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Mîine sosește în Capitala 
patriei noastre președintele 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz Tito, împreună cu soția, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, vor face o vizită ofi
cială în țara noastră.
Iosip Broz Tito s-a născut la 

25 mai 1892 într-o familie de ță
rani, în localitatea Kumrovec din 
Republica Socialistă Croația. După 
absolvirea școlii elementare și a 
școlii de meserii începe să lucreze 
ca muncitor metalurgist. Ca tînăr 
muncitor, în 1910 intră în mișcarea 
revoluționară. Patru ani mai tîrziu 
este arestat pentru propagandă îm
potriva războiului, iar ulterior este 
trimis pe frontul rus, unde în 1915 
este făcut prizonier.

In 1920, întors în patrie, devine 
membru al Partidului Comunist 
din Iugoslavia. Ca urmare a acti
vității sale revoluționare i se în
credințează funcții de conducere 
în sindicate, și în partid. Este ares
tat în mai multe rînduri, condam
nat la închisoare și întemnițat la 

■' Lepoglava și Maribor.
După 

în anul 
tea de 
numele 
lași an 
mitetului Central, iar 
membru al Biroului Politic 
al P.C.I. Prigonit neîncetat 
activitatea sa patriotică, 
apărarea intereselor clasei 
toare, este nevoit să emigreze. In 
1936 se întoarce ilegal în țară.

Avînd ca secretar general pe 
I. B. Tito — funcție pe care o în
deplinește din 1937 — partidul a 
devenit o puternică forță mobiliza
toare a poporului în lupta împo
triva regimurilor antipopulare din 
vechea Iugoslavie, iar în zilele 
hotărîtoare ale războiului și-a asu
mat rolul de organizator și forță 
conducătoare în lupta de eliberare 
națională și socială.

Ziua de 4 iulie 1941 reprezintă o 
dată istorică și o cotitură în viața 
popoarelor iugoslave : în această zi 
Biroul Politic al C.C. al P.C. din 
Iugoslavia a publicat proclamația 
cu privire la începerea răscoalei 
întregului popor împotriva cotro
pitorilor hitleriști.

Întregul război de eliberare și 
revoluția popoarelor din Iugosla
via sînt legate indisolubil de per
sonalitatea lui Iosip Broz Tito, în 
calitate de comandant suprem al 
Armatei de Eliberare Națională și 
al detașamentelor de partizani și, 
ulterior, al Armatei Populare 
Iugoslave. în cei patru ani de 
război, forțele armate ale poporu
lui iugoslav au dat puternice lovi
turi ocupanților fasciști și sprijini
torilor lor din țară. Pentru meri
tele sale de talentat conducător 
militar, lui I. B. Tito i s-a conferit, 
în 1943, titlul de mareșal al Iugo
slaviei.

eliberarea din închisoare, 
1934, își continuă activita- 
partid în ilegalitate sub 
conspirativ Tito. In ace- 
este ales membru al Co- 

Central, iar ulterior 
al C.C. 
pentru 
pentru 
munci-

în ziua de 13 
unităfile agri- 

din regiunea
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Prin hotărîrile adoptate la 30 
noiembrie 1943 de către cea de-a 
doua sesiune a Vecei Antifasciste 
de Eliberare Națională a Iugosla
viei, Iosip Broz Tito a devenit pre
ședintele Comitetului Național de 
Eliberare a Iugoslaviei.

îndeplinind aceste înalte funcții, 
I. B. Tito a desfășurat în ultimii 
ani ai războiului și după eliberare 
o activitate vastă pentru făurirea 
puterii populare și consolidarea 
poziției internaționale a țării.

După cucerirea victoriei, I. B. 
Tito este numit, în 1945, președinte 
al guvernului federal și ministru 
al apărării naționale, iar în ianua
rie 1953 este ales președinte al Re
publicii. Întreaga sa viață se con
topește cu lupta popoarelor Iugo
slaviei pentru înfăptuirea năzuin
țelor lor vitale, pentru libertate și 
socialism. Împreună cu colabora
torii săi cei mai apropiați desfă
șoară o vastă activitate pentru re
facerea țării, pentru construirea 
Iugoslaviei noi. Poporul iugoslav 
prieten a obținut realizări de sea
mă în dezvoltarea economică și 
social-culturală a țării, în cons
trucția socialistă.

Erou popular al Iugoslaviei și 
Erou al Muncii Socialiste, Iosip 
Broz Tito a fost distins cu înalte 
decorații iugoslave și străine.

Eminent om de stat, președintele 
Tito a desfășurat o intensă și rod
nică activitate pentru promovarea 
în relațiile internaționale a princi
piilor egalității în drepturi, pentru 
colaborarea între popoare, pentru 
menținerea și consolidarea păcii in 
lume.

Prieten apropiat al poporului ro
mân, Iosip Broz Tito a vizitat de 
mai multe ori țara noastră. Ultima 
dată, în septembrie 1964, a fost 
oaspetele României cu prilejul 
inaugurării lucrărilor de construc
ție a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier.

Vizita în (ara noastră a tovară
șului Tito constituie o nouă contri
buție la adîncirea și dezvoltarea 
prieteniei dintre cele două popoare 
vecine, în interesul cauzei păcii și 
socialismului. Poporul român salu
tă cu bucurie pe solii Iugoslaviei 
socialiste și le urează din toată 
inima „Bun venit în patria 
noastră
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CONSFĂTUIREA PE TARĂ A LUCRĂTORILOR
DIN COMERȚ ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

zile ale 
plenare 
aproape 
Partici-

Stmbătă au continuat lucrările 
Consfătuirii pe țară a lucrători
lor din comerțul socialist, convo
cată da Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, Alexandru Drăghici, 
Leonte Răutu, Janos Fazekas, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

în cadrul discuțiilor au mai 
luat cuvîntul Paul Colorian, di
rectorul Direcției comerciale re- 
gionale-Argeș, Emeric Kindling, 
directorul întreprinderii comer
ciale cu ridicata de textile 
și încălțăminte-Timișoara, Ma
ria Benu, șef de magazin la
O. C.L. Alimentara-Brăila, Anton 
Vanea, șef de unitate la O.C.L. 
Mobila-București, Sabin Boticiu, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Hunedoara.

în decursul celor trei 
consfătuirii, în ședințele 
și pe secții, au vorbit 
260 delegați și invitați,
panții, apreciind că discuțiile 
purtate au constituit un larg 
schimb de experiență privind 
multiplele laturi ale activității 
comerciale, au hotărît sistarea 
dezbaterilor.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
al guvernului a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al
P. C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cuvînta
rea a fost primită cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Apoi, intr-o atmosferă de mare 
însuflețire, a fost adoptată în 
unanimitate Chemarea consfă
tuirii către toți lucrătorii din co
merțul de stat și cooperatist. Tex
tul chemării a fost citit de către 
Victor Berea, președintele Comi
tetului Uniunii sindicatelor din 
comerț și cooperație.

Tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretat a! C.C; al P.C,RH a ară
tat, în cuvîntul de închidere, că 
consfătuirea oferă un bogat ma
terial în vederea elaborării celor 
mai juste și eficiente soluții pen
tru un mare număr de probleme 
actuale ale comerțului de stat și 
cooperatist. Punerea neîntîrziată 
în studiu și valorificarea practică 
a propunerilor prezentate vor 
face ca roadele 
tuiri, inițiate

acestei consfă- 
de conducerea 

partidului și statului, să se re
simtă în toate sectoarele activi
tății de comerț din țara noastră. 
Vorbitorul a chemat pe lucrăto
rii din comerț să muncească în 
așa fel îneît să cîștige mulțumi
rea și prețuirea cea mai înaltă a 
oamenilor muncii, făuritori ai 
bunurilor materiale și spirituale 
— beneficiarii întregii lor activi
tăți.

Seara a avut loc o masă tovă
rășească în cinstea participanților 
la consfătuire.

(Agerpres)

INTELIGENTA
!

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși ți tovarășe,

Comitetul Central al partidului 
și Consiliul de Miniștri au convo
cat aceaștă consfătuire, care reu
nește delegați din întreaga țară, 
pentru a analiza stadiul în care se 
află comerțul nostru socialist și a 
stabili măsurile menite să asigure 
dezvoltarea și perfecționarea acti
vității comerciale corespunzător 
sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Lucrările consfătuirii au loc la 
numai citeva luni de la încheierea 
planului de 6 ani — perioadă în 
care poporul român, sub conduce
rea partidului, a dobîndit rezultate 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate; economia națională a 
cunoscut un puternic avînt, pro
ducția materială a înregistrat un 
ritm înalt de creștere și însemnate 
progrese calitative. S-au construit 
sute de fabrici și uzine noi, au fost 
dezvoltate și modernizate un nu
măr însemnat de întreprinderi, s-a 
lărgit baza tehnico-materială a 
producției agricole.

Realizările în industrializarea 
socialistă, cooperativizarea agri
culturii, avîntul științei și culturii, 
profundele transformări social- 
economice au influențat puternic 
viața întregii țări. Ele s-au oglin
dit în îmbunătățirea permanentă 
a condițiilor de trai ale poporului 
nostru — făuritorul și stăpînul 
tuturor avuțiilor patriei. Veniturile 
întregii populații au înregistrat 
creșteri însemnate, volumul total 
al salariilor s-a dublat; salariul 
real a crescut cu 35 la sută, iar 
veniturile bănești ale țărănimii 
obținute din vînzarea produselor 
agricole către stat au sporit cu 5 
miliarde de lei.

Dezvoltarea economiei în an
samblu și sporirea, pe această

bază, a puterii de cumpărare a 
populației au creat condiții pentru 
o largă dezvoltare a comerțului 
nostru socialist. în cursul planului 
de 6 ani, vînzările de mărfuri prin 
comerțul de stat și cooperatist au 
crescut cu 88 la sută, realizîndu-se 
un ritm mediu anual de 11,1 la 
sută, superior celui realizat în 
multe țări cu o economie mai dez
voltată. în vederea desfacerii vo
lumului sporit de mărfuri destinat 
aprovizionării populației și ridică
rii nivelului de deservire au fost 
alocate fonduri însemnate de in
vestiții pentru dezvoltarea, diver
sificarea și modernizarea rețelei 
comerciale. S-a asigurat o ampla
sare mai judicioasă pe teritoriu a 
unităților de desfacere și o folosire 
mai bună a capacității lor. Merită 
subliniat faptul că, datorită îmbu
nătățirii metodelor de organizare 
și introducerii unor forme avan
sate de deservire, circa 60 la sută 
din sporul de desfacere realizat în 
perioada șesenalului s-a obținut 
prin folosirea mai intensivă a spa
țiilor comerciale existente. Rezul
tate pozitive s-au înregistrat și în 
privința creșterii rentabilității în
treprinderilor comerciale și a re
ducerii nivelului cheltuielilor de 
circulație.

Realizări însemnate s-au obținut, 
de asemenea, în dezvoltarea coo
perației de consum, care aduce o 
contribuție importantă 
zionarea populației din 
ral, participînd activ 
schimbului de mărfuri

la aprovi- 
mediul ru
la lărgirea 
dintre oraș 

și sat, la întărirea continuă a 
lianței dintre clasa muncitoare 
țărănime.

în comerțul nostru de stat și 
aproape 

care, prin

a-
și

cooperatist lucrează
300 000 de lucrători, 
munca lor perseverentă și rodnică, 
aduc o contribuție de seamă la în-

Solemnitatea înmînării
unor decorații

făptuirea politicii partidului și gu
vernului de dezvoltare a economiei 
țării și îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate. îngăduiți-mi, dragi 
tovarăși, ca, în numele conducerii 
de partid și de stat, să adresez 
tuturor lucrătorilor din comerțul 
de stat și cooperatist felicitări căl
duroase pentru realizările obținute 
în activitatea lor, pentru aportul 
la dezvoltarea comerțului nostru 
socialist.

PînS 
aprilie 
cole 
București au semănat 
344 800 ha cu diferite 
culturi de primăvară. 
Se apropie de sfîrșif 
semănatul celor peste 
116 500 ha cu floarea 
soarelui și continuă 
semănatul porumbului. 
Organizîndu-și temei
nic munca, mecaniza
torii din G.A.S. și 
S.M.T., membrii coope
rativelor agricole au 
reușit să însămînțeze 
o suprafață de 111 850 
ha cu porumb. Locul 
de frunte pe regiune 
îl dețin cooperatorii 
din raionul Slobozia, 
care au semănat 14 760 
ha cu porumb din ceie 
28 500 ha prevăzute.

— Timpul ne-a favo
rizat, preciza Ion Cris- 
tea, președintele con
siliului agricol raional, 
dar nu este mai puțin 
adevărat că . specialiș
tii din cooperativele 
agricole și consiliile 
de conducere s-au de
prins să folosească cu 
chibzuință mașinile și 
timpul bun de lucru. 
Adesea îi găsim pe 
mecanizatori, împreu
nă cu specialiștii, cer- 
cetînd starea terenu
lui ca, apoi să treacă 
cu toate forțele la lu
cru.

Aceeași preocupare 
am întîlnit și la coo
peratorii din raionul 
Urziceni. Mircea Crăi- 
neanu, președintele

consiliului agricol ra
ional, ne-a relatat cî- 
feva din măsurile care 
asigură semănatul la 
timp și tn condiții a- 
grotehnice bune. „Pen
tru a grăbi pregătirea 
terenului am organi
zat munca în două 
schimburi. în felul a- 
cesfa viteza de lucru 
a crescut de la 2 800 
ha la 4 000 ha pe 
zi. Specialiștii de la 
consiliul agricol raio
nal și conducerile 
S.M.T. au fost repar
tizați pe grupe de co
operative pentru a ur
mări ritmul și calitatea 
lucrărilor.

Dar nu în toate co
munele și raioanele s-a 
trecut cu țoale forțele 
la semănat. Este ade
vărat că în unele locuri 
terenul este umed. 
Cooperatorii au tras 
învățăminte din prac
tica anilor trecufi cînd 
au semănat în teren 
prea umed, sau prea 
tîrziu, după ce pămîn- 
ful 
tr-un caz și-n 
producțiile nu au 
cele dorite. Cele 
bune recolte s-au 
ținut atunci cînd 
semănat în teren 
văn și cînd tempera
tura solului a fost bună 
pentru semănat. Cei 
mai indicați în a sta
bili timpul optim de 
semănat sînt specia
liștii din unități, bri
gadierii, șefii de echi
pe, consiliile de con-

s-a întărit. Și în- 
caz și-n altul 

fost 
mai 
ob
s-a 

rea-

ducere, care cutreieră 
zilnic cîmpul, cunosc 
bine fiecare tarla în 
parte. Chiar și în ra
ionul Urziceni, unde 
semănatul merge în 
general bine, în unele 
comune nu se urmă
rește îndeaproape rea
lizarea ritmului de se
mănat, munca nu este 
bine organizată. Coo
peratorii 
foloseau 
mănători 
tente din 
aveau teren pregătit. 
Cele 4 discuri cu o 
capacitate de lucru de 
120 ha în două schim
buri, care puteau să 
pregătească teren pen
tru toate semănătorile, 
nu erau folosite bine, 
în același timp trac
toarele care au lucrat 
în cursul zilei la 
mânat, la transport 
au stat nefolosite, 
se putea face 
mult o dovedesc 
periența și rezultatele 
cooperativelor agrico
le din Grindu, Ion 
Roată, St. Gheorghe, 
Movilifa și altele care 
au depășit viteza zil
nică I

Se 
rea : 
ales 
vestul 
rești 
fetele 
acum 
posibilități.

Floreo CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

din Balaciu 
doar 4 se- 
din 7 exis- 
cauză cS nu

se- 
etc.
Că 

mai 
ex-

MODERNĂ
de acad. Emil CONDURACHI

fivlfafe pe care și l-au ales, negli- 
jînd orice altă preocupare de îmbo
gățire a orizontului de cultură ge
nerală, de dezvoltare multilaterală a 
personalifăfii lor.

Nu avem de gînd aici să pledăm 
pro domo, dar vrem să amintim — 
mal ales studenților noștri — că pro-
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Sîmbătă la amiază, la Consiliul 
de Stat, a avut loc solemnitatea 
înmînării unor ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România, con
ferite unor lucrători care activează 
în economia forestieră, comerț și 
în domeniul culturii și artei.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Janos Fazekas, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretar, și 
Gheorghe Stoica, membru al Con
siliului de Stat, conducători de 
ministere și instituții centrale.

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în opera de construire a 
socialismului, a fost conferit ordi
nul „23 August" clasa I tovarășului 
Barbu Zaharescu.

Cu „Ordinul Muncii" clasa I a 
fost distins tovarășul Constantin 
Nicolescu Nica, pentru merite deo
sebite în opera de construire a so
cialismului.

Titlul de „Artist emerit al Repu
blicii Socialiste România" a fost 
conferit maestrei de balet Floria 
Dumitrescu Capsali, pentru activi
tate îndelungată, pentru merite 
deosebite în creația baletului ro
mânesc și formarea cadrelor de 
balerini și maeștri de balet.

„Ordinul Muncii" clasa a 
fost acordat regizorului 
Constantin Zirra, pentru
deosebite în activitatea artistică.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea de exploatare și valorifi
care a masei lemnoase, provenită 
din doborîturile de vînt produse 
în anii 1964—1965, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a to
varășului Spiridon Ionescu. Pen
tru aceleași merite, 74 de tovarăși 
au fost distinși cu „Ordinul Mun
cii" clasa a III-a, iar alți doi cu 
ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a IV-a și res
pectiv clasa a V-a.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
ordinul „Steaua Republicii Socia-

liste România" clasa a IV-a și a 
V-a au fost conferite unui număr 
de 13 tovarăși, pentru merite deo
sebite în construirea ansamblului 
de case de odihnă din stațiunea 
Mamaia.

Tovarăși,

în expunerea tovarășului Fa
zekas, ca și în cuvîntul celor ce au 
participat la discuții, au fost subli
niate succesele însemnate obținute 
în acest sector important al eco
nomiei naționale, evidențiindu-se 
totodată o serie de lipsuri care se 
fac încă simțite în activitatea co
mercială. Mă voi referi numai la 
cîteva dintre ele.

Fondul de mărfuri, pe care eco
nomia noastră în continuă dezvol
tare îl asigură comerțului pentru 
aprovizionarea populației, nu este 
gospodărit cu destulă grijă. Repar
tizarea mărfurilor pe regiuni, ra
ioane și orașe nu se face întotdea
una în funcție de cererea diferi
telor categorii de cetățeni, de spe
cificul local, de sezon. în aprovi
zionarea unor unități comerciale 
nu se asigură, în toate cazurile, rit
micitatea și operativitatea care se 
cer ; în timp ce în depozite există 
în cantități suficiente anumite sor
timente cerute de populație, ele 
lipsesc din magazine timp înde
lungat. Deficiențele existente în 
studierea și cunoașterea cererii 
populației, a schimbărilor determi
nate de creșterea puterii de cum
părare fac ca unitățile comerciale 
să nu-și exercite în măsura cu
venită rolul ce le revine în orien
tarea producției și desfacerii bu
nurilor de consum, în informarea 
exactă și la timp a întreprinderi
lor producătoare cu privire la ce
rințele de moment și de perspecti
vă ale pieței.

Unele lipsuri în aprovizionarea 
cu mărfuri a populației au fost de
terminate și de livrările insufi
ciente din partea unor întreprin
deri industriale. Un număr însem
nat de produse de larg consum 
n-au fost livrate în cantități sufi
ciente de către Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Mi
nisterul Industriei Chimice. Mi
nisterul Industriei Ușoare, Ministe
rul Industriei Alimentare și de alte

(Continuare in pag. a IV-a) (Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

ABDEL RAHMAN AL - BAZZAZ
prim-ministru al Republicii Irak

BAGDAD

Aflînd vestea încetării din viață a președintelui Republicii Irak, 
Mareșalul Abdul Salam Mohammed Aref și a celorlalte înalte perso
nalități irakiene, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
irakian sincere condoleanțe împreună cu expresia sentimentelor de 
compasiune pentru familiile îndoliate.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

VIAJA INTERNAȚIONALĂ
II-a a
Mihail 
merite

la semănat.
impune grăbi- 

semănatutui mai 
în raioanele din 

I regiunii Bucu- 
unde supra- 

i realizate pînă 
sînt mici, sub

Niciodafă de-a lungul Istoriei mul
timilenare a omenirii capacitatea o- 
mului de a supune voinței sale na
tura, de a-i smulge secretele, de a 
le folosi pentru noi și rapide victorii 
ale progresului societății, n-a fost 
mai mare decît în epoca noastră. 
S-a născut astfel, de pe urma rea
lizării atîfor descoperiri și biruințe ale 
gîndirii umane, un climat de încre
dere desăvîrșită în posibilitățile ne
limitate ale științei și tehnicii. Dar, în 
fața efortului de a se deprinde și 
a-și îmbogăți orizontul intelectual cu 
descoperirile ce țin înainte de toate 
de domeniul științelor exacte sau ale 
naturii, fot mai adesea s-a ridicat în
trebarea : nu a venit oare momentul 
să se neglijeze în favoarea acestor 
noi cunoștințe tehnico-șființifice „ba
lastul" vechii culturi, deși constituie 
punctul de pornire al studiului omu
lui și al societății umane ?

Chiar dacă acest lucru nu este 
totdeauna afirmat în chip răspicat, 
sînt destul de numeroși aceia care, 
acordînd științelor exacte și tehnicii 
un primat incontestabil, nu ar șovăi 
să lase pe seama dicționarelor de 
lucruri moarte tot ceea ce depășește 
limitele acestei activități multilaterale 
și absorbante. Această tendință este 
uneori vizibilă și în rîndul studenți
lor ; tineri inteligenți, înzestrați, pa
sionați de studiu se consacră cu toa
tă capacitatea lor domeniului de ae-

Guvernul rasist de Ia Salisbury a hotărit să 
închidă reprezentanța sa de la Londra 
rut închiderea Ambasadei britanice din 
rhodesiană.

și a ce- 
capitala

CONSULTĂRILE TRIPARTITE DE LA BONN
au fost consacrate examinării situației create în 
urma hotărîrii Franței de a se retrage din organis
mele integrate ale N.A.T.O. La consultări au parti
cipat reprezentanți ai S.U.A., Angliei și R.F.G.

(Continuare în pag. a II-a)

Cartierul Țiglina II din Galați
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în afara comisiei economice și a 
instructorilor nesalariați ai comite
tului orășenesc, care au intrat în
tr-un fel în „tradiție", munca cu 
activiștii obștești este încă la înce
puturile ei la Tîrgoviște. Comisiile 
comitetului orășenesc pentru pro
blemele muncii de partid cu orga
nizațiile de masă, pentru învăță- 
mîntul de stat și aceea pentru 
munca politică și culturală de 
masă, cu „vechime" de-abia cîteva 
luni, au pornit la treabă și, se poa
te afirma pe deplin temei, cu drep
tul. Primul secretar al comitetului 
orășenesc, Gh. Stan, releva că folo
sirea activiștilor nesalariați a în
lesnit comitetului orășenesc extin
derea sferei de cuprindere a pro
blemelor și o abordare mai compe
tentă a acestora, cunoașterea a- 
profundată a realităților, atragerea 
unui număr mai mare de comu
niști la munca de îndrumare și 
control. Intr-un cuvînt, a crescut 
eficacitatea practică a muncii de 
partid.

Iată numai cîteva dintre studiile 
întreprinse în primul trimestru al 
anului de comitetul orășenesc cu 
ajutorul comisiilor sale : analizarea 
gradului de folosire a capacități
lor de producție în întreprinderi, 
realizarea prevederilor planului de 
investiții, asistența 
schimburile II și III; 
tică de la om la om, 
propagandei tehnice ;
tea muncii culturale în întreprin
deri ; sprijinul acordat de organi
zațiile de bază din școli îmbunătă
țirii procesului instructiv-educativ.

Activiștii nesalariați au intrat în 
ambianța firească a muncii de 
partid ; ei participă cu regularitate 
la ședințele de instruire a apara
tului de partid, sînt invitați la ple
nare ale comitetului orășenesc, pre
zintă informări 
lor. Pe de altă 
important este 
lariați dau un 
teren organizațiilor de bază, con
trolează cum sînt îndeplinite ho- 
tărîrile adoptate, semnalează de
ficiențele constatate. Toate acestea 
dau posibilitate comitetului orășe
nesc să le verifice calitățile, să-1 
ajute să-și perfecționeze stilul de 
muncă. Astfel el devin o importan
tă rezervă de cadre pentru apara
tul de partid, de stat și economic.

Progresele realizate în acest do
meniu ar putea fi mai rapide dacă 
activiștii nesalariați ar merge mai 
des pe teren împreună cu membrii 
biroului comitetului orășenesc sau 
cu alți activiști avînd o experiență 
mai îndelungată ; aceasta le-ar în
lesni să-și însușească practic, nu 
doar din indicații, anumite de

VIATA

DE
îș'

P A R T I D

tehnică în 
munca poli- 
desfășurarea 

continuita-

despre activitatea 
parte, deosebit de 
că activiștii nesa- 
ajutor efectiv pe

Locurile de odihnă și agrement 
din apropierea Capitalei sînt gata 
să-și primească oaspeții.

La Snagov, în pădurea din 
preajma plajei, va fi dat în fo
losință înainte de 1 Mai un cam
ping cu 26 căsuțe confortabile, 
cu două sau patru paturi, care 
vor putea fi închiriate de către 
turiști. Tot aici s-a amenajat un 
punct alimentar și s-a rezervat 
un spațiu unde se pot instala 
corturi. Autogara Băneasa a 
fost complet renovată. De aici 
către Snagov Parc și Snagov 
Complex, autobuzele I.R.T.A. 
circulă astfel: la orele 6,00

CA ACTIVIȘTI
NESALARIAȚI

muncii demente specifice stilului 
partid.

în general, la Tîrgoviște munca 
cu activiștii nesalariați se află pe 
un făgaș bun. Desigur cu unele 
„greutăți de creștere", nu toate însă 
inevitabile. Dintr-o convorbire cu 
tov. Gh. Vlad, secretar al comitetu
lui orășenesc, a reieșit că în tri
mestrul II, comisia pentru proble
mele învățămîntului de stat nu va 
mai întreprinde lunar cîte două 
studii, ca în primul trimestru, ci 
unul singur spre a putea aprofunda 
problemele analizate. în schimb, 
majoritatea temelor prevăzute în 
ambele planuri de muncă trimes
triale (preocuparea cadrelor didac
tice pentru stimularea studiului in- 

pregătirile 
maturitate.

F. BRUNEA-FOX

1.1aici un

vietăți, a 
necesitat 
zece ort 
iscusință

ția aceasta nu e valabilă pentru 
toate comisiile, va trebui insă să 
mai revedem lucrurile.

Fără îndoială nu e un fenomen 
general, dar nici o excepție... repe
tată. S-ar părea că în cadrul rela
ției dintre exigență și discernămînt 
ceva șchiopătează. Secretarii comi
tetului orășenesc s-au 
prinși cînd le-am 
jumătate din cei 
viști nesalariați cu 
stat de vorbă mai 
sarcini obștești. Ion 
are 
lunar atît la ședințele de instruire 
a aparatului de partid ca activist 
obștesc, cît și la instruirea secre
tarilor organizațiilor de bază ca 
secretar al unei organizații de la 
Uzina de utilaj petrolier. Și aci 
nu e vorba doar de ședințe, ci de 
munca ce se cere efectuată. Pro
fesorul Scarlat Drăghici deține un 
record : el este activist obștesc în 
comisia pentru problemele de în- 
vățămînt, dar în același timp e 
propagandist, responsabil cu pro
blemele culturale în sindicatul lu
crătorilor din învățămînt, membru 
în biroul organizației de bază, se
cretar al subfilialei Societății de 
științe istorice și filologice.

E evident că asemenea cazuri 
reflectă tendința de a alege calea 
cea mai ușoară : e mai comod, mai 
sigur să-l încarci pe cel care are 
trei 
sau 
din 
Nu
Rolul muncii de partid pe baze 
obștești este tocmai de a atrage 
mereu noi forțe în jurul organelor 
de partid, de a contribui la culti
varea trăsăturilor proprii militan
tului comunist, la formarea unei 
pepiniere de cadre pentru toate 
domeniile construcției socialiste. A 
limita munca de partid pe baze 
obștești la folosirea în bună măsu
ră a cadrelor de conducere în
seamnă, pe de o parte, a îngreuna 
munca acestora, iar, pe de altă 
parte, a te lipsi de un izvor proas
păt, practic inepuizabil.

arătat sur- 
relatat 
zece 

care 
au

că 
acti- 

am 
și alte

Dumitrache 
astfel prilejul de a participa

tul de răspundere cu care sînt se
lecționați și repartizați activiștii 
nesalariați, de nivelul îndrumării 
lor. Numai în felul acesta se poa
te asigura rezolvarea competentă a 
problemelor complexe ale muncii 
de partid. Există însă și 
dar...

Comisia economică are 
viști obștești : 5 dintre ei 
rectori ai unor unități economice, 
1 este vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc, 5 sînt ingineri 
șefi, contabili șefi, planificatori 
șefi. Comisia învățămîntului de 
stat are 12 activiști obștești: 5 din
tre ei sînt directori de școală sau 
directori adjuncți. Intr-adevăr, e 
cam exagerat...

— Nu credeți că acești tovarăși 
au și așa destule răspunderi ? Și 
apoi, chiar fără a-i încadra în co
misiile sale, comitetul orășenesc 
nu duce lipsă de ocazii de a-i 
atrage la munca obștească. Oare 
au fost epuizate toate celelalte 
„resurse" de cadre ? — i-am între
bat pe secretarii comitetului oră
șenesc.

Cu mici variații, răspunsul a fost 
același;

— Am căutat să folosim oamenii 
cel mai bine pregătiți. Deși situa-

17 acti- 
sînt di-

sarcini obștești cu o a patra 
să alegi activiști nesalariați 

rîndui cadrelor de conducere, 
tot ce e ușor e însă și bine.

Dln cîte slove și poze o- 
magiale s-au consacrat Ciș- 
migiului, nu-mi amintesc să se 
fi destinat măcar o părticică 
din ele și acelora care, cu ani 
în urmă, au realizat „colțul 
zoologic' de aici. Meritau un 
cuvînt de admirație.

De ce? — o să vă întrebați cu 
nedumerire. De ce ? Pentru is
cusința de care au dat dova
dă, cînd punîndu-se la dispo
ziție doar un petecuț de teren, 
au reușit să introducă în cu
prinsul acesta restrîns un nu
măr extraordinar de 
căror „cazare” ar fi 
normal un teren de 
mai mare. Această 
aș asemăna-o cu aceea a mi- 
niaturistului. Să vă dau ca 
exemplu corabia, complet e- 
chipată, construită în cavitatea 
unei sticle obișnuite de apă 
minerală, amănunt cu amă
nunt, cu piesele minuscule in
troduse prin gîtul îngust al 
buteliei. Sau „Cîntarea cîntă- 
rilor", scrisă toată pe dosul 
unui timbru poștal. Sau chiar 
vitrina drogheriei din Lipscani, 
minunată reproducere pe o 
suprafață de numai un metru 
pătrat, a întregului inventar al 
magazinului, în care.dacă ai 
ochi ageri și mult timp dispo
nibil, poți perfect discerne pe
riuța de dinți.

Pentru a se înțelege mai 
bine comparația noastră cu 
miniaturistul. cred că e nece
sar un succint examen al cu- 
vîntului „colț", al cărui înțe
les debordează în vorbirea cu
rentă, matca lui etimologică 
E cînd minor, cînd major. I se 
conferă, arbitrar, proprietatea

dividual al elevilor, 
pentru examenele de 
contribuția comisiilor metodice la 
ridicarea măiestriei 
pregătirea lecțiilor de recapitulare, 
timpul liber al elevilor de la inter
nate) sînt aidoma acelora care pot 
fi găsite curent în tematica secții
lor de învățămînt ale sfaturilor 
populare. Oare nu e limpede că efi
ciența muncii comisiei pentru în
vățămînt a comitetului orășenesc 
de partid va fi cu atît mai 
mare cu cît ea va depăși faza 
actuală de „dublare" a muncii sec
ției de specialitate a sfatului popu
lar și își va concentra forțele spre 
studierea cu precădere a unor teme 
referitoare la activitatea organiza
țiilor de bază din școli, la aspec
tele specifice muncii de partid ?

Ce concluzii se desprind din bi
lanțul pozitiv al preocupărilor co
mitetului orășenesc privind extin
derea muncii cu activiștii obștești? 
Principala dintre ele este că rezul
tatele obținute depind în măsură - DacS f. elev ( n.ai ,n. 
hotantoare de exigența, de spin- g ygfa, lecJa, nimic’ mai cin. 

sfii decîf să primești nota 
proastă fără comentarii (o- 
bișnuitele obrăznicii ori WftJT AODIMCMT Văicăreli) și să te pregăteștiUF AhnrMrlyi serios pentru reexaminare;
Dar amenințat de un trei 
la chimie, elevul Aristide G. 
a început să înșire toate 
necazurile lui și ale fami
liei, și chiar ale unor rude 
apropiate, și în numele a- 
cestor necazuri (cîte or fi 
fost reale, cîte nu ?!) să 
pretindă un amărîf de 
cinci... Băiatul n-are faima 
unui șmecher, care vrea să 
fragă pe sfoară, și-apoi, 
cînd a obținut ceva, să tri
umfe : Ah, ce te-am dus !... 
E un elev oarecare, destul 
de tăcut și învață așa 
și-așa. în situații neplăcute, 
reacționează într-un singur 
fel : își ia de aliat văică
reala, indiscreția, se umi
lește, se face de două pa
rale, se roagă etc! Din pri
cina asta este antipatizai de 
majoritatea colegilor. Dar 
nu încearcă să învingă a- 
ceastă antipatie prin efort

pedagogice,

Tudor OLARU
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Ultimele „retușuri” la roata mare din parcul Herăstrău din Capitală

Foto : R. Costin
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I
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Antipodul demnității
la învățătură și prinfr-o pur
tare demnă. Să ne gîndim 
însă dacă va merge pe a- 
cesf drum, cum va arăta 
peste cî(iva ani ? Cum își va 
găsi el locul în societatea 
noastră, în care s-au stator
nicit relații deschise, corec
te și demne, fără compro
misuri și situații penibile ?

Nicolae ȚIC

pleacă către Snagov prima ma
șină. ~ 
rești ultima mașinp pleacă la 
orele " ~
zilele 
rul autobuzelor va spori în func
ție de solicitările cetățenilor.

Măsuri de îmbunătățire a 
transportului s-au luat și pe ce
lelalte linii. în zilele de sărbă
toare, numărul vehiculelor care 
circulă spre Parcul Herăstrău, 
pădurea Băneasa, Pustnicul, Ar
geș va fi dublat și chiar triplat, 
încă de acum pe liniile 48 și 67 
circulă către pădurea Băneasa 
un număr dublu de autobuze.

De la Snagov către Bucu-

20,15. Duminicile și în 
de sărbători legale numă-

INTELIGENȚA
MODERNĂ

(Urmare din pag. 0

cesul de creație științifică nu poate 
fi conceput fără ascuțirea permanen
tă a inteligenței, fără de pătrunderea 
tot mai adîncă a tainelor lumii. Iar 
literatura și arfa, tradițiile gîndirii și 
ale vieții istorice constituie tot atîtea 
trepte necesare formării acestei in
teligențe. S-a spus adeseori, și pe 
drept cuvînt, că matematica oferă o 
splendidă gimnastică intelectuală. Ni
ciodată însă un adevărat matemati
cian nu a considerat că se poate 
lipsi de cunoașterea celorlalte forme 
ale culturii umane. Din contră, mate
maticienii și în genere numeroși 
iluștri reprezentanți ai științelor e- 
xacte au dovedit și în trecut o re
marcabilă sensibilitate pentru conți
nutul de idei și pentru formele cele 
mai variate ale culturii umanistice, de 
la literatură și pînă la muzica cea 
mai subtilă. Explicația este evidentă : 
în fond, omul de știință parcurge 
drum paralel cu cel al artistului 
amîndoi caută noi căi pentru 
existență materială sau spirituală 
mai amplă, tot mai 
nitatea căreia i se 
și celălalt.

Greșesc profund 
își închipuie că cercetarea și creația 
științifică se pol face fără dezvolta
rea imaginației creatoare. Ea nu se 
poate forma — și în egală măsură 
nu-și poate atinge scopul — decît 
dacă mintea și sensibilitatea intelec
tualului respectiv s-au hrănit și se 
hrănesc permanent din tezaurul de 
cunoștințe al întregii omeniri. Știin
ța este, de fapt, o „explozie” a cul
turii, îndelung pregătită de nume
roasele contribuții ale generațiilor 
trecute și ale Imaginației tot mai fe
cunde a omului modern. Pentru a a- 
junge însă la o astfel de explozie, 
pentru a o întreține și a-i lărgi toto
dată efectul, e nevoie ca mintea o- 
mului de știință și specialistului — a 
celor în formare mai ales — să fie 
permeabilă la tot ce au gîndit și gîn-

lor

O'

Un

potrivită cu 
adresează și

acei tineri

o 
tot 

uma- 
unul

care

desc ceilalți oameni, la noțiunea 
de frumos, de util, de necesar.

La fel de dăunătoare este însă șl 
dorința de a culege la repezeală cîte 
ceva și superficial din tot ceea ce se 
cheamă cultură generală. Inteligența 
modernă, contemporană are nevoie 
de o informare largă, din domenii 
multiple. Mulți tineri, îndeosebi din 
mediul universitar, studențesc, fac 
mare caz de informațiile pe care le 
defin în diferitele domenii ale artei 
și literaturii, se antrenează în inter
minabile și aprinse dispute colegiale 
pe asemenea teme ; părerile sînt 
evident diferite și adeseori se ape
lează la profesori, pentru o aprecie
re judicioasă. De multe ori, însă, 
constatăm că nici una din părțile în 
dispută nu cunoaște de la o sursă 
competentă problema respectivă, că 
nu se consultă izvoarele culturii,
perele originale, ci tot felul de com
pilări și prelucrări, evident superfi
ciale, sumare. Or, formarea orizontu
lui de cultură generală, desăvîrșirea 
personalității intelectualului modern, 
credem că presupune, în primul 
rînd, o atitudine activă, manifestată 
în voința de investigare, de aprofun
dare, de însușire personală a funda
mentelor culturii și civilizației. Pasi
vitatea, limitarea la ce se dă de-a 
gafa prin intermediul mijloacelor mo
derne de informare — radio, tele
viziune, cinematograf etc. — nu este 
în nici un caz acceptabilă și sufi
cientă pentru a satisface pe intelec
tualul modern.

Tineretului studios îi stau la dispo
ziție posibilități pe cît de largi pe 
atît de bogate pentru a-și desăvîrși 
orizontul intelectual, 
socialist acest lucru 
ușor, cu cît știința și 
nă, pe de o parte, 
înaintate, pe de alta, stau la 
unei societăți superioare, la 
căreia contribuie fiecare pe 
capacității sale și pe măsura 
lor sociale ce i-au fost încredințate.

O suprafață de 30 
hectare este amena
jată în prezent pen
tru viitoarea Grădină 
botanică a Universi
tății „Al. I. Cuza” din 
Iași.

Construcțiile com
plexului de sere di- 
daciice și științifice, 
în suprafață ' totală 
de peste 5 000 de 
metri pătrați, ca și 
pavilionul ce va a- 
dăposti laboratoarele 
de cercetări, biblio
teca, depozitul de se
mințe, sînt aproape 
terminate. Au fost 
terminate, de aseme
nea. centrala termică 
și răsadnițele. Acum 
se trasează terenul 
pe care vor fi culti
vate circa 3 000 de 
specii de plante indi
gene și 
mintele 
te prin 
arădint 
tară si 
tare.

Grădina botanică 
a Universității „Al. I. 
Cuza" va satisface 
necesitățile didactice 
și științifice ale uni
versității. putînd li
vra în același timn 
unităților interesate 
un bogat material 
sădltor.

exotice Se- 
sînt procura- 
schimb de la 
botanice din 
de peste ho-

7>> atăl lui Aristide
I G. a împlinit 41 

de ani, om în 
putere! Din pri
cina unei situa
ții nefavorabile, 

s-a lăsat copleșit, 
terminat studiile, 

are o calificare se- 
lungu) anilor 

lucrînd mai mult în

de care 
nu și-a 
deci nu 
rioasă. De-a 
însă,
domeniul comercial, a cîșfi- 
gat oarecare experiență. De 
vreo doi ani e șef de ser
viciu la o instituție. De trei 
ori s-a pus problema schim
bării lui din funcție, ca ne
corespunzător. Dumitru G. 
a plecat fruntea și a ințplo- 
rat, în continuare, înțele
gere. Se agață de funcția 
de șef de serviciu. Dar dacă 
n-are pregătirea pentru a- 
ceastă funcție ? în loc să se 
pregătească, Dumitru G. 
cerșește, acceptă situații pe
nibile, umblă cu 
plecată.

fruntea

în statul nostru 
e cu atît mai 
tehnica moder- 
ideile cele mai 

temelia 
făurirea 
măsura 
sarcini-

dial justificări. Evident, 
spiune toiul cu un aer de
cent, îngrijorat... îl carac
terizează lipsa de gîndire și 
de acțiune proprie. Nu nu
mai o spinare curbată, ci 
și o minte curbată. Prin 
cum se poartă, prin vorba 
strecurată la momentul po
trivit, 
feșfe

și să învețe ; cînd i se dă 
o dispoziție despre care are 
convingerea că este nepo
trivită, să argumenteze că 
este nepotrivită, să facă su
gestii, să ajute — și nimeni 
nu va avea ce să-i repro
șeze.

V
Petru V. obligă, izbu- 
să creeze altora obli— 
fată de el... Chiar și

După atîtea aprecieri exage
rate, care îi sunaseră zilnic 
în urechi, îi venea greu să 
admită că el, tocmai el, a 
dat dovadă de superficiali
tate și, uneori, de ignoran
ță. „înseamnă că au ceva cu 
dumneavoastră, v-au pus 
gind rău, păcat I...” s-au gră
bit să-l consoleze binevoito
rii. începînd din acel mo
ment, însă, nu i-au mai a- 
dresat nici o laudă, nici un 
zîmbet. Bănuiau că are o 
poziție nesigură, deci nu 
mai prezenta interes pentru 
ei, la o adică, n-ar fi putut 
să le mai fie de folos... Și-au 
îndreptat bunăvoința spre 
cel vizat pentru funcția de 
șef de sector...

Concluziile ar duce într-o 
singură direcție: climatul 
nostru de muncă și de viață 
pretinde o pregătire profe
sională tot mai serioasă, e- 
forl cu rezultate concrete, 
răspundere, franchețe în re
lațiile cu cei din jur — dar 
iată că unii au rămas în 
urmă în multe privințe... 
Oricine are, la noi, posibi
litatea să-și împlinească pre
gătirea, să-și îndrepte gre
șelile, să-și dovedească din 
plin calitățile și să ocupe lo
cul ce i se cuvine. Dar nu 
o dată și nu în puține ca
zuri, această rămînere în 
urmă sperie, îndeamnă la o 
comportare străină eticii 
noastre. în toate domeniile 
de activitate e nevoie de 
oameni pregătiți, cu senti
mentul răspunderii, cu o 
moralitate sănătoasă, limpezi 
și argumentați în păreri. Că 
așa se prezintă situația — 
încep să se convingă chiar 
și cei mai sus pomeniți.

-ați orientat cum 
nu se poate mai 
bine!

„Ați luat cele 
mai eficiente mă
suri...

„Ați avut o intervenție de 
mare efect...

„E adevărat că o să vă 
avanseze ? Ar fi o avansare 
pe merit...

Cam acestea erau apre
cierile pe care Panait D.M.. 
șef de sector la o mare u- 
zină, și le auzea aproape 
în fiecare zi, din partea 
unor oameni, trei sau patru, 
care i se voiau admiratori 
și colaboratori apropiați... 
De la o zi la alta, linguși
toarele aprecieri i-au deve
nit necesare, le-a socotit a- 
precieri obiective, pe deplin 
meritate. Poate că în mintea 
lui Panait D.M. lingușitorul 
se fixase ca un tip prostă
nac, zîmbindu-ți cînd dă cu 
ochii de tine, strecurîndu-fi 
o vorbă dulce, căreia nu 
po|i să-i dai crezare, că 
prea sună prost — și-atît. 
Oricum, pe admiratorii săi 
îi scotea din cauză, laudele 
lor îi dădeau o anume si
guranță pentru alte dispozi
ții și acțiuni — și convin
gerea că tot ce face este 
bun... Cînd i s-a atras aten
ția asupra unor greșeli a 
respins toate observațiile pe 
un fon destul de violent.

de a fi foarte elastic. Pentru o 
și mai bună explicare a ter
menului în chestiune, amintim 
că acest „colț" nu ocupă de 
cît o parcelă de 4000 metri 
pătrați, uscat și apă. Să nu vă 
impresioneze cifrele astea. Ra- 
portați-le la cele 33 do hec
tare ale Cișmigiului, adică 
330 000 de metri pătrați, și veți 
vedea că autorii „colțului zoo
logic' etichetindu-1 așa, au fă
cut-o pur și simplu din stricte 
rațiuni matematice

Să abordăm acum inventa
rul „colțului zoologic" Aici 
e aici I La acest capitol se o- 
glindește în modul cel mai 
strălucit dibăcia realizatorilor 
Ia te uită cîtă păsărime, de 
toate calibrele și neamurile, 
au reușit să găzduiască pe 
gîrlița asta pirpirie t Mărturi
sesc smerit că dacă mi s-ar fi 
oferit mie sarcina, n-ași fi reu
șit să „cazez" nici a zecea 
parte Recurgînd la clasica re
țetă a lui tata Noe. aș fi re
zolvat problema alegînd cîte o 
pereche din fiecare specie : 
doi pelicani, un cuplu de gîște 
sălbatice, două berze, o pere
che de lebede, idem stîrcii, 
rațele etc. Mă întreb dacă și 
această soluție nu mi-ar fi pri
cinuit scrupule și îndoieli, gîn- 
dindu-mă la inconvenientele 
rezultînd din îngustimea gîrli- 
ței. Vor avea destul loc să 
plutească pe apă. fără să se 
ciocnească, fără să se stin
gherească în plimbările lor 
atît de limitate, vai ? Din care 
se vede cît de nepriceput sînt 
în aceasTă materie. Cît de nă
răvit de spațiu în asa măsu
ră că pentru un exercițiu nau
tic de numai 50 de metri am 
nevoie de tot lacul Herăstrău
lui și pentru o epigramă de 
patru rînduri de o coală în
treagă de hîrtie. Cum să nu-i 
aplauzi ne năzdrăvanii aceia, 
vă întreb, care au reușit să 
plaseze acolo (lăsînd la o 
parte păsările de voaliere si 
animalele din cuști), 19 (nouă
sprezece) pelicani (acum doi 
ani au fost 23), 7 (șapte) coco- 
stîrci, 8 (opt) qîste sălbatice 
(acum trei ani au fost 22), ÎS 
(șaisprezece) stîrzi, 10 rațe, 4 
lebede (acum doi ani, 8), 4 
cormorani

Do cîte ori mă abat pe la 
„colțul" cu pricina, admir ta
bloul. Pe unda minusculei ane, 
cele cîteva zeci de păsări 
stau ca împăiate Nu se cear
tă, nu se înghiontesc, căci în
gustimea intervalelor dintre 
ele e o binefacere, anihilează 
zavistiile dintre înaripate, de
zamorsează instinctul de agre
sivitate al pelicanilor contra 
berzolor. al lebedelor contra 
gîștelor etc., etc Parcă totuși 
ar mai fi loc centru încă 7 
pelicani, 6 lebede și cîteva 
gîște Unde merge mia, merge 
și suta 1

pe cei care îi întorc spa
tele ori îl critică violent — 
știe să-i „îmbuneze” și, în 
cele din urmă, într-un fel 
sau altul, să-i și oblige. 
Și-atunci i se spune în con
tinuare „Slugufa” — și-atît. 
Cu ironiile se obișnuiește 
repede. Dar de ce nu i se 
dovedește că slugărnicia 
este cu totul străină relațiilor 
noastre, că este o treaptă de 
jos a comportării și că 
nu pe această cale se obți
ne un serviciu, o avansare, 
și altele ? Petru V. va tre
bui să izbutească în socie
tatea noastră printr-o muncă 
bine făcută, prin atitudine 
deschisă, corectă, prin răs
pundere și relații tovărășești. 
Cînd știe să facă ceva, să 
spună că știe ; cînd nu. să 
recunoască cinstit că nu știe,

lucrea- 
V. în 
dum-

e cîți ani 
ză Petru 
instituția 
neavoasfră? 
„De șapte, opt...

„Și de ce i sa 
spune „Sluguța”?

„E cam slugarnic...
„Și?
„Și... destul de urîf din 

partea lui I
Dar nu este vorba numai 

de Pefru V. — ci și de cei 
care îi permif să se poarfe 
slugarnic, chiar dacă îl iro
nizează cu acel „Sluguța”. 
De altfel, Petru V. s-a o- 
bișnuif cu renumele și „Slu- 
gu(a” îi sună ca o alinta
re... Din cînd în cînd, ri
postează : Tovarăși, greșiți 
cu mine, eu nu sînt slugar
nic... Pe urmă, de teamă să 
nu fi supărat pe cineva, se 
duce și își cere scuze de 
la cîțiva, mai glumește cu 
alții etc... Poate că avem o 
imagine cam schematică a 
tipului slugarnic — unul 
care atunci cînd frece șe
ful își curbează spinarea, 
care ia o scamă de pe hai
na nimănui și nu își oferă 
serviciile chiar atît de ușor. 
E un tip de slugarnic pe 
care îl dibuiești mai greu. 
Slugărnicia lui are la bază 
o anume nesiguranță în 
meserie, un deficit de pre
gătire profesională, o viață 
particulară destul de în
curcată (multe povești mă
runte și urîte, o incapaci
tate de a hotărî ceva cu 
mintea lui). Pefru V. este 
slugarnic numai cu cei pe 
care îi știe mai pregătiți, 
mai corecți decîf el și — 
evident — cu superiorii 
(chiar dacă despre unii are. 
în particular, păreri nu toc
mai favorabile...). La cei 
mai sus enumerați, Petru V. 
nu are, niciodată, nici o o- 
biecție. Dacă vreunul din
tre ei greșește ori dă o dis
poziție în necunoștință de 
cauză. Petru V. caută Ime-
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ministere producătoare, ceea ce a 
influențat negativ activitatea co
merțului de stat și cooperatist.

Ministerul Comerțului Interior, 
Centrocoop, cit și sfaturile popu
lare nu au urmărit în mod opera
tiv realizarea diferitelor lucrări de 
investiții din fondurile alocate de 
stat pentru extinderea și moderni
zarea rețelei comerciale și a capa
cităților de depozitare. Din această 
cauză, în anii șesenalului au ră
mas nefolosite aproape 500 milioa
ne lei. fonduri cu care s-ar fi pu
tut construi numeroase magazine, 
depozite sau unități de alimentație 
publică. Sfaturile populare și orga
nele comerciale locale nu au a- 
cordat atenția cuvenită dării în 
folosință, o dată cu noile cartiere 
de locuințe, a spațiilor comerciale 
necesare și reducerii costului con
strucțiilor noilor spații. Au existat 
cazuri cînd nu s-au analizat cu 
suficientă temeinicie factorii care 
determină urcarea costurilor aces
tor lucrări, cum sînt soluțiile con
structive necorespunzătoare, am
plasările neraționale etc.

De multe ori, comitetele executi
ve ale sfaturilor populare, direc
țiile comerciale regionale și orga
nizațiile comerciale locale nu se 
îngrijesc în măsură suficientă de 
folosirea rațională a spațiilor co
merciale existente. Ușurința ce se 
manifestă la scoaterea din funcțiu
ne a unor magazine — prin demo
lare — are influențe nefavorabile 
asupra aprovizionării populației și 
limitează, într-o anumită măsură, 
eforturile statului în domeniul in
vestițiilor. Nu întotdeauna se ur
mărește îndeaproape eficiența eco
nomică a unităților, oportunitatea 
construirii unor noi spații comer
ciale, precum și a lărgirii si mo
dernizării celor vechi. Profilul u- 
nor unități comerciale, forma de 
organizare interioară a acestora 
nu sînt studiate suficient de te
meinic, ceea ce face ca, după in
trarea în funcțiune, să nu se ob
țină toate efectele economice scon
tate.

Rămîneri în urmă există în anu
mite sectoare ale comerțului și în 
ce privește nivelul de deservire a 
cetățenilor ; continuă să se mani
feste la unii lucrători din comerț 
o atitudine lipsită de atenție, ne
serviabilă, care nemulțumește, pe 
drept cuvînt, pe consumatori. Este 
încă slab dezvoltat spiritul de ini
țiativă pentru experimentarea u- 
nor forme de deservire noi, mai 
mobile, care să asigure reducerea 
continuă a timpului necesar procu
rării mărfurilor, atît în interesul 
cumpărătorilor, cît și în vederea 
sporirii rezultatelor economice ale 
unităților comerciale.

Cel de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, stabilind 
programul multilateral al dezvol
tării întregii economii naționale șl 
creșterii, pe această bază, a bună
stării poporului, a trasat sarcini 
importante comerțului socialist. 
Realizarea în bune condiții a aces
tor sarcini cere ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii acti
vități comerciale, o muncă perse
verentă din partea tuturor lucră
torilor din comerț pentru lichida
rea lipsurilor și neajunsurilor 
constatate.

Tovarăși,
în concordanță cu fondul de 

cumpărare al populației, Directi
vele celui de-al IX-lea Congres al 
partidului prevăd creșterea volu
mului desfacerii mărfurilor prin 
comerțul socialist, în perioada 
1966—1970, cu circa 50—55 la sută. 
Pentru aceasta se prevede ca va
loarea produselor ce vor fi livrate 
comerțului socialist să ajungă în 
anul 1970 la circa 110 miliarde lei.

în asigurarea fondului de măr
furi destinat aprovizionării popu
lației au o pondere însemnată li
vrările Ministerului Industriei Ali
mentare și cele ale industriei ușoa
re, care reprezintă circa 40 la sută 
și, respectiv, circa 23 la sută din 
totalul livrărilor către comerț. Este 
o sarcină de cinste și totodată de 
mare răspundere pentru lucrătorii 
din aceste ramuri industriale să 
asigure livrarea integrală și în cele 
mai bune condiții de calitate a a- 
cestor mărfuri. Sarcini importante 
revin, de asemenea, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Economiei Forestiere, 
Ministerului Industriei Chimice și 
altor ministere și organizații eco
nomice centrale.

O contribuție sporită la creșterea 
volumului și la lărgirea varietății 
de produse pe piață vor trebui să 
aducă unitățile industriei locale și 
ale cooperației meșteșugărești, 
care, prin producția de serie mică 
a unor mărfuri cerute de popu
lație, vor completa gama de sorti
mente fabricate de industria repu
blicană. Realizarea acestui impor
tant volum de mărfuri cere o con
lucrare strînsă între Ministerul 
Comerțului Interior, Centrocoop și 
ministerele producătoare, între în
treprinderile comerciale și cele 
producătoare de bunuri de consum, 
asigurîndu-se o cît mai bună fo
losire a resurselor sporite de 
mărfuri pe care economia noastră 
le pune la dispoziția populației.

Un rol de seamă în buna conlu
crare dintre industrie și comerț îl 
are sistemul de contractare a fon
dului de mărfuri. în acest dome
niu avem o experiență pozitivă, 
pe care va trebui s-o folosim și 
mai intens pentru perfecționarea 
în continuare a sistemului de con
tractare, pentru mărirea eficaci
tății lui. Merită a fi studiată cu 
toată atenția propunerea, făcută, în 
consfătuire, de a se generaliza 
practica încheierii contractelor 
înainte de definitivarea planurilor 
de producție și desfacere a mărfu
rilor. Aplicarea ei va mări aportul 
contractelor atît in orientarea pro

ducției șl determinarea structurii 
fondului de mărfuri, cît și în per
fecționarea planificării producției 
și circulației bunurilor de consum.

Pentru ca sistemul de contractare 
să dea maximum de roade și să se 
evite dificultățile în procesul de 
producție și în desfacerea mărfu
rilor este necesar să fie luate din 
timp toate măsurile, din partea in
dustriei, precum și a comerțului, 
spre a se respecta cu rigurozitate 
disciplina contractuală.

O preocupare permanentă trebuie 
să o constituie creșterea exigenței 
față de calitatea produselor desfă
cute în rețeaua comerțului socia
list. Oamenii muncii cer — și pu
terea lor de cumpărare crescută le 
permite — să-și procure bunuri nu 
numai în cantități mai mari, ci și 
de calitate superioară, mai dura
bile și mai frumoase. Satisfacerea 
acestei cerințe impune eforturi sus
ținute din partea ministerelor și 
întreprinderilor producătoare, pen
tru care trebuie să devină un 
punct de onoare de a nu da, cît și 
din partea aparatului comercial, 
care trebuie să fie ferm în a nu 
primi mărfuri de calitate necores
punzătoare. Nu trebuie așteptat ca 
deficiențele calitative să fie semna
late după ce mărfurile au ajuns în 
magazine — ceea ce necesită chel
tuieli suplimentare pentru retur
narea lor — ci este nevoie ca prin- 
tr-o conlucrare operativă pe par
cursul realizării producției, prin în
tărirea controlului tehnic de calita
te în întreprinderi și a unei bune 
organizări a recepției de către co
merț, aceste deficiențe să fie depis
tate încă înainte ca produsele să 
iasă din fabrică.

îmbunătățirea aprovizionării 
populației cere ca mărfurile să a- 
jungă cît mai repede, pe calea cea 
mai scurtă și în bune condiții, de 
la întreprinderi la magazine. în a- 
cest scop este necesar ca organele 
comerciale de stat și cooperatiste, 
în colaborare cu ministerele produ
cătoare, să extindă sistemul livră
rilor directe, care are efecte pozi
tive în reducerea nivelului cheltu
ielilor de circulație, păstrarea cali
tății și aspectului comercial al măr
furilor.

Asigurarea ritmicității în aprovi
zionarea pieței are o deosebită im
portanță pentru satisfacerea nevoi
lor populației, precum și pentru ri
dicarea rentabilității activității co
merciale. Va trebui să se îmbună
tățească, în continuare, sistemul de 
finanțare a comerțului, pentru ca 
acesta să stimuleze și mai mult 
buna aprovizionare a rețelei de 
desfacere cu amănuntul, fluxul con
tinuu și direct al mărfurilor de la 
industrie la unitățile comerciale.

îmbunătățirea întregii activități 
comerciale și a relațiilor dintre in
dustrie și comerț face necesară or
ganizarea studierii sistematice a 
cererii de consum și a deplasărilor 
ce au loc în acest domeniu, în 
funcție de creșterea veniturilor bă
nești, de sezon, de tradițiile și spe
cificul local, de preferințele varia
te ale diferitelor categorii de cetă
țeni etc. Organele Ministerului Co
merțului Interior și Centrocoop, în 
colaborare cu reprezentanții între
prinderilor producătoare, trebuie să 
întreprindă periodic sondaje largi, 
multilaterale, în masa populației, să 
promoveze în acest scop, cu mai 
multă fermitate, metodele moderne 
de cercetare științifică a pieței.

Ar fi util să se studieze elabo
rarea, în lumina prevederilor pla
nului cincinal, a balanțelor de ve
nituri și cheltuieli bănești ale 
populației din fiecare regiune, care 
să stea la baza întocmirii planuri
lor anuale de desfacere a mărfuri
lor cu amănuntul. Ministerul Co
merțului Interior și Centrocoop vor 
trebui să elaboreze criterii de re
partizare a mărfurilor către unită
țile din subordinea lor, în raport 
cu cerințele de aprovizionare spe
cifice orașelor și satelor.

Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului au stabilit sarcini im
portante cu privire la dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale a comerțului. Este necesar 
ca eforturile materiale pe care le 
face statul în acest domeniu să fie 
valorificate în modul cel mai chib
zuit, ca fiecare sumă investită să-și 
atingă scopul, determinînd noi pro
grese în activitatea comerțului. 
Fondurile de investiții vor trebui 
orientate spre acele lucrări care 
sînt hotărîtoare pentru activitatea 
comercială, acordîndu-se o atenție 
deosebită sectoarelor rămase în 
urmă, cum sînt, de pildă, magazi
nele pentru desfacerea produselor 
de masă — pe care experiența altor 
țări le-a confirmat ca foarte utile 
pentru aprovizionarea populației — 
precum și depozitele comerciale, 
care au un rol economic important 
în circuitul mărfurilor. La toate lu
crările de investiții este necesar să 
se urmărească obținerea unei efi
ciente economice maxime.

Un obiectiv important al Minis
terului Comerțului Interior, Cen
trocoop și organizațiilor de con
strucții ale sfaturilor populare tre
buie să fie scurtarea termenelor 
de dare în funcțiune și reducerea 
costurilor noilor spații comerciale. 
Ținînd seama de volumul însem
nat al lucrărilor de construcții și 
de modernizare a unităților comer
ciale, este necesar ca, în cadrul 
organizațiilor de proiectare regio
nale, să se creeze grupe speciali
zate în proiectarea și elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice 
pentru construcțiile comerciale. 
Este necesar, de asemenea, să se 
elaboreze proiecte tip pentru uni
tățile comerciale, care să asigure 
o folosire mai bună a amplasa
mentelor — prin realizarea, de la 
caz Ia caz, a unor construcții cu 
mai multe nivele — și un grad mai 
ridicat de funcționalitate noilor 
unități comerciale.

îndeplinirea sarcinilor de răs

pundere ce revin comerțului în 
anii următori cere îmbunătățirea 
continuă a organizării unităților 
comerciale, perfecționarea metode
lor și tehnicii desfacerii mărfu
rilor.

Buna organizare a muncii în 
toate verigile comerțului trebuie 
să se reflecte în scăderea continuă 
a nivelului cheltuielilor de circu
lație. Cît de important este acest 
lucru reiese din faptul că numai 
prin micșorarea cu un singur pro
cent a nivelului cheltuielilor de 
circulație, economia națională poa
te obține, la volumul actual al des
facerilor de mărfuri, acumulări 
suplimentare de circa 700 milioa
ne lei, iar în 1970 — de peste 1 
miliard lei.

_ Dezvoltarea economiei șl cultu
rii, precum și frumusețile naturale 
fac din țara noastră o zonă turis
tică de mare atracție. în ultimii 
ani s-au obținut rezultate îmbucu
rătoare în valorificarea acestui im
portant potențial al României. In
teresul crescînd al oamenilor mun
cii din țara noastră, precum șl al 
străinilor, pentru vizitarea litora
lului, a regiunilor de munte, a mo
numentelor istorice și de artă im
pune continuarea acțiunilor eco
nomice și organizatorice pentru 
dezvoltarea capacității de satisfa
cere a cerințelor, pentru lărgirea și 
perfecționarea bazei materiale a 
turismului. în acest scop, în anii 
viitori se vor construi noi unități 
de deservire, hoteluri, moteluri, 
campinguri, noi căi de acces spre 
diferite puncte turistice, se vor a- 
sigura mijloace de transport cores
punzătoare, se va îmbunătăți, din 
toate punctele de vedere, deservi
rea vizitatorilor. Pentru ca aceste 
măsuri să dea rezultate optime 
trebuie să-și unească eforturile, pe 
baza unui program coordonat, or
ganizațiile de turism specializate, 
organele comerțului, unitățile de 
transport și sfaturile populare.

Dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste, profundele 
schimbări care au loc în viața sa
telor, creșterea veniturilor țărăni
mii impun intensificarea activității 
desfășurate de Centrocoop pentru 
aprovizionarea continuă și ritmi
că a magazinelor de Ia sate, astfel 
ca populația rurală să găsească în 
permanență mărfurile de care are 
nevoie, în perioada noului plan 
cincinal, este prevăzut să fie vîn- 
dute la sate cu aproape 60 la sută 
mai multe mărfuri decît în cei 
cinci ani anteriori, ceea ce nece
sită extinderea și modernizarea 
rețelei de unități comerciale ale 
cooperației de consum.

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de confort ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate presu
pune extinderea rețelei de prestări 
de servicii și asigurarea ei cu per
sonal de specialitate corespunză
tor, în vederea satisfacerii rapide 
și ireproșabile a celor mai diverse 
cerințe. Sarcini deosebit de mari 
revin în această privință coopera
ției meșteșugărești, industriei lo
cale, cooperației de consum și or
ganizațiilor comerciale.

Cerințele sporite care se ridică 
în fața organelor comerciale și a 
unităților de desfacere impun lua
rea unor măsuri temeinice pentru 
asigurarea calificării unui număr 
mare de cadre de diferite profiluri, 
pentru perfecționarea sistemului 
de școli care pregătesc aceste ca
dre. O atenție deosebită va trebui 
să se acorde calificării și promo
vării unui număr mai mare de 
femei, care își pot valorifica în 
cele mai bune condiții aptitudinile 
și capacitatea de muncă în acest 
sector de activitate.

Perfecționarea comerțului, sti
mularea interesului pentru găsirea 
și aplicarea celor mai bune soluții 
de organizare a activității comer
ciale, pentru ridicarea gradului de 
deservire cer îmbunătățirea folo
sirii formelor de cointeresare ma
terială a lucrătorilor din comerț. 
Ministerul * Comerțului Interior, 
Centrocoop, Comitetul de Stat al 
Planificării, Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Muncă și 
Salarii trebuie să studieze șl să 
propună conducerii de partid și de 
stat măsuri care să permită o îm
binare mai strînsă a cîștigurilor 
dobîndite de lucrătorii din comerț 
cu eforturile pe care aceștia le de
pun pentru îmbunătățirea deser
virii consumatorilor.

Tovarăși,
Ridicarea nivelului activității 

comerciale din țara noastră depin
de în bună măsură de calitatea 
muncii de conducere, îndrumare și 
control desfășurate de Ministerul 
Comerțului Interior și Centrocoop. 
Atît conducerea Ministerului Co
merțului Interior, cît și Comitetul 
executiv al Centrocoop trebuie să 
stabilească măsuri organizatorice 
clare, care să imprime mai multă 
operativitate și eficiență muncii 
aparatului central de îndrumare și 
control al activității organizațiilor 
comerciale locale, de sprijinire 
concretă a acestora în rezolvarea 
corespunzătoare a variatelor pro
bleme ale aprovizionării popu
lației.

îmbunătățind și perfecționînd 
munca colectivă, colegiul Ministe
rului Comerțului Interior și Comi
tetul executiv al Centrocoop tre
buie să analizeze cu regularitate 
principalele probleme ale activită
ții comerciale, adoptînd măsurile 
necesare pentru lichidarea lipsu
rilor semnalate, urmărind cu per
severență aplicarea măsurilor și 
hotărîrilor pe care le iau.

în vederea îmbunătățirii activi
tății comerciale, Ministerul Co
merțului Interior și Centrocoop 
sînt datoare să ia măsuri eficiente 
pentru generalizarea experienței 
pozitive a unităților comerciale 
fruntașe, pentru promovarea for

melor avansate de comerț și obți
nerea celor mai bune rezultate 
economico-financiare în activita
tea fiecărei unități. în acest scop, 
ele trebuie să consulte mai siste
matic și mai frecvent decît pînă 
acum masa lucrătorilor din co
merț care, fiind în contact nemij
locit cu cumpărătorii, cunosc cel 
mai bine gusturile și preferințele, 
părerile, sugestiile acestora, pot 
aduce contribuția lor valoroasă la 
perfecționarea activității comer
țului.

Un rol important în conducerea 
și organizarea activității comer
ciale pe plan local îl au comitetele 
executive ale sfaturilor populare. 
Ele trebuie să analizeze periodic 
și cu toată răspunderea stadiul 
realizării planului de desfacere, 
dezvoltarea rețelei comerciale, 
precum și alte probleme ale co
merțului local, mobllizînd toți fac
torii interesați la rezolvarea pro
blemelor ce se ridică, la elabora
rea măsurilor practice de îmbună
tățire continuă a muncii organiza
țiilor comerciale.

O contribuție deosebit de im
portantă la ridicarea nivelului ca
lității muncii lucrătorilor din re
țeaua comercială o au sindicatele. 
Cuprinzînd practic pe aproape toți 
lucrătorii din comerț, sindicatele 
trebuie să îmbunătățească activi
tatea de educație pentru ridicarea 
nivelului de conștiință socialistă 
a membrilor lor ; să cultive cu 
perseverență atitudinea civilizată 
și disciplinată în muncă, respectul 
și solicitudinea față de interesele 
cumpărătorilor, corectitudinea în 
relațiile cu cetățenii, grija pentru 
păstrarea și apărarea avutului ob
ștesc.

Sindicatele trebuie să folosească 
mai larg dreptul ce-1 au de a or
ganiza controlul obștesc, de masă, 
asupra activității unităților co
merciale, luînd toate măsurile 
pentru ca acest control să fie cît 
mai competent și multilateral, să 
aibă o eficiență cît mai mare. Con
ducerile organizațiilor comerciale 
trebuie să acorde o atenție deose
bită sesizărilor făcute de contro
lul obștesc al sindicatelor și să ia 
măsuri corespunzătoare pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate.

în rîndurile lucrătorilor din co
merț lucrează un mare număr de 
tineri. în mijlocul acestora, orga
nizațiile U.T.C. trebuie să desfă
șoare o activitate susținută, o in
tensă muncă educativă, stimulîn- 
du-se interesul pentru formarea 
înaltelor deprinderi și aptitudini 
ce trebuie să caracterizeze pe lu
crătorul de astăzi din comerțul 
nostru socialist.

Hotărîtoare pentru îmbunătăți
rea întregii activități comerciale 
este întărirea muncii de partid în 
rîndul lucrătorilor din comerț. 
Organizațiile de partid din co
merț au datoria să folosească cu 
tot simțul răspunderii dreptul sta
tutar pe care îl au de a controla 
activitatea conducerilor adminis
trative ale organizațiilor comer
ciale, intervenind eficient pentru 
înlăturarea lipsurilor și neajunsu
rilor constatate, pentru creșterea 
răspunderii tuturor comuniștilor, 
a întregii mase a lucrătorilor în 
aplicarea politicii partidului și 
statului nostru de îmbunătățire 
continuă a aprovizionării popu
lației. Ele trebuie să intensifice 
munca politică în rîndul lucrăto
rilor din comerț, să-și sporească 
continuu experiența de organizare 
și îndrumare a eforturilor colec
tivelor de lucrători comerciali, în 
vederea ridicării acestui sector la 
nivelul actualelor cerințe ale dez
voltării economiei naționale și al 
exigentelor mereu sporite ale 
populației.

Presa centrală șl locală trebuie 
să acorde mai multă atenție pro
blemelor comerțului, să critice 
lipsurile temeinic verificate și să 
generalizeze experiența pozitivă și 
practicile înaintate, care pot servi 
la perfecționarea continuă a acti
vității comerțului de stat șl coo
peratist.

Tovarăși,
Lucrările consfătuirii au prile

juit o largă dezbatere a celor mal 
importante probleme ale comerțu
lui, un schimb de experiență pre
țios, care va contribui la îmbună
tățirea muncii în întreaga rețea 
comercială de la orașe și sate. în 
cadrul consfătuirii au fost făcute 
numeroase propuneri și observații 
critice întemeiate. Ele vor trebui 
să constituie obiectul unor analize 
atente și al unor măsuri practice 
de aplicare din partea Ministeru
lui Comerțului Interior, a Centro
coop, a sfaturilor populare, a mi
nisterelor producătoare de bunuri 
de consum, UCECOM și a celor
lalte organizații economice care 
contribuie la buna desfășurare a 
activității comerțului și a deser
virii populației.

în anii următori, în fața comer
țului nostru socialist stau sarcini 
de mare răspundere. Comitetul 
Central al partidului, guvernul 
țării, cheamă harnicul detașament 
al lucrătorilor din comerț — care 
în decursul anilor construcției so
cialiste a acumulat o experiență 
valoroasă — să depună noi efor
turi pentru ridicarea activității 
comerciale la nivelul înaltelor ce
rințe ale dezvoltării țării noastre 
pe calea desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Valorificînd învățămintele pre
țioase ale consfătuirii, muncind 
cu sîrguință și pricepere, lucrătorii 
din comerțul socialist își vor aduce 
— alături de întregul popor — 
contribuția lor de preț la mersul 
înainte al societății noastre, la 
progresul și înflorirea multilate
rală a României socialiste.

CHEMARE
către toți lucrătorii din comerțul 

de stat și cooperatist
Tovarăși,
întregul popor român își consacră 

eforturile îndeplinirii istoricelor 
liotărîri ale Congresului al IX-lea 
al partidului în vederea continuei 
înfloriri a patriei și a ridicării 
bunăstării materiale și culturale 
a celor ce muncesc.

Ca urmare a succeselor obținute 
în dezvoltarea economiei naționale, 
în anii construirii socialismului a 
crescut sistematic nivelul de trai 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Sporirea producției industria
le și agricole, mărirea venitului na
țional și, pe această bază, a veni
turilor populației se fac simțite în 
viața fiecărui cetățean. Populația 
României socialiste se hrănește și 
se îmbracă din ce în ce mai bine, 
se bucură de o viață tot mal 
prosperă.

Comerțul socialist îndeplinește 
în economia națională un rol de 
mare însemnătate ; el face legătu
ra dintre producție și consum, asi
gură schimbul de mărfuri dintre 
oraș și sat, contribuie la orientarea 
producției bunurilor de consum, 
potrivit cerințelor populației. Ți
nînd seama de aceasta, partidul și 
guvernul se îngrijesc cu cea mai 
mare atenție de dezvoltarea sub 
toate asnectele a comerțului. de 
îmbunătățirea activității organelor 
și organizațiilor comerciale.

în nerioada șesenalului. volumul 
vînzărilor de mărfuri anroane s-a 
dublat, sporind cu un ri+m mediu 
anual de peste 11 la sută. s-a ex
tins gama sortimentelor si s-a 
îmbunătățit calitatea mărfurilor. 
Aprovizionarea populației se des
fășoară în condiții mereu mai bune. 
Sporește rapid desfacerea mărfuri
lor de uz gospodăresc și de folo
sință îndelungată, ceea ce reflectă 
modificări pozitive în structura ce
rerii de consum a populației, posi
bilitățile ei de a afecta o parte tot 
mai mare din venituri pentru sa
tisfacerea nevoilor de confort și de 
cultură.

La orașe si sate se extinde si se 
modernizează continuu rețeaua de 
unități comerciale. în anii șesena- 
lnlui au fost date în funcțiune mii 
de unităti noi. care au lărgit si îm
bunătățit substanțial baza tehnico- 
materială a comerțului. Rezultate 
bune s-au obtinut pe linia ridicării 
nivelului de deservire a consuma
torilor. marea majoritate a lucrăto
rilor din comerțul socialist depu- 
nînd o muncă conștiincioasă, pă
trunsă de spirit de răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor cele 
revin.

Noul cincinal 1966—1970 deschide 
largi perspective activității comer
țului socialist de la orașe și sate. 
Continuarea neabătută a politicii 
partidului de Industrializare a tării, 
dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii, creșterea și di
versificarea producției industriale 
și agricole constituie baza trainică 
a măririi volumului de mărfuri 
destinat consumului populației. 
Pentru a putea vehicula, gospodări 
si pune la dispoziția consumatori
lor cantităti sporite de mărfuri, 
este neapărat necesară îmbunătă
țirea sub toate aspectele a muncii 
noastre.

Consfătuirea pe țară a lucrători
lor din comerțul socialist, convoca
tă de conducerea partidului și gu
vernului în zilele de 14—16 aprilie 
1966, trecînd în revistă rezultatele 
de pînă acum, a dezbătnt pe larg 
căile și mijloacele cele mai po
trivite care să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor trasate dfe partid și gu
vern comerțului socialist, Ia dez
voltarea și perfecționarea activită
ții comerciale, corespunzător nece
sităților crescînde ale populației 
patriei noastre.

Tovarăși,
Interesele economiei naționale șl 

ale oamenilor muncii cer ca toți 
lucrătorii din comerțul de stat si 
cooperatist să depună eforturi stă
ruitoare pentru a ridica la un ni
vel superior întreaga activitate co
mercială. Obligația noastră de că
petenie este de a aproviziona 
populația în mod ritmic cu mărfuri 
mai multe, în sortimente tot mai 
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variate și de calitate din ce în ce 
mai bună.

Ca rezultat al ridicării nivelului 
de trai, exigențele consumatorilor 
de la orașe și sate sporesc neîn
cetat. Pentru a răspunde acestor 
exigențe, în fiecare unitate comer
cială trebuie să existe o preocu
pare neslăbită pentru a îmbunătăți 
organizarea muncii și metodele de 
activitate, pentru a ridica nivelul 
serviciului și a manifesta maximum 
de atenție față de cumpărători. Să 
promovăm cît mai larg formele 
moderne de comerț, să perfecțio
năm multilateral munca noastră. 
Toți lucrătorii din comerț trebuie 
să se preocupe cu perseverență și 
atenție de cunoașterea cererii de 
consum, pentru ca, în funcție de 
aceasta, să pună Ia dispoziția popu
lației mărfuri potrivite gustului și 
preferințelor ei.

La fel ca în toate ramurile eco
nomiei naționale, și în comerț, pro
blema obținerii de rezultate econo
mice superioare trebuie să se gă
sească în centrul atenției. Să în
făptuim sistematic măsuri pentru 
îndeplinirea planului de desfacere 
a mărfurilor și pentru reducerea 
cheltuielilor de circulație. Să acor
dăm grija cuvenită păstrării și 
conservării mărfurilor, să dăm do
vadă de un înalt spirit gospodă
resc, să combatem cu hotărîre ri
sipa și neglijența în muncă, să 
înlăturăm pierderile și cheltuielile 
neeconomicoase.

Utilizarea chibzuită a fondului 
de investiții trebuie să se afle în 
centrul atenției noastre. Să luăm 
măsuri eficiente pentru îndeplini
rea integrală a planului de in
vestiții, executarea lucrărilor Ia 
termen și la un înalt nivel calita
tiv, pentru sporirea eficacității eco
nomice a fondurilor alocate. Să fo
losim Ia maximum, cu spirit gos
podăresc. întreaga bază tehnico- 
materială existentă în comerțul de 
stat șl cooperatist.

Tehnica nouă, practicarea unui 
comerț civilizat necesită cadre de 
toate gradele, temeinic pregătite și 
educate. Consfătuirea cheamă con
ducătorii din comerț, cadrele di
dactice din școlile comerciale să-și 
mărească eforturile pentru a forma 
lucrători cu o bună calificare. în
drăgostiți de meseria aleasă și 
pătrunși de îndatoririle ce le revin 
în deservirea corespunzătoare a 
consumatorilor. în școlile profesio
nale, medii tehnice și institute de 
învățămînt superior. Ia cursurile de 
perfecționare și de ridicare a cali
ficării, în toate unitățile comer
ciale să se desfășoare o largă mun
că educativă pentru instruirea ca
drelor. în așa fel îneît fiecare lu
crător din comerț să aibă o înaltă 
pregătire profesională și o con
știință cetățenească dezvoltată.

Consfătuirea cheamă cadrele din 
organele și organizațiile comerciale 
și din sfaturile populare, oamenii 
muncii care alcătuiesc echipele de 
control obștesc să sprijine și să 
popularizeze inițiativele valoroase, 
să controleze și să îndrume siste
matic munca tuturor unităților co
merciale Să fim promotorii noului, 
să cultivăm în rîndul lucrătorilor 
din comerț o atitudine corectă și 
pătrunsă de grijă maximă față de 
avutul obștesc, să luptăm cu toată 
tăria împotriva obiceiurilor retro
grade. să insuflăm la fiecare lucră
tor comercial conștiința răspunderii 
sale față de munca pe care o de
pune, să facem din toți lucrătorii 
vrednici slujitori ai intereselor 
populației.

Tovarăși,
în activitatea comercială un rol 

Important îl au vinzătorii din ma
gazine, lucrătorii din unitățile de 
alimentație publică și hoteliere 
care, zi de zi, vin în contact cu 
populația. De comportarea și pri
ceperea lor în muncă depind, în 
ultimă instanță, aprecierile pe 
care Ie fac cetățenii la adresa co
merțului socialist. Satisfacția da
toriei împlinite să o avem numai 
atunci cînd fiecare consumator 
este deplin mulțumit. Să creăm în 
toate unitățile comerciale o atmos
feră plăcută, care să asigure ma
gazinului un bun renume și o 
clientelă permanentă. în acest 

scop, vînzătorii să dovedească 
maximum de solicitudine și aten
ție față de cumpărători, sfătuin- 
du-i și îndrumîndu-i în alegerea 
mărfurilor. Să muncim în așa fel 
îneît populația să-și poată face 
cumpărăturile într-un timp cît mai 
scurt.

Pe an ce trece crește importanța 
alimentației publice, menită să 
contribuie la economisirea și ușu
rarea muncii casnice. Populația 
pretinde în mod îndreptățit ca în 
unitățile de alimentație publică să 
se găsească în permanență un sor
timent variat de preparate culi
nare, să existe o ambianță plăcută, 
iar deservirea să se desfășoare ra
pid, cu atenție și promptitudine. Să 
ridicăm calitatea și să lărgim sor
timentul preparatelor de bucătărie 
și cofetărie, să promovăm noutăți 
în arta culinară, să extindem for
mele de alimentație publică cel 
mai mult solicitate de consuma
tori. Să lărgim sfera serviciilor po
trivit cerințelor populației, să fa
cem din fiecare unitate un loc în 
care cetățenii să se simtă bine. 
Ospitalitatea, caracteristică po
porului nostru, să existe în toate 
unitățile de alimentație publică și 
hoteliere.

T ovarășl,
îndatorirea principală a condu

cătorilor de unități comerciale, a 
șefilor de depozite și gestionarilor, 
trebuie să fie gospodărirea cu 
grijă a bunurilor încredințate. Să 
ne preocupăm de buna organizare 
a activității în unitățile de desfa
cere, de prezentarea atrăgătoare, 
cu gust a mărfurilor. împreună cu 
toți lucrătorii comerciali, să acor
dăm o atenție sporită bunei folo
siri și îngrijiri a utilajului, a mo
bilierului comercial, să întreținem 
unitățile în cele mai perfecte con
diții de igienă. Să fim exigent! față 
de munca noastră și față de perso- 

«naiul pe care sîntem însărcinați 
să-l conducem.

O răspundere deosebită în con
tractarea mărfurilor. în îmbunătă
țirea relațiilor dintre industrie și 
comerț revine economiștilor, mer
ceologilor, recepționerilor și altor 
cadre de specialiști din comerț. El 
au datoria să se preocupe de con
tractarea unui sortiment cît mai 
variat de mărfuri și să se îngri
jească de realizarea contractelor și 
buna aprovizionare a unităților 
comerciale. Prin atribuțiile noastre 
avem un rol de cea mai mare în
semnătate în asigurarea populației 
cu mărfuri de bună calitate. Mun
cind cu exigentă și răspundere, să 
facem imposibilă pătrunderea în 
rețeaua comercială a produselor 
necorespunzătoare și să ne îngri
jim de buna păstrare a mărfurilor 
în depozite și magazine.

Participanții la consfătuire adre
sează un călduros apel muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor din 
întreprinderile producătoare de 
bunuri de consum, oamenilor mun
cii din agricultură de a-și uni 
eforturile cu lucrătorii din comerț 
în vederea asigurării bunurilor in
dustriale și agricole destinate con
sumului populației. Să ne concen
trăm întreaga noastră energie 
creatoare pentru a produce mărfu
rile solicitate de consumatori, de 
bună calitate și într-un sortiment 
bogat. Să mărim eforturile și să 
întărim colaborarea noastră pen
tru a satisface cît mai deplin in
teresele și necesitățile oamenilor 
muncii.

Consfătuirea noastră asigură 
Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, guvernul țării, 
că lucrătorii din comerțul socialist 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a îndeplini cu cinste sarcinile 
încredințate, pentru a fi la înălți
mea răspunderii pe care o au în 
organizarea și desfășurarea apro
vizionării populației, adueîndu-și 
astfel contribuția, împreună cu 
toți oamenii muncii, Ia înfăptuirea 
mărețului program de propășire a 
României Socialiste.

CONSFĂTUIREA PE ȚARA 
A LUCRATORILOR

DIN COMERȚUL SOCIALIST 
14—16 aprilie 1966
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CONSFĂTUIREA PE TARĂ A EUCRĂTORIEOR
OIN COMERȚUL SOCIALIST

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR
Luînd cuvîntul, tovarășul VA- 

SILE MALINSCHI, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, a subliniat faptul 
că între organele Băncii și unită
țile comerciale există relații de 
strînsă colaborare atît în ce pri
vește elaborarea și realizarea pla
nurilor de casă, studiul cererii, 
stabilirea balanței de venituri și 
cheltuieli bănești ale populației, 
cit și în ce privește efectuarea pe
riodică a unor analize economice 
comune în scopul îmbunătățirii ac
tivității comerciale și a celei ban
care. Este însă necesar, a arătat 
vorbitorul, ca această colaborare 
să fie amplificată și adîncită și la 
nivelul regiunilor și raioanelor. De 
asemenea, este necesar să fie îm
bunătățită metodologia de întoc
mire a balanței de venituri și 
cheltuieli ale populației.

Din volumul total al creditelor 
acordate de Banca Națională, circa 
30 la sută reveneau, la sfîrșitul a- 
nului trecut, sectorului comerțu
lui socialist. La aceeași dată, din 
volumul total al mijloacelor circu
lante existente erau acoperite 
prin credite bancare circa 64 la 
sută la unitățile comerțului de stat 
și circa 48 la sută la organizațiile 
cooperației de consum. Este nece
sar ca aCeste organizații econo
mice să folosească cu maximum de 
eficiență creditele ce le sînt puse 
la dispoziție.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
problema reducerii cheltuielilor de 
circulație, arătînd că, deși s-au ob
ținut succese în această direcție, 
mai există încă importante rezerve 
de reducere, îndeosebi prin preve
nirea unor cheltuieli neeconomi- 
coase. De asemenea, este necesar 
să se depună în continuare efor
turi pentru înlăturarea cauzelor 
care duc la crearea de stocuri de 
mărfuri lent și greu vandabile.

Folosind posibilitățile ce le au, de 
a contribui la îmbunătățirea acti
vității comerciale, organele banca
re își vor aduce o și mai mare con-' 
tributie la dezvoltarea comerțului 
socialist — a arătat în încheiere 
vorbitorul.

In cuvîntul său, MIHAIL LEVEN
TE, ministrul comerțului interior, a 
relevat unele realizări obținute de 
lucrătorii din comerț în îmbunătă
țirea aprovizionării populației cu 
bunuri de larg consum. Volumul 
mediu al desfacerilor de mărfuri 
socotit pe un locuitor a crescut cu 
circa 70 la sută. A fost îndeplinită 
integral sarcina stabilită de Con
gresul al VlII-lea al P.C.R. de re
ducere a cheltuielilor de circula
ție ; s-au extins formele moderne 
de desfacere într-un număr impor
tant de unități comerciale. în anii 
care vin va trebui dusă o activi
tate neobosită în vederea folosirii 
chibzuite, plină de grijă, a fondu
rilor de investiții pentru a reduce 
cheltuielile pe fiecare metru pă
trat de suprafață construită sau 
reamenajată.

Cu toate acestea, a arătat vor
bitorul, nu s-au realizat în între
gime o parte din obiectivele pro
puse : oferirea unui sortiment de 
mărfuri cît mal variat, înnoit, de 
calitate: asigurarea continuității în 
aprovizionare ; ridicarea nivelului 
comportării lucrătorilor din co
merț față de cumpărător și altele, 
în această perioadă, planul de in
vestiții nu a fost îndeplinit, dato
rită lipsurilor existente în activi
tatea ministerului, care nu a reu
șit să îndrume în suficientă măsu
ră lucrările de întocmire a pro
iectelor și de execuție a construc
țiilor. Costul construcțiilor este 
încă ridicat. Nu întotdeauna s-au 
ales amplasamentele cele mai ief
tine și raționale, soluțiile construc
tive cele mai economice.

în cincinalul care a început sînt 
alocate fonduri importante pentru 
dezvoltarea și modernizarea rețe
lei comerciale, construcția de noi 
magazine și unități de alimentație 
publică. Realizarea acestui volum 
de lucrări cere lichidarea lipsuri
lor din activitatea de coordonare 
a ministerului și, totodată, îmbună
tățirea activității unităților de 
construcții și de proiectare, a sfa
turilor populare, precum și o co
laborare mai eficientă între aces
tea și organele comerciale.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat necesitatea îmbunătățirii ac
tivității comerciale, a realizării du
blului său obiectiv : practicarea 
unui comerț modern, care să răs
pundă cerințelor populației și să 
fie, totodată, eficient din punct de 
vedere economic. Va trebui să fie 
perfecționat sistemul de vehicula
re a mărfurilor prin creșterea li
vrărilor directe de la producător la 
unitățile de desfacere cu amănun
tul, să fie reduse transporturile 
lungi și încrucișate și, în final, 
cheltuielile de circulație.

Asigurarea continuității în apro
vizionarea magazinelor presupune 
îmbunătățirea permanentă a co
laborării dintre întreprinderile co
merciale și cele producătoare. Ca
pitolele de plan trebuie mai bine 
corelate, eșalonările trimestriale să 
corespundă posibilităților produc
ției și cererii populației, iar disci
plina contractuală să fie respecta
tă cu strictețe atît de întreprinde
rile comerciale, cît și de furnizori. 
Comerțul poate și trebuie să aducă 
o contribuție mai mare la ridica
rea calității produselor, folosind cu 
mai multă pricepere pîrghiile eco
nomice ce-i stau la îndemînă. ac
ționând mai eficient la stabilirea 
standardelor, la omologare și re
cepție. în același timp, trebuie să 
se acorde o mai mare atenție con

servării mărfurilor în perioada 
transportului și înmagazinării.

Aportul comerțului poate fi mai 
mare și în domeniul prestărilor de 
servicii. Este necesar să fie dezvol
tate producția proprie a comerțului 
în alimentația publică, desfacerea 
produselor „Gospodina", transpor
tul unor mărfuri la domiciliul 
cumpărătorilor pe bază de abona
mente, activitatea atelierelor de 
retuș la confecții, lărgirea gamei de 
servicii în hoteluri etc.

Referindu-se la rolul important 
pe care îl are lucrătorul din co
merț, vorbitorul a subliniat nece
sitatea unei mai strînse cointere
sări a acestuia în raport cu reali
zările întreprinderii, a perfecționă
rii formelor de educare și pregă
tire a cadrelor pentru ca acestea să 
știe să îmbine buna gospodărire a 
fondului de marfă cu solicitudinea 
fată de cumpărători.

BUCUR ȘCHIOPU, ministrul in
dustriei alimentare, a arătat că a- 
cest sector contribuie la aprovizio
narea populației cu 40 la sută din 
valoarea mărfurilor ce se desfac 
prin comerțul socialist. El a trecut 
apoi în revistă realizările impor
tante înregistrate în ultimii ani în 
dezvoltarea tehnico-materială a 
industriei alimentare și perspecti
vele pentru viitorii cinci ani. Pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor în industria alimentară au 
fost luate o serie de măsuri pri
vind folosirea utilajelor moderne 
de care dispune industria alimen
tară, introducerea unor procedee 
înaintate ca : sterilizarea conserve
lor pe linie de flux continuu, îm- 
butelierea vinului în mediu steril, 
rafinarea uleiului în instalații cu 
reglaj și control automat în toate 
fazele de fabricație, extinderea 
procesului conservării prin frig a 
unor produse de carne, fructe și 
legume etc.

în ciuda măsurilor luate, mai 
sînt cazuri cînd se livrează mărfuri 
de calitate necorespunzătoare, 
obligînd în mod justificat comerțul 
să le refuze. Aceasta arată că n-au 
fost folosite mijloacele cele mai 
eficiente pentru a înlătura atitu
dinile de neglijență care se mai 
manifestă la unele cadre tehnice 
și de conducere din întreprinderi 
și chiar din minister, că nu se fo
losesc deplin utilajele de care dis
pune industria alimentară pentru 
a produce și livra numai produse 
de bună calitate.

Referindu-se la relațiile dintre 
comerț și industrie, vorbitorul a 
arătat, printre altele, că este nece
sar ca organizațiile comerciale, 
folosind fondurile de care dispun, 
să-și mărească spațiile de depozi
tare și păstrare în condiții bune a 
mărfurilor alimentare, astfel încit 
să fie înlăturate situații cînd măr
furi de bună calitate, livrate dar 
nepăstrate corespunzător, se de
gradează, devenind improprii pen
tru consum.

în ceea ce privește planificarea 
fondului de marfă sînt încă destul 
de numeroase cazurile cînd nece
sarul real de consum al populației 
nu-și găsește reflectarea corespun
zătoare în cererile de livrări adre
sate industriei. Uneori, organiza
țiile comerciale renunță la mărfuri 
contractate, ceea ce duce la crea
rea unor stocuri supranormative 
de mărfuri și ambalaje, pricinuiesc 
pagube întreprinderilor. Vorbitorul 
a relevat că și industria, împreună 
cu comerțul, trebuie să concure la 
cunoașterea cererii populației prin 
metode și forme corespunzătoare, 
specifice. în încheiere, a spus el, 
industria și comerțul trebuie să-și 
sporească eforturile comune în ve
derea ridicării calității produselor, 
îmbogățirii sortimentelor, satisfa
cerii cerințelor crescînde ale popu
lației cu bunuri alimentare.

în cuvîntul său, ALEXANDRU 
SENCOVICI, ministrul industriei 
ușoare, după ce a trecut în revistă 
realizările obținute de oamenii 
muncii din întreprinderile acestui 
sector în aprovizionarea populației 
cu produse de larg consum, a ară
tat că ridicarea nivelului de trai 
determină sporirea cererii de măr
furi de calitate superioară. Cali
tatea în industria ușoară include 
ca element important creația, care 
reprezintă îmbogățirea unei fami
lii de produse cu noi articole, sor
timente, culori, modele, desene etc. 
Dacă la o singură contractare nu 
este prezentată o colecție nouă și 
bogată, efectele negative se simt

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

(Urmare din pag. I)

Au fost decorați cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia", clasa a IlI-a, ordinul „23 
August" clasa a III-a și „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a șase tova
răși, pentru merite în opera de 
construire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la 
apariția revistei „Korunk".

Pentru merite deosebite în dez
voltarea comerțului socialist au 
fost conferite „Ordinul Muncii" 
clasa I tovarășului Ion Oltean, iar 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a to
varășilor : Nicolae Alexe, Con
stantin Filoreanu, Panfil Boldur, 
Alexandru Grosman, Petre Mitroi, 
Petre Teodorescu, Albert Villa, 
Vasile Stărică, Constantin Cazacu 
și Ion Cămul. Prin același decret, 

un an întreg. Industria ușoară tre
buie să țină permanent pasul cu 
tot ce apare nou pe plan mondial, 
în această privință, trebuie să spu
nem că includerea în fabricație a 
unor articole noi cum sînt produ
sele din P.V.C. expandat pe tri
cot și țesături, produsele din 
poliuretan, țesăturile di* fibre de 
bumbac în amestec cu terilenă, țe
săturile samforizate, s-a făcut cu 
întârziere.

Cu toate că în direcția îmbună
tățirii calității au fost obținute o 
serie de rezultate pozitive, există 
încă mărfuri respinse la recepție 
ca necorespunzătoare. Deși volu
mul acestora nu depășește 0,6 la 
sută din livrările către fondul pie
ței, totuși mărfuri în valoare de 
circa 100 milioane lei anual intră 
cu întîrziere în circuitul comercial, 
fiind necesare sortări și unele 
recondiționări. în scopul înlătură
rii acestor lipsuri, vom revizui 
unele standarde și norme interne 
care sînt depășite, iar controlul 
tehnic și recepționarea produselor 
vor fi întărite. în același timp, 
Structura sortimentului de țesă
turi, tricotaje și încălțăminte va 
trebui să reflecte mai bine cere
rile populației.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că fondul de mărfuri oferit și 
contractat pe anul 1966 prezintă 
îmbunătățiri substanțiale față de 
anul 1965. S-au prevăzut măsuri 
pentru diversificarea producției, 
pentru creșterea mai accentuată a 
livrării sortimentelor cu prețuri 
mai ieftine, ca rezultat, între al
tele, al dotării industriei ușoare cu 
utilaje moderne.

Referindu-se la activitatea co
merțului, vorbitorul a arătat că 
nici actuala rețea de desfacere și 
nici condițiile în care se desfac 
unele produse nu sînt încă satis
făcătoare. De exemplu, în ultimii 
6 ani producția de confecții a cres
cut de trei ori, iar rețeaua maga
zinelor de desfacere a confecțiilor 
a crescut numai cu 40 la sută. 
Considerăm importante — a spus 
vorbitorul — propunerile făcute în 
consfătuire în legătură cu îmbu
nătățirea prezentării produselor, 
dotarea comerțului cu mijloace de 
transport și spații de depozitare 
corespunzătoare, cu ridicarea ni
velului reclamei comerciale.

în cadrul discuțiilor, numeroși 
vorbitori s-au referit Ia căile și 
metodele folosite în comerțul so
cialist pentru continua îmbunătă
țire a deservirii oamenilor muncii. 
SABIN BOTICIU, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Hunedoara. PAUL 
COLORIAN, directorul Direcției 
comerciale regionale-Argeș, și alții 
au vorbit despre preocuparea ce 
există pentru o prezentare cît mai 
frumoasă a produselor și pentru in
troducerea metodelor rapide de ser
vire, arătînd totodată că în această 
privință trebuie să fie întreprinse 
noi acțiuni eficiente pentru a se 
satisface în măsură și mai mare 
cerințele cumpărătorilor. Referin
du-se la problemele alimentației 
publice, ȘERBAN ANDREESCU. 
directorul T.A.P.L. „Carpați" din 
Brașov, și alții au subliniat impor
tanța selecționării, pregătirii și spe
cializării lucrătorilor, precum și a 
educării lor în spiritul unei atitu
dini pline de solicitudine față de 
consumatori. Este, de asemenea, ne
cesar, au spus ei, ca unitățile de 
alimentație publică să acorde o a- 
tenție deosebită preparatelor tradi
ționale, celor specific locale etc.

EMERIC KINDLING, director 
I.C.R.T.I. Timișoara. MARIA CHI- 
ROLTEAN. gestionară a magazinu
lui alimentar cu autoservire al coo
perativei de consum din Gherla, 
FRANCISC SZtlCS, vicepreședinte 
al U.R.C.C. Mureș-Autonomă Ma
ghiară, LUDOVIC HAJAS, director 
al I.C.I.-Arad, ANTON VANEA, șef 
de unitate la O.C.L. Mobila-Bucu- 
rești, MARIA BENU, șef de maga
zin la O.C.L. Alimentara-Brăila, 
s-au referit la relațiile dintre in
dustrie și comerț, la calitatea pro
duselor. Ei au criticat faptul că 
unele întreprinderi livrează u- 
neori produse de calitate necores
punzătoare și în același timp orga
nizații și unități comerciale care 
dovedesc o slabă exigență accep- 
tînd asemenea produse. Ei au făcut 
totodată propuneri privind asigu
rarea unei aprovizionări continue 
și operative a magazinelor de la 
orașe și sate.

307 tovarăși au fost decorați cu 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
10 — cu ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IV-a, 
13 — cu „Ordinul Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa a V-a, 
și 358 cu „Medalia Muncii".

După înmînarea distincțiilor, to
varășul Chivu Stoica, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii So
cialiste România, a felicitat căldu
ros pe cei decorați și le-a urat noi 
succese în activitatea lor viitoare.

Au mulțumit tovarășii Ion Ol
tean, adjunct al ministrului co
merțului interior, și Spiridon Io- 
nescu, directorul Direcției regio
nale a economiei forestiere Su
ceava.

(Agerpres)

giilor. Ele sînt

Schimbul
de opinii

O puternică efervescență creatoare 
conferă astăzi nota distinctă tuturor 
domeniilor culturii socialiste a Româ
niei. în literatură și arta plastică, în 
arhitectură și teatru, în muzică se face 
viu simțită preocuparea angajantă de 
a găsi soluțiile, mijloacele, formele 
cele mai potrivite pentru a exprima 
cuprinzător și semnificativ fenomenul 
vieții spirituale a poporului român, 
uriașele energii investite de el în o- 
pera de construcție a socialismului.

în fiecare zi, librăriile sînt cercetate 
de un numeros public, bibliotecile, 
teatrele, sălile de concert, expozițiile 
cunosc o afluență impresionantă. Au 
apărut și continuă să apară, în cen
trele importante ale țării, reviste de 
cultură care se străduiesc să se facă 
ecoul nemijlocit al unor vii confrun
tări artistice și de idei, stimulînd 
sporirea informației, lărgirea orizon
tului de cunoaștere și înțelegere, 
creșterea exigențelor, ridicarea șta
chetei criteriilor de apreciere.

Viața noastră artistică și literară 
bogată, complexă, puternic ancorată 
în contemporaneitate presupune, și 
acest fenomen se petrece din ce în 
ce mai elocvent, o amplă desfășurare 
a schimbului de opinii.

Premiere 
cinematografice

• HAIDUCII — O nouă producție 
a studioului „București" (cinema
scop). Scenariul — Eugen Barbu, 
Nicolae Mihail, Mihai Opriș. Re
gia — Dinu Cocea. Interprați : Ion 
Besoiu, Marga Barbu, Amza Pelea, 
Elisabeta Jar, Toma Caragiu, Fory 
Eterle, Alexandru Giugaru, Ion Fin- 
teșteanu, Florin Scărlătescu, Mir
cea Sîntimbreanu și alții. Film de 
aventuri, cu implicații sociale, a 
cărui acțiune se petrece în secolul 
al XVIII-lea, în plină epocă fana
riotă. Va rula la cinematograful 
„Patria".

• TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN — producție sovietică. Sce
nariul șl regia : Leonid Kristi. Film 
documentar închinat lui Lenin. Cu
prinde trei părți : „Primăvara spe
ranței" (pregătirea revoluției), „Pri
măvara ofensivei' (aprilie 1917) și 
„Primăvara victoriei' (aprilie 1918). 
Este programat la cinematograful 
„Lumina". în completare va rula 
documentarul de scurt metraj „Le- 
nin la Samara".

• „NU PLÎNGE, PETER I" — pro
ducție a studiourilor iugoslave, 
premiată pentru scenariu, regie și 
muzică la Festivalul de la Pola — 
1964. Scenariul : Ivan Ribici. Regia: 
France Stiglici. Filmul evocă acțiu
nile unor patrioți curajoși în anii 
rezistenței antifasciste. Este pro
gramat la cinematograful „Repu
blica".

• VISCOLUL — ecranizare, în 
culori, după o nuvelă de Pușkin — 
realizată în studiourile sovietice. 
Regia : Vladimir Basov. Va rula la 
cinematograful „Luceafărul*.

Concertele 
saptammn

SALA ATENEULUI: Luni, 18 a- 
prilie, ora 20,00 — corul Filarmo
nicii de stat „George Enescu" și 
o formație instrumentală prezintă 
un concert de madrigale de Clau
dio Monteverdi, Paul Constanti- 
nescu, Doru Popovici, Tiberiu Olah. 
Dirijori : D. D. Botez și Vasile Pîn- 
tea. Soliști : Constanța Stănescu, 
Eugen Savopol, Nicolae Păunescu.

Concertele de sîmbătă, 23 apri
lie, ora 20,00 și duminică 24, ora 
11,00 ale orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes
cu" vor fi dirijate de David Ois- 
trah. în program : Simfonia a Il-a 
In si bemol major de Schubert ;

Confruntarea părerilor, controverse
le literare și artistice au și trebuie să 
aibă un larg răsunet în rîndul celor 
inferesafi de cultură, prin capacitatea 
lor stimulativă, prin spiritul lor con
structiv, prin probitatea și prin fran- 
chefea lor. Ele sînt menite să con
ducă ia o cît mai justă și mai nuan
țată analiză a fenomenului literar- 
artistic, a tendințelor lui pozitive pe 
care trebuie să le sprijine și să le 
orienteze, la depistarea și înlăturarea 
argumentată a experiențelor sterile și 
păgubitoare pentru cheltuirea ener- 

datoare să releve și 
să impună atenției 
publice succesele 
concludente pentru 
progresul culturii 
noastre, contribu
țiile înnoitoare, 
deschizătoare de 
noi drumuri fertile.

Pentru aceasta se 
cer un înalt simț de 
răspundere și anga
jare patriotică și 
civică, un acut sen
timent de demnita
te și conștiință, o 
deplină obiectivita

te și o mare dragoste de adevăr, o 
pasiune incandescentă în numele 
propășirii culturii.

Dar, uneori, sînfem siliți să medi
tăm, cu un sincer «•egret pentru cei 
în cauză, și la unele manifestări ne
gative, rău pilduitoare, care, firește, 
nu izbutesc și nu vor izbuti niciodată 
să dea tonul în cadrul acestui larg 
front al dezbaterilor și confruntărilor. 
Ele ne întristează însă și ne obligă 
să le repudiem. Nu întotdeauna 
schimbul de opinii este înțeles în 
esența lui constructivă, stimulatorie, 
și cîfe o dată asistăm la răbufniri 
ciudate ale subiectivismului abil mas
cat sau direct agresiv, la respingerea 
în bloc și neargumentată a părerilor 
opuse, în sfîrșit la dulcea ignorare 
a confratelui care e de altă părere.

Citim, uneori, în reviste literare, 
cronici și articole în care cîțiva au
tori se citează între ei și numai în
tre ei, cu o osîrdie atît de bătătoare 
la ochi, încît fără să vrei ajungi să 
te întrebi dacă nu cumva sînt con
vinși că ei sînt singurii slujitori ai 
arfei și literaturii.

Lungi tăceri semnificative încon
joară, cîteodafă, apariția unei cărți, 
în timp ce alteia i se acordă un in
teres atît de susținut încît numărul

Concertul pentru vioară și orches
tră nr. 1 în sol minor, op. 26 de 
Bruch. Solist Ion Voicu ; Simfonia 
a Il-a in re major, op. 73 de 
Brahms.

Duminică, 24 aprilie, ora 20,00 —■ 
concert de muzică populară româ
nească susținut de orchestra „Bar- 
bu Lăutaru" a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Vor cînta Ange
la Moldovan, Ștefania Rareș, Ana 
Ispas, Vlad Dionisie, Ion Cristorea- 
nu. Dirijor : Florian Economu.

SALA MICA A PALATULUI: Marți, 
19 aprilie, ora 20,00 — cvintetul de 
suflători „București" prezintă un 
concert de muzică de cameră. Pro
gramul cuprinde lucrări de Haydn, 
Kapp și Riegger. în continuare so
prana Iolanda Mărculescu, acom
paniată la pian de Radu Negreanu, 
va susține un recital de lieduri. în 
program : Ciclul de lieduri „La 
bonne chanson" de Faurâ.

Miercuri, 20 aprilie, ora 20,00 — 
recital de vioară dat de Anton A- 
drian Sarvaș. Programul cuprinde 
lucrări de Leclair, Beethoven, Mo
zart, Berger, Franck.

Vineri, 22 aprilie, ora 20,00 — re
cital de pian Maria Cristian. în 
program lucrări de Beethoven, 
Schumann, Scriabin, Ravel. 

O 8,30 — Cum va fi vremea ? • 8,32 — Rețeta gospodinei • 8,50 — Curs 
de croitorie • 9,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : telejurnalul 
pionierilor ; jucării pentru copii — spectacol pe versuri de Otilia Cazimir. 
Prezintă un colectiv al Teatrului de păpuși din Iași ; Memoria caselor — 
„Familia Goleștilor" (reluare) ; Poșta copiilor 0 10,30 — EMISIUNEA PEN
TRU SATE.
® 14,00 — STUDIOUL „A". Din program : 14,04 — Dicționar T V • 14,08 — 
Concursul bucătarilor • 14,13 — Intermezzo în careu © 14,18 — Corespon
dentă filmată de Rene Clement • 14,26 — Comentariul specialistului • 14,30 
— Repriza I a meciului de fotbal „Steaua — Politehnica" • 15,15 — Recital 
instrumental Nicolae Dumitrescu (trombon) • 15,30 — Repriza a Il-a a me
ciului „Steaua — Politehnica" • 16,15 — Actualitatea sportivă • 16,18 — 
Repriza I a meciului de fotbal „Rapid — C.S.M.S." • 17,03 — Două canțo
nete — o întrebare • 17,13 — O carte despre fotbal • 17,18 — Repriza a 
Il-a a meciului „Rapid —- C.S.M.S." • 18,03 — Recital Margareta Pîslaru 
® 18,18 — Hipism • 18,2.3 — De pretutindeni • 18,30 — Recital de balet 
Miriam Răducanu și Cecilia Hoppe • 18,40 — Rezultatele concursului de 
ilustrate • 18,43 — Moment poetic— Magda Isanos O 18,48 — Cronica cine
filului • 18,58 — Surpriză • 19,05 — Cîntă Ilinca Cerbacev și formația
Horia Moculescu • 19,28 — Actualitatea sportivă.
• 19,30 — Telejurnalul de seară © 19,45 — „Țara Hațegului" — film docu
mentar realizat de studioul „Alexandru Sahia* 0 20,00 — Concert Sarita 
Montiel — transmisie din Sala Palatului • 22,20 — Telejurnalul de
noapte • 22,30 — Telesport.

paginilor de critică riscă să concu
reze pe acela al operei respective.

Cititorul e văduvit astfel de posibi
litatea de a-și confrunta sau verifica 
propriile păreri cu acelea ale criticii 
în privința unor cărți pe care le-a ci
tit și asupra cărora specialiștii nu 
s-au oprit decît vag, iar uneori de
loc. Analiza critică a fenomenului li
terar presupune obiectivitale, o con
știință a răspunderii față de îndruma
rea lecturii maselor largi, avide de 
cultură. Nu trebuie uitat, în același 
timp, un alt aspect, cu deosebire im
portant, al actului de critică literară 
și anume obligația de a privi o operă 
în ansamblul fenomenului literar res
pectiv. Nu de puține ori am citit cro
nici și articole în care aprecieri și 
elogii au fost dezmințite de drumul 
scurt străbătut de existența unei cărți. 
Dacă Ibrăileanu sau Călinescu s-au 
impus atenției cititorilor, respectului, 
încrederii lor, aceasta s-a datorat și 
faptului că actul lor critic a fost de 
cele mai multe ori confirmat, iar isto
ria noastră literară a justificat opi
niile lor pline de răspundere pentru 
evoluția scriitorilor.

Nu putem să nu regretăm, cînd ob
servăm cum, uneori, sub pretextul 
încurajării sau promovării literaturii, 
la primul volum tipărit de către un 
tînăr promițător se scriu cronici su
prasaturate de elogii și de referințe 
la marii scriitori ai lumii, se organi
zează mese rotunde la care sîni in
vitați, de obicei, numai cei care sînt 
de aceeași părere, se lansează pro
nosticuri. Asemenea situație nu 
numai că riscă să deruteze citi
torul, dar poate păgubi evoluția tînă- 
rului scriitor, îmbătîndu-1 de la primele 
sale versuri sau pagini de proză cu 
sentimentul maturității depline, pe 
cînd el mai are mult de învățat și 
muncit pentru a-și desăvîrși promisiu
nile. Cum s-a dovedit, nu o dată, de-a 
lungul timpului, nu în felul acesta ne 
putem demonstra dragostea sinceră, 
devotată, pentru un virtual talent.

Vezi pe un tînăr rezemat pe coper
ta primului volumaș și nimicind sub 
focul tiradelor pe cei ce nu se pot 
„ridica" pînă la a înțelege careul de 
cuvinte încrucișate elaborat de el. El 
polemizează cu oricine, cu o înflăcă
rare pe care ai dori-o, sincer, mai fe
ricit și mai onorabil cheltuită. Negînd 
cu îndărătnicie aproape tot ce s-a 
creat înaintea lui, el îți explică foarte 
senin că o operă nouă nu se poate 
impune decît prin „delimitarea" față 
de înaintași. Astfel de „idei” sînt pă
gubitoare în primul rînd pentru cel ce 
le emite și care ar fi mult mai cîștigaf 
dacă, înainte de a încerca să se „de
limiteze” cu atîfa vehemență juvenilă, 
s-ar strădui să învețe cu asiduitate din 
lecția oferită de înaintași, din expe
riența operei lor, și mai ales să în
vețe respectul pentru noblețea mese
riei pe care și-a ales-o.

Asemenea fenomene, cum sînt cele 
amintite, afectează cîteodată acel 
climat favorabil creației și dezbateri
lor fructuoase de care vorbeam, 
creînd o impresie nefavorabilă celor 
care se fac ecoul lor.

Sînfem continuatorii unei frumoase 
tradiții de presă literară, în care s-au 
afirmat valorile pilduitoare ale unor 
prietenii literare și artistice impresio
nante, ale unor dezbateri și confrun
tări de opinii întemeiate pe stima și 
respectul reciproc, în numele propă
șirii spirituale. Datoria noastră este să 
ducem mal departe aceste tradiții, fă- 
cînd din schimburile de opinii, din 
confruntările și dezbaterile noastre un 
forum al culturii socialiste.

Dinu SARARU
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Expoziții
• Pictori francezi contemporani 

— sala Dalles — deschisă zilnic 
între orele 11—19, luni închis.

• Florica Cordescu — grafică. 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România. Deschisă zilnic 
între orele 11—19, luni închis.

• Ion Lucian Murnu — sculptură,
pictură, grafică. Galeriile de artă 
din bd. N. Bălcescu 23 A. Deschisă 
zilnic, orele 8,30—13,00; 17,00—
20,00 ; (luni toată ziua și Joi după- 
amiază închis

• Victoria Radu — pictură. Ga
leriile de artă din Calea Victoriei 
132. Deschisa zilnic 10,00—13,00 ; 
17,00—20,00; luni toată ziua și joi 
după-amiază închis.

• Tia Peltz — grafică. Sala din 
str. Brezoianu nr. 23—25. Deschisă 
zilnic între orele 10—19.

• Ion Minoiu — ceramică. Gale
riile de artă din bd. Magheru 20. 
Deschisă zilnic între orele 8,30— 
12 și 16,45—20, luni toată ziua și 
joi după-amiază închis.

• La 20 aprilie se va deschide 
la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România o expoziție de 
tapiserii flamande din secolele 
XVI, XVII și XVIII.
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0 ® Sala Palatului : Concert SĂRITĂ

MONTIEL — 19,45.

19 Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala mare a Palatului — orele 11): 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor : Mir- 
Icea Basarab. Solist : David Oistrah, 
(la Sala mică a Palatului — orele 201: 
MUZICĂ DE CAMERĂ, (la Ateneu —

S orele 20) : CONCERT BARBU LĂU
TARU.

• Teatrul de Operă și Balet : PRICU- 
LICIUL ; NASTASIA — 11, TOSCA 

I— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : MAM- 
ZE’.LE NITOUCHE — 10,30, SUFLET 

IDE ARTIST — 19,30.
» Teatrul Național „I. L. Caragiale": 
CUZA VODĂ — 10, VEDERE DE PE 

IPOD — 15,30, DOAMNA LUI IERE- 
MIA — 20, (sala Studio) : MOARTEA 
UNUI ARTIST — 10, PATIMA ROȘIE 
— 15,30, TEZAURUL LUI JUSTINIAN— 19,30.
® Teatrul de Comedie : RINOCERII
— 10,30, TROILUS ȘI CRESIDA —
15,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măqureanu nr. 1): 
JURNALUL UNUI NEBUN — 10; 20, 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
15. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SF1NTUL MITICĂ BLAJINU — 10; 20, 
DRAGĂ MINCINOSULE — 15.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma-
gheru) : SCAUNELE — 10,30. AU
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE —
16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT OME
NIA — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : RĂ
DĂCINI — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 
10. AMOOOR —16, SIMPLE COINCI
DENȚE — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘE-
LIJL NEASCULTĂTOR — 10, FILE DE 
TEATRU — 15,30, 104 PAGINI DE
DRAGOSTE — 19,30.
® Teatru! evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GULTVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 11, MÎNA CU CINCI 
DEGETE — 17,30, (sala din str. Aca
demiei): TIGRIȘORUL PETRE — 9; 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 11, REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria): OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 17; 20.
© Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 16; 19,30.

• 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. 
0 NU PLÎNGE, PETER I — cinema
scop : Republica (completare Cartiere 
noi în București) — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,30; 21.
© HAI, FRANȚA I : Grivița (comple
tare Cu acul șl ața) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: 
Luceafărul — 9; 15,45; 18,15; 20,45, 
Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completarea Cu acul șl 
ața).
0 RETROSPECTIVA CANADIANĂ 
NORMAN MC. LAREN : Cinemateca 
— 10.
0 FINALA BUCLUCAȘĂ : Capitol — 
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. 
0 DUPĂ MINE, CANALII 1 — cine
mascop: Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, Feroviar — 8,30; 11; 
li,30; 16; 18,30; 21, Volga — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 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 țară a lucrătorilor din con
strucții) — 9—14,30 în continuare ;
16,30; 18,45; 21.
0 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 CERULLII : Lumina (com
pletare Secretul trecutului) — 9,30;
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE î : Union — 10,30; 15; 17,45;
20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10—12,15 în continuare.
0 TRANZIT — cinemascop : Ciulești 
(completare Stația de prelucrare a 
balenelor) — 12; 16; 18,15; 20,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : înfrățirea 
între popoare (completarea Adam șl 
Eva în Flat lux) — 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,30.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTUI.UI — ci
nemascop : Excelsior — 9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Miorița — 9,45;
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele 
completarea Un bloc neobișnuit).
« A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop: Buzești (completare Rășinari) — 
12,15; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sărji 
(completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 
11: 15; 17,30; 20.
0 PROCESUL ALB — cinemascop : 
Bucegi — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Moșilor — 15,15; 18; 20,45.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Glo
ria (completare Știință și tehnică nr- 
5/1965) — 12,30; 15,30; 18; 20,30, Lira 
(completare Energia) — 15,30; 18;
20,30.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : 
Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30, Clubul 
Uzinelor Republica -- 15; 17,15; 19,30 
(la ambele completarea Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiu
nea Banat).
0 DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16; 
18,15; 20,30.
• BEATA : Vitan (completare Pîrvu
Mutu-Zugravul) — 16; 18,15; 20.30.
• PINGUINUL : Munca (completare 
Lucrările primei consfătuiri 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. 
0 FTFI ÎNARIPATUL : Arta (comnle- 
tare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Floreasca (com
pletare Pasiuni) - 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
® ANI CLOCOTITORI : Viitorul
(completare Politețe) — 15,30; 18;
20,30
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Rahp- 
va (completare Tîrguri și iarmaroace)
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Progresul
— 15; 17; 19; 21.
0 FATA DIN JUNGLĂ : Ferentari — 
12; 16; 18,15; 20,30.
© VANINA VANINI : Cotroceni — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
® WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : Pacea — 12,45; 16; 19.15. 
© TOM JONES : Cosmos - 15;
17,30; 20.
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Plecarea la Moscova 
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia în C.A.E.R., a plecat sîm- 
bătă seara spre Moscova pentru a 
participa la cea de-a 22-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Maxim Berghianu, pre

ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Cioară, mi-» 
nistrul comerțului exterior, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, funcționari superiori din 
M.A.E.

A fost de față I. A. Iliuhin, mi
nistru consilier al Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
VIZITELE MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE 

AL DANEMARCEI

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Per Haekkerup, și per
soanele care-1 însoțesc au făcut 
simbătă o vizită pe litoral.

La sosire, pe aeroportul Con
stanța, oaspeții au fost salutați de 
Petre Nicolae, președintele sfatu
lui popular al orașului, și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat. în cursul dimineții au fost vi
zitate stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud și Mangalia, pre
cum și Muzeul arheologic al re
giuni; Dobrogea. La amiază, pre
ședintele Sfatului popular al orașu
lui Constanța a oferit un dejun.

în timpul călătoriei, oaspeții da
nezi au fost însoțiți de ambasado
rul Vasile Pungan, director în 
M.A.E., Petru Mânu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ

nia în Danemarca, precum și de 
Joachim Henrik-Georg baron Zyt- 
phen Adeler, ambasadorul Dane
marcei la București.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală, unde au asistat la un 
spectacol la Teatrul de Operă și 
Balet.

★

în cadrul unei festivități care a 
avut loc sîțnbătă dimineața la rec
toratul Universității din București, 
Dhimiter Stamo, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Alba
nia, a oferit universității bucureș- 
tene o colecție de cărți din partea 
Universității de Stat din Tirana. 
Colecția cuprinde volume din dife
rite domenii ale științei și artei 
albaneze.

Rectorul Universității din Bucu
rești, acad. Gh. Mihoc, a mulțumit 
călduros pentru această donație.

(Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICA-> ->

Timp de două zile, respectiv vi
neri și sîmbătă, la Țicleni s-au 
desfășurat lucrările primei sesi
uni științifice în domeniul fora
jului de mare adîncime. La lu
crări au participat reprezentanți 
ai tuturor întreprinderilor de fo
raj și extracție din țară. Comuni

cările prezentate s-au ocupat de 
problemele ce le ridică forajul de 
mare adîncime în țara noastră. 
Procedeele de foraj folosite de 
sondorii din regiunea Oltenia au 
constituit subiectul discuțiilor pur
tate de numeroși participanți la 
sesiune. (Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a devenit 

instabilă și s-a răcit in Transilvania 
și Moldova, unde cerul a fost mai 
mult noros și au căzut ploi locale și 
sub formă de averse însoțite izolat 
de descărcări electrice. In regiunile 
din sudul țării, vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat potrivit cu in
tensificări locale, predominind din 
vest. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 7 grade la Joseni și 24 
grade la Băilești. în București : Vre
mea a fost frumoasă, călduroasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit 
cu intensificări pînă la tare din vest.

Temperatura maximă a fost de 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 aprilie. în țară : Vreme în 
general Instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi mai ales sub 
formă de averse. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar' maxi
mele între 13 și 23 grade. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ușor va
riabilă.

Azi in Capitală
RUGBI: Progresul — Con

structorul, Grivița Roșie — Di
namo (pe terenul Progresul, de 
la ora 10,30).

BASCHET : Politehnica Bucu
rești — Aurul Brad, Olimpia 
M. I. București — Academia 
Militară, I.C.F. — C.S.M.S. Iași 
(masculin) — în sala Floreas- 
ca, de la ora 8,30.

FOTBAL : Steaua — Politeh
nica Timișoara, Rapid — 
C.S.M.S. Iași (pe stadionul „23 
August", începînd de la ora 
14,30).

HANDBAL: Rapid — C.S.M. 
Reșița (masculin), Rapid — 
Universitatea Timișoara (femi
nin) — pe terenul Giulești, de 
la ora 9,15 ; Dinamo București 
— Politehnica Timișoara (mas
culin) — teren Dinamo, ora 12, 
Progresul — Voința Sighișoara 
(feminin). Steaua — Dinamo 
Bacău (masculin) — pe tere
nul Progresul, de Ia ora 15,45.

VOLEI: C.P. București — Ști
ința Craiova, Rapid — Univer
sitatea Cluj (feminin) — în 
sala Giulești, de la ora 8,30 ; 
Progresul — I.C.F., Metalul — 
Dinamo (feminin), Dinamo — 
Farul Constanța (masculin) —• 
în sala Dinamo, începînd de 
la ora 8,30.

TENIS

Lucrările unor comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale
In zilele de 14 și 15 aprilie a.c. 

au avut loc ședințe de lucru ale 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, care au 
studiat și avizat proiectele de de
crete normative primite în acest 
scop de la Consiliul de Stat.

Comisia economico-financiară. 
împreună cu Comisia juridică, sub 
președinția tov. prof. Manea Mă- 
nescu, președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, au examinat pro
iectul de decret privind organiza
rea și funcționarea Direcției ge
nerale a rezervelor de stat. Tov. 
D. Dămăceanu, director general al 
Direcției generale a rezervelor de 
stat, a prezentat o expunere asu
pra proiectului de decret și a răs
puns la întrebările deputaților.

Comisia juridică, în ședință co

mună cu Comisia administrativă, 
sub președinția tov. prof. Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei ju
ridice, a examinat proiectul de de
cret privind circulația pe drumu
rile publice, ale cărui prevederi 
au fost expuse de tov. general lo
cotenent Staicu Stelian, adjunct al 
ministrului afacerilor interne.

De asemenea, Comisia juridică a 
examinat proiectul de decret pri
vind sancționarea unor contraven
ții la regulile de călătorie cu tre
nul, prezentat de către tov. D. Si- 
mulescu, ministrul căilor ferate, 
precum și alte proiecte de decrete.

După dezbateri, proiectele de de
crete. au fost avizate favorabil.

Avizele comisiilor au fost înain
tate Consiliului de Stat.

PLENARA I

UNIUNII ■
ARHITECȚILOR !

Timp de trei zile, la Tg. Mureș s-au a 
desfășurat lucrările plenarei Uniunii “ 
Arhifecfilor din Republica Socialistă 8 
România, la care s-au discutat proble- g 
me privind dezvoltarea urbanistică și - 
arhitecturală a orașului. La lucrări au 9 
luat parte cadre din conducerea Uniu
nii Arhitecfilor și filialelor regionale, I 
reprezentanfi ai Comitetului de Stat I 
pentru Construcții, Arhitectură și Sis- fl 
tematizare, precum și alfi specialiști 9 
din tară.
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Constatările conferinței 
de la Santiago

Sub titlul „Ameri
ca Latină — amenin
țată de o creștere ga
lopantă a populației", 
Robert Guye rezumă 
în ziarul „JOURNAL 
DE GENEVE" consta
tările conferinței la- 
tino-americane întru
nită recent la San
tiago de Chile:

î n r eg iu n e a S u c e a v a
„Trepte" noi 
la Leșul Ursului

In bazinul Leșul Ursului, con
structorii șantierului Frasin al 
Trustului de construcții și montaje 
miniere au început lucrările de 
extindere a Uzinei de preparare 
a minereurilor de la Tainița, raio
nul Gura Humorului. în prezent 
se lucrează la clădirea în care 
se va monta cea de-a 4-a linie 
tehnologică de flotație a minereu
rilor, cu o capacitate de prelu
crare de 300 tone minereu în 24 
de ore. Ea va fi construită, ca și 
celelalte, în trepte, înlăturîndu-se 
astfel pomparea minereurilor de 
la o fază de lucru la alta.

Vatra Dorneî - 
bucuroasă de oaspețâ

De la începutul anului pînă în 
prezent, Stațiunea balneo-clima- 
tică Vatra Dornei a primit pentru 
odihnă și tratament peste 2 500 de 
oameni ai muncii. Acum se fac 
aici intense pregătiri pentru sezo
nul de vară. Vilele și pavilioa
nele au fost dotate cu mobilier 
nou. în sălile de tratament au fost 
instalate noi aparate, iar la iz

voarele de captare a apei carbo- 
gazoase s-au făcut lucrări de mă
rire a debitului de apă pentru 
tratamente.

Pentru turiști se construiește, pe 
dealul Runc, într-un pitoresc ca
dru natural, un camping care va 
putea găzdui peste 200 de per
soane.

Cu undița 
în apele de munte

Pentru a păstra bogăția faunei 
apelor de munte în mai multe 
locuri din țară, printre care la 
Valea Putnei, raionul Cîmpulung 
Moldovenesc, au fost amenajate 
păstrăvării unde se produce pu
ietul de păstrăv. In incubatoa
rele păstrăvăriei se află, în pre
zent, circa 500 000 icre de păstrăv 
indigen, recoltate din toamna tre
cută. Pe măsură ce icrele ecluzio- 
nează, puietul este deversat în 
locuri special amenajate pe firul 
pîraielor de munte. Pentru prima 
dată, în acest an, se folosesc la 
deversarea puietului de păstrăv 
incubatoare portative din mate
rial plastic.

Păstrăvării de la Valea Putnei 
contribuie, prin repopularea ape
lor de munte ou diferite specii de 
pești, la dezvoltarea pescuitului 
sportiv, practicat de un număr tot

mai mare de oameni ai muncii. 
Nu peste multă vreme, aceștia vor 
avea prilejul să pescuiască nu 
numai eleni, mrene, păstrăvi și 
lipani, ci și lostrițe, trofeu dorit 
de fiecare pescar sportiv în apele 
de munte.

Broșuri și pliante 
pentru sate

Pentru a veni în sprijinul efor
turilor țăranilor cooperatori în ve
derea sporirii producției agricole 
vegetale și animale, Consiliul 
agricol regional Suceava a edi
tat și distribuit unităților socia
liste un număr de 17 broșuri și 
pliante, într-un tiraj de peste 
70 000 de exemplare. Cercetători 
de la Stațiunea experimentală 
agricolă Suceava, ingineri agro
nomi și zootehniști, președinți din 
unitățile cooperatiste fruntașe îm
părtășesc din experiența muncii 
lor în diferite sectoare de activi
tate. Dintre tipăriturile editate 
amintim : „Folosirea rațională a 
îngrășămintelor și extinderea iri
gațiilor", „Desimea optimă a 
plantelor", „Agrotehnica principa
lelor culturi Irigate", „Conveierul 
verde", „Experiența unităților 
agricole fruntașe în sporirea pro
ducției de lapte".
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„America Latină, care 
numără astăzi aproxi
mativ 240 milioane 
de locuitori, va avea 
probabil o populație 
dublă peste 17 ani și 
de aproximativ 650 
milioane — la sfîrșitul 
secolului. Este strigătul 
de alarmă dat de ex- 
perți la conferința la- 
tino-americană în pro
blema copiilor și tine
retului în legătură cu 
dezvoltarea națională, 
conferință întrunită de 
curînd la Santiago de 
Chile.

Procesul nu este unic. 
El poate ti întîlnit și în 
alte țări în curs de dez
voltare din Asia de 
sud-est sau din Africa, 
acolo unde măsurile sa
nitare, de luptă împo
triva epidemiilor și de 
îngrijire a maternității 
au făcut să scadă mor
talitatea și în special 
mortalitatea infantilă. In 
același timp, natalita
tea a rămas ridicată, la 
indicele «natural» de 
odinioară. In America 
Latină — regiune de 
asemenea rămasă în 
urmă, dar simțitor în 
mai mică măsură decît 
lumea afro-asiatică —

EUROPENELE"
DE TENIS DE MASĂ

Echipele românești: locul 4 la masculin 
locul 6 la feminin

In cadrul competițiilor pe echipe ale campionatelor europene 
de tenis de masă de la Londra, selecționata masculină a Iugosla
viei a învins cu 5—3 echipa României, ocupînd locul trei în cla
sament. Korpa (Iugoslavia) a repurtat trei victorii. Pentru locurile 
5—6, Cehoslovacia a întrecut cu 5—3 Anglia, iar pentru locurile 
7—8, R. F. Germană a dispus cu 5—4 de Ungaria. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 4.

în competiția feminină, echipa Cehoslovaciei a ocupat locul trei, 
întrecînd * * ' ' - — - .....................
gliei s-a 
(locul 6). 
lonă.

Aseară
Suedia—U.R.S.S. (la masculin) 
minin). Pînă la închiderea ediției, rezultatele nu ne-au parve
nit.

cu 3—0 echipa R. F. Germane (locul patru). Echipa An- 
clasat pe locul 5, întrecînd cu. 3—0 echipa României 
R. D. Germană, a ocupat locul 7, urmată de R. P. Po-

tîrziu, în finalele campionatelor s-au întîlnit echipele 
și Ungariei și U.R.S.S. (la fe-

(BOX

Pe ringul din sala Floreasca, 
aseară au avut loc ultimele partide 
ale campionatelor republicane de 
box pentru juniori. Majoritatea 
meciurilor au avut o desfășurare 
interesantă, o serie de tineri pu- 
giliști impunîndu-se atenției spe
cialiștilor.

Titlurile de campioni pe 1966 au 
revenit următorilor boxeri (în or- 

• dinea categoriilor): juniori II — 
Toni Mircea (Chimia orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej), Constantin 
Dumitru (Chimia Făgăraș), Do- 
brescu Paul (Progresul Brăila), 
Lică Constantin (Voința Bucu
rești), Mathe Ladislau (Voința 
Cluj), Budu Mircea (Dinamo Bucu
rești), Bunea Dan (P.A.L. Brăila), 
Mihalcea Dumitru (Dinamo Bucu
rești), Dracinschi Virgil (Dinamo 
București), Florea Marcel (Pro
gresul Brăila), Săliște Ion (Voința 
Satu Mare), Bucur Dumitru (Me
talul Bocșa); juniori I — Bontaș 
Vasile (Viitorul București), Cojan

Anton (Voința Cluj), Pometcu Ga
briel (Voința București), Potolea 
Vasile (I.C.O.R. Galați), Voicilă Ion 
(Școala sportivă Cîmpulung-Mus- 
cel), Ene Gheorghe (Dinamo Bucu
rești), Zilberman Victor (Voința 
București), Dumitrescu Șt. (Bucu
rești), Popa Al. (Cluj), Ivan Tu
dor (București), Iancu A. (Cîmpu- 
lung-Muscel), Niculescu M. (Bucu
rești).

încă multe săptă- 
mîni stau înainte 
pentru presupuneri și 
comentarii pe margi
nea campionatului 
mondial de fotbal. 
S-or fi gîndit și la 
asta meticuloșii or
ganizatori cînd au 
programat atât de 
devreme tragerea la 
sorți a seriilor tur
neului final ? Nu-i 
exclus...

FOTBAL

Miercuri in

BUCUREȘTI -
CAGLIARI (Italia)

Lotul reprezentativ de fotbal, care 
— sub denumirea de București — 
urmează să întîlnească în meci re
vanșă, la 27 aprilie, selecționata 
Budapestei (în fapf naționala Unga
riei) își continuă pregătirile prinfr-o 
serie de antrenamente și parfide de 
verificare. Miercuri, pe stadionul 
„Republicii* din Capitală, fotbaliștii 
români vor susține un meci amical 
cu echipa Cagliari (Italia).

Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit ieri la Cluj meciul de fotbal 
dintre echipele Universitatea Cluj și 
Dinamo București din cadrul cam
pionatului categoriei A. După un 
joc animat, fotbaliștii clujeni au re
purtat victoria cu scorul de 2—1 
(1—1) prin punctele marcate de 
Adam (minutul 14) și Marcu (minu
tul 71). Pentru dinamoviști a înscris 
Varga în minutul 15.

Cupa „Jules Rimet"

4-4 SAU

Ieri la sah
9

La Ploiești a început ieri meciul 
internațional de șah dintre echipe
le feminine ale României și Iugo
slaviei. Iată rezultatele înregistrate: 
Perevoznic—Stadler 0—1, Liliak— 
Jianu 1—-0, Teodorescu—Belamarici 
1—0, Nagi—Reicher 0—1. Au fost 
întrerupte partidele : Nicolau—lo- 
vanovici, Polihroniade—Jocici ; Ku- 
zeș—Makai și Timofeeva—Baum- 
stark. Astăzi se joacă runda a 
doua, iar luni vor fi continuate toa
te partidele întrerupte.

în cea de-a treia rundă a turne
ului internațional de șah de la Bog- 
nor Regis (Anglia), maestrul român 
Victor Ciocîltea l-a învins pe șahis- 
tul englez Whiteley. In celelalte 
partide ale rundei, Bouwmeester 
(Olanda) a cîștigat la Littlewood 
(Anglia), Karaklaici (Iugoslavia) la 
Thorbergson (Islanda) și Sombor 
(Anglia) la Seelen (Danemarca). 
Ciocîltea împreună cu alți 7 șa
hiști au realizat pînă acum maxi
mum de puncte (concursul se des
fășoară după „sistemul elvețian").

Petrosian 
de acord 
să mai reia 
partidă a 
mondial de 
Scorul este 
Luni are loc cea de-a 4-a partidă, 
cu albele jucînd campionul lumii, 
Petrosian.

5-3 ?

și Spasski au căzut 
asupra remizei fără 
jocul în cea de-a treia 
meciului pentru titlul 
șah, întreruptă vineri, 
egal : 1,5—1,5 puncte.

Ion Tiriac în două finale la concursul de la Catania
In concursul internațional de te

nis de la Catania, jucătorul român 
Ion Țiriac împreună cu Helga Nies- 
sen (R. F. Germană) s-au calificat în 
finala probei de dublu mixt, învin- 
gînd cu 2—6, 6—0, 6—4 cuplul a- 
merican Mary Habncht-Mac Manus, 
în cea de-a doua semifinală, Hellen 
Gourlay (Australia) — Marty Ries- 
sen (S.U.A.) au cîștigat cu 6—1, 6- 2

la Teresa Riedl-Giuseppe Merio (Ita
lia). In proba de dublu bărbați. Ion 
Țiriac și Gaetano di Masso (Italia), 
după ce în sferturile de finală au 
cîștigat la Gusman (Ecuador). — 
Tim (S.U.A.) cu 6—3. 5—7, 6—3, în 
semifinale au. învins puternica pe
reche italiană Pietrangeli-Merlo cu 
6—3, 6—2.

BRAZILIA — SIN
GURA ÎNVINGĂ
TOARE ÎN DEPLA
SARE. înaintea edi
ției nr. 8, sud-ameri- 
canii conduc cu 4—3 
în fața reprezentati
velor europene prin 
victoriile Braziliei (în 
1958 și 1962) și Uru- 
guayului (în 1930 și 
1950). Europa a ob
ținut cele trei titluri 
astfel: Italia (1934 și 
1938) și R.F. Germa
nă (1954). O simplă 
privire asupra listei

campionatelor șt 
tinentelor-gazdă 
tă că, în afara 
cesului 
Brazilia 
Suedia), 
tlul nu 
pe continentul unde 
a avut loc campiona
tul.

repurtat 
în 1S5S 

niciodată 
a plecat

con- 
ara- 
suc- 

de 
(în 
ti
de

CALITATEA
GAZDĂ

DE 
UN A- 

VANTAJ. Reprezen
tativa țării care găz
duiește campionatul 
are, indiscutabil, o 
misiune mai ușoară. 
Totuși, numai două 
dintre echipele care 
au jucat acasă au ob
ținut marea victorie : 
Uruguayul în 1930 și

Italia în 1938. Alte 
formații, reprezen
tând la vremea res
pectivă valori destul 
de scăzute, au efec
tuat ascensiuni seri
oase în clasamentul 
campionatului dispu
tat pe teren propriu : 
echipa Suediei a a- 
juns în finala ediției 
a Vl-a, deși pînă a- 
tunci — in afara u- 
nui modest loc în 
sferturile de finală 
ale campionatului 
1934 — nu obținuse 
nici o performanță 
demnă 
seamă. Alt caz: re
prezentativa statului 
Chile, care și-a trecut 
în palmaresu-i, destul

de luat în

de anonim, remarca
bilul loc 3 la edi
ția pe care a găzduit-o 
în 1962. Acum gaz
dă este o țară care 
prezintă un fotbal de 
primă clasă. Va con
firma Anglia regula 
că echipele-gazdă 
un cuvînt greu 
spus în turneele 
nale ?

au 
de 
fi

...FAVORITELE AU 
FOST ÎNVINSE. Cele 
mai surprinzătoare 
înfrîngeri din istoria 
campionatelor mon
diale s-au înregistrat 
în edițiile 1950 și 
1954. Acum 16 ani, pe 
marele stadion Mara- 
gana din Rio, echipa

Braziliei, care „mă
turase" din cale ad
versarele din turneul 
pentru locurile 1—4, 
a fost învinsă de U- 
ruguay, deși se spu
ne că a prezentat cea 
mai strălucită garni
tură de ași ai balo
nului rotund, din cite 
s-au cunoscut pînă 
astăzi. în 1954, repre
zentativa Ungariei, 
formație de mare o- 
mogenitate și cu ju
cători de super-clasă, 
pierdea și ea finala 
în fața unui „unspre
zece" mult mai mo
dest și nerecomandat 
de performanțe deo
sebite — cel al R. F. 
Germane. Iată de 
ce nici Anglia și 
nici Brazilia, princi
palele favorite ale 
campionatului 1966, 
nu se pot considera 
scutite de emoții.

Eftimie 1ONESCU
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asemenea măsuri au 
fost adoptate cu o am
ploare destul de mare, 
încă de la începutul se
colului; astfel îneît 
populația crește, pe an
samblul continentului, 
în ritmul de 2,9 la sută 
pe an — iar în unele 
țări el atinge sau de
pășește 3,5 la sută.

Numai două țări fac 
excepție de la această 
tendinjă. în Argentina 
și Uruguay ritmul de 
creștere anual nu este 
decît de 1,5 la sută. A- 
ceasta se datorează 
faptului că populația, 
aproape în întregime 
albă, înregistrează in
dici de natalitate ana
logi celor din Spania și 
Italia, țările de origine

ale majorității locuitori
lor actuali.

în această situa
ție, sociologii, func
ționarii naționali și 
experții internaționali, 
întruniți la conferința 
de la Santiago, s-au 
împărțit în două ten- 
dinje: una — preconi- 
zînd soluția ce urmă
rește limitarea nașteri
lor; cealaltă — văzînd, 
dimpotrivă, în acest 
flux crescînd de noi ge- 
nerafii, sursa și în ace
lași timp obligația unui 
dinamism ambițios.

Problema este de o 
mare amploare. Aceas
ta, cu atît mai mult 
cu cît o mare parte a 
populafiei n-a trecut 
nici măcar prin învăjă- 
mîntul elementar. Cu 
excepția cîtorva țări 
mai avansate — și care 
ar avea în mod sigur 
în mai mică măsură ne
voie de asemenea 
campanii — aproape 40 
la sulă dintre locuitori 
sînt analfabefi. în re
giunile rurale — dese
ori pînă la 60—70 la 
sută. Hrana, locuinfa, 
instruirea, locurile de 
muncă penfru acest val 
masiv de tinere gene
rații atrag o serie de 
obligafii, fără îndoială 
foarte grele pentru e- 
conomiile încă slab 
dezvoltate ale majori
tății (ărilor latlno-ame- 
ricane. Aceasta, cu a- 
tît mai mult cu cît si
tuația actuală de la 
care se pornește este 
de pe acum foarte gra
vă. în majoritatea (ă-i- 
lor — și încă o dală 
Argentina și Uruguayul 
fac excepție — sectoare 
destul de largi ale 
populafiei sînt în stare 
de subalimentație. Pro
ducția națională de bu
nuri de consum nu reu
șește să țină pasul cu 
creșterea demografică, 
iar importurile de pro
duse alimentare spo
resc, absorbind devize 
care ar fi necesare uti
lării din punct de ve
dere industrial a aces
tor jări.

Condițiile de locuit 
sînt cu mult insuficien
te. Peste jumătate din 
locuinfe nu îndeplinesc 
normele elementare mi
nime, stabilite de Na

țiunile Unite, penfru o 
via(ă decentă. în re
giunile rurale oamenii 
mai trăiesc și acum în 
colibe de pămînf, la 
fel cu cele dinaintea 
descoperirii Americii. 
în jurul marilor centra 
urbane, centurile de bi- 
donvilles, apărute în 
urma exodului de ia 
safe, creează condiții 
de aglomerație încă și 
mai rele. în ce priveș
te situația școlilor, o an
chetă efectuată în 1956 
a arătat că din 40 mi
lioane de copii de vîr- 
stă școlară, numai 19 
milioane primeau o oa
recare instruire elemen
tară și numai 7 milioa
ne terminau ciclul com
plet. Bugetele familiale 
scăzute obligă pe ti
neri să-și ia foarte de 
timpuriu o slujbă, deși 
șomajul partial al adul- 
ților domnește în mod 
endemic la orașe ca și 
la sate.

De aici se vede vas
titatea și complexitatea 
efortului cerut pentru a 
acoperi noile nevoi a- 
părute dintr-o rapidă 
creștere a populafiei. Și 
toate acestea pornind 
de la condiții atît da 
scăzute și a căror îmbu
nătățire se impune în 
mod simultan.

De fapf, conducătorii 
politici ca și conducă
torii economiei sînt 
presați permanent : să 
modernizeze agricultu
ra pentru a ridica ran
damentul pămîntului ; 
să creeze noi indus
trii pentru a spori 
posibilitățile de an
gajare și venituri
le ; să dezvolte toate 
serviciile publice co
respunzătoare pentru a 
permite o asemenea 
dezvoltare economică; 
să ridice numărul șco
lilor, spitalelor, locuin
țelor ieftine și altor 
servicii sociale intr-un 
ritm care să depățeas- 
:ă creșterea populației, 
dacă vor să ridice ni
velul de trai.

Va fi nevoie de mul
tă hotărîre și energie. 
Va fi nevoie de capi
taluri în cantitate consi
derabilă și de cadre 
experimentate înlr-un 
număr serios. Căci pri
mele nu vor însemna 
nimic fără ultimele".

Un volum inedit 
despre G. Enescu

La Dakar va fi construit 
„pavilionul artelor"

In editura „Muzica" din Mosco
va a apărut un volum despre com
pozitorul George Enescu, în care 
sînt publicate pentru prima oară 
în limba rusă cele 12 convorbiri 
ale lui Enescu cu criticul de la 
postul de radio parizian Bernard 
Gaboty, apărute în 1955 la Paris 
sub denumirea de „Amintirile lui 
Enescu". Volumul cuprinde, de a- 
semenea, fragmente din cartea Iui 
George Bălag „George Enescu", 
precum și fragmente din articole 
și interviuri ale marelui compozi
tor. într-o amplă prefață semnată 
de criticul muzical Evgheni Mei- 
lih se dă o înaltă apreciere talen
tului multilateral al lui Enescu.

Mai bun decît 
amprentele digitale

Institutul britanic de cercetări 
nucleare de la Aldermaston cola
borează cu Scotland Yardul și Mi
nisterul Afacerilor Interne la gă
sirea unei arme noi și mai bune 
împotriva criminalilor decit siste
mul amprentelor digitale. Prin pla
sarea firelor de păr într-un reac
tor nuclear și radioactivizarea lor 
este posibilă urmărirea particule
lor intime ale elementelor pe care 
le conțin. Criminalii po,t purta mă
nuși pentru a nu lăsa amprente 
digitale, dar cu firele lor de păr 
este altceva ■, majoritatea oameni
lor pierd fire de păr oriunde se 
duc. dar fără să-și dea seama.

Pe scenele în aer liber din ca
pitala senegaleză și la teatrul „Da
niel Sorano" continuă spectacolele 
prezentate de formațiunile artistice 
aflate la primul Festival mondial 
de artă neagră.

Președintele Senegalului, Leo
pold Sedat Senghor. a declarat 
unui corespondent al agenției 
France Presse că, la Dakar, curînd 
după încheierea festivalului, va fi 
construit un „pavilion al artelor" 
In acest loc, a adăugat președin
tele senegalez, vor funcționa mai 
multe secții destinate culegerii de 
texte literare orale, precum și stu
dierii sculpturii, picturii, arhitectu
rii tradiționale.

Micul Hercule
In localitatea Kangge din nor

dul R.P.D. Coreene trăiește un co
pil care, în scurta sa existență de 
numai 26 de luni, a reușii să-și 
cîștige o mare faimă datorită dez
voltării lui neobișnuit de prematu
re. La 2 ani și două luni, micuțul 
are greutatea de 19 kg și înălți
mea de 98 cm. El poate ridica 
pînă la 12 kg într-o mină, este 
sănătos tun. mănîncă la fel ca 
frățiorul lui mai mare, în vîrstă de 
6 ani. și are un caracter liniștit. 
După spusele mamei sale, la naș
tere a avut greutatea și statura 
normale, dar, de cînd a început 
să fie alăptat, a crescut văzînd cu 
ochii.

Un tehnician din Bordeaux a realizat o casă iabricată în întregime 
din material plastic. Ea poate ti construită in numai 10 zile ți este 

neinflamabilă
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Rhodesia a rupt relațiile N. A. T. O. VIETNAMUL DE SUD

VARȘOVIA „Mileniul
statului polonez"

în cadrul marilor 
solemnități prilejuite 
de aniversarea mile
niului statului polo
nez, la 16 apriiie, în 
prezenfa conducători
lor de partid și de 
stat, a avut loc in pia
ța centrală a vechiului 
oraș Gniezno — prima 
capitală din istoria 
Poloniei — o mare 
manifestație patriotică 
urmată de o paradă 
militară.

Această manifesta
ție a fost prilejuită de 
împlinirea a 21 de ani 
de la iorțarea Odrei 
și Nysa — Luzycka, 
de către armatele I și 
a ll-a polone, care fă

ceau parte din frontul

sovietic bielorus și 
ucrainean.

A luat cuvîntul Ma
rian Spychalski, ma
reșal al Poloniei, mi
nistru al apărării na
ționale.

Armata care a defi
lat a tost echipată cu 
mijloace de luptă din
tre cele mai moderne. 
Partea oficială s-a în
cheiat prin 24 salve de 
artilerie.

în orașul decorat 
sărbătorește cu dra
pele și panouri multi
colore, încă de la ora 
primului, au început 
să sosească ștafetele 
motocicliștilor purtind 
angajamentele luate 
de către locuitorii. a 
130 de orașe și oră

șele, precum șl de 
populația a 3 800 de 
sate din regiune, pen
tru cinstirea mile
niului.

Regiunea, care ac
tualmente este centrul 
solemnităților mileniu
lui statului polonez, 
este teritoriul in care, 
in trecutul îndepărtat, 
s-a manifestat proce
sul de consolidare a 
triburilor slave ce au 
stat la baza „statului 
polonilor", de unde, 
mai tirziu, a derivat 
denumirea de Polo
nia. Aici au rămas 
vii tradițiile de luptă 
pentru unificarea sta
tului, împărțit de co
tropitori, pentru refor
me politice, economi
ce și sociale.

în ultimele două se
cole, locuitorii regiu
nii au participat la 
numeroase insurecții, 
Incepind cu cea a iui 
Tadeusz Kosciuszko și 
terminind cu luptele 
din 1939 și 1945, îm
potriva ocupanților 
hitleriștl.

Gh. GHEORGHIȚĂ

diplomatice cu Anglia
SALISBURY. Guvernul rasist 

Rhodesiei a hotărît să închidă 
prezentanța sa diplomatică de la 
Londra. Intr-un mesaj radiodifuzat, 
premierul rhodesian. Ian Smith, a 
cerut ambasadei britanice de la 
Salisbury „să-și închidă porțile și 
să-și repatrieze personalul". în 
discursul său, Smith a folosit ter
meni deosebit de aspri la adresa 
premierului britanic, Harold Wilson, 
și a guvernului său.

Potrivit observatorilor, discursul 
lui Smith este considerat la White
hall „de natură să accentueze și 
mai mult criza intervenită în rela
țiile dintre Londra și Salisbury".

întorsătura neașteptată a relații
lor rhodesiano-britanice a deschis 
la Londra o vie activitate diploma
tică în vederea elaborării unei 
„noi strategii". Hugh Stevenson, 
ambasadorul britanic la Pretoria,

al 
re-

se găsește acum la Londra în sco
pul de a discuta aspecte legate de 
embargoul petrolier impus Rhode
siei, care s-a dovedit ineficient de
oarece Rhodesia continuă să pri
mească carburanți atît prin con
ducta Beira—Umtali, cît și din 
R.S.A.

Sîmbătă a avut loc o întrevedere 
între ambasadorul R.S.A. la Londra, 
Wet, și primul ministru britanic. 
Se crede că în timpul întrevederii 
Wet a transmis șefului guvernului 
englez un mesaj din partea pri
mului ministru sud-african, Ver- 
woerd. Surse bine informate sud- 
africane afirmă că ambasadorul 
Wet a ținut să expună în mod clar 
poziția guvernului său față de 
sancțiunile economice impuse Rho
desiei și în special în legătură cu 
livrările sud-africane de petrol că
tre regimul de la Salisbury.

CONFERINȚA MESEI ROTUNDE
EST - VEST

MOSCOVA „Luna 10“
vorbește Pămîntului

5

Astăzi după-amia- 
ză la „Casa savan- 
ților" din Moscova a 
avut loc o interesantă 
conferință de presă. 
Obiectul ei l-au con
stituit primele infor
mații trimise de pri
mul satelit artificial 
al Lunii.

Transmiterea infor
mațiilor științifice de 
pe satelitul artificial 
continuă — a spus 
acad. M. Keldîș, pre
ședintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S., 
în deschiderea confe
rinței. Pînă în prezent 
s-au primit date știin
țifice despre compo
nența structurii stra
turilor de la suprafața 
Lunii, radiația în spa
țiul înconjurător Lu
nii, densitatea mate
riei meteorice și plas
mei în apropierea 
Lunii.

Acad A. Vinogra
dov a vorbit apoi zia
riștilor despre unele 
rezultate ale expe
riențelor întreprinse 
cu ajutorul satelitului 
„Luna 10" asupra ra
dioactivității Lunii. 
„Despre caracterul 
rocilor lunare — a 
spus acad. Vinogra
dov — există cele 
mai diferite păreri. 
Astfel, se presupune

că rocile care aco
peră suprafața Lunii 
amintesc rocile cris
taline ale munților 
scoarței pămîntene. 
Pe de altă parte exis
tă părerea că supra
fața Lunii este forma
tă în parte din rămă
șițele unor uriașe 
corpuri meteorice că
zute pe Lună cu mult 
înaintea vremurilor 
noastre. Deși expe
riențele continuă, 
știința este acum în 
posesia unor date noi 
privind caracterul ra
dioactivității rocilor 
pe Lună.

Cu ajutorul sateli
tului s-au desfășurat 
experiențe asupra 
micrometeoriților în 
spațiul înconjurător 
Lunii. De la 3 la 12 
aprilie aparatura 
pentru înregistrarea 
particulelor meteori
ce a fost expusă 
timp de cinci ore și 
șaisprezece minute. 
S-au înregistrat cinci
zeci și trei de parti
cule meteorice. Da
că luăm numărul mij
lociu de particu
le la metrul pătrat 
pe secundă, acesta 
întrece numărul mij
lociu de particule pe 
metrul pătrat în spa
țiul interplanetar de 
100 de ori.

Luînd cuvîntul, prof, 
univ. N. Grigorov a 
arătat că magneto- 
metrul instalat pe 
bordul stației „Luna- 
10" a indicat existen
ța în apropierea Lu
nii a unui cîmp mag
netic slab, omogen și 
regulat. Au fost înre
gistrate, de aseme
nea, fluxuri de ioni 
încărcați cu ener
gii mici. Intensitatea 
cîmpului magnetic, 
concentrarea de ioni 
pozitivi și intensita
tea radiațiilor au de
pins de poziția Lunii 
față de linia Soare- 
Pămînt. Omul de știin
ță a menționat că a- 
naliza datelor obținu
te de „Luna-10" va 
stabili, probabil, le
gătura internă între 
fenomenele înregis
trate.

Răspunzînd la între
bările unor corespon
denți, academicienii 
Keldîș și Vinogradov 
au arătat, printre al
tele, că precizia lan
sării satelitului arti
ficial „Luna 10" s-a 
datorat în mare par
te aparatelor care au 
determinat traiectoria. 
„Luna 10“ este desti
nat unor experiențe 
ale proprietăților fi
zice ale Lunii și spa
țiului ei înconjurător 
și nu e înzestrat cu 
aparate fotografice. 
Satelitul are ca izvor 
de energie elemente 
chimice. „Luna 10" 
se va învîrti în jurul 
Lunii cîțiva ani și va 
transmite pe Pămînt 
un timp relativ înde
lungat informații ști
ințifice.

A. MUNTEANU

PARIS 17. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Conferința Mesei rotunde 
Est-Vest, care a început vineri la 
Paris, își continuă lucrările în 
două secții.

Luînd cuvîntul în secția de poli
tică generală, delegatul român, 
acad. N. Teodorescu, a arătat că 
în conformitate cu politica guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia interzicerea răspîndirii arme
lor nucleare nu poate fi concepută 
ca un scop în sine, ci ca o parte 
integrantă a unui complex de mă
suri eficace, menite să ducă la li
chidarea pericolului nuclear și la 
dezarmarea generală. Aceasta este 
una din măsurile componente ale 
programului de dezarmare nucleară 
— a spus delegatul român. în a- 
cest program trebuie să intre 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare și a oricăror arme de distru
gere în masă. Un prim pas pe a- 
ceastă cale trebuie să fie angaja
mentul puterilor nucleare de a nu 
folosi primele aceste arme, distru
gerea stocurilor existente, lichida
rea bazelor militare străine și re
tragerea trupelor de pe teritoriul 
altor state.

în cealaltă secție a conferinței 
sînt studiate problemele colaborării 
economice între întreprinderi și 
organisme europene. Delegatul ro
mân, Constantin Grigorescu, șef de 
sector la Institutul de cercetări 
economice al Academiei Republicii 
Socialiste România, a arătat, prin
tre altele, că colaborarea econo
mică se impune în epoca noastră 
ca un factor esențial al dezvoltării 
economice și stabilirii relațiilor de 
bună înțelegere între state.

El a subliniat, de aseme
nea, că aplicarea de principii 
echitabile în relațiile de cooperare 
economică internațională are o 
mare importanță pentru relațiile 
economice dintre Est și Vest. Lua
rea în considerare a intereselor

reciproce, stricta respectare a in
dependenței și suveranității de 
stat, lichidarea tuturor obstacole
lor artificiale care împiedică 
schimburile internaționale, se im
pun pe primul plan — a subliniat 
vorbitorul.
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VIENA

Spre o nouă rundă 
de tratative ?

Vineri, aproape de 
miezul nopții, după mai 
bine de 12 ore de dis
cuții, congresul extraor
dinar al partidului so
cialist și-a încheiat dez
baterile, anunțînd în 
rezoluția finală acordul 
quasi-general (499 de 
voturi pentru, din 501) 
pentru continuarea co
laborării în guvern cu 
partidul populist. Vice
cancelarul Bruno Pitter- 
mann, președintele par
tidului, a prezentat un 
referat asupra rezulta
telor de pînă acum ale 
negocierilor angajate 
de reprezentanții celor 
două partide pentru 
formarea noului cabi
net. Aprecierile asupra 
negocierilor purtate 
pînă acum cu re
prezentanții partidului 
populist pentru forma
rea noului cabinet, a- 
precieri conținute în

referatul prezentat con
gresului de vicecance
larul Bruno Pittermann, 
erau în general critice. 
Ele au evidențiat încă 
o dată deosebirile de 
vederi existente de un 
timp mai îndelungat 
între partidele fostei 
coaliții guvernamentale 
divergențe care au dus, 
în luna octombrie a 
anului trecut, la criza 
de guvern.

Dînd, totuși, un aviz 
favorabil participării la 
guvern, congresul a so
licitat, în rezoluția a- 
mintită, anumite garan
ții. Cea mai importan
tă dintre ele se referă 
la durata colaborării 
pentru care se cere a- 
sigurarea că nu va fi 
întreruptă prinfr-un u»cl 
unilateral al partidului 
populist, de pildă, di
zolvarea parlamentului, 
act pe care populiștii

pot să-l facă oricînd 
acum, cînd, în urma 
alegerilor din 6 martie, 
au obținut majoritatea 
absolută de voturi în 
parlament. Această con
diție a fost însă res
pinsă de populișfi în 
cursul negocierilor pre
electorale, fiind consi
derată de ei ca foarte 
asemănătoare cu pac
tul coaliției, existent 
înainte de alegeri, pe 
care l-au calificat drept 
o frînă în desfășurarea 
activității guvernamen
tale.

Formula adoptată de 
congresul socialist des
chide, după ziarul „Ar- 
beiter Zeitung”, per
spectiva „încă a unei 
runde de tratative”. Ea 
a evitat ca deosebirile 
de păreri din rîndul 
partidului socialist în
suși să capete o mai 
mare amploare.

Evident, nici unul 
dintre cele două parti
de nu ar dori să facă 
primul pas spre denun
țarea deschisă a siste
mului colaborării în 
guvern. Marți, cance
larul Klaus va prezen
ta, potrivit relatării 
ziarului „Die Presse”, 
lista noului guvern, cu 
sau fără socialiști, pre
ședintelui republicii, 
iar miercuri consiliu
lui național.

P. STANCESCU

Consultăriletripartitede la Bonn I
Opoziția față de guvern
se intensifică
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BONN 16 (Agerpres).— Con
sultările tripartite anglo—ame
ricano—vest-germane, care s-au 
desfășurat timp de două zile la 
Bonn, au luat sfîrșit sîmbătă la 
prînz. Aceste consultări au fost 
consacrate examinării proble
melor ivite în urma hotă- 
rîrii Franței de a se retra
ge din organismele integrate ale 
N.A.T.O. Un comunicat dat pu
blicității la încheierea consultă
rilor se limitează să afirme că 
rezultatele lor vor fi „utile". 
Consultările tripartite vor fi 
continuate ulterior la Bonn la 
nivelul ambasadorilor.

Agenția France Presse rela
tează că cele trei țări au căzut 
de acord asupra necesității 
menținerii trupelor franceze în 
Germania occidentală, stabilirii 
unui contact între forțele fran
ceze și comandamentul pentru 
Europa centrală al N.A.T.O. în 
timp de pace și subordona
rea contingentelor franceze din 
R.F.G. comandamentului atlan
tic în caz de conflict' Guvernul 
vest-german și-a luat, se pare, 
angajamentul de a condiționa 
acceptarea menținerii trupelor 
franceze în Germania occiden
tală de încheierea unui acord 
care să cuprindă elementele 
menționate.

SAIGON 16 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud situația politică 
continuă să se mențină confuză și 
încordată, relatează agențiile de 
presă. După ce vineri seara Insti
tutul budist dăduse publicității un 
comunicat în care declară că ac
ceptă menținerea la putere a ge
neralului Ky, acum o parte din 
liderii săi par înclinați să revină 
asupra hotărîrii luate. Noua schim
bare de poziție, menționează agen
ția France Presse, se datorește ho- 
tărîrii guvernului 
plecarea unei delegații 
centrul Vietnamului de 
tărîrea guvernului de 
apreciază < ‘ 
ar fi determinată de teama acestuia 
ca nu cumva liderii budiști, ajunși 
la Hue, Da Nang sau în alte orașe 
din centrul Vietnamului de sud, să 
rămînă acolo pentru a se alătura 
populației în lupta împotriva gu
vernului".

în același timp, relatează agen
țiile de presă, întreg centrul Viet
namului de sud rămîne împotriva 
guvernului.

Ultimele evenimente din Vietna
mul de sud, menționează cores
pondentul de la Saigon al agen
ției France Presse, demonstrează 
că în cele două orașe se inten
sifică opoziția față de guvern, în- 
cît acum „s-ar 
mod sigur că 
Nang și vechea 
nu vor accepta

de a interzice 
budiste în 
sud. „Ho- 
la Saigon, 

observatorii de presă,

putea afirma în 
«rebelii» din Da 
capitală imperială 
nici un compro-
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ITALIA. „Este ora de concediere a patronilor” scrie pe un afiș purtat de muncitorii de Ia „Cobianchi” din Milano 
în timpul unei manifestații în fața palatului Mont-Edison unde avea loc ședința de fuzionare a societăților

Edison și Montecatinl

mis cu junta militară de la Saigon, 
hotărîți să continue lupta pînă la 
înlăturarea guvernului Ky“.

★
HANOI. într-un mesaj de pro

test adresat la 15 aprilie Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze 
relevă că în februarie anul acesta 
autoritățile de la Saigon au in
trodus în mod ilegal mai multe uni
tăți armate în partea de sud a zo
nei demilitajizate. Aceste unități 
au întreprins numeroase acțiuni 
provocatoare, deschizînd focul în 
cîteva rînduri asupra părții de 
nord a zonei demilitarizate.

Vizita lui Johnson în Mexic

mire scopul 
tlaclarai 
șl oMuul real

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). 
— Președintele Lyndon Johnson a 
întreprins pe neașteptate o vizită 
de 22 de ore în capitala Mexi
cului. Scopul declarat al vizitei a 
fost participarea la dezvelirea i- 
nei statui a fostului președinte a- 
merican, Abraham Lincoln, dona
tă Mexicului de către guvernul a- 
merican. Obiectul călătoriei pre
ședintelui Johnson nu s-a rezumat 
doar la asistarea la ceremonia 
amintită. Suita de consilieri de 
prim-rang care l-au însctit pe 
Johnson indică prin ea însăși că 
a fost vorba de un dialog pe mar
ginea unor probleme de greutate, 
în afară de cele menționate în co
municatul comun dat publicității 
la sfîrșitul vizitei, din surse cu ca
racter semi-confidențial s-a aflat 
că discuțiile dintre președinții ce
lor două țări au cuprins în rezu
mat diferendul privind fîșia de 
teritoriu Chamizal din El Paso 
(Texas) pe care Statele Unite au 
acceptat să o restituie Mexicului 
după îndelungi revendicări. în 
afară de acestea, există probleme 
de interes general, ca participarea 
Mexicului la eforturile de vitali
zare a Alianței pentru progres. 
S-au discutat aspecte ale relațiilor 
în emisfera occidentală, apreciat 
ca dificile. Mexicul este singura 
țară latino-americană care menți
ne relații cu Cuba, în ciuda pre
siunilor din partea S.U.A. Pe de 
altă parte, Mexicul se situează în 
fruntea grupului de țări ce se opun 
creării forței armate interamerica- 
ne permanente. Se pare că S.U.A. 
au încercat o „temperare" pentru a 
pregăti climatul conferinței O.S.A. 
de la Buenos Aires, unde poziția 
mexicană va cîntări.

In Comisia
economică O. N. U
pentru Europa
Intervenții ale reprezentanților români

GENEVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
cadrul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa au continuat dez
baterile privitoare la activitatea 
comitetelor.

Delegatul român, Dinu Marcel, 
ocupîndu-se de diferite aspecte ale 
producției de cărbune în vederea 
dezvoltării bazei energetice a anun
țat că în România va avea loc în 
septembrie 1966 un simpozion a- 
vînd ca temă exploatarea straturi
lor groase, raportor fiind un spe
cialist român. De asemenea, pentru 
a aduce o contribuție sporită la 
activitatea comitetului, se studia
ză actualmente posibilitatea orga
nizării în România, în perioada 
1968—1970, a unei sesiuni a sub
comitetului pentru problemele mi
niere.

La discuția cu privire la activi
tatea Comitetului gazului, delega
ta i 
rer 
șă ; 
unor 
le pune industria 
cum sînt securitatea și automati
zarea transportului gazelor prin 
conducte, utilizarea preferențială a 
gazelor, chimizarea gazelor.

în ședința de vineri a comisiei, 
I. Ionașcu a cerut ca observatorul 
ciankaișist să părăsească ședința. 
„Reprezentanții Chinei populare, 
a spus vorbitorul, sînt singurii în 
măsură și au dreptul de a repre
zenta China la O.N.U. și în orga
nismele sale, inclusiv ca observa
tori la lucrările Comisiei economi-

ce a O.N.U. pentru Europa. Resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. și în or
ganismele sale se înscrie pe linia 
respectării principiului universali
tății O.N.U., principiu pentru 
care România s-a pronunțat în 
mod consecvent". Delegatul State
lor Unite a căutat să justifice pre
zența ciankgișistului. Delegații Al
baniei și Franței au subliniat că 
locul Chinei la sesiune trebuie să 
revină reprezentantului R. P. Chi
neze.

SKOPLIE 16 (Agerpres). — R. S. 
Macedonia a sărbătorit sîmbătă 
împlinirea a 21 de ani de la for
marea primului ei guvern, creat la 
16 aprilie 1945 în urma rezoluției 
sesiunii extraordinare a Vecei An
tifasciste de Eliberare Națională a 
Macedoniei. în fruntea primului 
guvern macedonean a fost ales 
Lazar Kolișevski, care îndeplineș
te în prezent funcția de președinte 
al Comitetului federal al Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia.

în cei 21 de ani care au trecut de 
atunci, ca urmare a eforturilor po
porului său și a popoarelor Iugo
slaviei, R.S. Macedonia s-a trans
format dintr-o regiune foarte îna
poiată într-o republică industriali
zată. Au fost construite aproxima
tiv 120 noi obiective industriale, 
ceea ce a dus la o sporire a pro-

ducției industriale de aproape 10 
ori față de anul 1939. Consumul 
de energie electrică al republicii a 
crescut, de asemenea, de peste 50 
ori față de anul 1939. Rezultate 
importante au fost obținute și în 
domeniul agriculturii. Astfel, Ma
cedonia, care înainte de război a- 
vea abia 6 tractoare, în prezent 
dispune de un număr de peste 3 000 
tractoare și 650 combine. în conse
cință, venitul național s-a triplat 
în comparație cu anul 1947.

Au fost obținute, de asemenea, 
succese în domeniul ridicării ni
velului de viață al locuitorilor. Au 
fost construite peste 50 000 locuin
țe noi, învățămîntul obligatoriu de 
8 ani cuprinde în prezent peste 90 
la sută din numărul total al copii
lor de vîrstă școlară, iar numărul 
școlilor elementare este de 1 600, 
fiind frecventate de 300 000 elevi.

BAGDAD 16 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc sîmbătă după- 
amiază funeraliile mareșalului Ab
dul Salam Mohammed Aref, fos
tul președinte al Republicii Irak, 
care a murit într-un accident de 
elicopter la 13 aprilie. La funera
lii alături de oficialitățile irakie
ne, în frunte cu primul ministru 
Al-Bazzaz și de rudele defunctu
lui, au participat șefii unor dele
gații guvernamentale sosite de 
peste hotare, ambasadorii și alți 
reprezentanți diplomatici acredi
tați la Bagdad, precum și nume
roși cetățeni ai capitalei și din alte 
regiuni ale Irakului.

română ing. Iosefina Mau- 
a recomandat Comitetului 

acorde o atenție deosebită 
’ probleme actuale pe care 
pune industria de gaze
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■■ TOKIO. In Japonia au fost prezentate cu suc- 
”■ ces două expoziții trimise de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străinătatea. Una din 
expoziții — de gravură românească — s-a deschis 
în orașul Okayama sub auspiciile filialei Asociației 
de prietenie Japonia—România din localitate. Cea
laltă — o expoziție mixtă de artă populară și foto
grafii, înfătișînd aspecte din Republica Socialistă 
România — a fost organizată -în orașul Kochi de 
către autoritățile locale și ziarul „Kochi Shimbun".

■ MOSCOVA. La 15 aprilie, Andrei Gromîko, 
ministrul af cerilor externe al Uniunii Sovie

tice, și Otto Winzer, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane, au avut o între
vedere, în cadrul căreia au fost discutate proble
me de interes comun. In aceeași zi, Otto Winzer 
s-a înapoiat la Berlin.

ssa BUDAPESTA. Răspunzînd invitației Iui Lajos 
Czinege, ministrul apărării naționale al R. P. 

Ungare, la 16 aprilie a sosit la Budapesta, într-o 
vizită de răspuns, o delegație militară sovietică

condusă de mareșalul R. I. Malinovski, ministru? 
apărării al U.R.S.S.

g® SANTIAGO DE CHILE. Politia chiliană a ares-
tat vineri pe Herman Schmidt, fost maior în 

aviația nazistă, care a condus colonia agricolă 
„Dignidad" unde s-a descoperit că existau condiții 
asemănătoare acelora din lagărele de concentrare 
hitleriste.

■ PHENIAN. La 16 aprilie a fost semnat la 
Phenian planul de colaborare culturală și știin

țifică pe anul 1966 între R.P.D. Coreeană și R. D. 
Germană.

ggș NAIROBI. Fostul ministru al apărării al R.F.G., 
Franz Josef Strauss, a sosit în capitala Kenyei 

într-o vizită particulară. El va vizita R.S.A. și Afri
ca de sud-vest. Observatorii consideră că turneul 
lui Strauss se leagă de extinderea ofensivei 
Bonnului pe continentul african pentru a-și întări 
pozițiile economice și politice.

gg HELSINKI. Sîmbătă a avut loc la Helsinki ce
remonia de deschidere a sesiunii noului parla

ment finlandez, ales cu cîteva săptămîni în urmă. 
Cu acest prilej, președintele Finlandei, Urho Kek
konen, a rostit o cuvîntare în care s-a referit la 
o serie de probleme ale politicii externe și interne 
ale tării. El a declarat că colaborarea între țările 
nordice, ca și menținerea relațiilor de prietenie cu 
toate țările lumii, reprezintă baza politicii externe 
a Finlandei.

■ BELGRAD. La 16 aprilie s-a deschis Tîrgul interna
tional de primăvară de la Zagreb. Peste 630 de în

treprinderi din Iugoslavia și 443 din 24 de țări din Eu
ropa, Asia și America de nord expun produsele lor. 
Sînt prezentate bunuri de larg consum, utilaje indus
triale, instalații de automatizare etc.

ffl PARIS. Sîmbătă au început la Clichy, lîngă
Paris, lucrările Consiliului National al Parti

dului Socialist S.F.I.O. Principalele subiecte ale 
discuțiilor sînt situația politică din Franța și evo
luția Federației stîngii democrate și socialiste.
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