizarea actualelor depozite.In continuare, vorbitorul a relevat preocuparea permanentă a conducerii partidului și guvernului pentru buna aprovizionare a populației. El a arătat că în timp ce stadiul realizării livrărilor și desfacerilor de mărfuri este analizat de două ori pe lună pe linie centrală și trimestrial de Comitetul executiv al C.C. al P.C.R. și de guvern, la regiuni și raioane a- semenea analize nu se fac în mod sistematic.Creșterea volumului vînzărilor face necesară introducerea regulii ca la comitetele executive ale sfaturilor populare să se analizeze chenzinal stadiul realizării planului de desfacere, cu care prilej trebuie elaborate și măsuri concrete pentru o mai bună aprovizionare La aceste analize trebuie să participe reprezentanți ai filialei Băncii Naționale, ai direcției comerciale, ai întreprinderilor locale cu ridicata și amănuntul din comerțul de stat și cooperatist, întreprinderii de valorificare a legumelor și fructelor, uniunii regionale a cooperației meșteșugărești, întreprinderii locale de transport.Trimestrial, analizele vor trebui 

să cuprindă o sferă mai largă de probleme dezbătîndu-se în amănunțime, cu participarea organelor centrale și regionale, felul cum și-au îndeplinit fabricile sarcinile de livrări către beneficiarii locali și către cei din alte regiuni, structura fondului de marfă, măsurile necesare pentru completarea sortimentelor și aprovizionarea rețelei cu amănuntul.Conducerea cu competență de către sfaturile populare regionale a comerțului local este, în ultimă analiză, hotărîtoare pentru desfășurarea corespunzătoare a acestei activități. Se cere direcțiilor comerciale regionale, care conduc comerțul local, să-și îndeplinească cu mai multă fermitate sarcinile, să crească operativitatea aparatului în urmărirea aprovizionării rețelei cu întregul sortiment de mărfuri și să imprime mai multă promptitudine și răspundere lucrătorilor în îndeplinirea planului de livrări către populație.Existenta multor lipsuri din activitatea comercială se datorește și deficientelor serioase care continuă să se manifeste în stilul și metodele de muncă ale aparatului central, atît în cadrul M.C.I., cît și al Centrocoop-ului.Conducerea ministerului și Comitetul executiv al Centrocoop- ului vor trebui să organizeze în așa fel munca aparatului central încît lucrătorii acestuia să poată afecta cea mai mare parte din timpul lor controlului și îndrumării activității organizațiilor locale, ajutorului ce trebuie dat în rezolvarea concretă a aprovizionări' magazinelor.îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă trebuie începută cu Colegiul ministerului și Comitetul executiv al Centrocoop. Lasă de dorit mai ales în cadrul Colegiului M.C.I. felul cum se aplică principiile muncii colective. Membrii colegiului și ai comitetului executiv trebuie să poarte deopotrivă răspunderea pentru întregul mers al comerțului nostru.Fosta Direcție a îndrumării organelor locale ale administrației de stat din cadrul Consiliului de Miniștri a controlat și ajutat nesatisfăcător comitetele executive ale sfaturilor populare care conduc activitatea comercială din regiuni și raioane Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat — nou creat — va trebui să facă o cotitură în această privință, contribuind activ la îmbunătățirea muncii comitetelor executive ale sfaturilor populare de conducere a comerțului local.Ținînd seama de sarcinile ce stau în fața comerțului socialist, în viitor Consiliul de Miniștri va exercita un control mai eficace asupra organelor centrale comerciale, asi- gurînd analiza periodică a activității lor. în același timp, este nevoie să controlăm mal îndeaproape felul cum ministerele producătoare respectă termenele de livrare și o- bligațiile contractuale.în continuare, vorbitorul a spus: Figura centrală de care depinde în- tr-o măsură hotărîtoare îndeplinirea sarcinilor trasate de partid si guvern, satisfacerea cerințelor populației la nivelul exigențelor etapei de dezvoltare pe care o parcurgem, este lucrătorul din comerț. Fără prezența lui activă, creatoare, plină de atenție și solicitudine față de cumpărător, fără priceperea, hărnicia și munca lut neobosită, fără dragostea pentru această profesie plină de răspundere și importanță în economia țării, în viața de fiecare zi a oamenilor muncii de la orașe și sate, ar ră- mîne lipsit de rezultate orice efort de îmbunătățire a activității noastre în sfera circulației mărfurilor.Comerțul nostru socialist, bucu- rîndu-se permanent de grija și atenția partidului și guvernului, și-a crescut propriul detașament puternic de lucrători comerciali. în unitățile noastre comerciale de stat și cooperatiste muncesc sute de mii de salariați, constituind o forță apreciabilă în angrenajul vieții noastre economice. Este îmbucurător că majoritatea acestora sînt pătrunși de importanța muncii lor și a faptului că sînt chemați, ca prin toată activitatea lor. să cinstească profesia de lucrător al comerțului nostru socialist, comerț al cărui singur scop major îl constituie servirea exemplară a tuturor consumatorilor.în încheiere, tovarășul Janos Fa- zeka.s.a spus' Sarcinile mărețe stabilite de Congresul al IX-lea al partidului nostru cer eforturi susținute din partea întregului nostru popor muncitor, din partea tuturor lucrătorilor din economie. Călăuziți de partid, lucrătorii din comerț, împreună cu clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă, intelectualitatea, au pornit cu entuziasm șl hotărîre la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în noul plan cincinal.Ne exprimăm convingerea că toți lucrătorii comerțului nostru socialist, conștienți de importanța muncii lor. însuflețiți de un fierbinte patriotism, vor depune toate eforturile, vor folosi toată priceperea, hărnicia și talentul lor pentru a satisface din ce în ce mai mult exigențele crescînde ale populației, pentru a ridica continuu nivelul deservirii în fiecare unitate în parte, contribuind din plin la îndeplinirea rolului de mare răspundere ce revine comerțului nostru în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, în asigurarea unei vieți îmbelșugate, civilizate, fiecărui om al muncii din scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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ANCHETA

„SCÎNTEU"

După primul trimestru

De puțin timp, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingi
neri din fabrici și uzine au încheiat primul trimestru al anu
lui 1966. în toata această perioadă, ele au îmbinat lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor cantitative de plan cu preo
cuparea de a ridica continuu nivelul eficienței economice 
a producției. Analiza de față se concentrează asupra a trei 
indicatori de bază ai activității întreprinderilor : produc
ția marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii și sor
timentele planificate.

SUB LUPĂ
Și de a co- turnăto- lucrează unul în

TREI INDICATORI

Fabrica
de pielărie

și încălțăminte
„Dîmbovița"
din Capitală

1
I

— Rezultatele din primul trimestru —ne-a relatat tov. ing. NICOLAE MARINESCU, directorul în
treprinderii, sint: planul la producția marfă vîndută și încasată a fost realizat în proporție de 101 la sută. Cu 2 procente a fost depășită și productivitatea muncii planificată. Aș mai aminti că planul la sortimente a fost întru totul respectat.

— Ce ritmicitate s-a obținut la 
producția marfă vîndută și în-' casată ?— întreaga producție din acest trimestru a fost livrată ritmic și-n sortimentul prevăzut prin contracte. Trebuie făcută și următoarea remarcă : spre deosebire de alțl ani, acum mari cantități de produse au fost expediate unităților comerțului cu mult în avans față de termenele contractuale, fapt ce ne-a permis să accelerăm viteza de rotație a mijloacelor circulante. într-un singur caz, am întîr- ziat cu 3 zile livrarea unul lot de 3 400 perechi de pantofi.

— Ce anume a favorizat livra
rea și încasarea ritmică a produc- 

i ției ?— înainte de toate, buna pro- ! gramare internă a producției și I organizarea judicioasă a întreguluiflux de fabricație. Atenția ne-am concentrat-o, îndeosebi, asupra încărcării cît mai depline a mașinilor.— Vă rugăm să vă referiți la 
măsurile aplicate în scopul crește
rii productivității muncii.— După amănunțite analize, am constatat că extinderea micii mecanizări la o seamă de operajll este 
o sursă Importantă de sporire a productivității muncii. în acest sens am orientat și acțiunile noastre. în planul de măsuri am prevăzut, de exemplu, mecanizarea operațiilor de lustruit talpă, de ungere la încălțămintea lipită, precum și a u- nor operații de tras, tălpuit și finisat, executate pînă acum manual. Deosebit de folositor pentru întreprindere este faptul că multe din măsurile tehnico-organizatorice cu eficiență economică ridicată au fost aplicate încă din prima lună a acestui an.

C. I L Gherla

de plan pe primul tri- 
fost îndeplinite în pro-

Sarcinile
mestru au . 
porție de 104,1 la sută la producția

marfă vîndută și încasată și de 
sută la productivitatea 
Un singur sortiment se 
prevederile planului. parcursul trimestrului,
inginerul șef MIHAI La începutul lunii martie ample măsuri organizato- secțiile placaj și scaune, urmă, au fost tri- cele mai bune ca- Conducerea între-

104 la 
muncii, 
află sub— Perealizarea planului s-a aflat mult timp sub semnul incertitudinii, ne 
spunea MARTA.am luat rice. Larămase mult în mise să lucreze dre inginerești, prinderii s-a aflat zilnic în secții,în toate schimburile.De ce nu s-au luat măsuri 
organizatorice încă de la începutul 
anului pentru a se evita „asaltul" 
de la sfîrșitul trimestrului ? La această întrebare ni s-a răspuns printr-o... ridicare din umeri. Iată 
însă ce ne-a relatat muncitorul ȘTEFAN MOLDOVAN, de la pre
sarea placajului :— începînd de la deruloare și pînă la presaj, zilnic se ivesc „goluri" în producție. Ele se da- toresc atît defectării utilajelor, cît și slabei organizări a muncii. Presele sînt aprovizionate neritmic. Stăm adeseori degeaba oîte o oră, două și apoi sîntem solicitați să lucrăm peste program. Ne-am îndeplinit planul, dar cu prețul efectuării de ore suplimentare.

Practica lucrului „în asalt" la 
sfîrșit de trimestru a influențat 
negativ și calitatea produselor. Vo
lumul remedierilor a necesitat, 
multe sute de ore de manoperă în 
plus. Acum, la început de nou tri
mestru, în combinat domnește o 
atmosferă de relaxare. In secțiile 
de fabricație se fac reparații ma
sive la utilaje. Rezultatele din pri
ma decadă a lunii aprilie sînt un 
indiciu cert că asaltul se va re
peta. La o serie de sortimente rea
lizările se situează mult sub pre
vederile planului. Iată de ce este 
imperios necesar ca forul tutelar 
să intervină cu energie pentru ca 
producția să se desfășoare ritmic, 
decadă cu decadă.

alte opt sortimente, pe care le fabrică de mai mulți ani, nu înseamnă că organizarea muncii a producției este departe respunde cerințelor ? La ria de oțel, de exemplu, opt ingineri. Dar nicischimburile doi și trei. Or, tocmai aici se înregistrează numeroase rebuturi, întîrzieri mari în livrarea pieselor către celelalte secții. De altfel, lipsa asistenței tehnice se resimte chiar în schimbul I. Multe utilaje ți mașini funcționează încă cu un randament scăzut. Lipsa de decalaj tre diferite locuri de muncă secții de fabricație a devenit, păcate, un fenomen obișnuit, ceasta crului nizate reiese i fiecareobținut circa 22 la sută din producție, iar 55 la sută — în ultima decadă a lunii. Consecința : livrarea și încasarea producției se fac neritmic, cu mare întîrziere.— Am luat măsuri ca situația să nu se mai repete în trimestrul acesta, ne spunea tov. NICOLAE SZABO, contabilul șef al uzinei. Se cere din partea întregului colectiv multă tenacitate și perseverență în aplicarea lor. Se impune să înlăturăm îngăduința care a existat pînă acum față de anumite deficiențe. O exigență spori-

în- sau dinA- lu-este principala cauză a„în asalt". Din datele fur- de serviciul planificării că, în primele zece zile din lună a trimestrului, s-a

tă va trebui să avem și față de colaboratori.
Am dorit să aflăm și părerea di

rectorului tehnic al uzinei, ing. CONSTANTIN MARINESCU.— Am pus la punct multe lucruri legate de organizarea producției, a precizat interlocutorul. Acțiunea e în curs de desfășurare, în urma studiilor efectuate, a- vem în vedere creșterea răspunderii cadrelor tehnice din secții, folosirea mai rațională a spațiilor de producție, a mașinilor. în trimestrul II va spori simțitor și productivitatea muncii.
★Din cele constatate cu anchetei se desprinde legitimității „asaltului" sfîrșit de lună și de mai stăpînește încă specialiști din întreprinderi. Se desprinde necesitatea ca conducerile acestor unități industriale să analizeze cu răspundere cauzele neajunsurilor și să stabilească cele mai potrivite măsuri care să permită livrarea ritmică, în tot cursul trimestrului, a produselor, potrivit sortimentului stabilit, cît și creșterea continuă a productivității muncii, a nivelului economicității producției în ansamblul ei.

prilejul că ideea de la trimestru pe unii

Anchetâ realizata de t 
loan ERHAN, 
Alexandru MUREȘAN 
ți Constantin CAPRARU

Uzina „1 Mai

Ploiești

Bilanțul primului trimestru nu e deloc satisfăcător: producfia marfă vîndută ți încasată a fost realizată doar tn proporție de 89 la sută, iar productivitatea muncii e cu 6 procente sub nivelul planificat. Starea de lucruri este trecută pe seama unor greutăți obiective : introducerea cu întîrziere în fabricație a unui nou produs de mare pondere, remorca basculantă de 5 tone. Este adevărat, au existat unele greutăți în acest sens. Dar faptul că uzina nu a realizat

La centrala electrică de termotlcara Bucureștl-sud a Intrat In luncțiune, cu cltova xlle mal devreme lațâ de 
termenul prevăzut in gratie, cel de-al doilea grup turbogenerator de 50 MW. în 
tueazâ lucrări pentru extinderea centralei cu încâ douâ agregate de cite 100 MW.

binele de 50 MW

prezent, constructorii efec- 
In fotografie : una din tur-
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0 hotărîre a Consiliului de Miniștri privind 
asigurarea semințelor la unele plante furajereMărirea producției de furaje și îmbunătățirea calitativă a acestora au un rol esențial în dezvoltarea zootehniei. în acest scop sînt ne-

ÎMBUNĂTĂȚIREA structurii
EFECTIVULUI DE BOVINE

CITITORII

u

Condițiile pe care le oferă cadrul natural al țării noastre prin factorii climaterici, modul de folosință a terenului, structura culturilor și nevoile social-economice fac posibilă și necesară, în același timp, dezvoltarea continuă a creșterii bovinelor, sporirea lor numerică și calitativă, în această privință are o importantă deosebită îmbunătățirea continuă a structurii turmelor și Îndeosebi creșterea procentului de vaci din totalul efectivelor.Un prim aspect structura turmelor buie să fie astfel realizată pe grupe de vîrstă, sexe și tip de producție, incit să folosească cu maximum de eficientă condițiile specifice ale cadrului natural, pe ansamblul teritoriului, pe zone, microzone și pînă Ia ultima verigă — unitatea de producție — asigurînd in primul rînd consumul de lapte proaspăt pentru toți cetățenii țării. In afară de a- ceasta, structura turmelor de bovine trebuie astfel constituită, incit să satisfacă consumul mare de lapte proaspăt din jurul orașelor și al centrelor industriale, precum și pentru acoperirea nevoilor de produse lactate. Pentru aceasta este necesar să se realizeze o structură a turmelor cu caracter zonal, precum și structuri specifice, prin dezvoltarea unor

este acela că de bovine tre-

complexe de exploatare Industrială a bovinelor pentru lapte sau carne, conform necesităților economiei naționale.Pe ansamblul economiei noastre, socotesc deosebit de rațională și pe deplin posibilă realizarea prevederilor din Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, ca in structura bovinelor 50 la sută să fie vaci. Acest raport între numărul total al bovinelor și al vacilor asigură iolosirea optimă a capacității de producție a raselor noastre mixte de taurine atit pentru

cît să favorizeze sporirea procentului de vaci la 60—65 la sută din efective în zonele preorășenești și centrele industriale și la circa 45 la sută in zonele premontane și montane, în care trebuie dată prioritate creșterii tinerelului destinat valorificării pentru reproducție și în special pentru îngrășare.O mare importanță are creșterea rațională a tineretului, astfel incit să fie apt pentru reproducție cit mai timpuriu. în aceeași măsură necesitatea exploatării raționale vacilor pînă la o
CUVÎNTUL SPECIALISTULUI

zone,

u

0 CONTRIBUȚIE SPORITĂ A CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE LA CONSTRUCȚIA DE MAȘINI(Urmare din pag. I)an de zile nu s-a stabilit încă în ce unitate se va executa lotul experimental. De altfel, din cele 325 de lucrări incluse în plan în anii șesenalului, 100 nu au fost finalizate, mare parte din ele o- prindu-se la faza încercărilor de laborator. Acest lucru se datorește însă în egală măsură și insuficientei dotări a institutului cu aparataj și standuri de încercări, precum și unor deficiențe interne.Se impun, totodată, îmbunătățiri și în ce privește recrutarea și repartizarea cadrelor de ingineri și tehnicieni; în prezent efectivul a- cestor cadre de cercetare este extrem de redus, în comparație cu numărul cercetătorilor din institutele cu profil asemănător din alte țări. S-ar putea avea în vedere măsuri ca redistribuirea cadrelor inginerești, în special a celor ce

lucrează în munci administrative și repartizarea unor ingineri în activitatea de cercetare. Tot în a- cest sens ar trebui avut în vedere un echilibru armonios tătorii tineri — care rezervele de mîine — nici, posesori ai unei experiențe. Poate că ar trebui analizată și problema recrutării cadrelor tinere direct din facultate, care este deocamdată îngrădită prin obligativitatea unui stagiu de trei ani în producție, după care puțini absolvenți ajung să activeze în munca- de cercetare.în privința lărgirii schimburilor de experiență ar fi bine să se organizeze mai multe colocvii și simpozioane, consfătuiri pe ramură și sesiuni tehnico-științifice. Alături de specializarea în străinătate, trebuie să fie extinse, îmbogățite în conținut și ridicat nivelul formelor de specializare sub auspiciile aca-

între cerce- vor asigura și cei vîrst- îndelungate
demiei și ale institutelor de învă- țămînt superior în diferitele menii privind construcția șini.în sfîrșit, considerăm că bui acordată o mai mare problemelor documentării, ționării și specializării cercetătorilor. Ar putea fi găsite noi forme de informare largă și operativă, metode mai bune de asigurare cu documentații a institutelor — dezvoltîndu-se, în cadrul institutelor de cercetări, nuclee de documentariști și traducători.Credem că asemenea măsuri, însoțite de eforturi pentru autoper- fectionare și de sporire a exigenței față de munca proprie, vor asigura ridicarea continuă a nivelului cercetărilor, corespunzător cerințelor mereu mai mari din acest domeniu de maximă însemnătate pentru dezvoltarea industriei construcțiilor de mașini.

de
do- ma-tre-ar atenție perfec-

producția de lapte, cît și de carne în același timp, aceste rase folosesc bine structura caracteristică a rațiilor care se pot asigura în funcție de modul de folosință a terenului și structura culturilor. în funcție de elementele subliniate anterior proporția vacilor trebuie să varieze fără însă să afecteze procentul stabilit pe ansamblul economiei. în toate împrejurările, un procent mai ridicat de vaci formează o exploatare economică pentru producția de lapte, iar mărirea ponderii animalelor tinere duce la obținerea unor cantități sporite de carne.în situația actuală, efectivul de bovine are o structură care nu poate asigura indicii de producție și în același timp de economicitate corespunzători. De asemenea, raportul dintre efectivele de bovine și vaci variază destul de mult în funcție de deținători.în gospodăriile agricole de stat este relativ ușoară realizarea a 50 la sută vaci din efectivul de taurine, întrucît există condițiile necesare în acest scop. In cooperativele agricole, care și-au constituit crescătorii de bovine mai recent, în bună parte prin cumpărări de tineret, cu toate că efectivul de juninci este ridicat, realizarea proporției de 50 la sută vaci trebuie examinată cu toată a- tenția. Aceasta cu atît mai mult cu cît din efectivul de vaci și juninci o parte este necesar să fie reformat înainte de a împlini o vîrstă normală de exploatare. De aceea, se impune o analiză amănunțită, de la o unitate la alta, și apoi pe ansamblu, spre a stabili in ce măsură este necesar ca, pe lingă reproducția proprie, să se procure juninci sau vaci. Cred că este necesar ca, în fiecare regiune și apoi pe țară, să se efectueze un studiu concret asupra structurii efectivelor de bovine și a dinamicii lor, ținînd seama de categoria deținătorilor pe zone și microzone, unități. în felul acesta,nele de stat au posibilitatea să tocmească și să dirijeze o astfel dinamică a structurii efectivelor,

există a vîrstă mai înaintată, realizînd astfel un procent minim de înlocuire a vacilor matcă, o intensitate a selecției mai mare, precum și posibilitatea de a crește pentru reproducție și a îngră- șa un număr mai mare de animale tinere.La stațiunea experimentală zootehnică Bonțida, regiunea Cluj, exploatarea pentru producția de lapte se face în mod economic peste vîrstă de 10 ani, producția de lapte fiind ridicată, iar cota de înlocuire redusă. Aici se cresc un număr mare de tăurași și vițele în scopul valorificării pentru reproducție. Sporirea producției de lapte de vacă în a- ceastă stațiune are și o puternică semnificație economică, în sensul că, paralel cu mărirea acesteia, consumul de unități nutritive pentru un litru de lapte a scăzut cu pînă la 52 la sută, iar costul furajelor, < cheltuielile directe, s-au redus 55—60 la sută. Reducînd timpul creștere a tineretului femei pînă prima fătare și prelungind pînă vîrstă maximă a economicității ploatarea vacilor pentru lapte, avem nu numai posibilitatea de a asigura ușor o structură normală și rațională a turmei, dar putem selecționa mai riguros toate junincile care intră în procesul de reproducție și producție. Totodată sporește continuu producția de lapte.

ca și cu de la la ex-

Prof. Emil NEGRUȚIU
rectorul Institutului agronomic 
„Dr. Petru Groza“-Cluj

cesare cantități corespunzătoare de semințe din plante de nutreț valoroase. Recent, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri au fost stabilite măsuri pentru sporirea producției de semințe de leguminoase și graminee perene, precum și prețuri de contractare, achiziții și vîn- zare pentru acestea.Consiliul Superior al Agriculturii va organiza producerea de semințe de leguminoase și graminee perene astfel ca în anul 1970 să se obțină în total pe țară o producție de cel puțin 4 000 tone lucernă, 4 000 tone trifoi, 2 000 tone sparce- tă și ghizdei și 1 800 tone graminee perene, semințe de calitate corespunzătoare S.T.A.S.- urilor și decuscatate. Un număr de gospodării agricole de stat vor fi specializate în producerea de semințe de leguminoase și graminee perene, astfel ca la nivelul a- nului 1970 acestea să producă 1 400 tone lucernă, 1 200 tone trifoi. 1 000 tone sparcetă și ghizdei și 300 tone graminee perene. Consiliul Superior al Agriculturii și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor îndruma și sprijini cooperativele agricole de producție din zonele cu condiții pedo-ciima- tice favorabile să organizeze producerea de semințe leguminoase și graminee perene pentru a-și asigura necesarul propriu și să valorifice unele cantități de semințe către stat. în cadrul pajiștilor naturale se vor organiza loturi se- mincere pentru obținerea de semințe de leguminoase și graminee perene.Pentru cultivarea de leguminoase și graminee perene în vederea obținerii de sămînță, întreprinderile trustului Agrosem vor încheia contracte pe mai mulți ani cu organizațiile agricole socialiste.Hotărîrea stabilește prețuri a- vantajoase de contractare și achiziții, de vînzare cu ridicata și cu amănuntul, precum și de livrare între unitățile agricole de stat, începînd cu recolta din acest an. De exemplu, pentru lucernă prețul de contractare, de achiziție, precum și de livrare între unitățile agricole de stat, este de 20 lei kg. sămînță brută ; prețul de vînzare cu ridicata la sămînță S.T.A.S. este de 28,45 lei, iar cel de vînzare cu amănuntul de 30,25 lei. Prețuri avantajoase au fost stabilite și pentru producătorii de semințe de trifoi roșu, trifoi alb, trifoi hibrid, ghizdei, sparcetă și graminee perene. Importante avantaje se acordă pentru semințele de soi, elită și cele rezultate din înmulțiri recunoscute. I,a acestea, pe lingă prețul de contractare se acordă un spor de sută la sută pentru semințe elită, 30 la sută pentru semințele din înmulțirile I și a Il-a și 15 la sută pentru semințele din alte înmulțiri, preluate în vederea exportului. Prevederile hotărîrii constituie un puternic sprijin pentru unitățile producătoare de semințe de plante de nutreț valoroase, de care depind mărirea și îmbunătățirea calității furajelor, în scopul sporirii producției animale.

■ ■■

înțeleaptă vorbă „să măsori de 
10 ori și să tai o dată" I

...Pe harta industrială a orașului 
Satu-Mare a apărut o nouă între
prindere — fabrica de produse 
lactate. Unele secții au Început să 
producă de mai bine de un an. 
Deși este Înzestrată cu mașini și 
utilaje moderne, noua fabrică nu 
lucrează cu Întreaga capacitate 
proiectată și, prin urmare, nu reu
șește să-și realizeze sarcinile de 
plan. Care sînt cauzele ? O serie 
de mașini stau și ruginesc In aștep
tarea unor specialiști de la uzina 
constructoare, care aveau datoria 
să le instaleze și să le asigure o 
bună funcționare. De vreun an de 
zile ei tot se plimbă prin fabrică 
pentru a „pune lucrurile la punct". 
In realitate, nu se schimbă nimic, 
iar beneficiarul trebuie să plă
tească lunar, numai pentru linia 
automată de spălat sticle și Îm
buteliat lapte, suma de 10 250 lei 
drept amortisment, deși instalația 
nu funcționează.O parte din instalații s-au defec
tat Încă din perioada probelor teh
nologice. Alte mașini și utilaje au 
fost amplasate greșit. Cu răcitoa- 
rele s-a creat o situație și mai 
curioasă: nu corespund proiectu
lui Întregului flux tehnologic. Timp 
de mai bine de un an, nici Institu
tul de proiectări al Ministerului 
Industriei Alimentare (I.P.I.A.) și 
nici fabrica constructoare n-au 
reușit să Înlăture această greșeală 
de proiectare.

Exigența scăzută a comisiilor de 
recepție s-a manifestat și la alte 
utilaje, cum sint vanele de Înche
gare a brlnzei, tancurile izoterme 
pentru depozitarea laptelui, vanele 
de fermentare a smintinei și altele. 
Beneficiarul respectiv — I.C.I.L. 
Satu-Măre — se întreabă Îngrijo
rat cit II va costa repararea vane
lor care s-au deformat ca urmare a 
proiectelor Întocmite 
părarea unor mașini 
celor de calitate 
zătoare șl o nouă
a instalațiilor. Pînă acum a făcut 
nenumărate sesizări și adrese că
tre Ministerul Industriei Alimenta
re, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Întreprinderile 
care au colaborat la Înfăptuirea a- 
cestui obiectiv. Peste 100 de cores
pondențe s-au purtat In legătură cu 
neterminarea de către Trustul de 
construcții-montaje Brașov a În
tregului volum de lucrări prevăzu
te în contract. Constructorii au 
plecat de pe șantier, iar fabrica 
de produse lactate din Satu-Mare 
are o serie de greutăți din cauza 
unor defecțiuni de construcție care 
afectează prețul de cost și influ
ențează negativ asupra Întregii ei 
activități.

Ministerele vizate, beneficiarul, 
constructorul și furnizorii de uti
laje stnt in măsură să preco
nizeze și să aplice măsurile nece
sare pentru desfășurarea normală 
a

greșit, cum- 
bune în locul 

necorespun- 
reamplasare

orga- 
în- 
de 
in-

Curs internațional de perfecționare a specialiștilor
in producerea de semințe

Țara noastră va găzdui In luna iunie un curs internațional rie perfecționare a specialiștilor în domeniul producerii și certificării semințelor de plan-
♦e agricole, inițiat de Organizația Națiunilor Unite tație(F.A.O.). La acest curs și-au anunțat participarea 30 de specialiști din

pentru alimen- și agricultură 12 țări membre ale F.A.O.Pregătirile pentru organizarea cursului sînt coordonate de Consiliul Superior al Agriculturii. (Agerpres)
procesului de producție.

Traian INDRIEȘ 
redactor la ziarul 
„Drapelul roșu" Satu-Mare
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ROADELE CONSECVENȚEI
TEATRUL DIN TIMIȘOARA IN STAGIUNEA ACTUALA ARTISTICE
Teatrul din Timișoara, aflat în al 

20-lea an al existenței sale, e una din 
instituțiile de artă scenică ce-și înde
plinește punct cu punct și la dalele 
hotărîte programul anunțat la înce
putul stagiunii. Ambiția sănătoasă a 
ineditului în promovarea pieselor șl 
grija pentru o cultură elevată a spec
tacolului, Intr-o orientare decis con
temporană, asigură teatrului un bun 
renume și face ca unele din repre
zentațiile sale să se joace „cu casa 
închisă* în serii lungi.

Anul acesta spectatorii timișoreni 
eu văzut aici două noi piesa româ
nești, Simple coincidențe de Paul 
Everac (în premieră pe (ară) șl 
Sfîntul Mitică Blajinu de Aurel Ba- 
ranga, una din lucrările cele mai a- 
prige ale satiricului Bernard Shaw 
Maior Barbara, nereprezentată la noi 
tn ultimii douăzeci de ani, o piesă 
de Brecht Omul cat bun din SIcluan 
(în premieră pe țară), Pogoară Iarna, 
poemul tragic al americanului Max
well Anderson. Vor mai vedea, pînă 
la sfîrșitul stagiunii, o comedie sha
kespeariană și o dramă franceză mo
dernă, urmînd ca stagiunea viitoare 
să se deschidă cu o piesă istorică 
din literatura națională. Acest pro
gram favorizează exprimarea multila
terală a talentelor actoricești și a per
sonalităților regizorale.

Cu toate că teatrul se bizuia acum 
pe trei regizori foarte diferiți ca for
mație, crez estetic, temperamente, 
vîrste, vizionarea premierelor creea
ză impresia că s-a obținut dacă nu 
un stil unitar, în orice caz un număr 
de trăsături stilistice comune emanînd 
dintr-un realism robust care înglo
bează și acele modalități moderne ce 
se bizuie pe parabolă, alegorie, sim
bol, hiperbolă poetică. Elementele 
care concură la realizarea impresiei 
de unitate se daforesc probabil ca
racterului unitar al trupei, — ce cu
prinde mulți tineri valoroși — meto
delor comune de studiu, consecven
ței punctului de vedere directorial și 
atmosferei de respect reciproc și con
lucrare pe care o întrețin cei trei re
gizori.

Dezbaterea la care invită Paul Eve
rac în Simple coincidenfe, drumul 
sinuos al înțelegerii și refacerii legă
turilor reale cu lumea pe care îl par
curge tenacele și loialul său erou sînt 
cuprinse în spectacol de regizorul 
C. Anatol (totodată interpretul sigur, 
eficace, al personajului principal) cu 
seriozitate și înfr-o manieră comuni
cativă. Tn confruntarea continuă a ar
gumentelor, ideea comprehensiunii 
mai profunde între generații cîștigă 
mereu teren, slăbind spre final, dar 
păstrîndu-se prezentă, cu toate sem
nele de întrebare implicate, adresate 
direct spectatorului. Aceeași expune
re calmă, sagace a problematicii e 
relevabilă și în Maior Barbara (de 
asemenea în regia lui C. Anatol), po
veste crîncenă a unei avuții înjghe
bate pradă după pradă, cu un cinism 
fără margini, de un fabricant de arme. 
Regia s-a orientat legitim spre ana
lizarea cu precădere a raporturilor 
dintre exploatare, reprezentată de 
fabricant, și caritatea organizată, re
prezentată de fiica sa, maior în ridi
cola Armată a Salvării. întregul spec
tacol devine o diatribă împotriva ipo
criziei, văzută pe mai multe fațete. 
Totuși, prea numeroase scene și epi
soade rămîn monotone.

O opinie proprie are și regizoarea 
Marietta Sadova asupra comediei lui 
Aurel Baranga, socotind că trebuie fă
cute diferențieri și gradări între per
sonajele încriminate satiric.

O montare interesantă are piesa Iul 
Brecht — un basm modern despre 
bine și rău, plasat convențional pe un 
îndepărtat meleag. Cu tehnica sa

specifică, a narării, dramaturgul ger
man descoperă treptat în cercuri con
centrice din ce în ce 
te raportările social-istorice 
lor două concepte etice 
mentale și alte contradicții 
ele. 
tură 
tică 
fele 
kis) îl ajută pe regizor (I. Veakis) să 
realizeze atmosfera și să organizeze 
mișcarea scenică pe traiectorii difi
cile, cum ar fi acelea ala personaje
lor care ies mereu în avanscenă ca 
să se adreseze publicului, povestind, 
comenfînd, cîntînd. Păsfrlnd recuzita 
dramatică brachtiliană, regizorul nu a 
lucrat, cred, suficient cu actorii în sen
sul cerut de întorsăturile bruște ale 
acfiunii și de cerințele particulare ale 
acestei construcții teatrale insolite. 
Echivocul stilistic iscat din faptul că 
montarea a rămas la jumătatea dru
mului (din indiferent care parte ai 
privi-o) e în defavoarea clarității 
ideii ; atît drama fetei Șen De, cit și 
umorul unora din peripețiile „zeilor* 
veniți pe pămînt se cam volatilizează.

Scena timișoreană — ca și majori
tatea scenelor noastre — dispune azi 
de numeroși actori buni, ce pot face 
față celor mai variate sarcini reperto
riale. Artistul emerit Gheorghe Leahu 
își certifică din nou însușirea funda
mentală de a construi tipuri cu un 
mare ascendent moral asupra celor
lalți. Foarte talentate, cu realizări 
surprinzătoare uneori, sînt tinerele ac
trițe Florina Cercel și Dora Cherteș. 
Prima, avînd un deosebit farmec per-

mai vas
ale ce- 

funda- 
dintre 

împleti-Un decor admirabil, în 
de pai, cu costume de o croma- 
fină, studiată pe toate momen- 
spectacolului, (autor, Elena Vea-

sonal și o voce plină, penetrantă, 
parcurge cu sensibilitate și siguranță 
rolul Barbarei în comedia lui Shaw, 
nuanțînd cu multă suplețe stările su
fletești contradictorii ale eroinei. A 
doua actriță amintită izbutește per
formanța remarcabilă 
dublului rol fata 
pusul „văr* Șui 
musețe morală 
eroinei, femeie 
bînd rapid, nu 
ori, dar reușit de cele mai multe ori, 
atît registrele interpretative cît și pla
nurile scenice.

Ștefan lordănescu (profesorul 
Coman — puternic caracterizat în 
Simple coincidențe — și frizerul Șu 
Fu în Omul cel bun din Slcluan), Ri
cardo Colberti (un foarte potrivii An
drew Underschaft în Maior Barbara 
— concis, direct, cinic — și un năval
nic inginer Buzura în piesa lui Eve- 
rac), Angela Costache (plină de haz 
în toate aparițiile) și mai tinerii Ovi- 
diu Moldovan (cu umor sec și un joc 
destins), Papii Panduru (inegal), Spi
ridon Cojocaru, Ștefan Mării, Alexan
dru Ternovici (cu metehne de dicție), 
Ștefan Sasu, precum și alții formează 
realmente o trupă, un ansamblu în 
curs de omogenizare, viu și divers.

Un efort sporit către unitatea artis
tică deplină a fiecărui spectacol va 
putea completa datele menite să con
firme că Teatrul din Timișoara are a- 
cum una din stagiunile sale bune și o 
perspectivă interesantă.

a interpretării 
Șen De — și presu- 

Ta, elevtnd prin fru- 
condiția precară a 

de stradă, și schim- 
fără dificultate una

Valentin SILVESTRU

SOSIREA IN CAPITALĂ 
A LUI DAVID OISTRAHJoi dimineață a sosit în Capitală David Oistrah. Curînd după sosirea sa pe aeroportul Băneasa, unde a fost întîmpinat de reprezentanți ai Comitetului pentru Cultură și Artă, de spectacole și turnee Filarmonicii de stat Fnescu", de reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București, marele muzician sovietic a făcut o scurtă declarație redactorului Agerpres — Sanda Ionescu.

Sint foarte bucuros cd mă aflu 
din nou tn tara dv. Cu muff inte
res aștept relnttlnirea cu publicul 
românesc si cu prietenii mei mu
zicieni. Port cu mine Insă și un 
regret: că In această nouă vizită 
In România nu voi mai Intîlnt pe 
prietenul meu drag, marele muzi
cian George Georgescu. Diri/'tnd 
simfonia a ll-a de Brahms tmt voi 
aminti de interpretarea acestei lu
crări cu care ilustrul muzician ro
mân m-a vră[tt. împreună cu for
mația căreia el l-a dat atita stră
lucire — orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat ..George Enes
cu' — vot cinta concertul pentru 
vioară de Brahms. La concertele 
pe care le voi conduce, de la pu
pitrul aceleiași orchestre, voi avea 
ca solist pe Ion Voicu. pe care II 
apreciez.

de Stat Oficiului artistice, „George

Săptămîna 
dramaturgiei româneștiIn cadrul „Săptămînii dramaturgiei românești", organizată între 1 și 8 mai de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în cinstea celei de-a 45-a aniversări a creării P.C.R., Teatrul Național „I. L, Caragiale" din București va prezenta în sala „Comedia" spectacole cu piesele „Cuza Vodă" de Mircea Ștefănescu, „Oameni care tac" de Alexandru Voitin, „Doamna lui Ieremia" de Nicolae Iorga, „Domnișoara Nastasia" de G. M. Zamfirescu, „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. „Copiii pămîntului" de Andrei Corteanu (în premieră), „Apus de soare" de Barbu Ștefă- nescu-Delavrancea, „înșir-te mărgărite" de Victor Eftimiu, „Vlai- C’j Vodă" de Al. Davilla. în a- ceeași săptămînă, pe scena sălii „Studio" se vor juca „Patima roșie" de Mihail Sorbul, „întîlnire cu îngerul" de Sidonia Dr§gu- șanu, „Moartea unui artist" de Horia Lovinescu, „Tezaurul lui Justinian" de Al. Voitin, Adam și Eva" de Aurel Baranga.Artiștii teatrului ,.Barbu Delavrancea" vor prezenta „Viforul" de Barbu Ștefănescu-Delavrancea.La Teatrul „Lucia Sturdza Bu- landra" vor avea loc reprezentații cu „Nimic nu se pierde dragul meu“ de T. Hristea, „Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, „Fii cuminte. Cristofor" și „Sfîntul Mitică Blajinu" de A. Baranga.

Afișul de film impune

In laboratorul da llngvisHcd al liceului iu. 3 „Ion Neculce" din Capitala Foto : R. Costln
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Specialitatea pe un fundament
trainic de cultură generală

B un lucru bine cunoscut că va
loarea profesională a unui om de 
știință, cercetător, inginer, calita
tea muncii sale depind foarte mult 
de gradul în oare el integrează 
ideile și faptele științifice în con
textul fondului comun al culturii 
umane. Cu alte cuvinte, activita
tea profesională este condiționată 
de modul în care omul de știință, 
cercetătorul, inginerul societății 
noastre își exercită oqlita.tea de 
făuritor și consumator de cultură.

Neîndoielnic, atingerea acestor 
obiective cu un larg caracter social 
depinde în mare măsură de voința 
și priceperea fiecărui individ. Cu 
toate acestea, cu greu am putea 
vorbi despre cultura generală și 
pregătirea inginerilor fără să ne 
referim la anii de liceu.

îmi amintesc, bunăoară, de mo
dul în care am învățat istoria în 
anii liceului ; în timpul lecțiilor ni 
se prezentau o mulțime de infor
mații despre numărul luptelor pur
tate, desfășurarea lor, comporta
rea unuia sau altuia dintre condu
cători. Toate acestea erau intere
sante, dar valoarea lor educativă 
scădea prin aceea că nu ni se spu
nea aproape nimic cu privire la 
cadrul social-istoric mai larg, la 
istoria propriu-zisă a civilizației, la 
contribuția descoperirilor științi
fice în mersul înainte al uma
nității. Desigur, conținutul procesu
lui de învățămînt actual 
substanțial de cel de ierț. 
și astăzi 
reduc la 
elemente 
cauză nu 
de a întîlni studenți și chiar absol
venți care rămîn cu goluri serioase 
în pregătire. Pe baza unei aseme
nea constatări cred că pot fi for
mulate, ca primă concluzie, urmă
toarele : lecțiile de limbă, litera
tură română și istorie îndeosebi, 
cele ce comportă într-un fel sau 
altul legături cu problemele cultu- 
ral-artistice, să ofere elevilor nu 
doar elemente informative — care, 
la nevoie pot fi ușor obținute din 
enciclopedii, dicționare, cărți de 
strictă specialitate —, oi mai ales 
posibilitatea de a înțelege, de „a 
gusta' un fapt de cultură, de a do- 
bîndi o orientare de ansamblu.

de acad. Ștefan NÂDÂȘAN

diferă 
Totuși, 
se mai 
date și

încă unele lecții 
o succesiune de 
informative. Din această 
sîntem scutiți de surpriza

Dar și pe parcursul studiilor în 
învățămîntul tehnic superior, ti
nerii pot fi dirijați spre asimilarea 
unui volum amplu de cunoștințe de 
cultură generală. Desigur, în pla
nul de învățămînt al institutelor 
tehnice nu pot fi introduse aseme
nea discipline fără o serioasă afec
tare a timpului destinat studierii 
problemelor de strictă specialitate. 
Dar cîte alte posibilități nu există 
pentru cultivarea interesului tineri
lor față de bogăția lor spirituală 1 
Am putea cita în sensul acesta o- 
rele de limbi străine care, atunci 
cînd sînt concepute și organizate 
la un nivel corespunzător, consti
tuie un teren deosebit de favorabil 
pentru ca viitorii ingineri să ia con
tact din ce în ce mai mult au fac
torii de cultură șl civilizație pro
prii altor popoare. Pentru 
ce în ce mai mult astăzi, 
cu adîncirea specializării, 
marea curentă a viitorilor i 
este de neconceput fără i 
rea temeinică a cel puțin 
limbi de circulație universală. Nu
mai pe calea unui contact perma
nent și multilateral cu gîndirea teh- 
nico-științifică de pretutindeni, prin 
constituirea în acest scop, chiar

câ din 
o datd 

infor- 
ingineri 
stăpîni- 

i douâ

din anii studenției, a unei biblio
teci personale poți desfășura cu 
adevărat o activitate valoroasă, 
originală. Există apoi posibilitatea 
ca chiar în desfășurarea prelege
rilor de strictă specialitate tehnică, 
studenții să ia cunoștință de anu- 
miți constituenți din relieful cultu
ral al unei epoci istorice sau al 
unui popor, Noi, cadrele didactice 
universitare, cunoaștem din expe
riență ce puternic interes manifestă 
tînărul auditoriu față de prelege
rile în care, înfățișînd anumite des
coperiri tehnico-științifice. nu ui
tăm să le situăm în contextul lor 
social-istoric, să le definim contri
buția și rolul lor în succesiunea 
valorilor științifice.

Dar cea mai fructuoasă posibili
tate de a-și însuși o largă cultură 
generală mi se pare că studenții o 
pot avea datorită climatului de 
înaltă activitate spirituală pe care 
îl oferă învățămîntul superior, prin 
chiar specificul său organizatoric. 
Cultivarea unei gîudlri cu adevărat 
universitare, stimularea unei emu
lații proprii anilor de cristalizare 
a personalității, formarea la stu
denți a deprinderilor de muncă in
dependentă, desfășurată pe cît 
mai bogate regislre, sînt tot atîția 
factori la îndemîna noastră pen
tru ca tinerii să-și poată însuși o 
specialitate tehnică pe fondul trai
nic al unei largi cunoașteri.

NOTE DE LECTOR
Delavrancea
OPERE

IMAGINAȚIE, EXPRESIVITATE, BUN GUST
Menirea — atît publici

tară cît și estetică — a 
afișului de film e să-l o- 
prească pe trecător, să-l 
surprindă, să-i trezească 
interesul. Dar o privire a- 
supra afișelor de film ti
părite în ultimii doi ani, 
să spunem, îmi dă im
presia că am văzut nu 
60—70 de afișe pentru tot 
atîtea filme, ci 60—70 de 
variante pentru patru sau 
cinci iilme. Iată, de pildă, 
afișele de tormat redus, în 
două sau trei culori, unde 
imaginea se reduce la 
cîteva scene decupate din 
fotografiile filmului, tipă
rite șters și garnisite cu 
cîteva pete de culoare 
sau bucăți de hîrtie ron
țăită pe margini. Amal
gamul care se vrea mo
dern, dar care nu are 
rigoare compozițională și 
nici rafinament cromatic, 
ajutat și de reproduce
rea de proastă calitate, 
face să crezi că afișul de 
luna trecută pentru „La
leaua neagră' în culori 
de gris și mov a rămas 
neschimbat. Cind colo, 
dacă te uiți mai bine, 
constați că e vorba de alt 
film și — deși culorile și 
paginația sini cam ace
leași — nu mai e năbă
dăiosul spadasin ci „Fur
tună deasupra Asiei*, în 
care niște protagoniști 
gris-verzui sînt încadrați 
artistic de același mov 
fatal acompaniat însă de 
un roz nelalocul lui.

In același format »edu-

cător ca dimensiuni eco
nomice, Marilyn Monroe, 
într-o poză în care orice 
ortoped va diagnostica cu 
precizie un picior mai 
scurt din naștere, pare 
speriată în armonia agri
colă de verde și galben 
care o înconjoară. Ca să 
nu mai amintesc de afișul 
pentru „Coliba unchiului 
Tom" în care, pe un fond 
de 
tre 
tel 
iar 
este chinuită de un ticălos 
care o strînge de ceafă, 
stă cu gura căscată gata 
să urle sau să 1 se pună 
o proteză dentară.

Un astfel de afiș, 
cel pentru „Fata 
junglă' unde un cap 
ros sclipește viclean prin
tre frunze de palmier tăia
te în chip de labe, cred 
că nu prea stnt de natu
ră să atragă. Pentru vii
torul spectator, afișul de 
film trebuie să fie aproa
pe o avancronică, o pu
nere în temă. Totuși, dacă 
pentru duioasa producție 
„Femeia necunoscută’ si
lueta de cadînă și culorile 
tari sugerau mai mult o 
parodie decît „răscolitoa- 
rea' melodramă, nici poli
tica struțului nu dă rezul
tate, asa cum a fost apli
cată pentru afișul filmului 
„Ce s-a înttmplat cu Baby 
Jeane ?' unde grozăviile 
subiectului au făcut să se 
prefere unei imagini oa
recare transcrierea titlu-

pete dîrze roșii, albas- 
și negre, un om miti- 
stă cu pușca la ochi, 
ceva mai sus o femeie

sau 
din 
fio-

lui, pur și simplu, cu lite
re mai mari, ce-i drept, ca 
să umple spațiul. O 
altă categorie o reprezin
tă afișele „voioase', de 
tipul „Dragoste la zero 
grade", unde stridența cu
lorilor și a desenului se 
împerechează de minune 
cu demodata și inexpresi
va idee a lipirii capetelor 
de actori (totografii) pe 
trupuri (desenate) mult 
mai mici.

In contrast cu expresia 
iacilă. sugerînd mai mult 
un film sportiv, a afișului 
pentru sobrul iilm „Coli
na*, mi-a făcut plăcere să 
remarc afișul modern în 
concepție și în execuție, 
bine tipărit și pe o hîrtie 
care nu trădează mache
ta, pentru filmul „Pădurea 
spînzuraților', semnat de 
I. Baroi. Afișul îmbină 
discret fragmentele de 
fotografie cu elementele 
grafice și transmite privi
torului climatul Ulmului.

Un alt afiș Teușit este 
cel pentru „Șah la rege', 
compus dintr-o țintă în 
mijlocul căreia două ele
mente fotografice bine 
ales® între ele ca detaliu 
și proporție creează un 
sentiment de tensiune, 
propriu filmului polițist. 
Din păcate, aici calitatea 
proastă a hîrtiei devalo
rizează parțial lucrarea. 
Tot în categoria afișelor 
cu caracter dramatic bine 
realizat, merită cred men
ționat cel pentru filmul 
„Bocceluța", unde simpll-

tatea siluetelor pe fondul 
gol oprește privirea mai 
mult deoît alte compoziții 
încărcate Alt afiș, „Un 
cartof, doi cartofi', reține 
atenția prin contrastul pu
ternic de alb și negru 
în care portretul eroinei 
este încrustat dureros în
tre formele dure, implaca
bile, sugeiînd drama se
gregației rasiale, tema fil
mului.

îmi place să mă opresc 
In fața afișelor de come
dii ; cînd sînt reușite, în
veselesc un panou întreg. 
Așa au fost cele pentru 
„Fernand cow-boy', cari
catură și colaj spiritual 
combinate și de bun gust 
— autori V Crivăț și Radu 
Veluda — sau „Decorații 
pentru copiii minune' de 
VI. Șetran.

„Logodnicele văduve’, 
afiș In care repetarea 
aproape identică a păru
lui fetelor subliniază ou 
haz încurcăturile eroului, 
„Joe Limonadă' — cow
boy făcut dintr-o sticlă și 
înconjurat de o constela
ție de mîini falei • bine 
folosit colajul), sînt cari
caturi mărite, dar nu ne
potrivite pentru prezen
tarea filmului. Ca și 
„Amintiri din copilărie', 
afiș conceput ca o 
ilustrație dintr-o carte 
de copil (excelentă i- 
deea pupezei-eăluț). Nu 
cred că există mijloace 
neindicate th grafica afi
șului de film. Sînt numai

prost folosite uneori, în
trebuințate fără discernă- 
mînt sau „după ureche’, 
în grabă, fără a-și pro
pune un timp mai lung de 
experimentare, de labora
tor. Fotograiiile din film 
pot intra desigur în com
poziția afișului, cu condi
ția oa ele să fie conta
minate de tehnica grafică 
aleasă iar nu pur și sim
plu decupate.

Graficizarea prin mij
loace de laborator a fo
tografiei, colajele, fondu
rile cu structuri mărite, 
tehnicile migăloase sau 
cele rapide, un studiu 
mai profund al caracteru
lui literelor (în general 
titlurile sînt urît scrise), 
efectele puternice ale for
melor și contrastelor opti
ce, desenele naive sau 
formele îndelung drămui
te, toate trebuie folosite 
pentru a da afișului de 
film funcția și calitatea de 
care are nevoie In plus, 
este necesară îmbunătăți
rea calității tiparului și 
hlrtlei, fără de oare cel 
mai frumos afiș făcut în 
atelier își pierde jumătate 
din valoarea sa. Numai în 
felul acesta, afișele vor 
avea curajul să poarte șl 
semnătura artiștilor, 
camdată 
Așteptăm 
chlderea 
manente'
pe străzile Bueureștiulur.

deo- 
rarft. 
des- 
per-

destul de 
cu interes 
„expoziției 
de afișe de film

Dan NEMJEANU

Eforturile susținute din ultimul 
timp, de a da la iveală cît mai 
ample, mai numeroase și mai bune 
ediții din scrierile clasicilor noștri 
și, în general, de a valorifica în
tinsa moștenire literară a trecutu
lui rămîn, din păcate, aproape 
ignorate de critica noastră- Au a- 
părut și continuă să apară ediții 
remarcabile din Agîrbiceanu, Ca
ragiale, Dijnitrie Cantemir, Goga, 
Rebreanu și atîția alții. Prea pu
ține au prilejuit o discuție, o reexa
minare a opiniilor curente, o reeva
luare din alte unghiuri a operei 
scriitorului ; prea puține s-au bucu
rat de un exarnen atent al criticii 
literare.

Apariția recentă a primelor două 
volume din seria de Opere ale lui 
Delavrancea ar putea constitui pri
lejul unei discuții asupra acestui 
scriitor atît de interesant. Roman
tic, cu o puternică capacitate de 
exterioiizare, cu o gamă uimitoare 
de expresie, de la 
„clasic", armonios și 
capodoperei Apus de 
la policromia violentă 
din tinerețe, Delavrancea prefigu
rează o întreagă literatură. Teatrul 
său încheie o perioadă îți traiec
toria căreia se înscriu Răzvan și 
Vidra, Despot Vodă și Vlaicu Vodă 
însă tn proza lui găsim în general 
cîteva direcții fecunde în literatura 
noastră ulterioară ; Domnul Vucea, 
Bunicul, Bunica creează o atmos
feră care se va regăsi în cele mai 
bune pagini de proză ale lui Bră- 
tescu-Voinești, de pildă. Proce
sul de conștiință, retrăirea cu in
tensitate a tuturor detaliilor unui 
moment rechemat mereu, stilul în
frigurat din nuvela Liniște le vom 
întilni mai tîrziu, vibrînd la un alt 
diapazon in opera lui Camil Pe
trescu.

Proza citadină a lui Delavran
cea, cu multe contraste, are un 
farmec particular, traducînd vibra 
țiile sufletești deosebit de acute ale 
scriitorului, el însuși supus nume 
roaselor umilinți în copilărie și în 
prima tinerele. Este uimitor de ase
mănătoare căutarea dureroasă a 
unei ieșiri, a unui crez curat, înșe
lat de o realitate ostilă — căutare 
specifică eroilor săi din aceste 
nuvele (Trubadurul, Bursierul, lancu 
Moroi etc ) — cu efortul dureros de 
clarificare a însuși scriitorului, o- 
gllndit In atît de bogata și reve-

romantismul 
simetric al 
soare, pînă 
a nuvelelor

latoarea sa corespondență. De fapt 
ca și la Vlahuță, iar mai tîrziu la 
Sadoveanu și Agîrbiceanu, în a- 
ceste nuvele se poate urmări în
suși mecanismul psihologic de de
formare a personalității umane 
care a dus, în condițiile date, la 
declanșarea a ceea ce s-a 
criza inadaptabilului.

de față (cuprinzînd proza 
pregătită cu grijă 
Emilia St. Milicescu, oferă 
temeinică unei astfel de 
Cu un bogat aparat «ai

de o introducere

numit

Ediția 
literară) 
gală de 
o bază 
discuții, 
tic, precedată 
care realizează cea mai completă 
biografie a scriitorului și cu nu
meroase contribuții documentare, 
această ediție a operelor lui De
lavrancea este un instrument de 
lucru indispensabil. Interpretarea 
operei este însă tributară, într-o 
anumită măsură, unei viziuni sim
plificatoare, unilaterale ; astfel per
sonajului principal din Trubadurul, 
de pildă, i se reproșează con
fuzia între 
burgheză și 
general". Studiul 
fi cîștigat 
fi separat complet expunerea vieții 
de analiza operei lui Delavrancea, 
pentru că la acesta, mai mult de- 
cît la alți scriitori, cele două as
pecte sînt strîns legate și se lumi
nează reciproc. Așa cum se pre
zintă studiul introductiv, cu toate 
corectările de ordin documentar 
pe care le aduce întinderea bio
grafiei propriu-zise este prea mare 
față de spațiul șț interesul acordat 
discutării operei, iar această dis 
cuție se menține, in general, la 
lucruri cunoscute, în dauna înche
gării unui profil larg, așa cum îl 
vedem astăzi, al scriitorului, al 
omului de cultură Delavrancea 
Deși se fac dese raportări la prie 
teniile sale cu Vlahuță, Caragiale. 
N. Grigorescu și cu alte perso
nalități ale epocii, scriitorul rămî 
ne încă insuficient încadrat într-o 
perspectivă continuă, într-un cu
prinzător tablou care nu trebuie 
argumentat numai pur faptic, isto- 
ricist, ci înțeles ca o istorie a cul
turii noastre și urmărit, deci, te
meinic pe coordonate literare și 
sociale.

în orice caz, ediția era necesară 
iar eforturile îngrijitorului ei me
rită a fi subliniate.

și mi-

„cultura și 
cultura și arta 

introductiv 
poate dacă nu

arta 
în 
ar 
ar

Mircea ANGHELESCU
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O Sala Palatului : Concert SARITA 
MONTIEL — 19,45.
• Teatrul de Operă și Balet : TRUBA
DURUL — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE - 19,30. 
o Teatrul Național „I. L- Caragiale" 
(sala Comedia) : OAMENI SI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. t): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ -
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 78 
A) : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU —
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara’ (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Teatrul „Ion Creangă” : CU CAPUL 
IN NORI — 9,30.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale” : CIDUL - 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 
15; 17
• Teatrul «atiric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

8 CINEMA |
• CORĂBIILE LUNGI - cinemascop :
Patria — 10; 13; 16; 18,45; 21,15,
București - 9,30; 12.15; 15,30; 18,15;
20.45, Melodia — 8,30: It; 13.30; 16; 
18,45; 21,15 Aurora (completare Geo
logul - 9.30; 12,15; 15; 17.45-, 20.30.
• HAI, FRANȚA 1 : Reoublica (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 9.15; 
11.30: 14: 16.15, Grivița (completare 
Cu acul și ata) — 9,45; 1.2: 14.15;
16.30: 18.45; 21
• VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA; 
Luceafărul — 10; 12,30; 15,45: 18,15;
20.45, Flamura — 10: 12 30; 15.30; 18: 
20.30 (la ambele completarea Cu acul 
și ata).
• TĂCEREA E DE AUR : Cinemateca
— 10: 12; 14.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Capitol — 
9,45: 12: 14.15; 16 30; 18.45: 21. Mo
dern (comoletare Orizont științific nr. 
I) — 9 11,15: 13,30: 16; 18.30: 21.
• DUPĂ MINE, CANALII I - cine
mascop : Festival — 8.45; 11,15; 13,30: 
16: 18.30: 21, Feroviar - 8.30; 11;
13.30: 16: 18,30: 21, Volga — 9,45: 12: 
14 16: 16.30: 18,45: 21.
• DESENE SECRETE : Victoria (com
pletare Știință si tehnică nr. 7/1965)
— 10: 12; 14; 16: 18.15; 20.30. Dacia
(completare Lucrările primei consfă
tuiri ne tară a lucrătorilor din con
strucții) — 9—14.30 tn continuare :
16.30, 18.45; 21.
• RĂSCOALA — cinemascop : Cen
tra) — 10: 12; 15,15; 18; 20,45, Tomis
— 9: 11,45: 14,30: 17,30: 20.30 (la am
bele romoletarea Tara Hațegului)
• CHEIIE CERULUI : Lumina (com
pletare Secretul trecutului) — 9.30;
11,45: 13,45: 16: 18.15; 20,30.
• CE S-A INTÎMPT.AT CU BABY 
JANE?: Union - 15; 17,45 : 20,30
• PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
• VVINNETOU (seria I) : Doina (com
pletare Geologii) — 11,30; 13,45: 16: 
18.15; 20,30
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 —
COCENEL — SCULPTORUL IVAN FU- 
NEV — STAȚIA DE PRELUCRARE A 
BALENELOR - POVESTE ROMANTI
CĂ — PRIVELIȘTI CARPATINE, 
„CERBUL- — TRANDAFIRUL CU PE
TALE DE AUR : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare^
• TRANZIT — cinemascop : Giuleștl 
(completare Statla de prelucrare a ba
lenelor) - 16; 18,15; 20,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : înfrățirea 
între ponoare (completare Adam si 
Eva tn Fiaț lux) — 10, 15,30; 18: 20,30.
• LA PORȚILE PĂM1NTULUI - cine
mascop : Excelsior — 9,45; 12; 14:
16,15; 18,30: 20.45, Miorița — 9,45: 12: 
14; 16,15: 18,30: 20,45 (la ambele com
pletarea Un bloc neobișnuit).
• A FOST C1NDVA HOȚ - cinema
scop : Buzești (completare Rășinari) — 
10; 12,15; 15,30; 18; 20.30, Drumul
Sării (completare Plrvu Mutu-Zujra- 
VU1I - tt; 15; 17,30; 20.
• PROCESUL ALB — cinemascop : 
Bucegi - 9,30; 12,15: 15; 17,45; 20.30, 
Moșilor - 15,15; 18; 20,45.
• BARCAGIUL — cinemascop : Glo
ria (completare Știință si tehnică nr. 
5/1965) - 10; 12.30; 15,30; 18; 20,30, 
Lira (completare Energia) — 15,30; 18:
20.30.
• LUMINA VERDE — cinemascop : 
Unirea (completare Vizita conducăto
rilor de partid si de stat tn regiunea 
Banat) — 16: 18,15; 20,30
• DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16; 
18.15; 20.30.
• BEATA : Vitan (completare Ptrvn 
Mutu-Zugravul) — 16: 18,15; 20,30.
• PINGUINUL : Munca (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe tară a 
lucrătorilor din construcții) — 15,30: 
18: 20,30.
• SAȘA : Popular (completare Vizita 
conducătorilor de partid si de stat tn 
regiunea Crișana) — 15,30: 18; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Arta (comple
tare Ttrguri șl iarmaroace) — 10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30, Floreasca (com
pletare Pasiuni) — 9,30; 11,45; 14|
16,15: 18,30; 20,45.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară ; in
formații și reportaje filmate din țară 
și de peste hotare • 19,15 — Pentru 
cei mici : o emisiune de versuri 
„GHICI CE-I ?" • 19,30 — Pentru șco
lari : în ciclul „ACTORI DE SEAMĂ"
— o transmisie de la muzeul Teatrului 
National „I. L. Caragiale” consacrată 
lui M. Pascaly. își dau concursul 
George Franga, directorul muzeului, 
actorii Emil Liptac și Traian Pătrașcu. 
Prezintă prof. Gheorghe Șovu • 20,00
— Transmisie de la Consfătuirea pa
tară a lucrătorilor din comerț și re
portajele filmate „Digul de pe Dună
re", „Energii" și altele o 21,00 —
Avanpremieră ; spicuiri din progra
mele săptămfnit viitoare ale televi
ziunii • 21,15 — In cadrul emisiunii 
de călătorii geografice „Teleglob" 
studioul preztntă filmul documentar 
„SENEGAL" • 21,45 - „Zl-l din stru
nă, ceteraș I" — emisiune de cfnteca 
și dansuri din diferite regiuni ale tării
• 22,15 — „Intre harpa eoliană șl
magnetofon" — emisiune transmisă da 
la Palatul Culturii din Iași • 22,40 — 
Telejurnalul de noapte • 22,50 — Bu
letinul meteorologic.
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Vizita la uzinele „23 August" din Capitala
7 •- x ■

a delegației Partidului Comunist din Spania

Semnarea acordului comercial 
dintre Republica Socialistă România 

și Danemarca

Joi dimineața, membrii delegației Partidului Comunist din Spania, în frunte cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C din Spania, împreună cu tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid București, general colonel Mihai Burcă, membru al C.C. al P.C.R., au vizitat uzinele „23 August" din Capitală.Directorul general al uzinelor, ing. Petre Turcu, a prezentat tabloul dezvoltării acestei importante citadele a industriei românești, precum și preocupările actuale ale colectivului de constructori de mașini.Au fost vizitate apoi secțiile sou- lărie, motoare și mecanică.La încheierea vizitei a avut loc un miting organizat în cinstea delegației Partidului Comunist din Spania, la care 
au luat parte sute de muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină.Tovarășul Florian Dănălache a salutat călduros prezența oaspeților.Au luat cuvîntul Marin Enache, secretarul comitetului de partid al uzinei, Tudor Moise, muncitor la secția turnătorie, care au exprimat sentimentele de adîncă solidaritate ale clasei muncitoare din țara noastră, ale întregului nostru popor, încrederea lor deplină în biruința luptei duse de poporul spaniol pentru libertate, democrație și progres. General colonel Mihai Burcă a evocat momente din lupta eroică a poporului spaniol împotriva dictaturii fasciste și participarea voluntarilor români în brigăzile internaționale, ca una din numeroasele mărturii ale consecventei solidarități internaționale a partidului nostru cu lupta comuniștilor, a întregului popor spaniol.Primit cu o caldă manifestație de simpatie, a luat cuvîntul tovarășul Santiago Carrillo.Sîntem impresionați de progresele pe care România socialistă le-a făcut în acești ultimi ani, sîntem foarte satisfăeuți de identitatea deplină a punctelor de vedere ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania asupra problemelor esențiale ale contemporaneității — a declarat vorbitorul. Dorim să mulțumim călduros conducerii Partidului Comunist Român și personal marelui nostru prieten, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru primirea deosebit de călduroasă, frățească, făcută delegației partidului nostru.Referindu-se apoi la unele probleme ale actualității internaționale, vorbitorul a subliniat că a- gresiunea brutală a imperialiștilor din S.U.A. împotriva poporului vietnamez neliniștește astăzi popoarele lumii. El a scos în evidență poziția comună a celor două partide în această problemă, cerînd ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur propriul său destin, agresorii nord-americani să plece din Vietnam și să se aplice acordurile de la Geneva.Cele două partide ale noastre consideră menținerea păcii în lume și politica de coexistență pașnică ca o necesitate esențială, de importanță vitală pentru popoare.Noi, comuniștii spanioli — a continuat vorbitorul — am luat act cu atenție și interes de inițiativa Franței de a ieși din N.A.T.O. și considerăm aceasta ca un pas important pe calea păcii. Noi, comuniștii spanioli, ne ridicăm împotriva oricărei tentative a guvernului fascist spaniol de a oferi Spania și teritoriul său ca o piesă de schimb pentru a înlocui Franța în N.A.T.O.în cadrul întrevederilor pe care le-au avut cele două delegații ale partidelor noastre, am ajuns la concluzia că, în condițiile acțiunilor agresive ale imperialismului din ultimul timp, este mai necesar ca niciodată de a se depune toate eforturile necesare pentru a consolida unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești mondiale. Ceea ce ne unește, interesele comune ale sistemului mondial socialist și ale mișcării comuniste internaționale, este mai important decît ceea ce ne separă. Ne exprimăm încrederea că divergentele actuale vor fi depășite și că unitatea forțelor socialiste și anti- imperialiste va fi tot mai puternică.în cadrul vizitei noastre în România, am avut prilejul să cunoaștem progresele industriei voastre moderne în plină dezvoltare, ale agriculturii voastre cooperatiste. Considerăm legitimă mîndria întregului vostru popor pentru roadele muncii sale crea-
Întîkiirea de la Școala superioară 
de partid „Ștefan Gheorghiu''Jol după-amiază, tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, însoțit de tovarășul Ion Iliescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu corpul didactic și stu- 

toare organizate și conduse de către Partidul Comunist Român.Dorim să declarăm că tabloul pe care îl oferă România contemporană, înainte înapoiată și exploatată de către monopolurile străine și de către clasele parazitare, astăzi independență, socialistă, în plină dezvoltare, reprezintă pentru noi o confirmare e- locventă a superiorității socialismului.Vorbitorul a arătat apoi că în Spania de astăzi continuă cu dîr- zenie lupta pentru libertate și democrație. Pe plan politic, lupta puternică a maselor muncitorești și populare din Spania a obținut ca regimul franchist să dea înapoi, să facă în ultimul timp concesii importante.Clasa muncitoare care se află, ca și în 1936—1939 în fruntea luptei antifasciste, a rupt lanțurile terorii fasciste și se ridică cu întreaga sa statură făcînd să se cutremure te

Santiago Carrillo, vorbind la mitingmelia regimului din Spania. în a- celași timp, intelectualii și studenții luptă alături de muncitori, dînd dovadă de mare combativitate și energie.în lupta pe care o ducem progresele dv., succesele dv„ în construirea socialismului și solidaritatea dv. consecventă reprezintă un sprijin de o mare importanță. Noi — a spus în încheiere vorbitorul — ne simțim însuflețiți de solidaritatea internațională a forțelor socialismului, de solidaritatea clasei muncitoare și a poporului român, de căldura voastră de frați și tovarăși. Fie că prietenia noastră să fie eternă, așa cum eternă este setea de libertate și fericire a poporului.Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Alexandru Drăghici.Vorbitorul a arătat că vizita de prietenie pe oare o face delegația Partidului Comunist din Spania condusă de tovarășul Santiago Carrillo constituie o nouă manifestare a legăturilor internaționaliste care unesc cele două partide ale noastre.Partidul Comunist din Spania, în decursul existenței sale, a înscris pagini glorioase în istoria luptelor revoluționare. Lupta dreaptă a poporului spaniol s-a bucurat de simpatia și solidaritatea frățească a clasei muncitoare, a forțelor antifasciste din România. în condițiile grele ale ilegalității numeroși dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, la chemarea Partidului Comunist Român, au luptat fn acei ani pe pămîntul Spaniei, greu încercate', împotriva agresiunii armate a fascismului.Referindu-se la lupta pe care o desfășoară astăzi poporul spaniol, vorbitorul a spus: Ne bucurăm din inimă de fiecare succes înregistrat de clasa muncitoare din Spania, de forțele progresiste, de comuniștii spanioli.Ne folosim de acest prilej pentru a exprima, încă o dat$ solidaritatea noastră internaționalistă cu Partidul Comunist din Spania, cu lupta sa neînfricată pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, democrație, progres social și pace pe pămîntul spaniol.Ne bucură cuvintele calde de apreciere rostite de tovarășul Santiago Carrillo la adresa partidului nostru, a realizărilor obținute de poporul român în anii construcției socialiste — a subliniat vorbitorul. După cum v-ați putut convinge, în orașele și satele în care ați poposit, întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, este angajat cu toate forțele sale cțeatoare într-o vastă activitate pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., pentru îndeplinirea cu succes a noului plan cincinal.Referindu-se la convorbirile care au avut loc între delegația Partidului Comunist Român, condusă de 

denți ai Școlii superioare de partid „Ștefan Gheorghiu".Cu acest prilej, tovarășul Santiago Carrillo a făcut o expunere despre lupta poporului spaniol pentru libertate, democrație și 
progres social. 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Santiago Carrillo, vorbitorul a reliefat că ele au constituit un prilej de cunoaștere reciprocă mai profundă, au oferit posibilitatea unui larg și util schimb de păreri. Ne bucură faptul că, în principalele probleme ale contemporaneității, între cele două partide ale noastre există unitate de vederi.în continuare vorbitorul a spus: Partidelor comuniste și muncitorești — factor esențial al progresului social în epoca contemporană — le revin sarcini de mare răspundere. Condiția esențială pentru înfăptuirea cu succes a acestor sarcini o constituie unitatea mișcării muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste.Noi considerăm că dezvoltarea normală a relațiilor dintre partide este posibilă numai în condițiile respectării egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid de a hotărî de sine stătător, corespunzător condițiilor concrete și particularităților naționale și sociale ale fiecărei țări, a- supra politicii și activității sale practice.Pornind de la înțelegerea că datoria supremă a fiecărui partid, mare sau mic, este de a-și aduce contribuția activă la apărarea unității, Partidul Comunist Român vâ face totul pentru a contribui la întărirea și consolidarea coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Fidelă principiului respectării în relațiile internaționale a dreptului sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, țara noastră condamnă acțiunile agresive ale cercurilor imperialiste, este solidară cu toate popoarele angajate în lupta pentru .eliberarea națională și socială, împotriva colonialismului, pentru consolidarea independenței lor de stat. Poporul român își reafirmă solidaritatea cu lupta justă a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, se pronunță cu hotărîre pentru încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, pentru retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam, pentru respectarea acordurilor de la Geneva, recunoașterea Frontului de Eliberare Națională ca unicul reprezentant al poporului sud-vietnamez, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva, fără amestec străin, treburile sale interne.Avem convingerea — a spus în încheiere tovarășul Alexandru Drăghici — că vizita delegației Partidului Comunist din Spania, discuțiile prietenești, sincere care au fost purtate între delegațiile partidelor noastre, întîlnirile pe care oaspeții spanioli le-au avut în țara noastră, vor contribui la întărirea și dezvoltarea continuă a legăturilor frățești dintre partidele și popoarele noastre.Cuvîntările au fost subliniate în repetate rînduri cu puternice aplauze. Mitingul a constituit o vie expresie a sprijinului hotărît pe care oamenii muncii din țara noastră îl dau eroicului popor al Spaniei în lupta sa pentru libertate și democrație. (Agerpres)

„UZINA
(Urmare din pag. I)
la an la an, datorită specializării, Iri
gării și suprafețelor de răsadnife plus 
cointeresarea materială a oamenilor, 
cu aproape un milion. Asta numai în 
ceea ce privește strict sectorul legu
micol, pentru că venitul total al coo
perativei în 1965 a fost de aproape 
10 milioane, cu un plus de 2 milioa
ne fafă de 1964.

Sufletul „uzinei"
Dumitru tlie e vicepreședinte și se

cretarul organizației de partid al coo
perativei. Născut, crescut în Dobro- 
ești, ca și președintele, a lucrat pînă 
în 1960 la fabrica de bere „Grivifa”, 
după care s-a stabilizat, contaminat 
de valul general de entuziasm al 
consătenilor săi, străduindu-se din 
toate puterile să sprijine dezvoltarea 
multilaterală a cooperativei prin întă
rirea în primul rînd a organizației de 
bază, prin stimularea și sprijinirea 
muncii fiecărui comunist în parte.

— Cîfe brigăzi aveți ?
— O brigadă zootehnică și șase la 

legumiculfură, fiecare formată din 
60—70 de membri, cu trei echipe, In 
lucru cu 20—21 ha.

— Brigadierii au pregătire spe
cială ?

— Practica din moși strămoși șl car
netul la mînă, c-au absolvit cursu
rile de 3 ani. Dar nu numai pentru 
brigadieri. Practica și dragostea de 
muncă, tragerea de inimă contează 
pentru fiecare membru în parte. Așa 
avem, de pildă, lăptari care au dublat 
anul, care au făcut cîte 600 zile anul 
trecut. Numai bani, în plată supli
mentară, au ridicat peste 6 000 lei i 
Marin Dumitru, Tonea Alexandru, Vîl-

Joi dimineața, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a primit pe ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekke- rup, cu care a avut o convorbire cu privire la relațiile comerciale dintre România și Danemarca.Cu această ocazie, a avut loc semnarea Acordului comercial pe termen lung între cele două țări pe perioada 1966—1970. Acordul a fost semnat, din partea română, d6 către Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, iar din partea daneză de către Per Haekkerup, ministrul afacerilor externe.La convorbire și la semnare au fost prezenți din partea română Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Va- sile Pungan, director în M.A.E., Petru Mânu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Co-
Cronica zilei

Jpi la amiază a sosit în Capitală o delegație a Secției sfaturilor populare de pe lîngă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ungare, condusă de dr. Kovacs Tibor, adjunct al șefului secției.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Tiță Florea, vicepreședinte și Dumitru Hoit, secretar general Ia Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.în timpul vizitei în țara noastră delegația va studia probleme legate de activitatea sfaturilor populare.

în cadrul manifestărilor ce vor avea loc anul acesta, cu ocazia celei de-a XX-a aniveisări a înființării Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.), precum și a 10 ani de la intrarea României în cadrul acestei organizații internaționale, joi după-amiază a avut loc în Capitală simpozionul cu tema „Activitatea U.N.E.S.C.O. și inițiativele României în cadrul

„Europenele" de tenis de masă 
In grupele semifinale; masculin România — Ungaria 
5-3; feminin România —La Londra au continuat ieri campionatele europene de tenis de masă. In grupa I semifinală a competiției masculine pe echipe România a învins cu 5—3 Ungaria. Rezultatele tehnice : Rethi — Pig- nitzki 2—1 ; Giurgiucă — Harangi 2—1 ; Negulescu — Rozsas 2—0 ; Giurgiucă — Pignitzki 2—1 ; Rethi — Rozsas 0—2 ; Negulescu — Harangi 1—2 ; Giurgiucă — Rozsas 1—2 ; Negulesou — Pignitzki 2—1. In meciul următor echipa noastră va juca în compania formației Angliei. Alte rezultate: Suedia — Anglia 5—2 ; U.R.S.S. — Iugosla-

VERDE"
cu Mihai și mulți alții. Tof secretul 
ăsfa-i, ca peste fot : baza-i în oa
meni. Și sufletu-s comuniștii. S-o 
luăm, spre-o pildă, cu ce-am vorbii 
noi : cu organizarea brigăzilor.

în fiecare brigadă și echipă comu
niștii sînt plasați în pozițiile-cheie, 
fiecare membru de partid avînd sar
cini precise și constituind prin munca 
lui un exemplu pentru ceilalți coope
ratori. Fiecare neajuns de pe teren, 
orice deficiență este adusă la cuno
ștința biroului organizației de partid 
care, operativ, împreună cu consi
liul de conducere, ia măsuri concrete 
pentru îndreptarea lucrurilor. De pil
dă, ca să dau un exemplu, Stoian Du
mitru de la brigada zootehnică a 
adus de curînd la cunoștința birou
lui organizației că acest sector a ră
mas în urmă cu depășirea planului de 
producție, din cauza lipsei de furaje 
concentrate. Adică ce s-a întîmplat ? 
O deficiență de planificare. A fost o 
sesizare extrem de prețioasă, vă dafi 
seama. Nu mai insist I Pe urmă alt 
caz : o boală a orzului pe care a ob
servat-o tovarășa Holban Elena, 
membră de partid. în urma sesizării 
ei, ne-am deplasat pe cîmp, in
ginerul, conducerea și am luat 
măsurile corespunzătoare prin pră- 
fuire, eliminînd pagube care s-ar 
fi răsfrînt în veniturile cooperativei. 
Sau alt gen de cazuri care țin în alt 
fel de conștiința oamenilor. Nu dau 
numele că-i de rușine, brigadierul de 
la zootehnie ne-a sesizat că tovară
șul de care vă spun pune apă în 
lapte să îndeplinească planul. Tre
buia să-l punem în discuția întregii 
organizații. Vă spun sincer, ne-am 
gîndit mult cum să procedăm și îm
preună cu un membru din birou, 
ne-am dus la sector și am stat de 
vorbă cu el în fața brigadierului și a 

penhaga, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea daneză ambasadorul Gunnar Seidenfaden, secretar generai adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, Joachim Henrik- Georg baron Zytphen-Adeler, ambasadorul Danemarcei la București, ambasadorul Anker Svart, director în M.A.E., Per Green, secretarul particular al ministrului afacerilor externe, și Viggo Christensen, consilier la Ambasada Danemarcei la București.
♦La amiază, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, a oferit un dejun în cinstea oaspeților danezi.
■ADupă-amiază. oaspeții danezi au vizitat Muzeul de artă. (Agerpres)

în cadrul ciclului de conferințe organizat pentru oamenii de știință și specialiștii din Capitală de către Consiliul național al cercetării științifice și Comitetul orășenesc București al P.C.R.. joi după-amiază prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, a vorbit in aula Universității București despre „Dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, obiectiv important al politicii partidului și guvernului".
★A apărut „Presa noastră", Revista Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România. Anul XI. nr. 3 (119) 1966.

(Agerpres)

U.N.E.S.C.O.", organizat de Comisia națională a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O.A prezidat acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Comisiei. Au luat cuvîntul acad. Athanase Joja, președintele Comisiei naționale Române pentru U.N.E.S.C.O. și vicepreședinte al Consiliului executiv U.N.E.S.C.O., și acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.

R. F. G. 0*3via 5—1 ; Cehoslovacia — R. F. Germană 5—4.In primul joc al semifinalelor competiției feminine echipa feminină a R. F. Germane a învins cu 3—0 echipa României. Rezultatele : Bucholtz — Alexandru 2—1 ; Simon — Constanbinescu 2—0 ; Bucholtz. Simon — Alexandru, Mi- halca 2—1. în partida următoare echipa României va întîlni selecționata R. D. Germane. Alte rezultate : Ungaria — R. D. Germană 3—0 ; Anglia — Polonia 3—0 ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0.
celorlalți membri din brigadă. Adică, 
de fapt l-a judecat brigada și el și-a 
recunoscui vinovăția și-a fost educa
tiv pentru toți.

Un om de bază
Brigada mea este fruntașă — ne 

spune Paraschiv Stan — pentru că 
întotdeauna dăm cea mai mare pro
ducție și producția la noi înseamnă, 
în primul rînd, calitate. Cum ? Prin- 
tr-o bună organizare a muncii și prin- 
tr-un control permanent, fiind de di
mineață, dinainte de-a se desnoda de 
ziuă și pînă întunecă, în mijlocul bri
găzii. Mi-a plăcut meseria și-am în- 
vățat-o de mic, și-o învăț în conti
nuare ; sînt cu mîinile înfipt în prac
tică și cu ochii pe carte, mă trage 
inima și-mi place. Meseria dacă nu-ți 
place poți să-ți iei cîmpii : nici ea nu 
te place pe tine. Dacă slujești însă 
cu credință, ai mulțumire. De cînd 
lucrez în cooperativă, din 1959, am 
casa cea mai luxoasă din sat, pusă 
la punct, mobilată modern cu radio, 
televizor, frigider, aragaz, mașină 
electrică de spălat, baie cu apă cu
rentă... Cîștig și-mpreună cu mine 
cîșfigă toți membrii brigăzii. Mai tre
buie să spun că din brigada mea de 
60 de membri, 50 sînt femei și fe
meile sînt foarte bune pentru grădi- 
nărie. Au răbdare, sînt îndemînatece, 
harnice, disciplinate.

★
In încheiere, la sfîrșiful acestei suc

cinte treceri în revistă a realizărilor șl 
definirii profilului cooperativei agri
cole din Dobroești, dăm cuvîntul din 
nou tovarășului Mihai Marin :

— Datorită experienței șl rezulta
telor obținute, față de marea cinste 
care ni s-a făcut prin decorarea coo
perativei noastre, angajamentul nos
tru este ca pînă în 1970 să ajungem 
la o producție medie de 30 000 kg 
legume la ha, să construim o seră 
modernă — din care am terminat 
deja centrala termică pentru 5 000 m p 
— și în felul acesta să creștem veni
tul cooperativei da la 5 milioana la 
8 milioane.

PLANURI DE REZERVĂ
Cînd te ocupi de politica externă, trebuie să ai și planuri de rezervă, pentru cazurile cînd linia adoptată nu dă rezultate. Recentele demonstrații din Vietnamul de sud împotriva premierului Ky și a Statelor Unite au enervat Washingtonul. în această situație „Comitetul Unit pentru elaborarea planurilor d6 rezervă" a fost convocat într-o sesiune specială.•— Domnilor, a spus președintele comisiei, există posibilitatea ca guvernul Ky să cadă și dacă aceasta se va în- timpla, va trebui ca noi să dăm explicații. Are cineva vreo sugestie ?— N-am putea spune că, după ce s-a întîlnit cu președintele Johnson în Hawai, Ky a refuzat să-și plătească nota de hotel și că de aceea noi nu-1 mai putem sprijini ?— Nu cred că merge. S-ar putea să aibă chitanță.— De ce să nu spunem că ne-am decis să înlăturăm funcția de prim ministru al Vietnamului de sua și să trecem prerogativele lui asupra serviciului american de pașapoarte ?— Am putea face asta, dar ar nemulțumi pe budiști.— Nimic nu-i va satisface pe budiști. Și nu cred că înlăturarea funcției de prim ministru va rezolva criza.

★— Am o idee : să spunem că generalul Ky a căzut pentru că
APARTHEIDUL Șl SCRIITORII

IN AREST LA DOMICILIU
Sub titlul „Libertate supravegheată pentru scriitori în Africa de Sud", săptămînalul 

„LE FIGARO LITTE- 
RAIRE" scrie :

„Miss Mary Benson se 
află sub stare de arest 
la domiciliu pe o pe
rioadă de cinci ani. In
terdicție de a ieși de la 
răsăritul și pînă la apu
sul soarelui ; interdicție 
de a adresa măcar un 
cuvînt vreuneia din mii
le de persoane aflate 
pe o listă specială ; în- 
sfîrșif, nimic din ceea 
ce a scris nu poate fl 
publicat în Africa de 
Sud.

Un alt caz : Dun Helm

este prea scund și nu putea niciodată să citească teleimprimatorul. Am putea spune că avem nevoie nu numai de un conducător mai puternic, dar și de unul mai înalt.—. Nu-i rea ideea. N-am mai folosit-o niciodată pînă acum.— Mi-ar displace să caut acum un vietnamez înalt. Trebuie să
foileton de
Art Buchwald

găsim o explicație mai bună pentru căderea lui Ky.— Ce-ar fi să anunțăm că generalul Ky își părăsește postul ca să ajungă vice-guvernator al Californiei 1— E prea tîrziu 1 Trebuia să-și fi înaintat cererea săptămîna trecută.— Ce-ați zice dacă am anunța că premierul Ky a cerut să fie eliberat din funcție ca să poată scrie o carte despre președintele Johnson ?— Nu cred că președintelui Johnson i-ar place. L-a îndrăgit prea mult pe Ky cînd s-au întîlnit în Hawai.— De aceea avem greutăți atît de mari.— De ce să nu spunem că generalul Kv n-a avut niciodată de gînd să rămînă la putere mai mult de 10 luni, întrucît el crede că în Vietnam dacă ră-

Joseph, născută în An
glia, sociolog, se află, 
de asemenea, sub stare 
de arest la domiciliu. 
Ea și-a terminat... la 
fimp autobiografia, reu
șind să trimită ma
nuscrisul unui editor din 
Londra, Hutchinson, toc
mai cînd ministrul jus
tiției Africii de Sud, Fos
ter, i-a impus un regim 
și mai sever. Cartea 
d-nei Joseph se intitu
lează „Soarele de mîi- 
ne* și este Istorisirea 
propriei sale existențe 
în regimul apartheid
ului. Cu toate că n-a 
violat vreo lege, ea a 
trebuit să-și ia multe 
precauții pentru a-și pu

Cercetări oceanograficeComisia australiană pentru e- nergie atomică se pregătește să experimenteze pe scară largă trasoare radioactive cu ajutorul cărora se vor putea cunoaște mișcările de pe fundul mării. Procedeul constă în răspîndirea pe fundul mării, printre firele de nisip, a unor mici capsule prevăzute cu izotopi radioactivi. De la bordul unui vas se va urmări, cu ajutorul unor contoare Geiger, deplasarea acestor capsule și, implicit, a valurilor de fund.
Un orb parcurge 
1200 km cu schiurileNorvegianul Gunnar Eriksen, care a orbit de pe urma unei răniri în ultimul război mondial, se află de peste 7 săptămîni în- tr-un marș cu schiuri de la Cercul polar pînă în Norvegia de 

Mezoscaful elvețian „Auguste Piccard* — primul submarin turistic 
din lume, care a constituit o mare atracție la expoziția de la Lau
sanne In 1964 — a început un drum lent pe... uscat. Pârâslnd lacul 
Leman, submersibilul, în greutate de 200 tone, „Inainteazâ* pe re
morci cu o viteză orară pinâ Ia 30 km, pentru a ajunge la 27 apri
lie In portul Marsilia. După ce va șuieri unele transformări, mezos

caful va efectua „croaziere submarine* In Mediterana

mîi în slujbă pentru mai mult timp îți pierzi pensia.
★— Există vreo modalitate să-l acuzăm pe senatorul Fulbright î— Cum s-o facem ?— Uite, dacă Fulbright n-ar fi început dezbaterile despre războiul din Vietnam, președintele Johnson n-ar fi trebuit să plece în Hawai, să se întîlneas- că cu premierul Ky, și dacă președintele nu s-ar fi întîlnit cu el și nu i-ar fi acordat întregul lui sprijin, Ky poate că n-ar fi fost azvîrlit de popor la întoarcerea acasă.— Cred că este ceva în ceea ce spui. Sînt sigur că revistei „Time" nu-i va displace o asa- menea explicație.— Da, dar numai revistei „Time" și nimănui altcuiva. Domnilor, trebuie să găsim ceva mai bun 1— O clipă, o clipă vă rog. N-a împușcat premierul Ky un om de afaceri acum o lună 1— Ba da.— Asta e. Dacă va cădea, dăm un anunț că președintele Johnson nu poate sprijini pe cineva care a ucis oameni de afaceri.— Cred că e bine. Bateti anunțul la mașină, trimiteți-I la Departamentul de Stat și spuneți să aibă grijă să nu-1 publice pînă nu sînt absolut siguri că Ky nu mai este premier.(Din „New York Herald Tribune")

tea scrie cartea. De pil
dă, nu putea să-și folo
sească mașina de scris 
în timpul nopții sau în 
zorii zilei, de teamă să 
nu ațîțe curiozitatea ve
cinilor. Trebuia să-i su
pravegheze... pe poli
țiștii care făceau de gar
dă în jurul locuinței. 
D-na Joseph nu are 
drept să primească vi
zite.

La mijlocul zilei tre
buie să se prezinte la 
postul de poliție și, 
dacă înfîrzle, riscă o 
pedeapsă cu închisoa
rea.

Tncînfătoare perspec
tive I*

sud. La 13 aprilie el urmează să-și încheie marșul de 1 200 km în localitatea Valdres. Distanța medie pe care o parcurge zilnîc este de 50 km. Cu acest marș, Eriksen vrea să demonstreze că și oamenii care au o invaliditate pot realiza performante sportive, în timpul marșului, el este ajutat de uri mare număr de amatori de schi care, călăuzindu-1, îl feresc de porțiuni de teren mai accidentat.
Alarmă falsăUnități ale poliției britanice au înconjurat marți noaptea Palatul regal din Londra, ca urmare a declanșării sistemului de alarmă care leagă palatul de Scotland Yard. S-a presupus că s-ar fi produs ceva grav care ar fi necesitat intervenția poliției. In cele din urmă s-a constatat, însă, că a fost vorba de o defecțiune tehnică intervenită în sistemul automat de alarmă al Scotland Yard-ului.
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Sesiunea Uniunii
interparlamentare

Declarația vernamentală miercuri după-amia- ză de primul ministiu Georges Pompidou în Adunarea Națională este larg comentată de presa franceză de joi.Subiectul-cheie al declarației („le point chaud"—după cum scriu ziarele) — l-a constituit decizia guvernului francez de retragere a Franței din N.A.T.O.Comentatorii, indiferent de orientarea lor politică, atrag a- tenția asupra faptului următor : coincidență sau nu, cu numai 24 de ore înainte de începerea discuției din parlamentul francez. ambasadorul a- merican la Paris a remis răspunsul S.U.A. la memorandumul francez din 29 martie. Documentul a- merican n-a trezit o reacție prea pozitivă nici măcar în rîndul ziarelor pariziene pro-atlantice. „El angajează cu Franța o discuție de ordin juridic, care, e- vident, nu se poate traduce prin ceea ce s-ar putea numi o atitudine de bunăvoință." — a scris „Le Figaro".Ziarul mental „La scrie că ția primului ministru conține o reafirmare concludentă a argumentelor invocate de Franța pentru motivarea poziției adoptate

guverna- Natioii' declara-

de N.A.T.O. Pompidou a subliniat din nou că nu se pune problema „răsturnării alianțelor", dar că Franța se opune „integrării militare, care ar putea s-o antreneze într-un . război ce nu ar fi a) său". Răspunzind notei americane, premierul francez a exprimat intenția guvernului de a duce cu ceilalți 14 aliați ș: îndeosebi cu S.U.A. și R.F.G. negocieri în ce privește termenele și modalitățile de aplicare a „degajării" franceze de N.A.T.O.Intrucît premierul Pompidou nu a cerut un vot de încredere asupra declarației sale de politică generală, o parte a opoziției a prezentat miercuri seara o moțiune de cenzură care condamnă guvernului N.A.T O. și asemenea, scurt, politica sa economică și socială. Moțiunea a fost semnată de 40 de depu- tați socialiști și de către nouă reprezentanți ai Regrupării democratice, printre care Francois Mitterrand. Mai mirlți radicali au refuzat să se alăture moțiunii.Moțiunea, cum releva „Le Monde", „foarte pro-atlantică". Aceasta face ca în rîndurile opoziției să se manifeste față de ea atitudini diferite. Ziarul „L’Huma-

politica față de critică, da mai pe

după ziaiul eȘte

conteze pe noi pentru a condamna un element pozitiv al politicii generalului de Gaulle, indiferent care ar fi motiveleobiectivele care l-au determinat". Ziarul consideră că, depu- nind moțiunea în forma în care a fost formulată, semnatarii ei fac jocul acelora care ar vrea să vadă divizată opoziția de stingă.Dezbaterile asupra declarației vor continua pînă la epuizarea listei vorbitorilor, cel tîrziu pînă vineri după-amiază. Astăzi după-amiază au luat cuvîntul la dezbateri Mitterrand, Ren6 Pleven din partea opoziției, precum și reprezentanți ai majorității guvernamentale.în cursul dezbaterilor de după-amiază a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe, Couve de Mur- ville, care a declarăt că „problema bazelor americane Franța este de ordin practic, adică de a se stabili ce dis-. pozițiuni sînt de luat și în ce termen". „Este inevitabil și binefăcător pentru toți, a continuat ministrul, ca Europa să-și recapete independența față de America. Este inevitabil ca aceasta din urmă să-și ducă politica sa în lume și ca această politică să fie din ce în ce mai mult , exterioară țărilor europene. Este inevitabil ca raporturile dintre Est și Veșt să nu rămînă închistate în situația existentă cu 15 ani în urmă....'.Votul asupra moțiunii de cenzură va a- vea loc marți.
Al. GHEORGHIU
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Agenția U.P.I. a transmis prin teletoto acest instantaneu de Ia manifestația desfășurată în cursul zilei de 
la Saigon

Sub presiunea evenimentelor
• ‘ 4 . ■

ROMA

Tîrgul
de la Milano

Joi dimineața a fost 
inaugurată cea de-a 
44-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Mi
lano, care, în acest an, 
a căpătat un caracter 
festiv, dat fiind faptul 
că se împlinesc două 
decenii de la organi
zarea sa postbelică, in 
frumosul oraș italian, 
devenit pentru 10 zile 
un fel de reședință a 
lui Mercur, și-au dat 
întîlnire 14 000 de fir
me din peste 80 de 
țări ale lumii.

La festivitatea de 
inaugurare au fost pre- 
zenți ministrul indus

triei și comerțului ita
lian, Andreotti, membri 
ai corpului diplomatic 
reprezentind toate ță
rile participante, ofi
cialități și numeroși 
oameni de afaceri. Pre
ședintele Republicii Ita
lia, Giuseppe Saragat, 
a , adresat un mesaj în 
care a subliniat impor
tanța tîrgului ca mijloc 
de apropiere și de cu
noaștere între popoare, 
ca o contribuție la 
dezvoltarea colaborării 
între state.

Pe o suprafață de 
500 000 mp, în care 
sînt dispuse diferitele

pavilioane reprezen
tind sectoarele spe
cializate, firmele parti
cipante expun cele 
mai variate produse. 
Vizitatorii au prile
jul să facă cunoștință 
cu mațipi și utilaje mo
derne, cu o bogată și 
variată gamă de bu
nuri de consum.

La actuala ediție a 
tîrgului, Republica So
cialistă România pre
zintă, în afară de Ofi
ciul de informații din 
cadrul Centrului inter
național de schimburi 
comerciale, expona
te ale industriei con
structoare de mașini, 
electrotehnice și chi
mice. La Tîrgul de la 
Milano sînt expuse 
tractoare și diferite 
mașini agricole, utilaje 
pentru construcții, ma- 
șini-unelfe, utilaje elec- 
tro-tehnice, precum și 
diferite produse ale 
chimiei.

Ion MARGINEANU

BAGDAD 14 (Agerpres).. — Președintele Irakului, mareșalul Abdel Salam Mohammed Aref, a încetat din viață în urma unui accident de elicopter — a anunțat joi dimineață postul de radio Bagdad. La bordul aparatului, prăbușit între localitățile Kornat și Bassorah din cauza unei violente furtuni de nisip, se aflau și Abdel Latif al Daragi, ministru de interne, și Mustafa Abdullah, ministru al industriei, care, de asemenea, și-au pierdut viața.Guvernul irakian a decretat pe timp de o lună doliu național. Conform constituției, primul ministru Abdel Rahman al Bazzaz, și-a asumat temporal' funcția de președinte, avînd sarcina să pregătească în termen de o săptă- mînă alegerile prezidențiale.
★

Fiu al unui mic comerciant, 
Abdel Salam Aref a. urmat cursu
rile unei școli militare din Bag
dad. La 14 iulie 1958, el a fost u- 
nul din principalii inițiatori și or
ganizatori ai atacului lansat con
tra palatului regal, în cursul că
ruia au fost executați regele Fei- 
sal și prințul moștenitor Abdul 
Illah. In februarie 1963, în urma 
loviturii de stat care l-a răstur
nat pe generalul Kassem, Aref 
a devenit șeful statului irakian.

De ce a demisionat
OdingaNAIROBI 14 (Agerpres). — Vicepreședintele Kenyei, Oginga O- dinga, a declarat joi într-o conferință de presă că demisionează din funcțiile de stat și de partid. Re- ferindu-se la cauzele demisiei sale, Oginga Odinga a afirmat potrivit agenției Associated Press că, „în prezent. Kenya este condusă de un guvern invizibil, ce reprezintă interesele străine". „în legătură cu aceasta, a continuat el, am considerat că îmi este, imposibil, să mai fac parte din. guvern".

ASASINAREA UNUI COMUNICAT COMUN
MINISTRU YEMEN1TSANAA 14 (Agerpres). — Postul de radio Sanaa a anunțat miercuri noaptea să Abdulah Al Iryani, ministru al administrației locale în guvernul republican din Yemen, a fost asasinat. De asemenea, a fost grav rănit Ahmed El , Rohoumy. ministru al finanțelor și economiei. Primul ministru al Yemenului, Hassan Al Amri, a declarat doliu național timp de trei zile. Asasinarea lui Iryani, a spus primul ministru, poate fi considerată un act îndreptat împotriva revoluției și republicii și a chemat poporul să-și strîngă rîndurile în jurul conducătorilor săi.

ieri

Evoluția situației politice din Vietnamul de sud a fost marcată joi 
de două evenimente : manifestația de masă convocată de conducătorii 
budiști și „Congresul politic național" care a luat sfîrșit în aceeași zi.După cum au transmis agențiile de presă, aproape 30 0Q0.de budiști au demonstrat pe străzile capitalei sud-vietnameze, în ciuda anunțului guvernului privind organizarea de alegeri generale. Autoritățile guvernamentale au luat o serie de măsuri, printre care întărirea gărzii din jurul palatului prezidențial cu unități ale diviziei a 7-a. S-a anunțat, de asemenea, închiderea birourilor oficiale civile ale americanilor, iar funcționarii au fost sfătuiți să rămînă la casele lor.Joi dimineața, la închiderea așa- niimitului „Congres național politic", șeful regimului militar de la Saigon, generalul Nguyen Van Thieu, a semnat un decret de lege care prevedea desemnarea prin „a- legeri generale" a unei Adunări ■ Naționale constituante peste patru luni.După părerea observatorilor, sub paravanul convocării „Congresului național politic", guvernanții militari de la Saigon au intenționat să obțină un răgaz pentru a pregăti o viitoare răfuială cu participanții la recentele demonstrații antiguvernamentale, După "cum relatează agenția U.P.I., surse autorizate din Saigon au făcut cunoscut că primul ministru Ky „este gata să se folosească de toate mijloacele necesare pentru a se menține la putere". în ultima ședință a „congresului", la care a participat și ambasadorul american, Lodge, generalul Ky a declarat că dacă noul guvern nu îi va fi pe plac, el „nu va ezita să-l răstoarne" H.otărîrile „congresului" de la Saigon nu satisfac nici pe departe cererile budiștilor și ale celorlalți demonstranți, aceștia pro- niințîndu-se în continuate', pentru demisia imediată a guvernului militar al lui Ky.In ciuda „tonului moderat" ce pare să predomine textul rezoluției în 1® puncte adoptată de „Congresul politic naționali observatorii difi capitala sud-vietnampză consideră că problemele nu au fost deloc rezolvate și că există toate datele să se creadă că, după un răgaz de cîteva zile, duce la complicații și

bombardarea R. D. Vietnam este un pas extrem de grav pe calea escaladării războiului din Vietnam, un atentat la suveranitatea, integritatea și securitatea, teritorială a R. D. Vietnam, ro încălcare a acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și a celor mai elementare principii ale dreptului internațional.SAIGON. — Agenția France Presse relatează că pierderile a- mericane înregistrate în cursul săptămînii de la 2 la 9 aprilie au depășit considerabil pe cele ale trupelor guvernamentale saigone- ze. Agenția citată subliniază că 95 de militari americani au fost uciși, iar alți 501 răniți.

i

CANBERRA 14 (Agerpres).— în Comisia pentru studiul problemelor politice, ale securității internaționale și dezarmării a Uniunii interparlamentare au avut loc discuții la punctul „Mijloace pentru întărirea securității regionale în cadrul Cartei O.N.U.". Au fost a- bordate, în special, probleme legate do securitatea regională și de agresiunea americană în Vietnam.Reprezentanții grupurilor parlamentare din Cehoslovacia, Iugoslavia, India, Italia, Mongolia, Polonia, Uniunea Sovietică au condamnat agresiunea S.U.A. împotriva popoarelor din Asia de sud- est. în cuvintarea sa, reprezentantul S.U.A. a luat apărarea acțiunilor americane în Vietnam.în intervenția sa, reprezentantul grupului țiațional român. Tudor Drăganu, a arătat, printre altele, că „principiile stabilite de Carta O.N.U. în general, și în special cele care urmăresc să armonizeze eforturile pentru asigurarea securității pe plan mondial cu eforturile pe plan regional, trebuie să constituie platforma oricăror măsuri de întărire a securității diferitelor regiuni ale lumii". în această privință, a arătat el, „socotim că și Uniunea interparlamentară ar putea aduce o contribuție însemnată

dacă printre măsurile de întărire a securității regionale, în conformitate cu Carta O.N.U., pe care le-ar recomanda membrilor ei, ar figura și aceea de a insista ca guvernele țărilor lor să nu precupețească eforturile pentru a acționa în spiritul rezoluției Adunării Generale a O.N.U. privind măsurile pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu sisteme sociale și politice diferite". în continuare, delegatul român a spus : „Nu pot să nu amintesc, în această ordine de idei, agresiunea Statelor Unite în Vietnam care atentează la independența. și suveranitatea poporului vietnamez, aduce o gravă atingere securității Asiei de sud-est , și constituie, un pericol pentru pacea lumii. Situația creată în Vietnam arată grăitor importanța securității regionale pentru securitatea lumii întregi și dovedește că amestecul străin în treburile interne ale statelor, existența bazelor militare străine, prezența forțelor armate străine sînt incompatibile cu principiile dreptului internațional contemporan, ale Cartei O.N.U., îm- piedicînd promovarea securității internaționale atît pe plan rnondial, cit și pe plan regional".
Demersurile Bonnului
la Washington
după anunțarea retragerii unor 
efective americane din Europa

ele ar putea rftai serioase.
iUGOSLAVO-BULGAR

BELGRAD 14 (Agerpres). — A fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, făcută în R.S.F. Iugoslavia. în comunicat se arată că în timpul vizitei Bașev a avut convorbiri cu Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F.I. Ei au constatat că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă cu succes in spiritul prieteniei și colaborării de bună vecinătate.Examinîndu-se situația interna-

țională s-a constatat din nou identi-. tatea sau apropierea punctelor de vedere în principalele probleme internaționale. Cei doi miniștri subliniază din nou . sprijinul țărilor. lor pentru.lupta, poporului vietnamez. Examinînd situația din Balcani, cei doi miniștri au constatat că s-au produs .schimbări pozitive în evoluția relațiilor dintre statele balcanice și consideră că este necesar ca guvernele țărilor balcanice să depună eforturi și mai mari pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor reciproce.
★La 14 aprilie, Ivan Bașev a ; fost primit de Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia. în ;a- ceeași zi, '. el a plecat spre pa-

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA 1 București, Plats „Selnteir.

HANOI 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă bombardarea teritoriului Vietnamului demot'd de către avioane strategice americane „B-52".în declarație se subliniază că folosirea acestor avioane pentru
COMPLOT 
DESCOPERIT 
ÎN BRAZILIA

BONN 14 clarații și contradictorii, în legătură cu hotă- rîrea guvernului american de a retrage temporar efective militare de 15 000 de oameni din Europa, majoritatea din Germania occidentală, rezultă că această măsură Pentagonului face obiectul intense preocupări ale politice vest-germane. Apărării a declarat că

(Agerpres). — Din de- informații de presă
a unor cercurilor Ministerul hotărirea S.U.A. nu a provocat nici o surpriză, dat fiind că guvernul federal „a fost ținut la curent". în aceeași zi, ziarul „Die Welt" a scris că,

Lucrările Comitetului celor 18GENEVA 14. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : După o întrerupere de cîteva zile, joi după-amiază Comitetul celor 18 state pentru dezarmare și-a reluat lucrările. Șeful delegației suedeze, Alva Mirdal, s-a ocupat de problema controlului, analizînd aspectele tehnice ale propunerilor occidentale, clarificarea noțiunilor de control și inspecție la fața locului, pentru a se putea delimita pozițiile față de un eventual tratat.William Foster, șeful delegației americane, a reluat propunerea transferării unei cantități de uraniu și plutoniu pentru folosirea e- . /hergiej npcleare în scopuri pașnice. El ă susținut din nou principiul inspecției la fața locului, afirmînd că aceasta n-ar implica spionajul și că ar fi reclamată de necesitatea securității. Delegatul american a . descris, apoi rnetodele de inspecție - de care Jc^lspijn- iSțatele Unite și care pot determina și de la distanță cantitatea de plutoniu din reactoarele în funcțiune.Șeful delegației sovietice, A.■1 Roșcin, a ^declarat că, în timp ce existente.

Vorbitoarea a cerut

se desfășoară negocierile în cadrul Comitetului celor 18, Statele Unite violează în mod flagrant acordurile de la Geneva, ducînd un război de agresiune împotriva R. D. Vietnam Și poporului din Vietnamul de sud. Delegatul sovietic a arătat că slăbirea tensiunii internaționale și înlăturarea amenințării războiului depind în mare măsură de lichidarea bazelor militare de pe teritoriile străine și Retragerea trupelor. De asemenea, a declarat el, puterile Occidentale poartă responsabilitatea reînarmării și reînvierii revan- șismului german, amenințare împotriva securității europene. Uniunea Sovietică, a declarat Roșcin, sprijină propunerile cu privire la crearea unei zone denuclearizate în centrul Europei și se pronunță pentru reducerea stocurilor de armament existente pe continentul european, încheierea de urgență a unui acord asupra interzicerii experiențelor nucleare subterane, interzicerea armelor atomice, înce- ‘ tarea producției și distrugerea tuturor stocurilor de arme nucleare

„potrivit informațiilor demne de încredere, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării nu au luat cunoștință de hotărirea S.U.A. decît prin informațiile de presă". Cercurile oficiale ădoptă o atitudine rezervată de natură să confirme că ordinul Pentagonului a. luat totuși prin surprindere guvernul vest-german care, arată ele, așteaptă amănunte.în realitate însă nu este vorba numai de amănunte. După cum a declarat tot marți purtătorul de cuvînt al guvernului de la Bonn, între guvernele vest-german și a- merican au loc în momentul de față consultări permanente, iar „Bonnul face demersuri ca reducerea efectivelor militare americane să nu atragă după sine o scădere a potențialului militar al trupelor americane staționate în Germania (occidentală)".Germania occidentală întrevede .însă cu, acest prilej perspectiva nei sporiri a rolului său militar Europa occidentală, precum și intrării ei în „clubul atomic". u-în
a
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Presa braziliană relatează că în statul Rio Grande do Sul a fost descoperit un complot care urmărea răsturnarea guvernului și extinderea „activității subversive în restul țării". Numeroși ofițeri și civili au fost arestați. .Judecarea primelor 50 de persoane acuzate de „activități subversive" a .început marți în fața unui tribunal militar din Porto Alegre. Printre cei arestați se află ofițeri superiori ai armatei.

Ridicîndu-se de la 
locul său, deputatul 
Giijido Castiella. mem-' 
bru in Camera Re
prezentanților a, Con
gresului chilian, a 
declarat cu mînie: . „La «Dignidad» drep
turile omului au fost 
profanate, legile chi

liene violate". Scena 
s-a petrecut miercuri, 
în aceeași zi, la ce
rerea deputatului 
Castiella, Camera a 
hotărît în unanimita
te deschiderea unei 
anchete judiciare, sub . conducerea, unui înalt 
magistrat investit cu 
depline puteri, 
cesta 7 va 
afle' ceea ce se petre
ce la „Dignidad". Sub 
acest nume, care în 
spaniolă înseamnă 
demnitate, la 300 km 
sud de Santiago de 
Chile funcționează o 
așa-numită „colonie 
agricolă". Spre a- 
ceasta se îndreaptă a- 
cum un regiment de 
carabinieri, întărind

astfel forțele poliție- erau biciuiți și pe- 
nești, care au incon- 
jurat-o.

Ce fapte au deter
minat aceste măsuri 
extraordinare? Un 
tînăn. de 19 apț ,șf p grele, fiind de aseme

nea. instituită o sepa
rație riguroasă a se
xelor, chiar și pentru 

că în, spatele firmei perechile căsătorite, 
„Dignidad" funcțio- pentru a se evita naș- 

, na în realitate, un la- terițe. Conducătorul 
găr*de concentrare in „coloniei", un anume ~ 7 7., , cău

tat, de guvernul de la 
Bonn pentru crime 
de război, a reușit să 
fugă. El este urmărit 
îp prezent de poliția 
âhiliană și de poliția 
internațională (Inter
pol).

Autoritățile chilie- 
nu primeau ne au ordonat des

humarea mai multor 
cadavre din cimitirul 
coloniei, întrucît cei 
doi martori au decla
rat că numeroase

depsiți sub pretex
tul celei mai mici 
greșeli, copiii și fe
meile erau puși la 
munci din cele mai

f emeie de 43 de ani, 
anunță agențiile, de 
presă, au .dezvăluit

toată regula, sub șe- j Paul Schaeffer, 
fia unor foști ofițeri 
naziști. ’în i această colonie 
aproximativ 300 de 
pefsbane aduse din

..L i. A- Germania pccidenta- 
trebui' să lă munceau „benevol" 

pentru finanțarea 
,',orfanilor și bolnavi
lor" și 
decît o retribuție 
modestă. Cei doi 
membri ai coloniei, 
care au reușit să 
fugă, și să dea ast- t 
fel în vileag ceea ce persoane au murit din 
se petrecea aici, au cauza bătăilor, 
declarat autorităților 
chiliene că muncitorii

ANKARA 14 (Agerpres). — La 
12 aprilie a sosit la Ankara dele
gația sfatului popular al orașului 
București, condusă de Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
București, care face o vizită in 
Turcia la invitația primarului An
karei, Haîil Sezai Erkut. La sosi
re delegația a fost întîmplnată de 
Sezai Erkut, primarul Ankarei, și 
de membrii Consiliului municipal.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste România la An
kara, Ion Drinceanu, și membri ai 
ambasadei.

Delegația a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Atatiîrk. 
Președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
București, Ion Cosma, a semnat in 
registrul de onoare al Președinției 
Republicii.în cursul aceleiași zile delegația 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești a făcut o Vizită la primăria 
orașului Ankara, unde a fost pri
mită de primarul Sezai Erkut și de 
membrii Consiliului municipal. De 
asemenea, delegația a fost primită 
de Enver Kuray, guvernatorul re
giunii Ankara. In seara zilei de 
12 aprilie, primarul Ankarei a ofe
rit o masă în cinstea delegației 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești.

■| BELGRAD. La Facultatea de fi- ” lologte din Belgrad a avut loc o seară de poezie românească, organizată de studenții grupei de teratură universală și ai grupei limbă și literatură română. li- de
M. E.

M MOSCOVA La 14 aprilie
■ cncit la Mntsrnva minicfrnl .

? a— sosit la Moscova ministrul afacerilor externe al R. ,D. Germane, Otto Winzer.
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