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Consfătuirea - '•V
DE COST ÎN S.M.T lucrătorilor din comerț

i

Pefre MOLDOVAN 
prim-vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

Economicitatea utilizării parcului de mașini din S.M.T. este o- glindită, în primul rînd, prin prețul de cost al lucrărilor mecanizate. Acest indicator ne dă posibilitate să cunoaștem atît nivelul productivității muncii, modul cum s-au folosit mijloacele mecanizate și fondurile de care dispun S.M.T.-urile, cit și rezervele de îmbunătățire a organizării muncii și de reducere a cheltuielilor de producție.Lucrătorii din S.M.T., prin folosirea mai completă a capacităților de producție au reușit să mărească continuu volumul producției și să îmbunătățească indicii de utilizare a parcului de tractoare și mașini agricole. Ca urmare, în 1965, prețul de cost mediu pe hectarul de arătură normală a scăzut cu 27 la sută față de nivelul anului 1959. Tn 1965, la S.M.T. Hărman, regiunea Brașov, prețul de cost a fost mai mic cu 25 la sută față de realizările medii pe țară, iar la S.M.T. Lugoj, regiunea Banat, cu 20 la sută. Sînt însă stațiuni care în condiții asemănătoare realizează lucrările cu cheltuieli mult prea mari. La S.M.T. Mărășești, regiunea Galați, de exemplu, prețul de cost a fost cu 21,7 lei mai mare la hectarul de arătură normală decît la unitatea vecină — S.M.T. Nănești. De aceea, extinderea experienței unităților fruntașe și mobilizarea însemnatelor rezerve care dispun S.M.T.-urile tuie un important factor al reducerii, pe ansamblul stațiunilor, a prețului de cost. Care sînt aceste rezerve ?Micșorarea prețului de cost este determinată în măsură însemnată de efectuarea unui volum mare de lucrări. Acordînd o atenție deosebită extinderii continue a mecanizării în cooperativele agricole, S.M.T.-urile au realizat, în 1965,

un volum de lucrări cu 8 la sută mai mare decît în 1964 și de 3,5 ori mai mare față de 1959. Mai sînt însă stațiuni care, nefolosind întreaga capacitate a utilajelor, nu-și realizează planul de producție, depășesc prețul de cost planificat. A- nul trecut S.M.T. Zănoaga, regiunea Oltenia, nu și-a îndeplinit sarcinile de plan decît în proporție de 91 la sută. Ca urmare, prețul de cost a fost depășit cu 28 la sută, depășire care nu se justifică în totalitate prin condițiile mai grele din anul trecut.Creșterea volumului anual de lucrări mecanizate se poate obține pe două căi principale : prin sporirea numărului de zile de folosire a tractoarelor și mașinilor a- gricole, adică prin executarea unui sortiment mai mare de lucrări a- gricole și de transporturi ; prin creșterea realizărilor obținute de fiecare mecanizator în unitatea de timp.Mecanizatorii au largi posibilități de a mări volumul de lucrări efectuate în fiecare zi și oră. O sursă însemnată în această direcție o constituie utilizarea deplină a timpului. S.M.T.-urile au realizat
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Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist, convocată de Comitetul Central, al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri, a continuat vineri în ședințe plenare.în ședința de dimineață au prezentat concluziile dezbaterilor din ' secțiile de specialitate, care au a- Wt loc în cursul zilei de joi’, Ni- colae Bozdog, adjunct al ministrului comerțului interior — pentru secția dintre Pîrvu, lui de tru secția planificarea circulației mărfurilor, finanțarea și creditarea comerțului ; Eugen Barat, adjunct al ministrului comerțului interior — pentru secția organiza-

fond de marfă și relațiile industrie și comerț ; Virgil vicepreședinte al Comitetu- Stat al Planificării — pen-

rea și baza tehnico-materială a comerțului; Nicolae Alexe, secretar general în Ministerul Comerțului Interior — pentru secția a- limentația publică și activitatea hotelieră ; Constantin Filoreanu, vicepreședinte al Centrocoop — pentru secția pregătirea, specializarea și educarea cadrelor.Au început apoi discuțiile pe marginea expunerii „Dezvoltarea comerțului socialist și sarcinile ce-i revin din Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. “.Au luat cuvîntul Dumitru Joița, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București, Mircea Jinga, directorul Direcției comerciale regionale — Ploiești, Ion Crăcană,(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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Brusc, ca de obicei, primăvara 
și-a consumat explozia verde, 
leile, scăpate de nostalgii, își 
capătă pulsația. Bucure ște anul, 
drăgostit de zona lacurilor, ia
nou in stăpînire, risipindu-i singu
rătățile, Parcul Herăstrău.

Adus de grădinari, un tractor 
pregătește leagănul de pămînt 
pentru noua generație floricolă. Iar 
pe aleea vecină, scena teatrului de 
vară, îmbrățișată de schele, trăieș
te febra unei avanpremiere : reno
varea. Cutreierind parcul, simt is
pita unui instanlaneu-pastel...

Dar nu mă lasă băncile. Ciudată 
metamorfoză 1 Văzute din plan în
depărtat, multe dintre ele arată ca 
niște zebre. Verde cu iîșii albe.

INSTANTANEE
Verde cu negru. Văzute de aproa
pe, surpriza sporește. Nu e o ino
vație coloristică, ci o noutate în 
materie de tapițerie: toi de ziar 
lipite pe lemn. S-o ii stînd mai co
mod ?

Ingenioasa idee este fructul unei 
colaborări. Un prim merit revine 
administrației parcului care a avut 
grija de a vopsi din nou, în ton 
cu sezonul, toate băncile. S-a în- 
tîmplat însă ca această haină 
proaspătă să întîrzie... Și a interve
nit — meritul nr. 2 — graba. Gra
ba unor cetățeni de a trece peste 
avatarurile procesului de uscare. 
Așa s-a născut ingenioasa idee de 
a acoperi băncile cu diverse hîrtii 
peste verdele proaspăt. Și strașnic 
lipite.

Administrația: — Să nu le ti 
vopsit ?

Cetățeanul în culpă : — Să fi stat 
pe vopsea ?

De unde se vede că lipsa de pre
vedere își dă mina cu nepăsarea, 
umbrind în acest caz culorile unui 
tablou, tn definitiv, s-ar putea re
plica, e un lucru mărunt; cu puțin 
efort și cu o perie aspră, sau cu 
ajutorul voluntar al unei nervoase 
ploi de primăvară, băncile își vor 
recăpăta înfățișarea. E suficientă 
însă această soluție „tehnologi
că" ? Raționamentul: „Cui pe cui 
scoate" dă. aici, greș.

...Altfel, putea fi pastel.
Victor VINTU

Sg? ’

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Spania, care a făcut o vizită de. pfietenie în țara noastră la invitația Comitetului. Central al Partidului Comunist Român. Delegația a fost formată din tovarășii Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Fran-
In întîmpinarea celei de-a 45-a aniversări a creării P, C. R.

Forțele creatoare
ale națiunii
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Cornișa Bistriței
nou cartier al BacăuluiLa intrarea tn ora
șul Bacău, peste drum 
de blocurile din car
tierul Letea, se ridică 
noi clădiri de locuit. 
Este vorba de noul 
cartier Cornișa Bis
triței, după numele 
terasei superioare a 
rîului, unde este am
plasat.

„Cornișa Bistriței" 
este un ansamblu de 
locuințe care va fi 
înzestrat cu tot ce-i 
necesar: dotări teh- 
nico-edilitare, unități 
comerciale, de pres
tări de servicii, dis
pensar etc. In final, 
ansamblul va 
peste 4 000 de 
tamente.

avea 
apar- 

în prima 
etapă se construiesc 
34 de blocuri cu o 
suprafață locuibilă 
de peste 68 000 me
tri pătrați, un com
plex comercial, un 
dispensar, spații pen
tru administrație, o- 
ficii P.T.T.R. și C.E.C. 
Pentru scurtarea du
ratei de

reducerea prețului de 
cost, proiectanții au 
adoptat soluții care 
permit industrializa
rea construcțiilor. 
Blocurile, cu parter și 4 etaje, se con
struiesc din panouri 
mari prefabricate, iar 
la cele cu parter și 
10 etaje se folosește 
metoda cofrajelor 
glisante.

Încăperile fiecărui 
apartament sînt des
părțite între ele prin- 
tr-un hol spațios, la 
finisajul bucătăriilor 
se folosesc materiale 
plastice etc. La sub
solurile celor 18 
blocuri înalte sînt 
prevăzute garaje pen
tru turisme. Intre 
blocuri vor fi amena
jate spații de par
care și gospodărești, 
locuri de joacă pen
tru copii, spații verzi.

De pe terasele 
blocurilor se deschid 
perspective spre 
rasa inferioară 
Bistriței, viitorul

cu- 
albie 
fun- 
Sire-

de agrement care se 
va amenaja în 
rînd pe actuala 
a rîului, iar ca 
dai — dealurile
tului și hidrocentrala 
Bacău II. Peisajul 
este completat de clă
dirile Institutului pe
dagogic de 3 ani și 
școlii cu 16 clase.

Munca arhitecților 
este continuată acum 
pe șantier. 10 blocuri 
sînt în plină construc
ție. De curînd 5 din
tre ele, însumînd 340 
de apartamente, și-au 
primit locatarii. In 
întrecerea în cinstea 
aniversării partidu
lui, constructorii s-au 
angajat să dea în fo
losință, pînă la 8 mai, 
încă 104 apartamen
te. Angajamentul este 
pe cale de a se înde
plini.

Pînă la sfîrșitul a- 
nului se vor da în fo
losință încă 700 de a- 
partamente.

Pop SIMION

Desprinse din timp, din conexiunea istorică, destinele omenești își pierd substanța și înțelesurile proprii irepetabile, se anulează valoric, deci nu pot intra în sfera interesului artistic. Dar acest interes artistic poate crește nemăsurat în condițiile cînd destinul individual e convergent cu acela al colectivităților, se înlănțuie într-o reciprocitate de nedesfăcut, constituind colosala combustiune de forță materială și morală a dezvoltării armonice a națiunii, a întăririi multi- valente a statului socialist.Zicem Republica Socialistă România cu sentimentul dezinvolt și firesc, de parcg așa ar fi fost de cînd lumea; n-avom timp să na gîndim că de fapt tot noi am înstă- pînit, acum 20 de ani, primul guvern democrat, apoi am făcut republică populară, apoi am întării și desăvîrșit această republică.Sîntem părtașii și, în definitiv, ostașii revoluției industriale de anvergură. Gîndirea noastră, creată pe măsura realităților, își pierde treptat inhibițiile, ea operează a- cum cu cuvinte-simbol ca Argeș, Galați, Porțile de Fier, ca să amintesc doar trei din monezile forte ale industriei noastre noi. Partidul urmat de mase a fost acela care, acum optsprezece ani, a alungat patronii din fabrici și a dat aceste mijloace ale producției în seama muncitorilor, ca o avuție pe care trebuie să o păstreze ca ochii din cap și să o sporească. Și au sporit-o impetuos, înmiit. Altfel, n-ara fi avut cum să proiectăm înspre anul 1970 un gînd atît de îndrăzneț privitor la potențialul nostru industrial : să realizăm în 24 ore ale acelui an întreaga producție industrială din 1938.Intr-o atmosferă de vibrant entu-

ziasm, țăranii au ținut recent congres, cristalizînd sistemul de relații al vieții cooperatiste. S-a statornicit modul lor de a munci trăi în lume, după chipul mănarea societății noi. La acesta a fost ridicată și zarea lor. Ieri-alaltăieri,
și de a și ase- nivelul organi- mai tî- rau din hotar în hotar lanțurile măsurătorii, împărțind moșiile boierești, apoi, pe un nou plan al înțelegerii rostului lor în lume, captați de ideea muncii în comun, țăranii s-au adunat — nu deodată, și nu ușor, și nu fără frămîntări — în cooperative, devenite acum celule de bază ale organizării rurale a societății românești.Noi, slujitorii istoriei moderne a României, sîntem privilegiați; ne-am depășit în mod cert vîrsta biologică. Cunoașterea și arderile, și dăruirile, și evenimentele, și faptele transmise istoriei într-o viață d(e om sînt incomparabil mai numeroase și mai însemnate decît a- celea transmise în timp echivalent de generațiile anterioare. Destinul și istoria individului se confundă azi cu destinul și istoria colectivităților. Prinse în angrenajul revoluționar al prefacerilor, acest destin și această istorie sînt unități extrem de concentrate, greu măsurabile în etalonul timp. Etalonul lor exact este dăruirea comunistă, forța de a crea, prelungirea prin fapte în zonele viitorului. Nici o altă generație nu a prins în compasul său biografic o atît de concentrată și fertilă perioadă, din punct de vedere istoric, ca aceasta derulată în ultimele două decenii. (Nu-i un merit special, dar nici întîmplare). Nici o altă generație n-a avut în cîmpul său vizual și de percepție teatrul atîtor evenimente fundamentale, nu a avut șansele atîtor cunoașteri, învățături și sinteze de ordin social- uman, etic și personal. Noi am cunoscut, sub un fel sau altul, chipul
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La plecare, pe aeroportul Bâneasa

cisco Gutierrez și Ramon Mende- sona, membri ai Comitetului Executiv al P.C. din Spania, .Tuan Vazquez, membru al C.C. al P.C. din Spania.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici,

(Foto : Agerpres)Florian Dănălache, Mihai Dales, Manea Mănescu, de membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Numeroși oameni ai muncii a- flați pe aeroport au salutat cu căldură pe oaspeții spanioli. Pionieri le-au oferit flori. (Agerpres)
Instituirea Ordinului
și Medaliei
„Tudor Vladimirescu7'Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România se instituie Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu".Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu" se voit conferi persoanelor care prin participarea la lupta revoluționară au adus o contribuție de seamă la cîștigarea libertăților democratice, la instaurarea orînduîrii socialiste și la construcția socialismului în patria noastră.Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu" se vor putea conferi, de asemenea, cetățenilor altor state, care prin activitatea lor politică, economică și socială au contribuit la strângerea legăturilor de prietenie cu țara noastră, la dez-

voltarea colaborării internaționale și la menținerea păcii.Ordinul „Tudor Vladimirescu" are cinci clase.Medalia „Tudor Vladimirescu" are două clase.însemnul Ordinului „Tudor Vladimirescu" are forma unei stele cu zece mănunchiuri de raze, iar la bază o coroană de lauri. Centrul stelei conține un medalion cu chipul lui Tudor Vladimirescu în relief, iar în jur este scris : „Tudor Vladimirescu — 1821".Medalia are pe o față figura Iui Tudor Vladimirescu, în jurul căreia este scris „Tudor Vladimirescu — 1821". Pe cealaltă față are drapelul lui Tudor Vladimirescu. iar în jur este scris „Medalia „Tudor Vladimirescu" cl. 1“ (cl. a II-a).
Peste 1500000în ultimele zile vremea s-a încălzit, temperatura solului stator- nicindu-se la 8—10 grade și chiar mai mult. Drept urmare, mecanizatorii și țăranii cooperatori din sudul și vestul țării, pregătiți din vreme și temeinic, au și început semănatul. în numai cîteva zile au fost însămințate peste 200 000 hectare, mai ales în regiunile București, Galați și Oltenia. în scurt timp, semănatul porumbului se va desfășura din plin în întreaga țară.Pe ogoare continuă și semănatul celorlalte culturi. Cu floarea-soa-
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(Continuare în pag. a IV-a)

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii"execuție

Mihai STOIAN

ANCHETĂ SOCIALĂ
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a.c.,eramAnsamblul de locuințe Cornița Bistriței, in construcție
foc ?

aflăm cine 
îl cheamă 
lucrează la 
Piața Am-

tere de înțelegere copilul, 
tatăl folosește puterea pal
melor.

— Am primit niște măr
furi fără acte... De necaz 
am băut două țuici.

— Și ce vină are trecă
torul de pe sfradă că ești 
dumneata supărat, c-ai fă
cut ce-ai făcut ?

aprilie 
fața blocu- 
Șos. Ștefan

— Dacă 
în sufletul

Sufletul
mînă cu palma lui grea.

un ziar, 
proiectat 

mai spre 
pe lîngă 

Bolidul" era

jucaseră pe-acolo, priveau 
muți scena, cu un vădit aer 
dezaprobator.

Am intervenif alături de 
ceilalți trecători.

— Lasă c-am mîncaf și 
eu bătaie în copilărie. E 
normal ca părinții să aibă 
dreptul ăsta. Copilul n-are 
putere de înțelegere și tre
buie să-l faci să-ți știe de 
frică, să știe că asta e voie, 
asta nu e voie.

Excepțională logică „pa
ternă" : fiindcă n-are pu-

Duminică 10 
pe la prînz, în 
lui „Perla" din

citind 
pomenit 
metru 

Trecuse 
„I

Să fiu iertat — mi-a 
el mai tîrziu — dar 

supărat foc.
De ce erai supărat

cel Mare, coif cu Calea Do
robanți, am fost martorul 
următoarei scene : un băr
bat trecut de prima tinerețe 
îl pălmuia în stradă pe un 
băiat de 7—8 ani. Ceilalți 
copii, care pînă atunci sei » f

Un trecător mergea liniș
tit înaintea mea, pe Calea 
Victoriei, 
cînd s-a 
cu un 
dreapta, 
el un bolid ? 
un bărbat de vreo 30 de 
ani, laf în umeri, cu o față 
simpatică, deși întunecată. 
Ciudat era faptul că omul 
nu dăduse nici un semn 
c-ar fi simțit c-a izbit pe ci
neva, fie și din greșeală. 
Cînd trecătorul pașnic i-s 
atras atenția, s-a trezit vic
tima unui potop de insulte, 
printre care, la loc de cin
ste, figura cuvîntul „bă
taie" : „Dacă-(i dau eu una, 
îți sar ochelarii de pe nas”; 
„Să te iau eu la o discuție 
între patru ochi’...

Am căutat să 
e turbulentul : 
nea Eugen” și 
Aprozarul” din

ați ști dv. ce-i 
meu...

merge mînă-n

hectare însămințaterelui au fost însămînțate mai mult de 85 la sută din suprafețele prevăzute, cu sfeclă de zahăr peste 70 la sută, cu legume aproape 40 la sută, iar cu cartofi 25 la sută.în întreaga țară s-au însămînțat pînă la 13 aprilie peste 1 500 000 hectare. în același timp s-au făcut lucrări de îngrijire a pășunilor și fînețelor naturale, de amenajare a terenurilor pentru extinderea irigațiilor, de îngrijire a viilor și livezilor, fertilizarea terenurilor etc.(Agerpres)
R ECu prilejul zilei naționale a Republicii Senegal, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis președintelui Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, felicitări cordiale și urări de prosperitate și; pace poporului senegalez.în răspunsul său, președintele Leopold Sedar Senghor a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, mulțumiri pentru felicitările trimise, formulînd, totodată, cele mai calde urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

VIAJA

...în numele 
„ logicii 
paterne

...al dragostei
Tribunalul popular al ra

ionului „30 Decembrie". 
Dosarul nr. 7650/965. M. E.r 
în vîrstă de 19 ani, îl chea
mă în judecată pe A. M., 
tatăl ei, deoarece „pîrîiul", 
recăsătorindu-se și avînd 
acum pe cine iubi, își bate 
copiii.

lată ce declară M. E., cu 
amărăciune :

— Am ajuns la această 
formulă disperată căci nu 
mai știam cum să procedez. 
Nu este frumos pentru un 
copil să-și reclame tatăl, 
însă este în joc situația 
noastră în societate.

Interesîndu-ne apoi la 
tribunal, am aflat că acțiu
nea s-a stins, cu mențiunea 
în dosar : „Părțile s-au îm
păcat”. Este firesc să te în
trebi : „Definitiv ?”...

INTERNAȚIONALĂ

0 criză ,, /

(Continuare în pag. a II-a)

îndelungată"
Comentariu pe 

marginea întețirii 
divergențelor din 
sinul N.A.T.O.
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Leacul oboselii ?
OBOSEALA!

Se poate «pune aâ proble- mele oboselii lasă indiferent numai pe acela care nu obosește niciodată. Do aceea, titlul „Biografia oboselii", în- tilnit in planurile Editurii științifice, ne-a reținut atenția. Am luat contact cu unul dintre autori, doctorul Leonid Petrescu, cercetător principal în Institutul de igienă.
— Pînă apare cartea, poate ați 

fi dispus să comiteți unele indis
creții. Nu de alta, dar procesul 
editorial ia timp, șl pînă atunci am 
putea scuti de oboseală o mulțime 
de oameni.

— Pe tot parcursul lucrării, lumea care lua cunoștință de text era dezamăgită aflind că problema o- boselii nu se poate rezolva în două minute cu un hap miraculos.— Dacă înțelegem bine, cel mai 
modern remediu descoperit de 
știință este-., ■. odihna.— Nu. întîi de toate, întrebarea este greșit formulată. Porniți de la premisa tacită că oboseala esta neapărat un fenomen negativ, că tot ce are de făcut omul de știință în fața ei este de a-i descoperi „antidotul". Dar știința e datoare să se întrebe dacă e cazul, dacă e bine să înlăture oboseala.

— Probabil că vă referiți la deo
sebirea dintre oboseala necesară, 
fără de care nu vine somnul și o- 
boseala evitabilă și inutilă.— în lucrarea scrisă de doctorul B. Barhad, directorul adjunct al institutului nostru, împreună cu mine, oboseala este definită ca o reducere temporară a capacității organismului: o oboseală după care, prin simpla suspendare a activității obișnuite și respectarea „opturilor" de odihnă și somn, capacitatea de muncă a organismului să poată fi complet refăcută. Iar acum — poate veți fi surprins — concluzia oricărui igienist: mai mult decît odihna, leacul oboselii este totuși oboseala, o anuniită o- boseală....

— Este într-adevăr surprinzător.— Numai în aparență. De pildă, iubitorul de sport nu se miră a- tunci cînd vede un jucător de rezervă cum își face pe tușă „încălzirea". Dacă favoritul său face vreo greșeală, îl blestemă pentru că „nu și-a făcut antrenamentul". Cu toate acestea, același iubitor de sport cînd se simte obosit se duce să se trîntească în pat sau se „recreează" cu cîteva cafele, fără să-i treacă prin minte că adesea ar do- bîndi rezultate mai1 bune cu un pic de „încălzire*.......și „antrenament". Lucrarea noastră, așadar, își propune să ajute activ o- 
mul în intențiile și dorințele lui 
de a munci mai spornic și a trăi 
mai „în formă", în plinătatea for
țelor sale fizice și spirituale.

— Concret: există vreun factor 
care grăbește sau întîrzie apariția 
oboselii ?— Mulți. Depinde de la om la om: unul uită să controleze starea aerului în care lucrează, nu deschide fereastra, altul simte că „prinde putere" încărcîndu-se cu alimente care îi provoacă oboseala. E necesară oarecare pricepere : o simplă bucată de zahăr luată la timt poate întîrzia cu mult apariția oboselii. Cinci minute de odihnă — dar calculate exact la timpul potrivit, nici mai devreme, nici mai tîrziu — pot reîmprospăta tot atîta cît o oră întreagă, venită însă cu întîrziere. 
E important ca gustarea de dimi
neață să reprezinte pînă la 25 la 
sută din aportul caloric al întregii 
zile. Unii însă nu vor să „se încarce" de dimineață — tocmai în orele de activitate cînd organismul cere combustibil — și se miră că obosesc, mai ales cînd „își scot paguba" la ore tîrzii.

— Firește. Care este însă preju
decata cea mai des intîlnită sau 
cea mai nou intîlnită ?— Din experiența igieniștilor noștri, sau cel puțin după părerea autorilor manualului, cele mai multe fenomene provin de la faptul că o serie de oameni, mai mulți decît s-ar putea bănui, nu înțeleg 
că natura muncii lor s-a schimbat, că ea a devenit o muncă intelectuală, chiar dacă pe schemele întreprinderii ei figurează la categoria „maiștri" și „productivi". Cei în cauză pot vorbi foarte bine la un seminar despre felul cum a crescut în munca lor procentul de activitate Intelectuală — și totuși în traiul lor practic de toate zilele, de la alimentație pînă la îndeletnicirile în timpul liber,mulți nu în
țeleg că trebuie să schimbe obiceiu
rile lor, alimentația^ distracțiile, recreația și că propriul tău creier care muncește trebuie supravegheat și ajutat. Aceasta este prin
cipala cauză a oboselii și mai ales a asteniilor. Unii ar vrea să facă față sarcinilor lor intelectuale fără nici un fel de igienă a minții, ca un om care ar vrea să ridice haltere fără antrenament. Organismul n-are ce face cu caloriile în plus, n-are cum să le cheltuie dacă nu-i dai prilejul, n-are cum să-și procure oxigen destul dacă nu deschizi fereastra, dacă nu te plimbi în orele libere. 

medicamentele pen- 
oboselit sînt dăună- 

în diferite publicații 
mereu alte reclame

tate cu rezultate pozitive. Totuși, de obicei este vorba despre substanțe cu o acțiune complexă, în care intră și o stare de excitație a sistemului nervos. Ele mențin peste normal starea de activitate a creierului; consecințele mai apropiate sau mal îndepărtate pot fi dezastruoase. Acțiunea multora din aceste substanțe este comparabilă cu așa-numitul „doping" din sport. Dopingul intelectual, excitarea artificială a activității creierului, poate fi uneori eficient, dar 
e întotdeauna legat de riscuri și pericole deloc mici.

— Va fi vreodată oboseala in- 
frîntă definitiv 7— Fără oboseală nu ar exista nici reîmprospătarea puterilor.

economisi parteVom putea din oboseală, vom putea, fără pagube, cine cîteva ore în plus de la fiecare zi, să găsim căi de odihnă și reîmprospătare mai concentrată — dar oboseala, dacă ar dispărea vreodată complet, ar trebui reinventa- tă. Avem nevoie de o sonerie care să ne cheme la ordine.E plăcut să te întorci acasă obosit, dacă oboseala ți-a fost provocată de o zi de muncă rodnică. Ești ostenit, dar cită bucurie în osteneala asta. Simți uneori că oboseala e bună sau rea după cum a fost și munca, mai ales după rezultatele obținute. Nu sînteți de aceeași părere ?

știe, „să ciupim"

N. SCUTARU

— Știm că 
tru amînarea 
toare, totuși, 
străine apar
ale acestor preparate.— în ultimul timp, sărurile acidului aspartic au fost experimeh-

I
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Neuitatul fiu
și conducător al clasei
muncitoare germane
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„Dreptul" la bătaie
(Urmare din pag. I)

...al blîndețiî
La Circul de stat stăm de vorbă 

cu dresoarea Elena Țipa.
— Specialitatea mea e dresura de 

cai. Calul e un animal foarte inteli
gent.

— Ce mijloace folosifi pentru a 
găsi un „limbaj comun* cu el? Fo
losiți și bălaia pentru a vă face în
țeleasă ?

— Nici gînd! Blîndețea este la noi 
cheia magică. Să nu vă mire, dar 
funcționează și aici sistemul recom
penselor, al pedepselor, însă în nici 
un caz fizice. De exemplu : 
cravașa e un mijloc clasic de a-i face 
calului anumite semne la care nu pofi 
ajunge cu pintenul; în echifafia mo. 
dernă nici măcar pintenul nu-l mai 
folosim, totul se dobîndește fără nici 
o urmă de duritate.

...al băuturii
O bodegă. La masă stau doi oa

meni, Beau. După cum discută e lim
pede că sînt „prieteni de pahar". Sînt 
din ce în ce mai veseli. Apoi, la un 
moment daf, o farfurie de pe masa 
lor zboară prin aer, urmată numaide- 
cîf de două pahare... Tn cele din 
urmă pumnii celor doi prieteni încep 
să lovească pe vecinul de masă.
A.......................................

din 
aflu 
tăii: ,, . .

— Eu am chemat ospătarul și el 
l-a oprit. Dar el a văzut că-l chema
sem eu. Cînd l-am întrebat de ce-l 
oprește s-a uitat la mine chiorîș. 
n-am putut răbda una ca asta.

— Și trebuia să-l lovești ?
— Am băut, dom'le, recunosc, 

băut. Și cînd beau sînt arjăgos.
— Unde lucrezi?
— La consfrucjii..,
— Acum ai să te duci acolo, 

șantier. Cum ai să te arăfi în fafa 
oamenilor?

— Da’ ce, o să se afle?
Da, o să se afle!

doua zi stînd de vorbă cu unul 
ei, la miliție, n-a fost greu să 
„motivele" scandalului și bă-

Eu
am

pa

În numele pasiunii
— Hai Arsenal!
— Hal B.R.C.D.f
(Dupi cum observaji, nume imagi

nare, ca să nu rănim susceptibilită
țile, în acest domeniu, imense).

— Ofsaid, ofsaid I Arbitru !
— Care ofsaid ? Taci, mă, că habar 

n-ai I
Pac, jart, poc I Dar n-au timp de 

mai mult, oamenii sar să-i despartă. 
O buză umflată și-un ochi vînăf ur
măresc 
așa-zisa 
deși n-au 
în tribună

în continuare partida. Atît 
B.R.C.D., cît șl Arsenal, 
marcat nici un punct, au 
cîfe-un... suporter marcat. 

„ordinei“
Stafia tramvaiului 26 din fafa Gării 

de Nord. Din remorcă, un om mai 
vîrstnic coboară prin spate. Altul, tî- 
năr, care vrea să se urce, îi trage 
un ghiont și omul, pierzîndu-și echi
librul, cade. Trecătorii se reped să-l 
ajute. De pe scara tramvaiului, tînă- 
rul vociferează :

— Altă dată să știi pe unde e ur
carea și pe unde-i coborîrea I

Și rînjește victorios, căci tramvaiul 
a și pornit din stafia...

— Mă dezgustă profund indivizii 
de tipul lui — ne-a spus un cetă- 
fean. Din vocabularul 
riei" acesteia nu lipsesc 
în cele mai obișnuite momente, re
plicile : „Te pocnesc", „Te cîrpesc* 
etc. E clar că avem de-a face cu 
oameni care, în secolul XX, consumă 
mai ales mușchi, și infinit mai pufin 
creier. De aceea și înlocuiesc argu
mentele, explica}iile, rafiunea, cu cea 
mai primară reaefie: brutalitatea, bă
taia I

În numele tactului 
pedagogic

Interlocutorul nostru ’ învăfătorul 
emerit Alexandru Tartacan, directorul 
Școlii generale de 8 ani nr. 184.

...al

„catego- 
niciodată,

— Anul acesta îmi închei cariere 
pedagogică, ies la pensie după 42 
de ani de muncă în școală, cu copiii, 
Mă credeți ? N-am urechiaf, n-am 
pălmuit, n-am „împins" niciodată un 
elev. De ce asia ? Numai pentru 
că sînt eu „bun la suflet’ ? Nu I Ca
tegoric nu ! Ca orice meserie, profe
soratul își are legile lui speciale. Șo
ferul n-are voie să bea alcool, me
canicul de locomotivă trebuie să nu 
aibă hipertensiune arterială, ceasor
nicarul trebuie să aibă, în primul 
rînd, un văz perfect... Profesorul tre
buie să știe să îmbine blîndețea eu 
severitatea, exigența cu îngăduința. 
Și înainte de toate trebuie să fie el 
însuși un exemplu. Tactul lui peda
gogic este ținta tuturor privirilor, căci 
e clar că în sfera acestor două sim
ple cuvinte intră și calmul său, in
tuiția, experiența de viață, respectul 
instinctiv și logic față de persoana 
umană — indiferent de vîrstă a- 
cesfeia. Tn ceea ce ne privește pe 
noi, educatorii, cred că sarcina pri
mordială ar fi să smulgem definitiv 
din mentalitatea generațiilor tinere 
ideea că este posibil să dai o 
plică contondentă* atunci cînd 
sau cineva te nemulțumește.

Poate omul e un medic emerit în fafa 
căruia bătăușul, într-o împrejurare 
să spunem, în care ar avea o criza 
da rinichi, s-ar pleca pînă la pămînt. 
Dar acum, îndîrjit de băutură, de por
nirea spre scandal, țipă la ei .

Bătăușii mizează pe anonimat 
„Cine mă știe pe mine ?’

Ei nu mai fin seama de părerea 
celorlalfi. Ti spui unui scandalagiu din 
blocul în care locuiești :

— Rîd oamenii de dumneata I
— Care-s ăia ? — ameninfă el, eă-î 

plesnesc !
Obrazul e prea gros să mai ro

șească.

în loc
de concluzii...

O fotografie

„re- 
ceva

caroVezi cîteodată niște oameni 
altfel ar părea în toată firea, cum se 
iau la harță din te miri ce ; se insultă, 
își rup hainele, iar cînd se desmeti- 
cesc își caută pe jos actele... Tn ta
bloul străzii imaginea șochează, ea 
devine degradantă prin însuși faptul 
că cei doi se transformă în elemente 
de circ : par niște reptile după o lup
tă tn care fiecare ar fi vrut să în
ghită pe cealaltă. Tn jurul lor se adu
nă lumea, au ochii umflați, nasurile 
rupte ; în acel moment ei nu mai sînt 
în situația de oameni.

Uneori bătăușul sare cu pumnii ri
dicați la cineva pe care nu l-a văzut 
decît atunci. Nu știe cine este dar I 
s-a părut lui că trebuie să-l lovească.

*

,.,Am putea reproduce următoarea 
întîmplare, petrecută în urmă cu pa
tru sute și ceva de ani : cardinalul 
d'Armagnac, trecînd pe stradă, a ză- 

un băfrîn de 80 de ani plîngînd 
pragul unei case. Înfrebîndu-I de 
plînge, octogenarul i-a mărturisit 
a fost bătut de tată! său. Nedrep- 
tată, un bărbat destul de viguros 
ciuda celor 113 ani pe care-i a- 

vea, i-a explicat numaidecît cardina
lului de ce și-a bătut fiul : „fînărul* 
de 80 de ani nu arăta nici un fel 
de respect față de bunicul său. In- 
frînd în casă, d'Armagnac l-a găsit 
și pe „băfrîn”, în vîrstă de 170 de 
ani.

Bătaia jignește și doare Intim la 
orice vîrstă. Investigațiile întreprinse 
ne dau dreptul să tragem concluzia 
că folosirea brutalității, a bătăii este 
expresia :

1. lipsei de cultură
2. lipsei de educație
3. lipsei de simț civic
4. incapacității de a argumenta.
Pentru un eventual „dicționar mo

ral* propunem următoarea definiție 
a cuvîntului „bătăuș* : ins slab, care 
nu apelează la rațiune, care nu în
cearcă să-și stăpînească izbucnirile 
primare și care, uneori (mai grav I) 
acționează cu premeditare. Desigur 
că în orice situații bătăușul trebuie să 
se izbească de o forță infinit mai 
puternică decît cea a pumnilor săi, 
de forța opiniei publice.

rit 
pa 
ca 
eă 
tul 
tn

„N-am avut în viața și activi
tatea mea decît un singur ideal: 
să-mi pun în slujba poporului 
muncitor german priceperea șt 
toate cunoștințele, întreaga mea 
experiență și putere de muncă, 
pentru un viitor cît mai bun al ță
rii mele, pentru lupta de eliberare 
care ne va duce la izbînda socia
lismului și o nouă primăvară a 
națiunii germane". Emoționantele cuvinte dintr-o scrisoare a lui Thălmann către unul din tovarășii lui de închisoare caracterizează minunat convingerile și activitatea neuitatului fiu și conducător al clasei muncitoare și al poporului german, de la a cărui naștere se împlinesc 80 de ani.Născut în familia unui fost argat; stabilit la Hamburg, la numai 14 ani hamal în marele port, Thălmann și-a legat din tinerețe viața de soarta proletariatului, a învățat să-i apere cu abnegație interesele. Curînd, a devenit activist sindical; a intrat în rîndurile partidului social-democrat, participînd la greve și acțiuni muncitorești. în timpul primului război mondial, pe front; a desfășurat o intensă activitate revoluționară în rîndul soldaților. El își aduce astfel contribuția la creșterea avîntului de luptă al maselor, la crearea condițiilor care au dus la revoluția din noiembrie 1918 din Germania. Trecînd în rîndurile partidului social-democrat independent (desprins din P. S. D., ai cărui lideri se împotmoliseră în oportunism) Thălmann devine președintele organizației din Hamburg a aeestui partid și, în 1920, atrage covîrșitoarea majoritate a membrilor ei în Partidul Comunist din Germania. Docherii și muncitorii de la șantierele navale îl au în frunte pe „Teddy al nostru" (așa cum avea să-i spună de aci înainte muncitorimea germană) cînd înfruntă bandele înarmate ale reacțiunii. P.C. îi încredințează lui Thălmann funcții de mare răspundere — în 1921 devine membru al C.C., iar în 1925 președinte al partidului. în două rînduri este propus candidat din partea P.C.G. la președinția republicii.O pagină glorioasă a înscris proletariatul german, în oetombrie 1923, prin eroica insurecție armată a proletariatului din Hamburg. Sub conducerea lui Thălmann, muncitorii au ținut piept 3 zile și 3 nopți atacului forțelor represive, mult superioare ca număr și armament. Trăgînd învățăminte din înăbușirea răscoalei, Thălmann a apreciat că premisa victoriei o constituie existența unui partid comunist puternic și unit, o deplină coeziune, ciplină de fier; cu cu o dis- împreună cu alți tovarăși de luptă, și-a consacrat capacitățile și activitatea dezvoltării Partidului Comunist din Germania ca partid revoluționar de masă, pentru care, în 1932, au votat, în ciuda reacțiunii și terorii polițiste, 6 milioane de germani. In condițiile creșterii primejdiei fasciste, Thălmann a pus

cu acuitate problema unității clasei muncitoare, a creării unui front unic. „Hitler înseamnă război" — a avertizat el. Dar chemările comuniștilor la unitate n-au găsit ecou la liderii de dreapta ai social-democrației, ceea ce a netezit calea hitleriștilor și a adus poporului german mari nenorociri.După instaurarea dictaturii hit- leriste, P.C.G., aruncat în ilegalitate, înfruntînd cu eroism persecuțiile și teroarea sîngeroasă, a devenit sufletul rezistenței antifasciste. Arestat la 3 martie 1933, Thălmann a fost de nenumărate ori maltratat și torturat, dar, menținînd din temniță strînse legături cu clasa muncitoare, cu partidul, și-a păstrat neclintită încrederea în victoria popoarelor asupra fascismului. Marele scriitor francez Romain Rolland. îi scria lui Thălmann la împlinirea a 50 de ani de viață : „în închisoarea în care te afli, chiar 
numai prezența și rezistența dumi- 
tale de neînfrînt constituie protes
tul cel mai activ și răsunător, o 
chemare de strîngere a rindurilor, 
un apel pentru apărarea marii 
noastre cauze internaționale". Glasul comuniștilor, al antifasciștilor din România s-a alăturat cu vigoare tuturor celor care, pe toate meridianele, militau sub lozinca „Libertate pentru Ernst Thălmann", împotriva fascismului german, împotriva agenturilor salo din diferite țări. La chemarea Partidului Comunist din România, în țara noastră s-a desfășurat o largă campanie de solidaritate cu antifasciștii germani închiși, în frunte cu Thălmann, ceea ce și-a găsit expresie în articole apărute în presa ilegală și legală, în broșuri în telegrame de protest adresaț_ autorităților de la Berlin, în crearea de comitete pentru eliberarea lui Thălmann, în refuzul docherilor din Galați și Constanța de a descărca vase sub pavilion nazist, în acțiuni de protest care au avut loc la București, Brașov, Cluj, Galați, Iași etc.Cînd le-a devenit clar că pierd războiul, căpeteniile hitleriste au hotărît să-1 ucidă pe conducătorul comuniștilor germani, ceea ce au și făcut în vara anului 1944.Cauza pentru care a luptat și a murit Thălmann triumfă azi în Republica Democrată Germană, unde oamenii muncii sub conducerea P.S.U.G. au făurit primul stat muncitoresc-țărănesc din istoria Germaniei și construiesc cu succes orînduirea spre care au năzuit marii fii ai poporului german — Marx și Engels, Karl Liebknecht, Roza Luxemburg, Ernst Thălmann, Wilhelm Pieck și alții. Tradițiile eroice ale revoluționarilor germani îi însuflețesc as-, tăzi pe comuniștii din Republica Federală, care, în condiții vitrege, luptă pentru unitatea clasei muncitoare, pentru interesele vitale ale celor ce muncesc, pentru înfăptuirea aspirației spre pace și unitate a întregului popor german.
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Ariciul și penele de cauciuc
Așadar N. T. se urcă în mașina lui cu patru roate 

și una de rezervă, acceleră și pe la Potigrafu puse 
o frînă nemaipomenit de bruscă. Ce se întîmplase ? 
O pisică neagră cu ochi căprui, înarmată cu un 
fierăstrău, încerca să-i taie ' —

N.T. coborî cu manivela la
— Drumul ăsta ne costă

tai ?
— Am vrut să te opresc*
— Poftim 7
Și acuma vă rog notați-vă ziua, ora, minutul și 

chiar secunda cînd s-a petrecut următorul eveni
ment nemaiîntîlnit în ziaristică. Pisica neagră cu 
ochi căprui se dete o singură dată peste cap și-n 
locul ei apăru prea credinciosul lui papagal.

— Cotește-o spre PiteștiI îmi ordonă el.
— Trebuie să ajung la destinație. In foiletonul 

trecut opt oameni au dat buzna în locuința mea și 
mi-au răpit cîinele electronic de vînătoare. Cred 
că-ți aduci aminte.

— Virează spre Pitești, atît îți spun I
— Nu există !
— Bine. Continuă drumul dacă ai curaj!
N.T. își continuă drumul iar papagalul, supărat, 

dispăru. După vreo doi kilometri și ceva N. T. auzi o împușcătură. „Trage cineva după mine", își zise 
el și acceleră.

Altă împușcătură. Trebui să oprească. Împușcă
turile nu erau împușcături, ci exploziile propriilor 
lui cauciucuri. Opri și coborî. Roțile din spate erau 
pe geantă, iar un arici rîdea cu gura pînă la 
urechi.

— De ce-ți bați joc de mașină ? Ce vrei, cine 
ești 7

— Sînt pisica neagră, sînt papagalul, sînt ce vreau 
eu, sînt opera ta și trebuie să mergi neapărat 
mine la Pitești.

N-a avut ce face și a întors spre Pitești.
— Odihnește-te, stăpîne, spuse ariciul, că văd 

de mașină.
N.T. se trezi după multă vreme. Era acum 

fața Uzinei chimice din Pitești. Un grup de oa
meni îi dădeau tîrcoale.

— Pe mine mă cheamă Nicolae Morman, se 
comandă unul din ei și continuă : Intr-o zi am fost

întrebat

calea lui N. T.
ea :
bani, de ce vrei să-l

chemat de contabilul șef Pîslaru. M-a 
dacă vreau să iau primă de producție.

— Și-ai refuzat ?
— Nu. Meritam. I-am spus că da. El 

municat zimbindu-mi că și el și-a dat

cu

eu

în

re-

mi-a coseam a. că

merit dar mi-a pus o condiție: să semnez pentru 
o sumă și să ridic alta. Adică cu SO la sută mai 
puțin.

— Eu sînt Nicolae Gruianu, zise un altul din cei 
adunați în jurul lui N.T. Și mie mi s-a pus aceeași 
condiție. A trebuit să accept, altfel nu primeam 
nimic.

Și uite-așa, rînd pe rînd, se plînseră toți cei pre- zenți și alții de această meteahnă păcătoasă a con
tabilului șef Mircea Pîslaru și a casierului Gheor- 
ghe Zamfirescu de la Uzina chimică Pitești.

N.T. înfuriat îi aduse cit ai bate din două palme 
pe casier și pe contabil. Sumese mânecile cămășii și-i vîrî pe amândoi în melanjorul aparatului de 
spălat păcate. Începu să-i spele, li întinse apoi pe 
o frînghie (cu care frînghie avea dreptul să-i și 
lege) și-i lăsă să se usuce...

Misterul conservelor

de la „Margina11
Șaptesprezece sfecle înarmate ptnă-n dinți bari

cadară șoseaua la intrarea în raionul Făget-Banat.
— Jos din mașină 1 strigară ele spre N. T. care, drept să vă spun, o cam sfeclise pentru un moment. 

Cînd își reveni le zise:
— Astîmp&rațl-vă 1 Ce vreți de la mine 7
— Să ne deslegl un mister.
— Ce mister 7
Ca din pămînt apărură și șaisprezece gogoșari, 

paisprezece ardei lungi, nouăsprezece ardei iuți, o 
varză roșie și o conopidă. Toți și toate înarmate cu 
praștii, calibrul 2/4. 11 înconjurară și căpetenia 
sfeclelor zise :

— In toamna anului trecut au intrat în Distile
ria chimică „Margina" cîteva vagoane cu surate 
de-ale noastre. Ce s-a întîmplat cu ele nu știm. Au 
intrat, cum îți spun, dar de ieșit n-au mai ieșit. 
Află ce s-a întîmplat cu ele. Altfel...

N. T. se consultă cu el însuși cîteva minute și 
zise:

— Lăsați praștiile jos! Așteptați-mă aici.
Se întoarse după vreo jumătate de oră șl le aduse 

o veste formidabil de tristă.
— Iată ce s-a întîmplat cu suratele voastre. Au 

fost conservate conform unor contracte cu 
V.R.C.C.-ul, dar n-au ajuns pe piață.

— De ce?
— Din cauză de birocratism. S-au întocmit vreo

15 dosare cu documentația privind' soarta acestor 
produse. Dosarele conțin circa 1 200 coaie de hîrtie și au fost parafate cu circa 3 600 ștam
pile și semnături ale diferitelor foruri și comisii. 
Unii susțin că prețul per/borcan e prea mare, alții 
că suratele voastre sînt prea condimentate și din 
nou alții pretind că sînt pe piață prea multe astfel 
de specialități.

— Și ai văzut tu toate borcanele depozitate 
acolo 7

— Cu ochii mei. De cîteva luni zac acolo va
goane întregi.— Și încă nu sînt semne să fie trimise pe piață 7

— Nu. Lucrurile s-au complicat și ptai rău. Dis
tileria chimică „Margina" aparține de Ministerul 
Industriei Chimice, iar comerțul cu conservele îl 
dirijează, cum e și normal, Ministerul Comerțului 
Interior. Acum se duc tratative la nivel mai înalt.

— Ce tratative 7
— Comerțul interior ia conservele spre vînzare 

numai dacă Ministerul Chimiei le dă și fabrica. 
Ministerul Chimiei însă n-are acest interes. Așa că 
tratativele continuă.

— Pînă cînd ?
La asta se gîndește și N. T.

N. T. depune flori 
la mormintul celor 34000 lei

N.T. intră la „Ferometal", secția chimicale, cum
pără o cutie de vopsea neagră și-și vopsi mașina. 
Cumpără și o coroană de garoafe bleu și porni spre 
Corabia. Stopa în fața sediului cooperativei agri
cole de producție din Vișina Veche. Prezentă con
doleanțe președintelui Marin Vrancea.

— De cînd ați înmormîntat această sumă 7
— De 542 de zile, răspunse cu tristețe președin

tele.
— Cum s-au petrecut lucrurile ?
— In anul 1964 conducerea cooperativei a hotărît 

să introducă în complexul de creștere a porcinelor 
curent electric cu lămpi infraroșii precum și tra
gerea de la rețea a unor fire trifazice pentru folo
sirea mai rațională a morilor cu ciocănele, a se
lectoarelor, uruitoarelor și a altor mașini necesare 
procesului de producție.

— Și?
— Am făcut un contract cu I.R.E.-Oltenia. Le-am 

virat 34 000 cît au pretins și lămpi infraroșii tot 
n-avem. Am înmormîntat banii.

N.T. îndurerat depuse coroana la mormintul ce
lor 34 000 de lei, se întoarse cu fața spre Craiova 
și, împreunînd mîinile, începu să se roage.

De i-ar auzi I.R.E.-Oltenia ruga!

Printre urmăritorii

în travesti din Slatina

Cum intrară în Slatina clinele electronic de vî- 
nătoare, răpit de 8 indivizi în foiletonul trecut, 
apăru chiar acum. Se urcă din mers în mașină și, 
fără să dea vreo explicație. îl făcu atent pe N. T.

— Ce vezi lingă cutia aia poștală ?
— O piatră de kilometru.
— Ia coboară și dă-i un picior I
N.T. se dădu jos din mașină și-i dădu un șut cit 

putu el de tare. Imediat se auzi un răcnet de du
rere înspăimîntător. N.T. luă piatra de kilometru, 
o urcă în port-bagaj și porni mai departe. După 
vreo 50 de metri cîinele electronic îl făcu din nou 
atent:

— Ce vezi lingă cutia aia poștală ?
— Culmea I Altă piatră de kilometru.
— Ia coboară și dă-i și ăsteia un șut I
Se petrecu aceeași scenă. N.T. culese din Sla

tina, după același sistem, vreo douăzeci de astfel 
de pietre de kilometru. Le descărcă într-un loc 
mai dosnic și... pietrele de kilometru nu erau pie
tre. Erau niște detectivi particulari în travesti.

— De cine sînteți voi angajați 7 îi somă el cu o 
pipă întoarsă.

— De întreprinderea cinematografică regională 
Argeș.

— Ce urmăriți ?
— Vrem să-l prindem pe cel care t-a scris și-i scrie lui N.T în legătură cu unele nereguli care se 

petrec la această întreprindere.
Așa, care va să zică, v-a angajat ca să-l des- 

coperiți pe corespondent ? Voi îl cunoașteți pe N. T.7
— Nu.
— Eu sînt'
Stupoare! NT. le luă legitimațiile de detectivi 

particulari și dîndu-le drumul tn lume le spuse .
— Comunicați, vă rog, celor care v-au angajat, 

să-și vadă, de treburile dumnealor, tn caz contrar 
va intra în acțiune ciracul meu — și arătă spre 
cîinele care începu să miriie cu tot potențialul său 
electronic.
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚUL SOCIALIST
CONCLUZIILE DEZBATERILOR DIN SECȚII DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR

Secția fond de marfă

și relații

industrie - comerț

Concluziile dezbaterilor acestei secții au fost prezentate de tov. NICOLAE BOZDOG, adjunct al ministrului comerțului interior. în discuții, a arătat el, s-a subliniat că dezvoltarea ascendentă a economiei noastre a creat condiții pentru creșterea neîntreruptă a fondului de mărfuri. Au fost scoase în evidență sporurile însemnate la livrările de produse alimentare, precum și la mărfurile nealimentare, în special cele de folosință îndelungată.Fondul de mărfuri contractat pentru anul 1966 corespunde ca volum și structură cererii populației, ceea ce a permis ca pe trimestrul I planul de desfacere cu amănuntul să fie realizat și depășit de toate regiunile, marcînd o creștere de 14 la sută față de trimestrul 1/1965.Cantitățile de mărfuri de care dispunem permit buna și continua aprovizionare cu majoritatea produselor. Totuși — așa cum s-a a- rătat — se manifestă lipsuri în activitatea comerțului, în mod deosebit în ceea ce privește cunoașterea cererii de consum a populației, repartizarea judicioasă pe teritoriu a mărfurilor ; este insuficientă preocuparea unor întreprinderi comerciale de a forma din timp stocuri sezoniere de mărfuri într-o structură corespunzătoare, care să permită continuitatea în a- provizionare.Pentru îmbunătățirea relațiilor dințre industrie și comerț, pentru i ptarea cît mai operativă a fon- auiui de mărfuri la cerințele populației, s-a propus ca acțiunea de contractare să aibă loc înainte de definitivarea planului întreprinderilor producătoare de bunuri de consum.Dezbătînd problema omologării produselor, vorbitorii au arătat că sistemul actual este necorespunzător, fiind concentrat, la nivelul organelor centrale, pentru aproape toate articolele și sortimentele, fă- cînd propuneri de simplificare.S-a insistat asupra extinderii livrărilor directe și în tranzit a mărfurilor în cît mai multe sectoare comerciale.
Secția planificarea

circulației mărfurilor,

finanțarea si creditarea> 3

comerțului5

în concluziile acestei secții, prezentate de tov. VIRGIL PÎRVU, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, s-au apreciat ca pozitive rezultatele obținute în ultimii ani în fundamentarea sarcinilor de plan, îmbunătățirea metodologiei de elaborare a planului, reducerea numărului de indicatori ce se aprobă de la centru.întrucît a reieșit că pînă în prezent balanța de venituri și cheltuieli bănești ale populației a fost insuficient folosită ca instrument principal de fundamentare a planului circulației mărfurilor, vorbitorii au arătat că sînt necesare îmbunătățiri ale metodologiei de întocmire a balanței la nivel regional ; elaborarea acesteia trebuie să aibă loc înainte de definitivarea planului anual al circulației mărfurilor, extinzîndu-se și la raioane. S-a arătat, de asemenea, că prin sistemul de planificare trebuie să se asigure existența permanentă, în rețeaua comercială, a unui volum de mărfuri suficient de mare, care să permită realizarea unui sortiment cît mai bogaț și variat de produse, din care să nu lipsească cele ieftine ; este necesar să se țină seama, într-o mai mare măsură, de cerințe în general, și de specificul urban și rural în special, de așezarea cît mai corespunzătoare a fondului de mărfuri între sistemele comerciale. Organele tutelare trebuie să stabilească criterii mai precise de orientare a direcțiilor comerciale regionale și a uniunilor regionale ale cooperativelor de consum atît asupra defalcării fondului de mărfuri, cît și asupra produselor care urmează a fi contractate direct cu industria.Dezbaterile au subliniat necesitatea perfecționării sistemului de finanțare și creditare a comerțului, astfel încît să fie stimulate mai buna aprovizionare a rețelei, interesul pentru mărirea rentabilității unităților, întărirea controlului și răspunderii întreprinderilor și organizațiilor comerciale, pentru respectarea disciplinei de plan și financiare.S-a mai propus studierea modalității de acordare a unor credite bancare pentru unele mărfuri care necesită o stocare mai îndelungată, în cazul cînd acest lucru este justificat. din punct de vedere economic Pentrii stimularea unităților în asigurarea unei aprovizionări mai abundente se impune reexaminarea nivelului, actual al dobîn- 

zii, în sensul reducerii acestuia pentru creditele curente în comerțul de stat.întrucît cooperația de consum a primit sarcina de a dezvolta sectorul prestărilor de servicii la sate, mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea găsirii celor mai potrivite forme de sprijinire a acestei acțiuni pe calea finanțării și creditării.Una din condițiile importante pentru aprovizionarea ritmică a populației și realizarea tuturor indicatorilor de plan o constituie urmărirea și analizarea atentă și periodică a felului cum se efectuează livrările de mărfuri către comerț. Discuțiile au relevat necesitatea organizării de către comitetele executive ale sfaturilor populare, împreună cu întreprinderile și organizațiile comerciale de stat și cooperatiste, a unor analize chenzinale, lunare și trimestriale asupra stadiului de realizare a planului de livrări și desfacere.
Secția organizarea

și baza tehnico-materiala

a comerțului

Prezentînd concluziile acestei secții, tov. EUGEN BARAT, adjunct al ministrului comerțului interior, a spus : Extinderea cu peste 900 000 metri pătrați a suprafețelor de desfacere cu amănuntul — e- chivalentul unui sfert din întreaga rețea existentă — și cu 220 000 metri pătrați a spațiilor de depozitare, modernizarea unui important număr de unități, introducerea u- nor noi tipuri de magazine, denotă eforturile făcute în șesenal pentru crearea, în toate regiunile, a unei rețele comerciale cît mai corespunzătoare cerințelor. Cu toate acestea, an de an planurile de investiții ale Ministerului Comerțului Interior, Centrocoop-ujui, sfaturilor populare n-au fost îndeplinite. Nu s-au depus eforturile necesare pentru amplasarea judicioasă a tuturor noilor unități, pentru elaborarea unor proiecte bine gîndite, care șă țină seama de cerințele unei dimensionări juste, ale unei funcționalități a- decvate și ale folosirii raționale a spațiilor. în timp ce la unele lucrări s-au făcut „economii" pe seama nerealizării unor anexe absolut necesare bunei funcționări a unităților (spații frigorifice, depozite de mînă etc.), la altele cheltuielile au fost exagerate. Este necesar ca măsurile ce vor fi luate în viitor să aibă în vedere eliminarea tuturor acestor deficiențe.Din discuții s-a desprins necesitatea sporirii numărului magazinelor de vînzare a confecțiilor, articolelor mărunte, electrice, cultural-sportive, a mobilei etc., cît și aceea a organizării unor magazine universale cu raioane specializate pe grupe de mărfuri.Atît la orașe, cît și la sate este necesar să se continue acțiunea de modernizare a rețelei comerciale prin folosirea creditelor bancare, să fie redate în circuit localurile cu vad comercial, să fie evitate pe cît posibil demolările de spații comerciale. Trebuie să se insiste, de asemenea, asupra dotării unităților cu mobilier și utilaj corespunzător, îndeosebi frigorific, asupra introducerii automatelor pentru desfacerea unor produse de cerere zilnică. Legat de aceasta, sînt necesare mijloace de transport specializate, continuarea acțiunii de asimilare a unor noi tipuri de mijloace tehnice, care să permită ridicarea nivelului de deservire ă consumatorilor și ușurarea muncii lucrătorilor.Participanții la discuții au accentuat necesitatea înființării unui institut de proiectare pentru construcții comerciale, propunîndu-se ca M.C.I. și Centrocoop să examineze posibilitatea organizării unui institut comun. S-a mai propus organizarea experimentală, pe lîngă direcțiile comerciale, a unor întreprinderi specializate în executarea lucrărilor de întreținere și modernizare a unităților existente.Un mare număr de vorbitori au scos în evidență însemnătatea și necesitatea construirii de depozite în suprafețe corespunzătoare vehiculării raționale a mărfurilor, amplasate cît mai aproape de centrele de consum.
Secția alimentație

publică și activitate

hotelieră

Informînd despre dezbaterile a- cestei secții, în centrul cărora au stat problemele îmbunătățirii continue a sortimentelor și calității preparatelor, asigurarea unui nivel superior de deservire a consumatorilor. tov. N. ALEXE. secretar genera! în Ministerul Comerțului Interior, a spus :

Apreciind realizările obținute în dezvoltarea rețelei de alimentație publică și hotelieră prin construirea de unități noi, introducerea u- nor tipuri de localuri apreciate de consumatori cum sînt restaurante- pensiune, restaurante cu autoservire, unități lacto-vegetăriene și altele, mulți vorbitori au subliniat necesitatea diferențierii mai accentuate pe viitor a rețelei în două direcții principale : crearea de unități cu caracter predominant culinar și unități cu caracter distrac- tiv-recreativ, diferențiate pe categorii în funcție de cerințele consumatorilor. Multe propuneri s-au referit la îmbunătățirea producției de preparate, la care trebuie să se țină seama de sezon și de specificul local, de necesitatea unei varietăți largi de sortimente menite să imprime o notă proprie fiecărei u- nități și să răspundă totodată cerințelor unei alimentații cît mai variate și raționale.Numeroși vorbitori au stăruit asupra măsurilor privind ridicarea nivelului de pregătire a lucrătorilor din acest sector, a șefilor de unități, pentru cultivarea unei atitudini ospitaliere și amabile față de consumatori, pentru o mai mare a- tenție în deservire. Discuțiile au subliniat că exigențele sporite ale consumatorilor fac necesar să se reexamineze actualul sistem de pregătire a cadrelor pentru alimentația publică și să se adopte forme de școlarizare care să asigure o mai strînsă legătură cu practica.Referindu-se la sectorul hotelier, mai mulți vorbitori au subliniat că, în afara construcțiilor de hoteluri ce se vor realiza în actualul plan cincinal în principalele orașe și pe litoral, este necesar să se extindă mai mult rețeaua de moteluri și campinguri, în așa fel încît cu fonduri de investiții minime să se realizeze mai multe locuri de găzduire. în vederea îmbunătățirii condițiilor pe care hotelurile le oferă oaspeților se impune diversificarea serviciilor.
Secția pregătirea,

specializarea

și educarea cadrelor

Prezentînd concluziile secției, tov. CONSTANTIN FILOREANU, vicepreședinte al Centrocoop, a arătat că în această direcție s-a depus o muncă stăruitoare. în ultimii șase ani au fost repartizați în comerț 24 000 de absolvenți ai școlilor de toate gradele, iar peste 90 000 de lucrători au urmat cursuri de scurtă durată și instructaje. Cu toate acestea, ritmul de pregătire a cadrelor este încă nesatjsfăcător.Ținînd seama de faptul că în actualul cincinal numărul lucrătorilor din comerț va spori cu circa 65 000, este necesar ca fiecare organizație și întreprindere comercială să facă o analiză temeinică — pe baza sarcinilor complexe ce revin în cincinal — a nivelului de pregătire a cadrelor existente și a necesarului de lucrători calificați pe specialități, în perspectivă, astfel încît să poată stabili numărul real de cadre ce urmează a fi recrutate, selecționate, și pregătite în diferite forme de învățămîriț. De asemenea, este necesar să se reglementeze ucenicia atît pentru comerț, cît și în vederea lărgirii activității prestărilor de servicii Ia sate.Se consideră necesar — a spus vorbitorul — a se organiza cursuri de scurtă durată și instructaje care să cuprindă, pînă în anul 1970, pe toți lucrătorii lipsiți de o calificare corespunzătoare, precum și forme de învățămînt pentru cadrele dc conducere, îndeosebi șefi de unități. în același timp, Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop vor trebui să ia măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a liceelor cu specific comercial, iar împreună cu Ministerul învăță- mîntului să examineze posibilitatea sporirii numărului de stu- denți în învățămîntul superior. Pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului profesional va fi utilă crearea unor unități comerciale model în cadrul grupurilor școlare, astfel ca elevii, o dată cu însușirea cunoștințelor teoretice, să poată căpăta deprinderile practice necesare. în învățămîntul de toate gradele se recomandă introducerea disciplinelor noi, impuse de modernizarea comerțului, ca și actualizarea programelor și manualelor la celelalte discipline.Este necesar ca toate organele de conducere — începînd de la Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop și pînă la ultima unitate comercială — să aibă în preocupările lor permanente problema educării lucrătorilor, creînd un larg curent de opinie pentru combaterea manifestărilor de indisciplină, pentru promovarea bunei deserviri a consumatorilor și apărarea avutului obștesc. Se impune, de asemenea, adaptarea actualelor orare de funcționare a magazinelor la cerințele reale ale consumatorilor.Un număr de vorbitori s-au ocupat de problema cointeresării materiale, propunînd introducerea și experimentarea unor forme de salarizare și premiere care să fie mai strîns legate de rezultatele muncii lucrătorilor din comerț; i sugestii s-au făcut și cu privire la îmbunătățirea protecției și igienei muncii în comerț.

Majoritatea vorbitorilor, referindu-se la succesele importante obținute în dezvoltarea economică și socială a țării, au relevat progresele înregistrate de comerțul socialist, aportul lucrătorilor din acest sector la satisfacerea cerințelor de consum, corespunzător creșterii veniturilor și puterii de cumpărare a populației. A fost subliniată grija permanentă a partidului și guvernului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, pentru îmbunătățirea aprovizionării și deservirii oamenilor muncii — obiective în realizarea cărora comerțului, lucrătorilor săi, le revine un rol tot mai însemnat. Analizînd cu competență, în spirit constructiv, activitatea diverselor sectoare ale comerțului de stat și cooperatist și referindu-se la problemele ridicate în expunerea tovarășului Janos Fazekas, vorbitorii au împărtășit din experiența lor, au făcut numeroase propuneri și și-au luat angajamente pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de documentele Congresului partidului nostru.Numeroși vorbitori, printre care NICOLAE TEODORESCU, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, DUMITRU MI- HALCEA, vicepreședinte al URCC Tg. Neamț, MARCEL AGRIGO- ROAIE, responsabil de magazin din Hunedoara, AUREL RIȚIU, directorul O.C.L. Comerț mixt Reșița, ION BODOCAN, directoi' adjunct al Direcției comerciale regionale Cluj, VASILE STĂRICĂ, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum Suceava, și alții s-au ocupat de relațiile dintre comerț și industrie. Ei au arătat că în ultimii ani s-au adus u- nele îmbunătățiri sistemului de contractare. Unitățile comerciale își formulează mai bine cererile către industrie, iar aceasta caută să asigure cantitățile și sortimentele comandate. Vorbitorii au subliniat necesitatea perfecționării în continuare a actualului sistem de contractare, apreciind, în această ordine de idei, ca deosebit de valoroasă propunerea de a se încheia contractele înainte de definitivarea planurilor anuale de producție. în felul acesta se creează posibilitatea corelării mai eficiente a prevederilor întreprinderilor cu rezultatele contractărilor, se pot lua din timp măsuri pentru introducerea în fabricație a noilor produse, asigu- rîndu-se astfel livrarea lor la termenele stabilite.în discuții a fost relevată însemnătatea deosebită a respectării disciplinei contractuale, domeniu în care există încă neajunsuri. Unele unități comerciale nu folosesc toate posibilitățile pe care le oferă contractele pentru influențarea producției, îmbogățirea sortimentelor, îmbunătățirea calității acestora, grăbirea ritmului de livrare a mărfurilor. La rîndul lor, unele unități producătoare nu-și respectă obligațiile asumate prin contracte, nelivrînd mărfurile la timp, la toate sortimentele și în calitatea stabilită.Referindu-se la îmbunătățirea formelor de aprovizionare a unităților, vorbitorii au arătat că este necesară extinderea livrărilor directe de la fabrică la magazin.Mulți dintre cei care au luat cu- vîntul au subliniat că o condiție esențială în îmbunătățirea relațiilor dintre comerț și industrie și, în consecință, a activității de a- provizionare a populației de la orașe și sate, o constituie cunoașterea temeinică, pe baza unei studieri sistematice, a cererii de consum. în prezent, în rețeaua comercială se folosesc, în această privință, o serie de metode printre care înregistrarea cererii nesatisfăcute, analiza mișcării stocurilor de marfă, cercetarea selectivă pe magazine, expozițiile, prezentările de modele, expunerea deschisă a mărfurilor, consfătuirile cu cumpărătorii etc. Sugestiile și propunerile făcute de către cumpărători cu aceste prilejuri servesc lucrătorilor din comerț la orientarea în aprovizionarea magazinelor și la încheierea contractelor. Pentru o documentare mai științifică, operativă, care să cuprindă toate aspectele legate de cerințele imediate și de perspectivă, se impun studii și cercetări de specialitate. Vorbitorii s-au declarat de acord cu propunerea făcută în consfătuire de a se crea un institut de cercetări, specializat în studierea cererii de consum și a altor probleme legate de activitatea comercială, și au făcut propuneri în legătură cu felul în care ar trebui sa lucreze acest institut.Unii vorbitori au relevat utilitatea folosirii balanței de venituri și cheltuieli pe regiuni, raioane și localități, pentru întocmirea planurilor de desfacere și mai justa repartizare a fondului de mărfuri potrivit cerințelor determinate de veniturile diferitelor categorii de cetățeni.Dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a comerțului a constituit tema de care s-au ocupat DUMITRU JOIȚA, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei, MIRCEA JINGA, directorul Direcției comerciale regionale Ploiești, VALERIU MITULESCU, președintele U.R.C.C. Galați, VICTOR FANDREA, șef de unitate la I.C.S. Comaliment București, și alții. Ei au arătat că an de an au fost alocate fonduri mereu mai mari pentru construcții noi și modernizări. 

Numai pentru dezvoltarea comerțului local din Capitală au fost destinate, în anii șesenalului, 300 milioane lei; în noile cartiere au fost realizate complexe și unități comerciale moderne, înzestrate cu utilaje și mobilier care permit conservarea și prezentarea corespunzătoare a mărfurilor, aplicarea formelor rapide de vînzare.Arătînd că sfaturile populare s-au ocupat în mai mare măsură de folosirea judicioasă a fondurilor de investiții, vorbitorii au subliniat că se manifestă încă, în această privință, unele lipsuri. Sînt localități în care s-au construit cartiere fără suficiente unități comerciale sau unde acestea au fost realizate cu mare întîrziere. Uneori, fondurile alocate nu au fost folosite în întregime, ca de pildă în București, unde au rămas neconsumate, în cursul șesenalului, 88 milioane Iei. Ademenea lipsuri s-au datorat faptului că sfaturile populare și direcțiile lor comerciale nu au luat la timp măsurile cele mai potrivite pentru lichidarea întârzierilor în proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, că M.C.I. nu a exercitat un control suficient. Angajîn- du-se să ia măsuri pentru prevenirea și înlăturarea unor astfel de deficiențe, vorbitorii au arătat că este necesar, în același timp, un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Comerțului Interior și a Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, propunînd să fie reconsiderate, pe baza experienței dobîn- dite, normele experimentale în materie de construcții comerciale. Totodată, s-a propus înființarea unui organ specializat în construcții comerciale și hoteliere.S-a arătaț că noile unități și modernizarea celor existente trebuie să se realizeze în condițiile asigurării rentabilității, avîndu-se în vedere atît interesele consumatorilor, cît și cele ale comerțului. Este dăunătoare practica schimbărilor dese și nefundamentate în profilul unităților, deoarece aceasta duce la irosirea de fonduri și Ia scoaterea din circuitul comercial a unor unități necesare. Tipizarea magazinelor este încă destul de șoblonardă ; ar trebui organizate mai multe unități cu specific local, în care să fie valorificate tradițiile populareîn discuții, ION ALBULEȚU, vicepreședinte al Sfatului popular regional Oltenia, și alții au relevat însemnătatea deosebită pe care o au în activitatea comercială depozitele bine amplasate și utilate și au criticat faptul că o serie de magazine noi nu sînt înzestrate cu depozite de mînă corespunzătoare. Ei au arătat că Ministerul Comerțului Interior și sfaturile populare trebuie să acorde cea mai mare a- tenție construirii și dării în funcțiune la timp a acestor unități, folosind cu chibzuință fondurile a- locate.Vorbind, printre altele, despre activitatea de îndrumare economi- co-financiară a unităților comerciale, PETRE MOCANU, directorul sucursalei regionale Iași a Băncii Naționale, și alții au relevat necesitatea unei strînse colaborări între organele controlului bancar, ale direcțiilor comerciale regionale, ale uniunilor regionale ale cooperativelor de consum și ale inspecțiilor comerciale de stat.Mai mulți vorbitori, printre care ALBERT VILLA, președintele Uniunii regionale a cooDerat’velor de consum București, PETRE MI- TROI, directorul Direcției comerciale regionale Bacău, MARIA PALOTAȘ, responsabilă de magazin din Brașov, și alții au subliniat realizările obținute în repartizarea fondului de marfă pe regiuni, la orașe și sate, ca urmare a unei cunoașteri mai bune a cererii populației, a preferințelor locale. Totodată, ei au arătat că trebuie depuse, în continuare, eforturi pentru îmbunătățirea criteriilor de repartizare a acestui fond de marfă, prin stabilirea unui sistem mai operativ de cunoaștere, pe parcurs, a fenomenelor ce se ivesc în desfacerea mărfurilor, prin cercetarea atentă a stocurilor la unități etc. O serie de delegați au subliniat necesitatea lărgirii sortimentelor, livrării ritmice de către întreprinderile producătoare a întregii game de produse cerute de organizațiile comerciale. Au fost criticate Fabrica de unelte și scule- Brașov, întreprinderea de echipament metalic pentru binale-Ora- dea, întreprinderea de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare-București, care nu acordă suficientă atenție producerii unor articole mult solicitate la orașe și sate. S-a arătat că este necesar, de asemenea, să se asigure aprovizionarea cu piese de schimb destinate întreținerii și reparării diverselor produse de folosință îndelungată, cu articole mărunte de uz casnic. ION CRAC AN A, președintele cooperativei de consum Plugari, regiunea lași, IOSIF STEINBACH, directorul Fabricii de confecții și tricotaje București, DUȘA TARFIN, gestionar de magazin la Iernuț, raionul Luduș, și alții au arătat că se cer în continuare eforturi pentru ridicarea calității produselor. De la tribuna consfătuirii s-au adus reproșuri calității nesatisfăcătoare a unor produse livrate de întreprinderi ca .,Electronica“-Bucu- rești, Combinatul de cauciuc Jilava, „Precizia“-Arad etc. Printre 

măsurile propuse pentru realizarea de bunuri la nivelul exigențelor actuale se numără îmbunătățirea substanțială a muncii de creație prin consultarea largă a specialiștilor, organizarea de expoziții de mostre și modele etc., asigurarea de către întreprinderile producătoare a unei game mai variate de materii prime de calitate superioară, ION GR. TAbîRCA, directorul I.R.V.A. Ploiești, a relevat, ca o sarcină comună a comerțului și industriei, ridicarea calității și diversificarea ambalajelor de transport și prezentareUnii vorbitori s-au ocupat de problema prezentării și formelor variate de vînzare a mărfurilor. A fost menționată experiența pozitivă acumulată în această privință de unele organizații comerciale din Brașov, care asigură o bună expunere a produselor, amenajează cu gust vitrinele, organizează permanent expoziții cu vînzare.ALEXÂNDRU FODOR, vicepreședinte al Sfatului popular regional Crișana, ADINA NANU, lucrătoare la O.C.L. Alimentara Pitești, s-au referit pe larg la necesitatea îmbunătățirii deservirii consumatorilor. Atitudinea corectă, civilizată, plină de solicitudine față de oamenii muncii — au spus ei — constituie o obligație de seamă a fiecărui lucrător din comerț. Experiența arată că în unitățile comerciale de la orașe și sate, în a- limentația publică, numărul cumpărătorilor crește sau scade și în funcție de felul cum sînt deserviți. Din păcate uneori se primesc reproșuri justificate din partea oamenilor muncii pentru faptul că li se vînd produse de slabă calitate, ambalate neîngrijit sau pentru că unii lucrători au atitudini necorespunzătoare față de ei. Subliniind că asemenea cazuri trebuie să fie evitate, vorbitorii au arătat că îmbunătățirea continuă a deservirii va mulțumi pe cumpărători și, totodată, va ridica prestigiul unităților de desfacere, va face ca lucrătorii din comerț să aibă satisfacția datoriei împlinite.Dr. ing. NICOLAE ȘTEFAN, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, s-a ocupat pe larg de problemele asigurării unei bune și continue aprovizionări a populației cu legume și fructe. El a subliniat rolul și sarcinile ce revin uniunii și unităților sale locale în aprovizionarea consumatorilor cu legume și fructe de bună calitate, specifice fiecărui sezon, în cantități îndestulătoare și într-un sortiment bogat, în tot timpul anului și în toate regiunile țării. O mare importanță în îndeplinirea acestei cerințe o au contractele pe termen lung, în condiții avantajoase, ce se încheie cu cooperativele agricole și cu alți producători.Pregătirea cadrelor din comerț a constituit o problemă la care s-au referit numeroși vorbitori. Prof, dr. docent MARIN LUPU, rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin" București, RICHARD MARTON, director al I.C.R.M. Dobrogea, IO AN COROS, responsabil de magazin din Tîrnă- veni, subliniind realizările dobîn- dite au arătat că se impun măsuri eficace pentru aplicarea sarcinii trasate de Congresul partidului privind înființarea liceelor de specialitate. In rețeaua liceelor economice, cele cu profil comercial vor trebui să ocupe un loc corespunzător. S-a relevat ca necesară îmbunătățirea conținutului învățămîntului economic mediu și superior, prin introducerea de noi discipline și adaptarea programelor analitice la cerințele unui comerț modem. S-a propus prelungirea duratei de învățămînt în școlile profesionale, de la 2 la 3 ani, din care ultimul să fie destinat în cea mai mare parte practicii, fără ca în perioada aceasta elevii să fie incluși în efectivul normat de lucrători al unității respective. A fost subliniată necesitatea creșterii exigenței în recrutarea și școlarizarea cadrelor din comerț.GHEORGHE PETRESCU, secretar al C.C.S., a transmis consfătuirii salutul Consiliului Central al Sindicatelor. Vorbitorul s-a ocupat, printre altele, de rolul controlului obștesc în îmbunătățirea activității de aprovizionare și deservire a oamenilor muncii. Pentru creșterea eficacității acestui control — la care participă zeci de mii de cetățeni — organele centrale și locale sînt chemate să asigure rezolvarea operativă a observațiilor și propunerilor juste făcute -de membrii echipelor. în încheiere, vorbitorul a subliniat că sindicatele — sub conducerea organizațiilor de partid — vor desfășura și în viitor o susținută activitate pentru organizarea întrecerii socialiste, dezvoltarea conștiinței socialiste, a răspunderii față de muncă și avutul obștesc a lucrătorilor din comerț.CORNEL FULGER, președintele Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, a relevat contribuția adusă de sfaturile populare la îmbunătățirea aprovizionării și deservirii oamenilor muncii, la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comerțului. Organele locale au avut în vedere lărgirea rețelei de magazine și unități de alimentație publică, ținînd seama de necesitățile fiecărei localități. Vorbitorul a subliniat că în munca în această direcție a unor 

comitete executive se manifestă încă deficiențe și că este necesar să fie îndreptată atenția mai ales spre stabilirea judicioasă a amplasamentelor noilor unități, darea lor în funcțiune la termen, folosirea fondurilor pentru mica mecanizare și asigurarea unei calități corespunzătoare construcțiilor comerciale.In altă ordine de idei, vorbitorul a subliniat că sfaturile populare trebuie să dezvolte realizările industriei locale, să-și îmbunătățească activitatea de conducere a acestui sector, urmărind perseverent producerea de sortimente variate, de bună calitate, cerute de populație, care să completeze sortimentele industriei republicane. Este totodată necesar ca industria locală să primească la timp asistența tehnică de specialitate din partea unor ministere și organe centrale, precum și un sprijin susținut în aprovizionarea cu materii prime și materiale, în avizarea cu operativitate a noilor sortimente.Vorbitorul s-a ocupat, de asemenea, de rolul sfaturilor populare în îmbunătățirea activității comerciale și de deservire în stațiunile balneo-climaterice, pentru a se a- sigura condiții optime oamenilor muncii veniți la odihnă și tratament.In cadrul dezbaterilor privind buna deservire în comerț, unii vorbitori s-au ocupat și de problemele turismului. Ei au arătat că interesul crescînd al cetățenilor din țară cît și al turiștilor străini pentru frumusețile patriei noastre impun noi măsuri pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a turismului și a ridicării nivelului de deservire îndeosebi în unitățile de alimentație publică și hoteliere din stațiuni și de pe principalele trasee. ION TUDOR, secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., IOAN GHIȘA, directorul Direcției comerciale regionale Maramureș, și alții au înfățișat realizările și perspectivele dezvoltării, în viitorii cinci ani, a turismului pe litoral și în diferite regiuni ale țării, făcînd o serie de propuneri pentru perfecționarea activității de deservire, îmbunătățirea aprovizionării cu articole de artizanat, fructe și legume, răcoritoare, asigurarea de meniuri variate etc., precum și lărgirea posibilităților de recreere și distracție.După ce a arătat că în perioada 1960—1965 volumul desfaceriloi’ prin unitățile cooperației a crescut de aproape două ori, CONSTANTIN MATEESCU. președintele Centrocoop, s-a oprit pe larg asupra direcțiilor de îmbunătățire a activității în etapa următoare. Pentru satisfacerea din ce în ce mai bună a cererii populației trebuie asigurată o aprovizionare neîntreruptă a magazinelor cu toate sortimentele solicitate de cumpărători. Aceasta presupune înlăturarea neajunsurilor care mai există în activitatea întreprinderilor comerciale și a magazinelor cooperației de consum, un control mai eficient din partea aparatului nostru central și regional, o repartizare echitabilă a fondului de mărfuri pe teritoriu și sisteme comerciale. Din partea ministerelor furnizoare se cere mai mult sprijin pentru livrarea integrală a cantităților de mărfuri necesare u- nităților de desfacere. Trebuie a- rătat că solicitările cooperației n-au fost pe deplin satisfăcute îndeosebi la unele țesături și tricotaje, unele sortimente de încălțăminte, tablă zincată, fierărie de raft, ultramarin și alte produse mult căutate la sate. Devine de strictă actualitate necesitatea extinderii relațiilor contractuale directe dintre întreprinderile comerciale ale cooperației și industrie. participarea activă a organizațiilor comerciale cu amănuntul la încheierea contractelor.Sporirea vînzărilor, crearea unor condiții îmbunătățite de prezentare și desfacere a mărfurilor, impun dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale. în perioada cincinalului, din fondurile de investiții alocate se vor construi noi obiective comerciale cu o suprafață de aproape 400 mii m p și depozite de mărfuri cu o suprafață de 130 mii m p. Organizațiile cooperației de consum au datoria să folosească integral și cît mai eficient aceste fonduri.O sarcină de mare răspundere încredințată cooperației de consum de către partid și guvern este și aceea a deservirii populației prin unități care prestează diverse servicii. Cu toate progresele obținute, rețeaua unităților de a- cest fel este încă insuficient dezvoltată. gama serviciilor este încă restrînsă, iar calitatea lor lasă u- neori de dorit, față de cerințele sporite ale oamenilor muncii de la orașe și sate. Se impune crearea și dezvoltarea de unități pentru confecționarea și repararea obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. pentru întreținerea și repararea aparatelor de radio, televizoarelor și altor obiecte tehnice de uz casnic etc., atît prin ateliere, cît și la domiciliul solicitanților. Este necesară încadrarea unităților de acest gen cu lucrători bine pregătiți în meseriile respective, formarea prin ucenicie a cadrelor tinere.
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Vizînd acea subtilă formă de fericire pe care o poate da omuhli , doar întîlnirea cu munca fecundă, orientarea profesională este o problemă de larg interes obștesc. Căci nesecatul izvor de competențe pe care-l constituie accesul necondiționat al tineretului la învâțămîntul de toate gradele, vastul sistem de instruire și calificare superioară creat în toate compartimentele vieții economice, științifice și culturale nu poate fi pe deplin valorificat fără îndrumarea atentă a tinerilor spre acele îndeletniciri care permit fiecăruia sa se realizeze.La prima vedere, alegerea profesiunii este o chestiune pur subiectivă. Adepții acestei păreri consideră că este suficient să te atragă o profesie sau alta pentru a o putea exercita co-

Ursula ȘCHIOPU

acum oîțiva ani de unitate de cercetare

respunzător. Dar aceasta înseamnă a-ți alege profesiunea la inspirație de moment și nu cu un scop precis. Și, din păcate, asemenea alegeri se fac nu o dată. O anchetă socială efectuată o arelevat că din 1 200 de tineri de peste 17 ani doar 88,2 la sută au dat răspuns la întrebarea „ce profesie ți-ai ales?" Dintre aceștia, 43,8 la sută justificau alegerea prin interes sau plăcere, 5,4 Ia sută au făcut referiri la viitorul profesiunii alese, 3,8 la sută au fost influențați în alegere de lecturi, 0,4 la sută s-au condus după rentabilitatea profesiei, 5,6 la sută au ales intim

Jurnalul
lui Pallady
Pictorul Pallady n-a sâ fie citit. Theodor scris ca A făcut doar sporadice notații intime, în 1941, pe foi de calendar — un dialog cu sine însuși al unui spirit liber, de artist tulburat din munca sa de pictor și revoltat de tensiunea războiului, căutînd un mijloc de comunicare pe care irascibilitatea și sarcasmul său obișnuit i-1 refuzau poate în contactele directe cu oamenii. O notă neostentativă caracterizează, de aceea, notațiile lui lapidare, sincere. A scris așa cum a pictat : numai atunci cînd avea ceva de spus, iar cînd voia să spună un lucru, îl spunea cu preciziunea și simplitatea pe care o conferea liniei în desenele sale.Jurnalul e străbătut de profesiunea de credință a artistului ; pentru Pallady, „opera de artă este expresia unei emcții a- nalizate, trecută gîndirii".(spun un tablou, nu o pictură), — notează el undeva — este un poem pictural... de linii, forme și culori. Este mai mult decît o pictură. Este gindire, sentiment, exprimate prin pictură... linii, forme și culori..."Din ce în ce mai deprimat de grozăviile războiului și de boala care îl țintuia uneori la pat, acest mare artist se indigna la gîndul că o dată cu înaintarea vîrstei se simțea tot mai mult „în afara vieții". „Nu doresc decît un lucru — notează el : Libertatea, Pacea, pentru puținul timp care îmi mai rămîne de petrecut pe acest pămînt". Atitudinea lui față de fasciști e cunoscută din împrejurarea în care a refuzat să primească la masa lui de la „Cap- șa' pe una din căpe-

decantate, prin filtrul „Un tablou

teniile acestora, oferind apoi locul primului venit. „— A- veam nevoie de spațiu vital 1" a replicat Pallady autorităților bitleriste care i-au cerut socoteală pentru acest afront. Jurnalul confirmă atitudinea lui.Reflecțiile asupra artei se împletesc cu notațiile mișcătoare ale poetului, ale o- mului de o infinită delicatețe. Desigur, arta îl preocupa înainte de toate. Avînd cu sine însuși exigența proprie marilor artiști, Pallady căuta să răscumpere tablourile vîndute cu patruzeci-cincizeci de ani în urmă, pentru a Ie „revedea". La aproape 80 de ani el își amintea de răspunsul dat la întrebarea : „Care e pictura care îți place ?* pusă, cîndva, de un colea de școală: „— Aceea pe care aș vrea s-o fac eu". Azi, Teflecta pictorul la bătrînete, dacă întrebarea mi s-ar mai pune, aș răspunde : „Aceea pe care aș fi vrut s-o fac și pe care n-am putut-o face".Fragmentele din Jurnalul lui Pallady, publicate la Editura Meridiane sînt — așa cum arată și prefațatorul cărții, pictorul H. H. Catargi — notații de o mare sinceritate, mărturisiri ale îndoielilor care-1- chinuiau pe artist, a- firmarea unei uriașe și permanente voințe de autodepăsire, alături de reflecții profunde asupra artei, căreia Palladv i s-a dăruit total. Filele de jurnal se citesc de a- ceea nu numai cu interesul pe care îl avem fată de universul intim al unui mare artist dar și cu emoția vie în fața u- nei bogate experiențe omenești.
Radu VARIA

plător profesia menționată, 1 la sută au declarat că urmează sfatul părinților și numai 8,4 Ia sută s-au referit Ia faptul că dispun de aptitudini pentru profesia aleasă.Depășind numeroase dificultăți de ordin metodic, dispunem astăzi de posibilitatea de a organiza o orientare profesională eficientă, înce- pind încă din primii ani de școală ai copilului. Pentru rigorile științifice ale unei astfel de acțiuni răspunde în primul rînd psihologul specializat în orientare profesională, el putînd efectua psihoprofesiograme și psihodiagnosticuri ale capacităților, anchete școlare etc. Psihoprofe- siogramele cuprind în mod concentrat evidența acelor însușiri ce sînt absolut necesare într-un grup înrudit de profesii sau în profesii legate relativ printr-un nivel de calificare. Ele arată, bunăoară, că reacțiile cu timp mare de latență și dezordonate sînt contraindicate pentru profesii ca cele de aviatori, mecanici de locomotivă etc, profesii în care "lipsa unei mari stăpîniri de sine și a promptitudinii în mișcări pot provoca accidente.Firește, asemenea mijloace științifice de îndrumare profesională nu stau încă la îndemî- na oricărei școli, dar ele ar trebui mai larg popularizate, deoarece în orientarea profesională colectivele de profesori au un cuvînt ho- tărîtor. Accentele educative croiesc în anii de școală din stofa plastică a psihologiei vîrstelor vestmîntul lăuntric al simțului muncii și datoriei și extrag capacități și interese importante intelectuale și oractice.Unii profesori și părinți se întreabă cum pot contribui la îndrumarea judicioasă a levilor pe tărîmul

gerii viitoarei lor ocupații. Firește, și în a- cest caz „rețetele" ar fi contraindicate. Dar, trebuie să ținem seama de faptul că în anii adolescenței deseori tinerii confundă profesiile cu oamenii care le reprezintă mai pregnant și tind spre ele fără să se gîndească dacă dorința lor este susținută de capacități corespunzătoare. Fără îndoială că rezultatele școlare, conduita generală a elevului pot furniza părinților și profesorilor un bogat și util material de informație. Am întil- nit însă frecvent cazuri cînd părinți dintre cei mai bine intenționați nu reușesc să cunoască aptitudinile copiilor deoarece încearcă să se edifice asupra acestora abia în pragul absolvirii școlii generale sau- a liceului. Or, preocuparea pentru orientarea profesională a tinerilor ar trebui să înceapă cu mult înainte, ca o activitate integrată în viața școlară. Printre capacitățile speciale pot fi ușor recunoscute aptitudinile pentru matematici, muzică, desen și pictură, pentru limbi străine etc. La sfirșitul ciclului de opt ani aceste aptitudini sînt constituite și dublate de interese. Și aptitudinile generale pot ii ușor recunoscute. Ele se manifestă ca posibilități de a învăța cu ușurință, de a avea un bun spirit de observație, o atenție adaptabilă la situații de înțelegere mai complicate etc.Aptitudinile pot să se manifeste mai devreme sau mai tirziu. Dar, o- rientarea profesională trebuie să meargă mînă în mînă cu pregătirea școlară ; aceasta cu a- tît mai mult, cu cît fiecare profesie reprezintă în societatea contemporană o concentrare so- cial-istorică importantă de cunoștințe teoretice și practice. Orientarea profesională ca preocupare de perspectivă contribuie la modelarea aptitudinilor fiecărui șco-

Propuneri 
nu doar 

organi
zatorice

de GH. LEAHU
artist emerit 

directorul Teatrului 
de Stat din Timișoara

Acolo unde I
se cintă... j

de Nina CASSIAN

• Filarmonica da stat „G. Enescu" (la 
Sala Palatului) : CONCERT SIMFO
NIC. Dirijor : Mlrcea Basarab ; solist« 
David Olstrah — 20.

Sectorul solaral AcademieiAici se fac pregătiri ineclipsei parțiale de soare de ia 20 mai
ai Observatorului Astronomic Republicii Socialiste România, vederea observării

(Foto : Agerpres)

Există un șir de probleme aparent organizatorice, care se repercutează însă serios \asupra creației — și de aceea cred că ele ar trebui să stea în atenția Consiliului teatrelor și să-și găsească o cît mai grabnică soluționare.De ani de zile se organizează la noi — „din cînd în cînd" — festivaluri ale teatrelor dramatice, decade ale dramaturgiei originale, concursuri ale tinerilor artiști. N-ar fi cazul oare ca aceste treceri. în revistă și schimburi de experiență între teatre să iasă din zona improvizației și a întîm- plătorului. să fie organizate la modul științific, pentru a oglindi reala forță și dezvoltare ale mișcării teatrale românești ?Viața organizatorica internă a instituțiilor teatrale primește, cu fiecare zi de întîrziere a apariției noii legi a teatrelor, de ani promisă, aspecte din ce în ce mai greu de dezlegat. Iată doar cîteva aspecte. După părerea mea, raportul dintre insuficientele cadre artistice valoroase ale numeroaselor teatre și ceea ce pot oferi anual promoțiile Institutului de teatru este precar. Nu ar trebui verificați termenii acestui raport, pentru găsirea unei soluții ? Problema utilajului tehnic, completamente neqlijată, a devenit azi o adevărată chestiune artistică. Pe de altă parte, mulți dintre tehnicienii noștri sînt lipsiți de o calificare profesională adecvată. Cum să le asigurăm o înaltă pregătire ? Sînt preocupări care nu-și pot găsi soluția înlăun- trul fiecărui colectiv în parte, ele cu nevoie de o rezolvare gînditfi pe ansamblul mișcării teatrale.Ar merita o soluționare clară și rapidă problema utilizării fondului scriptic — adevărată „monedă a teatrului" — precum și problema utilării cu mijloace de deplasare a teatrelor din provincie care-și fac un titlu de onoare din turnee. Iar propunerea ce s-a mai făcut, să existe în Capitală o scenă dedicată exclusiv teatrelor din regiuni, ar fi pe deasu- nra și o recunoaștere a muncii devotate desfășurate de aceste numeroase și uneori foarte meritorii colective.Artei noastre scenice i s-ar cuveni o mai mare grijă pentru a o păstra printr-o atentă arhivă documentară (afișe, cronici, programe, filmotecă, fototecă, fonotecă și chiar studii documentare). Ceea ce a întreprins pînă acum Centrul de documentare de pe lingă A.T.M. mi se pare cu totul nesatisfăcător. Și n-ar fi cazul oare ca A.T.M. (Asociația noastră profesională și de doâumen- tare) să aibă cîteva filiale în țară, în vederea unei descongestionări a informației ți a organizării de breaslă ?Exprim o părere care a devenit generală, afirmind ca un săptă- mînal teatral se impune de urgență în țara noastră, care-i bogată în talente și a cărei viață teatrală a luat o dezvoltare fără precedent.Sînt convins că dispunem, în cadrul Consiliului nostru, al teatrelor, de forțele necesare pentru a chibzui, a găsi soluții și a lua măsuri practice. Cred, de aceea, că este necesar în această privință un efort „organizatoric" în plus.

Dacă „românul s-a născut poet*, 
nu e mai puțin adevărat că s-a năs
cut, de asemenea, cu excepționale 
aptitudini muzicale, ceea ce i-a făcut 
pe mulți muzicologi să considere 
folclorul nostru printre primele din 
lume. Cercetătorul tezaurului nostru 
popular este copleșit atîf de profun
zimea și acuitatea sentimentelor, 
cît și de vigoarea și rafinamentul 
mijloacelor de expresie. Origi
nalitatea melodică, varietatea și 
pregnanța ritmică au cucerit atenția 
unora din cei mai de vază compozi
tori români și străini, infrînd în sub
stanța lucrărilor lor.

Deosebita capacitate de a crea 
valori sonore se observă și în cu
vintele cîntecelor, în rara lor potri
vire, în gustul fin și sigur al asonan
telor, ca în această magistrală incan
tație care ne duce parcă spre sursa 
rimei :

„Foaie verde, firul ierbii, 
Mă șuii în dealul Cernii, Unde cintă puiul mierlii, 
la mîndra cu ochii negri".

Un poet german spunea : „Acolo 
unde se cintă, poți poposi în liniște". 
Intr-adevăr, a cheltui energie psihică 
pentru a naște valori înalt artistice este 
dovada unei largi deschideri spre 
lume, a unei generozități naturale si, 
totodată, a unei noblețe etice, cali
tăți pe care bogata creație multilate
rală a poporului nostru le dovedește 
din plin.

Muzica, devenită artă de sine 
stătătoare, oferă, firește, o vastă arie 
de cunoaștere și desfătare, în forme 
mai simple sau mai complicate, iar 
prezența ei în viața noastră, sub în
fățișările ei cele mai diverse, se face 
fof mai Intens simțită. Afluența din 
sălile de concert și de operă, gesiul 
nicidecum derizoriu (atunci cînd 
e sincer) al celui care se plimbă 
însoțit de micul aparat cu tranzisfori, 
numărul cumpărătorilor de picupuri și 
magnefofoane, creșterea cantitativă șî 
calitativă a formațiilor de amatori, toa
te acestea și încă altele dovedesc pă
trunderea muzicii în viață ca o dimen
siune necesară.

Ceea ce constituie una din vrăjile, 
dar și din dificultățile muzicii, este 
îmbinarea de concret și abstract, de 
senzorial și cerebral, de spontan și 
de elaborat. Sub imperiul unei pu
ternice stări sufletești, un om nu 
pictează imediat un tablou, nu 
rostește o poezie, ci, mai degrabă, 
e înclinat să cînfe, de dor, de jale, 
de voioșie. Cîntecul izbucnește din 
el ca o respirație aproape, o respi
rație mai puternică, ajunsă exclama

ție, geamăt, chiot. Pe da altă parte, 
însă, capodoperele muzicale nu nu- 
mai că nu sînt făcute pentru a fi 
fredonate, dar se ascultă într-o 
adîncă și meditativă concentrare, 
cerînd din partea ascultătorului 
participarea vie a sensibilității și 
ideației lui. Muzica este pretutin
deni, în fondul sonor al naturii, în 
armonia izvoarelor pe clapele 
pietrelor, în țesătura simfonică a 
zumzetului gîzalor răspîndite în 
iarba verii, în intervalele fascinante 
emise de păsări. Dar muzica este, 
mai ales, arfa îndelung gîndifă și 
șlefuită de genii ca Bach, Mozart, 
Debussy, Enescu, pe baza unor legi 
specifice care le asigură acestor 
edificii sonore durata și soliditatea. 
De aceea, dacă oricine se poate 
desfăta cu anumite forme ale muzicii 
aflate mai la îndemînă — înțelege
rea și satisfacția de a înțelege 
capodoperele cer efort și instruire. 
Problema educației muzicale rămîne, 
deci, în vigoare, pentru a ajuta la 
cuprinderea unuia din cele mai mă
rețe domenii ale activității creatoare 
omenești, la cunoașterea marilor reali
zări consacrate, precum și a celor mai 
semnificative dintre experiențele con
temporane.

Cred că nu greșesc afirmînd că, 
alături de poezie, mișcarea creatoa
re muzicală din țara noastră este una 
din cele mai interesante bucurîndu-se 
de talente puternice, originale, du
blate de o înaltă conștiință a respon
sabilității. Important este ca, fără a re
duce exigența în expresie și inventivi
tatea tehnică, să se păstreze flacăra 
comunicării cu publicul.

Orice creator are tendința de a 
pleda „pro domo", adică de a con
sidera că arta căreia i s-a dedicat 
este cea mai importantă și de primă 
necesitate în viața omului. $i e firesc 
să gîndească așa. După cum, chiar 
dacă viața nu e numai poezie, sau 
numai muzică, ea este cu atît mai 
mult viață, cu cît în „compoziția" ei 
intră elemente mai variate și mai 
stimulatoare. Iar dacă un preludiu de 
Chopin dă sens nou unei după-amie- 
ze de ploaie, dacă o simfonie de 
Beethoven dezvoltă într-un suflet 
capacitatea de a înțelege tragicul și 
eroicul, dacă o sonată de Haydn ne 
face mai clară și mai apropiată 
starea de seninătate, dacă, prin 
muzică, ajungem să simțim mai ascu
țit, să gîndim mai adine — și să 
imaginăm mai înaripat, atunci, cu 
drept cuvînt, putem slăvi rolul ei în 
viața noastră și să ne îndrăgostim de 
ființa ei străvezie și, totuși, atît de 
robustă și de darnică.
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• Teatrul de Operă și Balet i COSI 
FAN TUTTE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : LĂ- 
SAȚI-MĂ SĂ ClNT — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cazagiale* 
(sala Comedia) : EURIDICE — 15,30, 
REGELE MOARE — 20, (sala Studio): 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 15,30, 
INTILNIRE CU ÎNGERUL — 20.
• Teatrul de Comedie; INSULĂ 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1)1 
SF1NTA IOANA — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANIOTA -4 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 16, SONET PENTRU O 
PĂPUȘA — 20.
a Teatrul ,,Barbu Delavrancea* 1
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 16 f 
DOI PE UN BALANSOAR — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : BUNĂ 
DIMINEAȚA, MlINE — 19,30.
• Teatral evreiesc de stat: PEȚITOA» 
REA — 20.
• Studioul Institutului de artă teatral 
lă și cinematografică ,,I. L. Caragiale’l 
SLUGA LA DOI STĂPÎNI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOA- 
RA — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA 
SE JOACĂ PE LA NOI — 20
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA - - 19,30.

CINEMA |

Shakespeare pe ecran

Intre 18—28 aprilie 
„Cinemateca" orga
nizează cu prilejui 
împlinirii a 350 de 
ani de la moartea lui 
William. Shakespeare 
o decadă a creațiilor 
cinematografice ins
pirate din opera ma
relui dramaturg en
glez. în cadrul mati- 
neelor vor putea fi 
vizionate, fără a-

Filmul d

bonament, filmele 
,.Hamlet" — în ver
siunile lui Lawrence 
Olivier și Grigori 
Kozînțev; „Romeo 
și Julieta" — o ver
siune italo-engleză 
în regia lui Renato 
Castellani, și o altă 
versiune sovietică — 
baletul lui Lev Arn- 
stam; „Richard al 
III-lea" (regizor și

e animație în

interpret principal 
Lawrence Olivier); 
„"Visul unei nopți de I vară" — film în cu- | lori, producție a stu- I diourilor cehe, regia I Jiri Trnka ; „Othel
lo" în regia lui Ser- 
ghei Iutkevici și 
„Maurul din Vene
ția", balet de Ciabu- 
kiani.

discuția

Consiliului Cinematografiei

Ieri a avut loc în 
sala de marmură a 
„Casei Scînteii" o ședința a Consiliului 
Cinematografiei din 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă. Au luat parte 
realizatori ai filme
lor de animație, ar
tiști plastici, critici 
de artă etc. Tovară
șul Marin Pîrîianu, 
directorul studioului 
„Animafilm", a pre
zentat referatul „Sta
diul actual și pers
pectivele filmului de

animație românesc". 
Au luat cuvîntul Ion 
Popescu-Gopo, Marin 
Sorescu. Sabin Bă- 
lașa, Constantin Su
ter, Olimp Vărăștea- 
nu. Matty Aslan, 
ing. Dan Ionescu și 
alții. Vorbitorii au 
scos în evidență u- 
nele succese ale fil
mului românesc de 
animație, precum și 
perspectivele ce se 
deschid noului stu
dio de filme de 
acest gen inaugu

FORȚELE
(Urmare din pag. I)

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cei mici : înttm- 
plări cu șoricel • 19,40 — Pentru școlari : „PAȘI DE DANS". Progra
mul va fi susținut de elevi ai Școlii de coregrafie din București
• 20,00 _  Tele-enclclopedie — Petru Comarnescu vorbește despre :
„Baroc" ; „Viespea" ■, „Vikingii" ; „Comoara" • 21,00 — Din melo
diile ecranului — Iși dau concursul : Ileana Iliescu, Gigi Marga, Pom- 
pilia Stoian, Ileana Șerban, Tatiana Niță, Anelie Otte (din R. D. Ger
mană), Cornel Rusu, Alin Noreanu, Sergiu Ștefanski, Nicolae Anton, 
Romulus Sîrbu, Traian Moraru. Conducerea muzicală — Cornel, Po
pescu • 21,35 — Microantologie TV. Va cuprinde : ecranizarea schi
țelor umoristice : „MUSAFIRUL" și „SÎNTEM NEBUNI" de Petre Lo- 
custeanu. Interpretează : Evelyne Gruia, Mișu Fotino, Florin Vasiliu, 
Gheorghe Cinică, Marin Moraru, N. N. Matei, Al. Giovani, Cornel 
Vendel. Ecranizarea schițelor și regia : Radu Miron • 22,15 — Filmul 
„SFÎNTUL" • 23,05 — Telesport • 23,20 — Telejurnalul de noapte
• 23,30 — Buletinul meteorologic.

vechii societăți, am cunoscut rapacitatea claselor exploatatoare, am participat la procesul revoluționar ai iminentei lor dispariții. Și zicem : tocmai dispariția acelor clase a dus Ia întărirea națiunii, la cimentarea unității sale, la manifestarea tot mai deplină a comunității reale de interese materiale și spirituale, a adevăratei egalități a cetățenilor țării, a aptitudinilor și personalității lor creatoare, în concordanță cu idealurile noastre de libertate, bunăstare și fericire.Cuvintele, limba vorbită, sint o materie plastică a comunicării imediate între semeni, seismograf sensibil al infuziilor de noutate, al proceselor transformatoare care au loc în destinul colectivităților
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rat în București. 
Subliniind sarcinile 
ce stau în fața rea
lizatorilor pe acest 
tărirn de creație, 
Mihnea Gheorghiu, 
vicepreședinte al Co
mitetului de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, a relevat că a- S 
propiatul Festival in- | 
ternațional al filmu
lui de animație de la 
Mamaia va fi un pri
lej., de verificare a 
rezultatelor activită
ții lor.

- - - - - - - - - - - - - 1

CREATOARE ALE NAȚIUNII jconstituite. Lingviștii spun, pare-se, câ limba se prezintă, în ultimă instanță, ca o realitate destul de stabilă; asupra ei operează lent, cu scule fine, timpul, negrăbitul, lu- crînd în plasma lexicului și eventual în fondul principal de cuvinte, asemeni luminii solare care se cerne filtrată în plasma și protoplasma celulei vegetale. Dar iată cît de radical și de necruțător și de rapid au operat totuși ultimii ani, în această realitate relativ stabilă, care e limba vorbită, ca și în plasma lexicului și în chiar fondul principal de cuvinte. Expresia : „om sărac, (ară bogată", care denumea pe românul trecutelor decenii, e împinsă din uzual, are o valoare istorică de zicătoare, de proverb, fiind obiectul unui proces de mumificare lingvistică. La fel, vorbele : „plug de lemn", „opincă"

și „opincar", „pribeag" și „pribegie", „dijmă", „boieresc", „analfabet", plus alte o mie, sînt dislocate din țesătura pe care le-o hărăziseră veacurile. Intrate în cîmpul de iradiații al revoluției sociale, economice și spirituale românești, respectivele cuvinte pălesc nebănuit de iute, împinse pe alte planuri ale înțelesurilor în istoria lingvistică dacă mă pot exprima așa.La întrebarea: ce aducem azi, noi, românii, în vadul culturii materiale și spirituale al lumii moderne, răspundem prin fapte, realități, cifre de control și ritmuri de creștere care stîrnesc admirația străinătății, stima și admirația fața de o națiune socialistă suverană și independentă, al cărei constructor și călăuzitor este Partidul Comunist Român, stimulatorul

și promovatorul tuturor forțelor creatoare ale națiunii. „Dezvoltarea națiunii, întărirea statului socialist, corespund cerințelor obiective ale vieții sociale" — afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. ; aceasta nu numai că nu vine în contradicție cu interesele internaționalismului socialist ci, dimpotrivă, corespunde pe deplin acestor interese, solidarității internaționale a oamenilor muncii, cauzei socialismului și păcii...".Pentru noi, scriitorii, este o nobilă menire să mergem statornic pe filonul bogat al cunoașterii omului care și-a depășit vîrsta biologica, care a spart carapacea timpului și, pe solul fertil al națiunii române, își valorifică aptitudinile de creator, se propulsează și se prelungește, astfel, în viitor.

• 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; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15, Aurora (completare Geo
logii) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• NU PLINGE, PETER 1 — cinema
scop : Republica (completare Cartiere 
noi în București) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21.
• HAI, FRANȚA ! : Grivita (co- •.
tare Cu acul și ața) — 9,45; 12; ),“ro; 
16,30; 18,4.5; 21. tp’
• VIAȚA 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 ața).
• TĂCEREA E DE AUR : Cinemateci
— 10; 12; 14.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Capitol -s 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Mo
dern (completare Orizont științific nr.
1) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cine
mascop : Festival — 8,45; 11,15; 13,30» 
16; 18,30; 21, Feroviar — 8,30; 11 j
13,30; 16: 18,30; 21, Volga — 9,45; 12? 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
• DESENE SECRETE -. Victoria (com
pletare Știință și tehnică nr. 7/1965)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Dacia 
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe tară a lucrătorilor din con
strucții) — 9—14,30 în continuare ; 
16,30; 18,45; 21.
• RĂSCOALA — cinemascop : Cen
tral — 10; 12; 15,15; 18; 20,45, Tomis

9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30 (la am
bele completarea Țara Hațegului).
• CHEILE CERULUI : Lumina (co/ * 
pletare Secretul trecutului) — (K tf 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Union — 15; 17.45; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• WINNETOU (seria I) : Doina (com
pletare Geologii) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 —
COCENEL — SCULPTORUL IVAN 
FUNEV — STAȚIA DE PRELUCRARE 
A BALENELOR — POVESTE ROMAN
TICĂ — PRIVELIȘTI CARPATINE, 
„CERBUL" — TRANDAFIRUL CU PE
TALE DE AUR: Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
• TRANZIT — cinemascop : Giulești 
(completare Stația de prelucrare a ba
lenelor) — 16; 18,15; 20,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : înfrățirea 
între popoare (completare Adam și 
Eva in Fiat lux) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• LA PORȚILE PĂMlNTULUI — 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 ClNDVA HOȚ — cinema
scop : Buzești (completare Rășinari) —• 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, Drumul
Sării (completare Pîrvu Mutu-Zugra- 
vul) — 11; 15; 17,30; 20.
e 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 și tehnică nr. 
5/1965) — 10; 12.30; 15,30; 18; 20,30, 
Lira (completare Energia) — 15,30; 18; 
20,30.
o LUMINA VERDE — cinemascop t 
Unirea — 16; 18,15; 20,30, Clubul Uzi
nelor Republica — 15; 17,15; 19,30 (la 
ambele completarea Vizita conducăto
rilor de partid ți de stat în regiunea 
Banat).
• DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16; 
18,15; 20,30.
• BEATA : Vitan (completare Pîrvu 
Mutu-Zugravul) — 16; 18,15; 20,30.
• PINGUINUL : Munca (completare 
Lucrările primei consiătuiri pe țară a 
lucrătorilor din construcții) — 15,30; 
18; 20,30.
• SAȘA : Popular (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana) — 15,30; 18; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Arta (comple
tare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12? 
14; 16; 18,15; 20,30, Floreașca (com
pletare Pasiuni) — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45.
• GUSTUL MIERII: Crîngați — 15,45; 
18; 20,15.
• ANI CLOCOTITORI: Viitorul (com
pletare Politețe) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Colentina — 15,30; 18; 20,30.
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Raho
va (completare Tîrguri și iarmaroace)
— 16; 18,15; 20,30.
• VIZITA — cinemascop : Progresul
— 15; 17; 19; 21.
• FAT A DIN JUNGLĂ : Ferentari -4 
16; 18,15; 20,30.
• VANINA VANINI : Cotroceni -» 
15,30; 18; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele 
serii) : Pacea — 16; 19,15.
• TOM JONES : Cosmos — 15;
17,30; 20.



SCINTEIA PAGINA 5

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL

GHEORGHE APOSTOL

A MINISTRULUI AFACERILOR

EXTERNE AL DANEMARCEIPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Apostol, a primit vineri pe ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup, care face o vizită în tara noastră.Da întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială,
★Vineri seara, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup, a oferit o recepție în saloanele Ambasadei Danemarcei la București.Au participat acad. Șt. S. Nico- lau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de stat pentru cultură și artă, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni

au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Petru Mânu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Copenhaga, precum și Joachim Henrik-Georg baron Zyt- phen Adeler, ambasadorul Danemarcei la București. (Agerpres)*diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★în cursul zilei oaspeții danezi au vizitat Muzeul Satului.
★Vineri dimineața, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a primit pe sofia ministrului afacerilor externe al Danemarcei, K. N. Haekkerup, deputată în Parlamentul danez. La întrevedere a participat prof, dr. Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a M.A.N.

Consfătuirea 
lucrătorilor din comerț

(Urmare din pag. I)președintele cooperativei de consum Plugari, regiunea Iași, Maria Pa- lotaș, responsabilă de magazin din Brașov. Ion Ghișa, directorul Direcției comerciale regionale — Maramureș, Dumitru Mihalcea, vicepreședinte al Uniunii raionale a cooperativelor de consum — Tg. Neamț, Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor, Alexandru Fodor, vicepreședinte al Sfatului popular al regiunii Crișana, prof. dr. docent Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin“, Marcel Agrigoraie, responsabil de magazin din Hunedoara, Albert 'ilia, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum—București, Adina Nanu, lucrătoare la O.C.L. Alimentara—Pitești. Richard Marton, directorul întreprinderii comerciale cu ridicata de produse metalo-chimice din regiunea Do- brogea, Petru Mocanu, directorul Sucursalei regionale—Iași a Băncii Naționale, dr. ing. Nicolae Ștefan, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Ion Bodocan, director adjunct al Direcției comerciale regionale — Cluj, Aurel Rițiu, director al Organizației comerciale locale din Reșița, Ion Coros, responsabil de magazin din Tîrnăveni, Nicolae Teodorescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion Tăbîrcă, directorul întreprinderii pentru recuperarea, recondiționarea și valorificarea ambalajelor din regiunea Ploiești.

în cursul după-amîezii au luat cuvîntul Constantin Mateescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Ion Tudor, secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., Petre Mitroi, directorul Direcției comerciale regionale-Bacău, Valeriu Mitulescu, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de con- sum-Galați, Victor Pandrea, șef de unitate la I.C.S. Comaliment- București, Cornel Fulger, președintele Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, Vasiie Stărică, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum-Suceava, Iosif Steinbach, directorul Fabricii de confecții și tricotaje București, Vasiie Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale, Ion Albulețu, vicepreședinte al Sfatului popular regional Oltenia, Tarfin Dușa, gestionar de magazin din Iernut, Mihai Levente, ministrul comerțului interior, Maria Ghirolțan, gestionară de magazin din Gherla. Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, Francisc Sziics, vicepreședinte al Uniunii regionale a cooperativelor de con- sum-Mureș-Autonomă Maghiară, Șerban Andreescu, directorul trustului de alimentație publică „Car- pați" din Brasov, Ludovio Hajas, directorul întreprinderii comerciale interraionale-Arad. și Alexandru Sencovici, ministrul industriei Ușoare.Lucrările consfătuirii continuă.

CURBA PREȚULUI 
DE COST ÎN S. M. T.

(Urinare din pag. I)progrese însemnate, care se evidențiază prin creșterea ponderii timpului productiv de lucru în brazdă din totalul timpului. Dacă în 1959 timpul productiv a fost de 68,3 la sută, anul trecut, el a ajuns să reprezinte 78 la sută din fondul total de timp. S.M.T.-urile din regiunea Ploiești, de exemplu, au folosit anul trecut în mod productiv 91,2 la sută din timpul total. Aceasta a contribuit în mare măsură ca, pe regiune, să se înregistreze un preț de cost mai mic față de media pe țară cu aproape 10 la sută.La reducerea prețului de cost contribuie într-o măsură însemnată și scăderea cheltuielilor de producție, aplicarea unui regim sever de economii. Ținînd seama de a- ceasta o atenție deosebită trebuie acordată micșorării cheltuielilor pentru reparații, care reprezintă cel mai însemnat capitol al prețului de cost. Deși ponderea acestora în prețul de cost a scăzut în perioada 1959—1965 de la 48 la sută la 38,4 la sută, S.M.T.-urile dispun încă de însemnate rezerve de reducere a cheltuielilor la acest capitol. Una dintre ele este aplicarea complexului de măsuri de

îngrijiri tehnice și respectarea periodicității efectuării reparațiilor curente și capitale. în această direcție este concludentă experiența S.M.T. Hărman, regiunea Brașov, care, asigurînd respectarea graficului de îngrijiri, a reușit să reducă cheltuielile de reparații față de media pe țară cu 21 lei la han- tru.în cadrul cheltuielilor pentru reparații, piesele de schimb au ponderea cea mai însemnată. Folosirea lor judicioasă trebuie să constituie, de aceea, una din principalele preocupări ale mecanizatorilor și conducerilor S.M.T.Un alt element însemnat în structura prețului de cost în S.M.T. îl constituie cheltuielile pentru produse petroliere. Ca rezultat al gospodăririi raționale a acestor produse, al economiilor realizate, în stațiunile de mașini și tractoare s-a redus treptat consumul de combustibil principal ce revine la un hectar de arătură normală. Față de 13,6 kg combustibil folosit în medie pe ha a. n. în 1963. s-a ajuns, anul trecut, la un consum mediu de 11,8 kg. în aceeași perioadă ponderea cheltuielilor pentru carburanți și lubrifianți, în totalul cheltuielilor, s-a micșorat de la 20 la sută la

Numirea noului ministru al 
Republicii Socialiste România 
in Statele Unite ale BrazilieiPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Matei a fost numit în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Statele Unite ale Braziliei, în locui tovarășului Gheorghe Ploeșteanu, oare a primit o altă însărcinare. (Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țarâ : Vremea e fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. în- 
nourări mai accentuate s-au semnalat 
în sud-estul tării, unde dimineața 
a local. Vîntul a suflat slab,
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 11 grade la Su- 
Iina și 25 de grade Ia Berzeasca.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 aprilie. In țară: Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi, mai ales sub formă de 
averse. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar cele 
maxime între 15 și 25 de grade. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Ploi sub formă 
de averse. Vînt potrivit din sectorul- 
vestic. Temperatura în creștere ușoară.

„Europenele" 
de tenis de masăAseară la Londra s-au încheiat meciurile grupelor semifinale (pe echipe) din cadrul campionatelor europene de tenis de masă., La masculin, titlul va fi disputat între formațiile Suediei și U.R.S.S. Echipa României, clasată pe locul doi în grupa A, va juca pentru medalia de bronz cu echipa Iugoslaviei. în ultimele meciuri ea a cîștigat cu 5—3 la Anglia și a pierdut cu 2—5 la Suedia.în competiția feminină, pentru primele două locuri vor lupta reprezentativele U.R.S.S. și Ungariei. Echipa României a învins cu 3—1 selecționata Ungariei dar, din cauza meci-averajului inferior s-a clasat a treia in grupa respectivă, și urmează să întîlnească echipa Angliei pentru locurile 5—6.
Ion Țiriac 

în turneul
de la Catania

în turneul internațional de tenis de 
la Catania, jucătorul român Ion Țiriac
5- a calificat în semifinalele probei de 
simplu bărbați, după ce a învins cu
6— I, 6—1 pe Guarcilena (Italia) și cu 
6—3, 6—3 pe Gusman (Ecuador). în 
semifinale, Țiriac se va întîlni cu ita
lianul Giuseppe Merlo. Cealaltă semi
finală opune pe Nicola Pietrangeli lui 
Mariy Riessen. împreună cu Helga 
Niessen (R.F.G.), Ion Țiriac s-a califi
cat și în semifinalele probei de dublu 
mixt.

17,4 la sută. S.M.T.-urile din regiunea Brașov, deși lucrează în cea mai mare parte pe soluri grele, au înregistrat cheltuieli pentru combustibil pe ha a. n. cu 1,6 lei mai mici decît media pe țară, în schimb, în unele unități din Oltenia, Maramureș și Suceava lipsa de grijă pentru economisirea combustibilului a dus la creșterea nejustificată a cheltuielilor la a- cest capitol. Acțiunea pentru economisirea carburanților și lubri- fianților trebuie să se desfășoare, începînd cu transportul și păstrarea lor și terminînd cu consumul din timpul exploatării tractoarelor și mașinilor agricole.Un mijloc important de economisire a acestor produse este și exploatarea corectă a utilajelor. Permanentizarea brigăzilor S.M.T. în anumite cooperative agricole și reducerea deplasărilor în gol a tractoarelor de la o parcelă la alta contribuie la micșorarea consumului neproductiv de combustibil, la folosirea mai bună a acestuia.Cu prilejul dezbaterii planului de producție și financiar pe anul 1966, în toate unitățile au fost stabilite măsuri tehnico-organiza- torice menite să scoată la iveală noi rezerve de reducere a prețului de cost. Este necesar ca acum, începînd cu lucrările agricole de primăvară, conducerile S.M.T. să controleze aplicarea acestor prevederi, să descopere rezervele apărute pe parcurs, astfel ca în condițiile concrete ale fiecărei unități să se obțină un nivel cit mai j coborit al costului lucrărilor me- j canizate.

Actualitatea
în regiunea Dobrogea
Primăvara șantierelor

Acum, la început de primăvară, 
întreaga Dobroge este un ade
vărat șantier. Țăranii cooperatori 
dau viață indicațiilor partidului cu 
privire la creșterea producției a- 
gricoie prin extinderea irigațiilor 
și altor lucrări de îmbunătățiri 
funciare. La Gîrliciu, Dulgheri), 
Hirjova și în alte localități din 
raionul Hîrșova, încă din vara a- 
ceasta se va mări cu peste 500 de 
ha suprafața culturilor irigate.

Cooperatorii din comuna Cio- 
banu au construit un canal pentru 
aducerea apei din Dunăre, cu care 
vor iriga încă 100 ha, iar cei din 
Horia, Cerna și altele din raionul 
Măcin au cooperat la construirea 
unui mare baraj pentru captarea 
surselor de apă.

Bancuri de scrumbii 
la gurile Dunării

Vîntul sudului, mai persistent în 
ultimele zile, a marcat prezența 
bancurilor de scrumbii la gurile 
Dunării. 100 de ambarcațiuni 
de la Întreprinderea piscicolă 
Sulina, dotate cu unelte spe
ciale, au pornit în larg. Au fost 
predate cherhanalelor 25 000 kg 
de scrumbii, primele cantități din 
această campanie.

Taberele de vară
își așteaptă oaspeții

Anul acesta, peste 18 000 de 
studenți și școlari își vor putea 
petrece vacanța în taberele de pe 
litoral. Pentru a-i primi, de pe a- 
cum se fac intense pregătiri. La 
Costinești vor fi date în folosință 
mai multe căsuțe etajate și un mo
dern restaurant. Tot aici, va fi re
novată și modernizată „Braseria 
Tineretul^', Un nou bloc alimen
tar va funcționa în tabăra școlară 
de la Năvodari. în toate taberele 
se revizuiesc, se repară și se cu
răță dormitoarele, cantinele, clu
burile etc.

„Flori de mai"
Casa regională a creației popu

lare din Constanța a predat la ti
par o bogată culegere de texte 
pentru brigăzile artistice de agita
ție, recitatori și cititori artistici din 
Dobrogea, intitulată : „Flori de 
mai'. In întîmpinarea celei de-a

LOTOLa tragerea din 15 aprilie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere :81 67 38 43 6 87 17 28 35 68 Premii suplimentare: 12 17 44Fond de premii : 1.005.111 lei.

IERI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

Prezentarea filmului iugoslav
45-a aniversări a Partidului Co
munist Român sînt în pregătire și 
alte culegeri care vor fi puse la 
dispoziția formațiilor artistice de 
amatori din regiune : „Zboară, 
zboară pescărușii', cuprinzînd cîn- 
tece pentru soliști vocali, precum 
șî o culegere de texte literare 
„Poeme de pe malul mării".

Noi nave comerciale
în portul Constanța a acostai 

pentru încărcare un nou cargou 
românesc „Tg. Mureș', de 4 500 
tone, realizat de constructorii gă- 
lățeni. Aceasta este cea de-a 
doua navă cu care a fost dotat 
portul Constanța de la începutul 
anului. Așa cum ne-a declarat tov. 
Gheorghe Balaban, director ad
junct al portului, pînă la sfîrșitui 
acestui an flota noastră maritimă 
comercială va fi înzestrată cu încă 
două mineraliere de 25 800 tone, 
două cargouri de 15 000 tone și 
un cargou de 4 500 tone.

Drumuri
Constructorii de drumuri din 

Dobrogea lucrează în prezent la 
modernizarea șoselei Constanța- 
Ostrov. Prin darea ei în folosință 
se creează condiții de deschidere 
a unei noi linii turistice Constan
ța—București, prin traversarea Du
nării între Ostrov și Călărași. Lu
crări de asfaltare se execută și pe 
dnurnul „Două cantoane” — Măcin, 
pe o distanță de 54 km. Pe un alt 
traseu, Hîrșova—Topologu, se va 
pietrui o porțiune de 40 km. în 
vederea sezonului de vară pe 
șoseaua Constanța — Manga
lia, la intrarea în Eforie Nord, se 
construiește, un pasaj de nivel 
peste calea ferată.

„Desantul asupra 
orașului Dirvar”

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara la cinematograful „Republica1' prezentarea filmului iugoslav „Desantul a- supra orașului Dîr- var“. Filmul evocă pagini din lupta glorioasă dusă împotriva fascismului de popoarele Iugoslaviei, eroismul comuniști

lor, în frunte cu Iosip Broz Tito.La spectacol au asistat Vasiie Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat

pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.Filmul s-a bucurat de un deosebit succes.(Agerpres)
Corespondență 

din Belgrad
. ; ..................................................................... ...................

MINA VIITOAREI 
TERMOCENTRALE

Zilele acestea, în bazinul mi
nier Kolubara din Iugoslavia s-a 
deschis o nouă exploatare „la zi“. 
Din acest sector — așa-numita 
zonă „D“ — unde pregătirile in 
vederea organizării producției 
au început încă cu trei ani 
în urmă, se vor extrage în

V. MIHAIcoresp. „Scinteî’i1*

Intr-un laborator de televiziune al Facultății de electronicâ și telecomunicații din cadrul Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghlu-Dej" din București Foto s A. Cartoțan I

Un crud inamic:
FOAME

..LE COURRIER" 
revistă editată de 
V.N.E.S.C.O. (numă
rul din aprilie) pu
blică un studiu de 
Gordon Ash. Auto
rul scrie:

„Ciclonii, erupțiile 
vulcanice, cutremurele 
și inundațiile sînt ca
tastrofe naturale al că
ror caracter spectacu
los face o impresie 
puternică asupra mare
lui public ; ca eveni
mente tragice, ele sînt 
imediat relatate cu ti
tluri mari în toate zia
rele. Dar seceta ? Ana
liza situației actuale în 
India și Africa ne dă 
un răspuns categoric : 
lipsa ploilor nu reține 
atenția presei mondia
le, dar consecințele se
cetei nu sînt mai pu
țin dezastruoase, deoa
rece sute de mii de 
oameni suferă de pe 
urma ei. Atunci cînd 
țările dezvoltate cu
nosc perioade de se
cetă, economia lor se 
resimte destul de pu
țin deoarece resursele 
lor naturale sînt ex
ploatate la maximum, 
în schimb, într-o re
giune în curs de dez
voltare unde apa — a- 
colo poate bogăția na
turală cea mai pre
țioasă — n-a fost pusă 
în valoare, seceta a- 
duce după sine, inevi
tabil, mari suferințe.

Situația este deose

bii de gravă în unele 
regiuni ale Africii în 
care se manifestă o 
secetă cronică.

Anul trecut, în cursul 
unui lung turneu pe 
care l-am întreprins în 
regiuni lovite de sece
tă din sudul, centrul și 
estul Africii, am văzut 
pretutindeni nori grei 
de praf ridieîndu-se de 
pe un sol crăpat : nu 
plouase de foarte mult 
timp, de 5 ani și mai 
mult în unele regiuni. 
Pe lîngă marile sufe
rințe pentru om și 
pierderile de vite, se
ceta prelungită a peri
clitat foarte grav pă- 
mînful, sporind astfel 
riscul unei eroziuni ge
nerale. în păduri era 
suficient să atingi un 
conifer pentru ca acesta 
să cadă. Iar vegetația 
dispăruse din văile un
de rîurile secaseră de 
mult. în Bechuanaland, 
un agronom ne-a pre
venit că în nord-vestul 
țării vom găsi regiuni 
unde pădurile au fost 
pietrificate și într-ade- 
văr imaginea nu era 
exagerată. în Bechua
naland 100 000 de oa
meni, a cincea parte 
din populație, trăiesc 
într-o sărăcie lucie. 
Recoltele au fost ca
tastrofale, iar pierderi
le de vite îngrozitoa
re. Se apreciază că în 
septembrie, cînd sînt 
de așteptat viitoarele 
ploi, turmele, care a-

cum numără 1 300 000 
de capete, nu vor nu
măra mai mult decît 
500 000 capete.

Chiar dacă acolo au 
căzut nu de mult ploi 
abundente, ele au ve
nit, în majoritatea re
giunilor, prea tîrziu, 
pentru a compensa e- 
îectele devastatoare 
ale acestei lungi peri
oade de secetă. Se a- 
preciază că, în iulie, 
în această țară, a cărei 
populație totală se ri
dică la 540 000 de oa
meni, numărul celor ce 
trăiesc în mizeria cea 
mai neagră se va ridi
ca la 360 000.

Animalele sînt atît 
de înfometate, îneît la 
venirea ploilor, cînd 
primele firicele de iar
bă străbat pămîntul, 
multe din ele mor de 
diaree provocată de 
nisipul pe care îl în
ghit, încercînd să mă- 
nînce pînă la rădăcină 
această iarbă firavă.

în Kenya, unde ca 
urmare a secetei de a- 
nul trecut numărul 
persoanelor ce depind 
de un ajutor a variat 
între 313 000, în no
iembrie anul trecut, și 
230 000, în ianuarie; se 
prevede că între luni
le aprilie și septembrie 
ale acestui an 163 000 
de persoane vor mai 
avea încă nevoie de 
aceste ajutoare. în a- 
celași timp Kenya, la 
fel ca și Basutolandul

și Bechuanalandul, vor 
depinde de livrările a- 
limentare furnizate în 
cadrul programului a- 
limentar mondial al 
Națiunilor Unite. Anul 
trecut, datorită lipsei 
de mijloace de trans
port și căi de comu
nicație, organizarea a- 
cestui ajutor alimentar 
a fost extrem de com
plicată.

Există vreo posibili
tate ca regiunile ce 
suferă de secetă cro
nică să ?nlăture efec
tele ei dezastruoase ? 
Basutolandul (Botswa
na — numele pe care 
il va purta după do- 
bîndirea independen
ței), de exemplu, po
sedă importante resur
se hidraulice ; și în 
Bechuanaland există 
de asemenea vaste te
ritorii în care fluviile 
și rîurile ar putea fi 
exploatate. Aceasta 
este deopotrivă de a- 
devăraf și pentru Ma- 
tabeleland, în Rhode
sia, pentru unele re
giuni din Kenya și 
din alte țări afri
cane. Trebuie întreprin
se fără întirziere pe 
scară largă lucrări hi
drologice și începu
te în mod activ lucră
rile de amenajare pen
tru ca viitorul ciclu de 
secetă să nu mai lo
vească atît de crunt A- 
frica, India și alte re
giuni.

prima fază 7 milioane tone căr
bune anual, urmînd ca in 1969, 
cind vor fi terminate lucrările 
celei de-a doua etape, producția 
să atingă 13 milioane tone.

De fapt, menirea noii exploa
tări va fi asigurarea cărbunelui 
necesar viitoarei termocentrale 
„Obrenovaț", a cărei construcție 
începe zilele acestea. Se prevede 
că în 1969, cind termocentrala 
va Ți gata, ea va „înghiți" anuat 
circa 4 milioane tone cărbune.

R.S.F. Iugoslavia face parte 
dintre țările care posedă însem
nate rezerve de cărbune. Potrivit 
evaluărilor de pînă acum, aceste 
rezerve se ridică la circa 25 mi
liarde tone. In afară de aceasta, 
Iugoslavia dispune de încă o 
uriașă sursă de energie — anume 
„cărbunele alb“. După calculele 
specialiștilor, apele Iugoslaviei 
au un potențial de 110 miliarde 
kW/oră, din care pot fi folosite 
66 miliarde kW/oră. In prezent e- 
nergia apelor furnizează 9,5 mi
liarde kW/oră.

Termocentrala „Obrenovaț" 
face parte dintre obiectivele 
energetice prevăzute a fi cons
truite în perioada 1966—1970, 
obiective care vor asigura anual 
5,4 miliarde kW/oră energie elec
trică, adică ceva mai mult decît 
o treime din întreaga cantitate 
de energie electrică produsă in Iugoslavia în 1965.

Nicolae PLOPEANU

DE PRETUTINDENI
Dispozitiv de memorizare 
cu plasmăLa secția electronică a întreprinderilor ..Boeing Comp.“ (S.U.A.) se analizează in prezent posibilitatea executării unei mașini electronice de calcul care să aibă o „memorie" apropiată de cea a omului. De curînd. un grup de savanți de la acest concern au elaborat un dispozitiv de memorizare cu plasmă, care a și fost brevetat. Descoperirea că plasma poate fi excitată cu două sau mai multe frecvențe deschide noi posibilități de cercetare. Un dispozitiv de memorizare cu plasmă, excitat de un cimp magnetic;, nu spune numai „da" sau „nu", ci și „răspunde", comunicind și care din elemente a dat răspunsul. Există, de asemenea, posibilitatea ca un element să dea comenzi altui element, ceea ce ar simplifica schemele electrice. A rămas deschisă problema rezervorului pentru plasmă și condițiile de temperatură în care ar putea funcționa instalația. De asemenea, trebuie căutată calea de a realiza aceste dispozitive în condiții economice avantajoase.
Autoturism 
din fibre de sticlăInginerul englez John West a realizat un automobil de cinci locuri oare nu va avea nevoie a- proape deloc de îngrijire. Toate piesele uzate sau deteriorate vor fi pur și simplu aruncate și înlocuite cu altele noi. Așa, de pildă, pentru înlocuirea motorului nu va fi nevoie decît de cel mult 10 min. Caroseria auto-portantă a automobilului se confecționează din fibră de sticlă.Acest automobil este destinat în principal pentru oraș. Viteza sa maximă este de 60 km pe oră,
Material plastic durîntreprinderii» din Șanhai folosesc un nou tip de material plastic dur pentru înlocuirea fierului, oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase în fabricarea unor piese de mașini. Ventilatoarele electrice produse la Sanhai, de pildă, au un sgomot extrem, de redus datorită folosirii acestor piese.
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VIETNAMUL DE SUD

Două poziții opuse
în timp ce populația cere demisia guvernului, 
lideri budiști înclină spre o soluție de compromis

Situafia politics din 
Vietnamul de sud con
tinuă să se mențină în
cordată. La Hue, Da Nang 
și Saigon au avut loc noi 
demonstrații. Populafia 
cere cu insistentă înlătu
rarea imediată a dictaturii 
militare. Imaginile alătu
rate redau o asemenea 
manifestafie desfășurată 
la Saigon, pe care mili
tari sud-viefnamezi încear
că să o împrăștie cu aju
torul gazelor lacrimogene.

Ultimele știri arată că, 
în același timp, o parte 
din liderii budiști înclină 
spre o soluție care să 
evite răsturnarea acfualu' 
lui regim.

„PALOMARES" ÎNTR-O 
NOUĂ VARIANTĂ

ROMA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Accidentul de la Palomares s-a repe
tat, în altă variantă, deasupra teri
toriului Italiei : un avion american a 
„pierdut" trei bombe deasupra unei 
mici localități din provincia Siracusa, 
în Sardinia. Comandamentul N.A.T.O. 
o menfionaf că este vorba numai de

bombe fumigene care au „dispărut" 
deasupra localității Cuffara di Pa- 
chino. Avionul care a pierdut bom
bele făcea parte dintr-o formafie de 
aviafie a N.A.T.O. Una dintre bom
be nu a fost încă recuperată. Acest 
accident a provocat indignarea opi
niei publice din Italia.

Sesiunea Comisiei 
Economice 0. N. U. 
pentru EuropaGENEVA 15. (Agerpres). — Sesiunea Comisiei economice O.N.U pentru Europa a intrat în faza discuțiilor pe comitete.în Comitetul pentru problemele agricole delegatul român Tache Tăbăcaru, după ce a vorbit despre dezvoltarea producției agricole. a României, a subliniat contribuția pozitivă a comitetului la dezvoltarea schimburilor comerciale și a schimbului de informații tehnice și a apreciat că mai sînt posibilități nefolosito în ce privește cooperarea în cadrul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa. Delegatul român a sprijinit propunerea bulgară de a se organiza un colocviu și călătorii de studii privitoare la problemele irigațiilor.în comitetul energiei electrice a luat cuvîntul delegatul român Va- silțe Nicolae, care s-a referit la creșterea producției de energie electrică în România și Ia perspectivele dezvoltării industriei energetice românești. Vorbitorul a sugerat redactarea unui studiu asupra folosirii metodelor moderne de informare în domeniul energiei electrice.

Premierul Turciei 
a primit 
delegația română

ANKARA 15 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Turcia, delegația Sfatului popular al orașului București, condusă de președintele Comitetului executiv Ion Cosma, a făcut o vizită de curtoazie președintelui Consiliului de Miniștri al Turciei, Sulgyman Demirel. Din partea turcă au participat ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Caglayangil, și primarul orașului Ankara, Halii Sezai Erkut. A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, Ion Drînceanu.în aceeași zi, delegația Sfatului popular al orașului București a fost primită de ministru] afacerilor interne al Turciei, Faruk Sukan.Ambasadorul român la Ankara a oferit în saloanele ambasadei un cocteil în onoarea delegației Sfatului popular al orașului București, la care au participat înalte personalități din Turcia.

0 criză 
„dificilă, 
îndelungată"

„Conflictul din N.A.T.O. se as
cute", constatau majoritatea zia
relor și observatorilor politici din 
capitalele occidentale cu citeva 
zile în urmă. Evenimentele au 
confirmat această apreciere.

Răspunzînd memorandumului 
francez din 29 martie, în care era 
inclus un calendar privitor la re
tragerea Franței din organismele 
N.A.T.O. și la evacuarea bazelor 
și trupelor americane din Franfa, 
Statele Unite au evitat să ia po
ziție directă față de însuși prin
cipiul evacuării solicitate. In do
cumentul american se declară însă 
— pe un ton apreciat de presa 
pariziană ca „lipsit de bună
voință" („Le Figaro") și chiar 
„ostil" („Paris-Jour”) — că terme
nul de un an cuprins în memoran
dum este prea scurt. La Paris, nota 
americană a fost considerată ca o 
încercare de a cîșfiga timp.

Elemente noi cu privire la cri
za din N.A.T.O. au adus dezbate
rile de politică externă în curs în 
Adunarea Națională franceză. Ar- 
gumentînd poziția Franței, primul 
ministru Pompidou a criticat sis
temul atlantic al integrării militare 
sub dominația Statelor Unite. A- 
cest sistem, după cum a spus el, 
„poate să antreneze țara noastră 
într-un război care nu este al ei 
și care ar putea izbucni în afara 
regiunilor cuprinse de Tratatul 
Atlanticului de nord". A doua zi, 
ministrul de externe Couve de 
Murville a spus că adevărata pro
blemă a N.A.T.O. nu este de or
din militar, ci politic. „Ea pune 
implicit problema viitorului Euro
pei (occidentale — n.r.), a preci
zat el, pentru care este inevitabil 
și binefăcător să-și recapete in
dependența față de America".

Notei americane i-au urmat no
tele de răspuns, nuanțate, ale An
gliei și Belgiei.

în această atmosferă vor începe 
luni la Bonn tratative între Couve 
de Murville și omologul lui vest- 
german, Gerhard Schroder, cu pri
vire la statutul pe care urmează 
să-l aibă trupele franceze în Ger
mania occidentală după retrage
rea lor de sub ordinele comanda
mentului N.A.T.O. Dar, în ajunul a- 
cestor tratative, la Bonn au început 
convorbiri anglo—americano—vest- 
germane, fapt pe care „Le Figaro" 
și alte ziare pariziene îl consideră 
ca o încercare de elaborare a unei 
atitudini comune a celor trei sau, 
cu alte cuvinte, a unui fel de front 
atlantic anti-francez.

Concluzia? în capitalele occiden
tale se așteaptă în perioada ur
mătoare tratative interaflantice di
ficile. Ministrul de externe al O- 
landei, Joseph Luns, exprima o pă
rere răspîndită, declarînd ieri: 
„criza din N.A.T.O. va fi foarte 
lungă".

A. CERNEA

T ulburari 

în Haiti
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Informațiile sosite la Washington in
dică declanșarea unor tulburări în 
Haiti, unde „președintele pe viață", 
Franțois Duvalier, a instaurat un 
regim dictatorial. Se pare că tul
burările au cuprins și garda pala
tului prezidențial, mai mulți militari 
fiind arestați, iar alții executați. Că
lătorii sosiți din Port-au-Prince vor
besc despre existența unei situații 
efectiv încordate în capitala haiti- 
anâ.

Conferința Mesei 
Rotunde Est-VestPARIS 15 (Agerpres).— La 15 aprilie s-a deschis la Paris Conferința mesei rotunde Est-Vest.Conferința, la care iau parte personalități marcante din viața politică, economică, precum și oameni de știință din țările Europei, discută probleme privind securitatea europeană și colaborarea între țările europene cu sisteme social-po- litice diferite.Din România la lucrările conferinței participă academicianul Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de matematică mecanică a Universității „București", și Constantin Grigorescu, șef de sector la Institutul de cercetări economice al Academiei Republicii Socialiste România.

CAIRO Noi elemente
de tensiune in Yemen

RELAȚIILE CU GRECIA
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ÎN DEZBATEREA
GUVERNULUI CIPRIOTNICOSIA 15 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri cipriot s-a întrunit joi sub președinția lui Makarios, pentru a examina propunerile guvernului grec privind soluționarea conflictului referitor la conducerea armatei. Deși nu a fost dat publicității nici un comunicat, surse oficiale cipriote au făcut cunoscut că guvernul a respins în unanimitate propunerile grecești. Răspunsul cipriot urmează să fie remis autorităților de Ia Atena înainte de sfîrșitul acestei săptă- mîni. Se așteaptă, de asemenea, ca președintele Makarios să facă o declarație în această problemă.Ziarele cipriote au anunțat joi că generalul Grivas nu mai deține controlul asupra gărzii naționale

din Cipru. Citînd surse competente, ziarele au afirmat că orice tentativă a generalului de a-și exercita controlul va fi considerată ca ilegală, adăugind că comandamentul forțelor O.N.U. din insulă nu se mai adresează generalului Grivas în probleme privind garda națională, ci ministerului cipriot de resort.
★NICOSIA 15 (Agerpres). — După aproape doi ani de calm, joi seara s-au produs schimburi de focuri la periferia Nicosiei. Ciocnirea a durat timp de o oră. Potrivit unui comunicat al serviciilor de informații ale guvernului, ci- prioți turci au deschis focul asupra unui post al gărzii naționale.

Miercuri, în timp 
ce se găsea în biroul 
său din Sanaa, Ab
dallah el Iriani, mi
nistrul yemenit al 
administrației loca
le, a fost asasinat de 
către un tînăr ziarist 
care a tras asupra sa 
mai multe focuri de 
revolver. Ahmed Ra- 
hani, ministrul tre
zoreriei aflat în a- 
ceeași încăpere a fost 
rănit. Acest eveni
ment tragic, care 
ilustrează încă o dată 
existența unei situa
ții încordate în Ye
men, a provocat o vie 
indignare în rîndul 
populației. Asasina
rea lui Iriani — a 
declarat primul mi
nistru Hassan al 
Amri — poate fi con
siderată un act în
dreptat împotriva re
voluției și republicii. 
El a chemat poporul 
yemenit să-și strîn- 
gă rîndurile în jurul 
conducătorilor săi, 
să-și concentreze for
țele pentru apărarea 
regimului republican.

Guvernul Republi
cii Yemen este hotă- 
rît să ia măsurile

care se impun pen
tru a zădărnici unel
tirile elementelor mo
narhiste, încercările 
lor de a readuce la 
putere regimul re
trograd și corupt al 
imamilor. Intr-un in
terviu acordat ziaru
lui „Al Ahram" din 
Cairo, premierul ye
menit a declarat că, 
în cursul următoare
lor două săptămâni, 
va efectua o rema
niere a guvernului 
său „pentru a inclu
de în cabinet noi ele
mente naționale". El 
a făcut cunoscut, de 
asemenea, că la 16 
mai va avea loc reu
niunea Congresului 
național yemenit în 
localitatea Zamar, si
tuată la 100 km de 
capitala țării, Sanaa. 
Congresul va reuni 
300 de reprezentanți 
din toate regiunile 
Yemenului și va a- 
dopta noi măsuri în 
vederea apărării re
gimului republican. 
Congresul va exami
na. de asemenea, u- 
nele probleme legate 
de cea de-a doua e- 
tapă a conferinței de

la Harad, ale cărei 
lucrări n-au fost re
luate nici pînă acum 
din cauza atitudinii 
obstrucționiste adop
tate de reprezentanții 
monarhiștilor.

Problema yemeni- 
tă și căile reglemen
tării ei formează de 
altfel obiectul unor 
vii discuții în diferi
te capitale arabe. La 
Cairo continuă con
sultările dintre de
legația Kuweitului, 
condusă de șeful sta
tului, șeicul Sabah as 
Salem as Sabah, și 
oficialități din Re
publica Arabă Vnită. 
După cum mențio
nează ziarul „Al Ah
ram", Sabah as Sa
lem as Sabah a con
ferit miercuri cu pre
ședintele Nasser, că
ruia i-a expus poziția 
Kuweitului în legă
tură cu problema ye- 
menită, precum și do
rința sa de a inter
veni între Arabia 
Saudită și R.A.U. în 
vederea soluționării 
conflictului din Ye
men.

C. OPRICA

RIO DE JANEIRO

Precizările premierului 
StephanopoulosATENA 15 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Stephanopoulos, a dat publicității joi seara o declarație în care reafirmă în termeni generali politica guvernului grec în problema cipriotă. Guvernul grec, se arată în declarație, este gata să angajeze convorbiri cu Turcia, care să nu excludă e- ventualitatea unirii Ciprului cu Grecia. Pe de altă parte, declarația reafirmă solidaritatea cu poporul cipriot, relevînd că cei care speră ca actualele divergențe privind conducerea armatei cipriote să distrugă alianța greco-cipriotă își fac calcule greșite.Unii observatori politici consl-

deră că această declarație este destinată nu atît Ankarei, cît Nicosiei. Guvernul grec a considerat, probabil, necesar să facă precizările amintite în momentul în care guvernul cipriot se pregătește să a- nunțe că nu mai recunoaște autoritatea generalului Grivas asupra gărzii naționale cipriote.

IN PAKISTANUL DE EST

De abia peste 110 ani?

Declarația Consiliului
Mondial al Păcii

l
l 
i
(BRUXELLES 15 (Agerpres). — Consiliul Mondial al Păcii a dat publicității o declarație în care
I subliniază că existența bazelor militare pe teritoriul diferitelor țări europene, sporirea rezervelor de
I armament nuclear, răspîndirea între țările membre ale N.A.T.O. a armei nucleare și zborul bombar-
Idierelor cu încărcătură atomică la bord deasupra teritoriilor unor state europene reprezintă un serios
I pericol pentru securitatea europeană. în declarație se exprimă satisfacția în legătură cu poziția■ Franței față de N.A.T.O. „Consi

liul Mondial al Păcii, se spune în declarație, consideră că măsurile guvernului francez aduc un aport la cauza modificării în sens pozitiv a situației periculoase care s-a creat în Europa după lichidarea coaliției antihitleriste și încheierea pactului N.A.T.O. în 1949". Popoarele Europei, se subliniază în declarație, trebuie să ceară ca guvernele lor să procedeze la tratative pentru ca politica pactelor să fie schimbată printr-o politică a acordurilor? capabilă să creeze un sistem sigur al securității colective.

PEKIN 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 15 aprilie la Dacca, capitala Pakistanului de est, a sosit într-o vizită de prietenie la invitația mareșalului M. Ayub Khan, președintele Pakistanului, Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, însoțit de Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, și de alte persoane oficiale.După încheierea vizitei în Pakistanul de est, Liu Șao-ți și persoanele care-1 însoțesc vor face o vizită de prietenie în Birmania, la invitația generalului Ne Win, președintele Consiliului revoluționar.

Pentru Peru, ce șl 
pentru restul țărilor din 
America Latină, rezolva
rea situafiel grele din a- 
gricultură este una din 
problemele fundamenta
le. Mai mult de jumă
tate din populație este 
ocupată în agricultură. 
Dar pentru alimentarea 
unei populafii de aproa
pe 12 milioane locuitori 
se cultivă doar două mi
lioane hectare de pă- 
mint, adică, în medie, o 
cincime de hectar pe 
cap de locuitor, unul 
din Indicii cei mal scă- 
zuțl din lume. Gravita
tea situației decurge 
mal ales din felul cum a 
distribuit pămînful : 84,4 
la sută din totalul pro
prietăților agricole alo 
țării reprezintă parcele 
sub cinci hectare; în 
schimb, 3 792 mari lati
fundiari, adică 0,4 la sută 
din totalul unităților a- 
gricole, ocupă 75,6 la 
sută din aria totală.

Cîfeva mari ferme a- 
parținînd latifundiarilor 
peruvieni sau companii
lor străine, ca „Cerro de 
pasco" ori „Grace and 
co", practică agricultura 
pentru export, reducînd 
și mai mult cantitatea de 
alimente pe piafa inter
nă. Principala victimă 
rămîne țăranul. Alimen
tația sa figurează prin
tre cele mai sărăcăcioa
se din lume — consu
mă, după datele fur

nizate de F.A.Oh elree 
2 000 de calorii >1 20 de 
grame de proteine pe 
zi. Alimentația insufi
cientă este îmbinată cu 
condiții proaste de lo
cuit. Nouă milioane de 
peruvieni trăiesc în lo
cuințe necorespunză
toare.

Asemenea realități 
sporesc continuu tensiu
nea socială mal ales în 
mediul rural. De aceea 
guvernul președintelui 
Belaunde a elaborat un 
„plan nacional de desar- 
rollo del Peru" (plan 
national de dezvoltare 
a Perului), potrivit că
ruia, într-un timp relativ 
scurt, se va ajunge la 
extinderea ariei cultiva
te cu un milion de hec
tare, la statornicirea a o 
sută de mii de țărani pe 
pămînfuri obținute prin 
reforma agrară, la creș
terea productivității în 
agricultură și la elimi
narea unei părți a chel
tuielilor pentru impor
tul de alimente care, în 
prezent, se ridică la 80 
milioane de dolari pe 
an.

Dar, după cum ob
servă unele ziare latino- 
americane, planul este 
departe de a corespun
de în întregime necesi
tăților țărănimii. într-un 
interviu acordat recent, 
președintele Belaunde 
explica reforma agrară 
spunînd că „țăranii cum

pără pămîntul de la 
marii proprietari con- 
tractînd împrumuturi gu
vernamentale, iar guver
nul plătește latifundiari
lor în bonuri amortiza
bile*. Tranzacția se face 
la „preț just", iar cuvln- 
tul expropriere este ex
clus din terminologia el. 
Astfel, operația apare 
mal degrabă ca un bun 
prilej de a plasa pămîn- 
turi neproductive în 
condiții avantajoase. $1 
încă cu garanfia de a- 
justare a preturilor în 
raport cu spirala infla
ției. Pînă acum au fost 
împroprietăriți, în doi 
ani și jumătate, doar 
32 000 de țărani. în a- 
cest ritm, împroprietări
rea tuturor țăranilor fără 
pămînt din Peru s-ar 
realiza în circa 110 ani.

Cu tot caracterul ei 
ciuntit și limitat, reforma 
agrară propusă de gu
vern întîmpină opoziția 
oligarhiei latifundiare și 
a celei legate de capi
talul bancar și industrial. 
Ceea ce deranjează în
deosebi pe marii pro
prietari este politica a- 
nunfată în planul de iri
gații, menită, după cum 
se afirmă, să înlăture 
monopolul latifundiari
lor asupra surselor de 
apă, problemă de im
portantă capitală pentru 
agricultura din Peru.

V. OROS

BRAZILIA 1

Afacerea celor i
6 000 miliarde de cruzeiros!

Afacerea contraban
dei cu minereuri radio
active și aur, descope
rită în urmă cu două 
luni în Brazilia, a cu
noscut zilele trecute o 
nouă fază. Depar
tamentul siguranței pu
blice a anunfat desco
perirea în statul Minas 
Gerais a unui depozit 
de tantalită în valoare 
de 612 milioane de 
cruzeiros care aparți
nea unor contraban
diști. în acest fel, va
loarea totală a traficu
lui de minereuri radio
active se ridică, înce- 
pînd din 1963, la 6 000 
de miliarde de cruzei

ros. Acestea au luat, 
sau urmau să ia, prin 
contrabandă, drumul 
străinătății.

Din declarațiile celor 
șase persoane arestate 
de autoritățile brazilie
ne reiese că minereu- 
rile radioactive erau 
destinate firmei „Fam- 
stel" din S.U.A. De 
altfel, printre cei impli
cați în afacere se află 
cinci americani. Con
form legislației Brazi
liei, minereurile radio
active se află sub con
trolul statului, vînzarea 
lor fiind permisă nu
mai la nivel guverna
mental, pe bază de a- 
eorduri bilaterale.

Agenfia France | 
Presse, citînd surse o- | 
ficiale, arăta că cei 
cinci americani arestați | 
au încercat să corupă | 
gardienii pentru a pu- _ 
tea scăpa din deten- I 
fiune. ■

Opinia publică din ■ 
Brazilia își manifestă I 
oprobriul fată de a- 
ceastă rușinoasă atace- I 
re pe care o califică | 
drept un amestec gro- _ 
solan în treburile in- | 
terne ale tării și cere | 
autorităților pedepsi- - 
rea vinova(ilor.

I. E. ■

M SANTIAGO DE CHILE. La 15 aprilie la Santiago de ” Chile au început lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile. Raportul la plenară a fost prezentat de Manuel Cantero, membru al Comisiei Politice a Comitetului Central al partidului. în raport se subliniază că sarcina principală în perioada actuală este întărirea unității și organizării clasei muncitoare. Raportorul a arătat că o importantă deosebită trebuie acordată unor acțiuni comune ale tuturor forțelor care se pronunță pentru transformări radicale în tară.
M MILANO. La Oficiul de informații al României din ca- ™ drul Centrului international de schimburi comerciale al Tîrgului de Ia Milano a avut loc o întîlnire cu oameni de afaceri și reprezentanți ai presei și televiziunii italiene.
EM ATENA. Grupuri de tineri — transmite France Presse — " au organizat joi seara o demonstrație în centrul capitalei Greciei. Participantii au scandat lozinci, cerînd organizarea unor alegeri generale, respectarea Constituției și apărarea dreptului poporului cipriot de a-si hotărî singur soarta. Politia a intervenit dispersînd pe demonstranți. Ministrul ordinei publice, Apostolakos, a făcui o declarație in care se spune că „orice manifestație pe străzi va fi reprimată fără milă". EI a amenințat cu dizolvarea imediată a organizației de tineret Lambrakis, dacă demonstrațiile se vor repeta.
M| KAMPALA. Parlamentul ugandez s-a întrunit vineri ™ pentru prima oară după suspendarea constituției în luna februarie a.c. de către primul ministru Milton Obote. Primul ministru a prezentat deputatilor proiectul noii Constituții, potrivit căreia puterea este concentrată în mîinile guvernu

lui central, reducîndu-se autoritatea organelor legislative și executive regionale. După dezbateri, parlamentul a adoptat noua constituție a tării, prin care Uganda devine un stat unitar. Totodată, Milton Obote a fost declarat președinte al Ugandei, depunînd jurămîntul, în această calitate, în fața parlamentului.
MR AMMAN. Politia iordaniană a arestat o sută de per- soane acuzate de activități subversive. Potrivit declarației ministrului de interne al Iordaniei, Abdel Wahab Al- Majali, persoanele arestate făceau parte din Partidul socialist arab Baas, Partidul Comunist din Iordania și Mișcarea națională arabă, organizații care sînt interzise din 1957.
■| PARIS. Reuniunea celor 51 de membri ai Comitetului ” Executiv al Federației Stîngii Democrate și Socialiste, care a avut loc joi seara, a dat loc unor vii discuții în legătură cu moțiunea de cenzură depusă pe biroul Adunării Naționale de Partidul Socialist S.F.I.O. Moțiunea, după cum se știe, condamnă hotărîrea guvernului de a retrage Franța din organismele integrate ale N.A.T.O. în cursul discuțiilor, Franțois Mitterrand, președintele Federației, și mai multi membri ai Comitetului, și-au exprimat regretul că inițiativa S.F.I.O. a fost luată fără consultarea și acordul prealabil al tuturor formațiilor politice grupate în sînul Federației.
M| TOKIO. în cursul vizitei pe care o întreprinde în Ja- “ ponia, primul ministru al guvernului de la Vientiane (Laos), Suvanna Fuma, a avut vineri o convorbire cu primul ministru al Japoniei, Eisaku Sato. Potrivit agenției Kiodo Țușin, în cursul convorbirii dintre cei doi prim- rainiștri au fost abordate o serie de probleme Internaționale, printre care și actuala situație din Vietnamul de Sud.

M| PARIS. Curtea de apel din Paris a examinat joi cererea ™ procuraturii franceze de a se relua ancheta judiciară în cazul Ben Barka. Se știe că datorită unor dezvăluiri făcute cu prilejul unei, anchete administrative, independente de ancheta judiciară, procuratura a hotărit să solicite investigații suplimentare în legătură cu împrejurările răpirii, Ia 28 octombrie anul trecut, a liderului opoziției marocane, Ben Barka. Pentru ca dosarul să se reîntoarcă Ia judecătorul de instrucție, Zollinger, este necesară o hotărire in acest sens a Curții de Apel. Curtea a amînat însă adoptarea unei decizii pentru o dată ulterioară.
■| LEOPOLDVILLE. Agenția France Presse, citînd surse ” bine informate din Leopoldville, relatează că generalul Mobutu a hotărît să demită din funcțiile sale pe Jean Bo- likango, ministru congolez al lucrărilor publice.

PRAGA. Recent a apărut în editura „Odeon" volumul ” de povestiri „Costandina", de Zaharia Stancu. Traducerea în limba cehă este semnată de scriitorul Otakar Jirous.
M TOKIO. La Tokio a avut loc o seară culturală rotnâ- nească organizată de Asociația de prietenie Japonia- România, cu prilejul sărbătoririi celei de-a 10-a aniversări a înființării ei. Cu acest prilej au fost prezentate filmele românești „Tinere talente", „Aurul verde" si „Urme pe zăpadă", care s-au bucurat de aprecierea participanților.
■ DJAKARTA. O navă indoneziana avînd 200 de persoane la bord s-a scufundat în timpul unei furtuni, anunță agenția Antara. Dintre pasagerii aflați la bord au fost salvate doar 32 de persoane.
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