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Ieri s-a deschis in CapitalăCONSFĂTUIREA PE ȚARA
Joi seara a avut loc in sala C.C.S. din Capitală un spectacol de gală prezentat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul vizitei delegației Partidului Comunist din Spania în frunte cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania.La spectacol au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Paul Ni- culescu-Mizil, Florian Dănăla- che, Vasile Vîlcu. Mihai Da- lea, Manea Mănescu, membri ai C.C. al P.C.R., conducători de organizații obștești și instituții centrale, oameni de cultură, activiști de partid.La sosirea în sală, oaspeții spanioli și conducătorii de partid au fost salutați călduros de asistență.Spectacolul, susținut de corul, orchestra și colectivul de dansuri al Ansamblului C.C.S., corul „Madrigal“, sextetul vocal „Viers de bucurie“, de soliști vocali și balerini ai Teatrului de Operă și Balet s-a bucurat de succes.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea oaspeților.

delegațiile Partidului Comunist Român
și Partidului Comunist din Spaniaîn cursul zilei de joi, la Comitetul Central al Partidului Comunist Român au continuat convorbirile între delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și delegația

Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P. C. din Spania.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Cele două delegații au stabilit să se dea publicității un comunicat în legătură cu vizita delegației Partidului Comunist din Spania în Republica Socialistă România.(Agerpres)

COMUNICAT

A LUCRATORILOR (Agerpres)La ordinea zileiDIN COMERȚ Semănatul

foto: AGERPRESIn timpul lucrărilor Consfătuirii

1 n sala Palatului MariiNaționale au început joi iile Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din socialist, tă deP.C.R. și Consiliul niștri al Republicii Socialiste România.La lucrări iau parte peste 800 de delegați și invitați — lucrători din magazine, din unități de alimentație publică și hoteluri, merceologi și alți specialiști, cadre de conducere din diferite întreprinderi și organizații comerciale de stat și cooperatiste, reprezentanți ai ministerelor și ai unor întreprinderi producătoare de bunuri de consum.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat.Participanții la lucrările Consfătuirii au întîmpinat cu puternice și îndelungi a- plauze pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Maxim Berghi- anu, Petre Blajovici, Janos Eazekas, Vasile Vîlcu, Manea Mănescu.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus :A intrat în practica partidului nostru de a se consulta cu un cerc larg de specialiști și alți oameni ai muncii în toate problemele construcției socialiste. O astfel de consultare reprezintă și consfătuirea noastră, al cărei obiectiv este să treacă în revistă realizările obținute în domeniul comerțului și, valorificînd experien-

Adunărilucră-
comerțul convoca- C.C. al de Mi-

ța pozitivă acumulată, scoțînd la iveală neajunsurile ce trebuie înlăturate, să prilejuiască un cuprinzător schimb de păreri asupra multiplelor probleme economice și organizatorice ale comerțului socialist.Prezenta la această consfătuire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central, al Partidului Comunist Român, și a

stră va demonstra astfel încă o dată hotărîrea sutelor de mii de lucrători din comerț și cooperație de a-și aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea însuflețitorului program de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Co-
Prima zi a lucrărilor

celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat constituie un semn al atenției și prețuirii de care se bucură munca devotată a lucrătorilor din comerț, contribuția lor valoroasă la dezvoltarea economiei noastre socialiste.Continua îmbunătățire a circulației mărfurilor reprezintă un important capitol al politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului. De buna activitate a lucrătorilor din unitățile de comerț, hoteliere, din alimentația publică, din organele comerciale locale, din cooperația de consum depinde într-o însemnată măsură satisfacerea cît mai deplină, în condiții cît mai civilizate, a cerințelor oamenilor muncii, corespunzător cu posibilitățile sporite ale economiei naționale, cu gradul tot mai înalt de cultură și de exigență a celor ce muncesc.Vă urăm, dragi tovarăși, ca dezbaterile Consfătuirii să fie rodnice, pătrunse de un înalt spirit de răspundere, bogate în învățăminte, sugestii și propuneri practice, menite să asigure perfecționarea și modernizarea activității comerciale, cît și a altor forme de deservire a populației, să sporească eficiența, mobilitatea și operativitatea lor. Consfătuirea noa-

munist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, declar deschise lucrările Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist.Delegații au ales apoi secretariatul și comisia de redac-
în pagina a lll-a

tare a proiectului de chemare a Consfătuirii către toți lucrătorii din comerțul socialist și a aprobat programul rării lucrărilor.Tovarășul Janos membru supleant al tului Executiv alP.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea privind „Dezvoltarea comerțului socialist și sarcinile ce-i revin din Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R.“.în continuare, lucrările s-au desfășurat pe următoarele secții • fondul de marfă și relațiile dintre industrie și comerț ; planificarea circulației mărfurilor, finanțarea și creditarea comerțului; organizarea și baza tehnico-materială a comerțului; alimentația publică și activitatea hotelieră ; pregătirea, specializarea și e- ducarea cadrelor.Lucrările Consfătuirii continuă.

desfășu-Eazekas, Comite- C.C. al

(Agerpres)
DEZVOLTAREA COMERȚULUI SOCIALIST Șl SARCINILE

CE-I REVIN DIN DOCUMENTELE CONGRESULUI
AL IX-LEA AL P. C. R

Expunerea prezentată de tovarășul Janos razchas

O nouă instalație intrată în funcțiune

la Combinatul de celuloză D

porumbului
• CONSTANȚA. — Primele 

suprafețe cu porumb au fost 
semănate și în Dobrogea. În
treaga suprafață de aproape 
190 000 hectare care va fi ocu
pată anul acesta cu porumb a 
fost pregătită din timp, în 
mare parte fertilizată și între
ținută prin grupări și discu- 
iri, în vederea asigurării unui 
bun pat germinativ. Sint po
sibilități ca această lucrare să 
fie terminată în regiune în 
maximum două săptămîni.

• PLOIEȘTI. —■ De cîteva 
zile însămînțarea porumbului 
pentru boabe a început și în 
zona de șes a regiunii Ploiești. 
Folosind fiecare zi bună de 
lucru, cooperatorii și tracto
riștii din raioanele Rm. Să
rat, Buzău, Ploiești au semă
nat pînă acum mai mult de 
5 000 hectare cu porumb, folo
sind sămînță de hibrid dublu, 
corespunzătoare condițiilor pe
doclimatice locale.

Concomitent cu semănatul 
porumbului, tractoriștii lu
crează în schimburi prelungite 
la pregătirea celorlalte tere
nuri destinate acestei culturi, 
care ocupă aproape 43 la sută 
din suprafața arabilă a regiu
nii. (Agerpres)
La centrala 
electrică 
de termoficare 
București-sud

A intrat în funcțiune 
ai doilea grup 
turbo-generatorLa centrala electrică de termoficare București-sud a intrat în funcțiune, cu cîteva zile mai devreme față de termenul prevăzut în grafic, cel de-al doilea grup turbo-generator de 50 MW. în prezent, constructorii efectuează lucrări pentru extinderea centralei cu încă două agregate de cite 100 MW. (Agerpres)

HUNEDOARA. Se toarnă o 
nouă $arjă de oțel 
Foto: N. STELORIAN

în întâmpinarea celei de-a 45-a

aniversări a creării

Partidului Comunist Român

ZILE FEBRILE

La Combinatul de 
celuloză și hîrtie do 
ia Brăila a intrat în 
funcțiune instalația 
de uscare a clorului 
de la noua secție de 
electroliză.

Intrarea în func
țiune a noii instala
ții permite angrena
rea în circuitul pro
ducției a întregii ca-

electroliză și, 
aceasta, tuări- 
producției de 

clorhidric. ni-

pacități instalate, de 
52 celule, de Ia sec
ția 
prin 
rea 
acid
poclorit și sodă caus
tică. Pe graficul de 
lucrări al aceluiași 
șantier au fost con
semnate terminarea 
rodajului mecanic ai

mașinilor și instala
țiilor secției de ce
luloză, intrarea în 
probele de produc
ție a celui de-al 
3-lea cazan de Ia 
centrala termică, 
precum și intrarea 
în funcțiune a turbi
nei și a mașinii de 
hîrfie. (Agerpres)

upă expresia unuia dintre muncitorii săi, Uzina „23 August" din Capitală ar fi un adevărat mecanic șef al tării. Aici se execută cele mai diverse comenzi de pieseși utilaje pentru marile și micile uzine, pentru șantierele răspîndite pretutindeni: prese hidraulice pentru industria lemnului, utilaje complexe pentru industria chimică, metalurgică și petrolieră, vagoane siderurgice pentru furnale și otelării. vagoane cisternă, motoare de diferite capacități pentru grupele de foraj. Tot de-aici, din

moderna și uriașa uzina, pornesc spre drumurile de fier alpine, albastrele locomotive Diesel hidraulice de 350 CP și de alte puteri. în angrenajul industriei naționale uzina constituie așadar, o verigă importantă. Dar renumele uzinei bucureștene și a colectivului său. ajuns departe peste granițele țării, se da- torește nu numai acestui fapt ci mai ales, înaltelor calități ale produselor sale, răspunderii și operativității cu care muncitorii, tehnicienii și inginerii săi se achită de sarcinile ce le revin. Scrisorile de mulțumire și apreciere sosite din partea multor colective din țară, confirmă acest adevăr. Și e firesc.

Cele cîteva mii de lucrători ai uzinei se află într-o permanentă activitate pe frontul întrecerii socialiste, punîndu-și în valoare toate forțele și priceperea lor pentru realizarea unor produse de calitate superioară, pentru depășirea sarcinilor planificate, a angajamentelor stabilite. Acum. în preajma zilei de 3 mai cînd întregul nostru popor sărbătorește cea de a 45-a aniversare a P.C.R., întrecerea socialistă în toate secțiile uzinei înregistrează o intensitate deosebită.
— După fiecare schimb, du

pă fiecare zi de lucru, in cartea 
de onoare o întrecerii sint con
semnate noi succese, ne spune

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, între 9 și 15 aprilie 1966, a vizitat Republica Socialistă România o delegație a Partidului Comunist din Spania, formată din tovarășii Santiago Carrillo, secretar generai al partidului, Francisco Gutierrez și Ramon Mendesona, membri ai Comitetului Executiv al P.C. din Spania, Juan Vasquez, membru al C.C. al P.C. din Spania.în timpul șederii în Republica Socialistă România, membrii delegației spaniole au vizitat orașul București, precum și orașul și regiunea Cluj. Oaspeții spanioli au vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție, instituții culturale și științifice, s-au întîlnit cu muncitori, țărani, intelectuali, membri ai corpului didactic și studenti, conducători ai Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și reprezentanți ai organelor locale de partid, luînd cunoștință cu acest prilej de realizările obținute de poporul român în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Pretutindeni delegația Partidului Comunist din Spania s-a bucurat de o caldă primire prietenească, cordială, expresie a profundelor sentimente frățești de solidaritate internationalistă pe care poporul român le nutrește față de poporul spaniol și partidul său comunist.în timpul vizitei, delegația P.C. din Spania a avut convorbiri cu delegația Partidului Comunist Român. La convorbiri, din partea română au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Manea Mănescu, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Andrei Păcuraru, membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R.Cele două delegații au făcut un larg schimb de păreri în probleme interesînd ambele partide. Cu acest prilej s-a manifestat unitatea de vederi între P.C.R. și P.C. din Spania în problemele fundamentale ale vieții internaționale contemporane, ale mișcării comuniste și muncitorești.Delegația spaniolă a înfățișat lupta clasei muncitoare, țărănimii, studenților și intelectualilor spanioli împotriva dictaturii franchiste, preocupările șl eforturile P.C. din Spania pentru unirea tuturor forțelor progresiste și antifranchiste în lupta pentru instaurarea unui regim de libertăți politice care să acorde poporului posibilitatea de a-și hotărî soarta pe calea democratică.In spiritul strînsei prietenii frățești dintre cele două partide, delegația română a reafirmat sprijinul deplin si solidaritatea internationalistă a P.C.R., a poporului român, cti lupta eroică și neînfricată desfășurată de-a lungul anilor, în ciuda prigoanei și persecuțiilor de tot felul, de către P.C. din Spania, pentru libertate, democrație, progres social, pentru o Spanie liberă, independentă și prosperă. Delegația P.C.R. și-a exprimat satisfacția profundă pentru succesele dobîndite de comuniștii spanioli, de clasa muncitoare și de toate tortele progresiste și democratice și adresează P.C. din Spania urări de noi victorii în lupta consacrată slujirii intereselor vitale ale poporului spaniol.Delegația Partia'ului Comunist Român a înfățișat oaspeților realizările obținute de poporul român în domeniile economiei, științei și culturii și preocupările actuale ale P.C.R., activitatea desfășurată în prezent de oamenii muncii din Republica Socialistă România pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste.în timpul vizitei prin tară, delegația spaniolă a avut prilejul să constate marile progrese obținute de poporul român în industrie, agricultură cît și în domeniul culturii, progrese care constituie o dovadă strălucită a superiorității socialismului. Delegația P. C. din Spania a constatat unitatea poporului, marea popularitate și prestigiul de care se bucură Partidul Comunist Român in rîndul maselor.în cadrul convorbirilor, delegația spaniolă

și-a exprimat profunda solidaritate cu activitatea de construire a socialismului ce se desfășoară în România și care constituie un sprijin prețios pentru lupta oamenilor muncii spanioli, a tuturor popoarelor din țările capitaliste.Reprezentanții celor două partide au relevat faptul că în zilele noastre forțe uriașe se ridică pretutindeni la lupta tot mai hotărîtă împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independentă națională, democrație și progres social. Cercurile agresive ale imperialismului, dornice să-și mențină sau să-și recîștige vechile lor privilegii, se opun acestui proces, se a- mestecă în treburile interne ale popoarelor, organizează comploturi, recurg la intervenții armate și represiuni colonialiste, periclitînd pacea mondială.Conaamnînd cu hotărîre agresiunea imperialistă a S.U.A. in Vietnam, cele două partide își exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez pentru libertatea și independența patriei sale, cer încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam, respectarea a- cordurilor de la Geneva, a dreptului poporului vietnamez de a-și hotări singur soarta, fără vreun amestec din afară.Cele două părți subliniază că o cerință esențială a colaborării internaționale și menținerii păcii o constituie respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a hotări și alege singur, corespunzător voinței și intereselor sale, calea dezvoltării politice, economice și sociale, respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor popoare.De asemenea, a avut loc un schimb de păreri în problemele privind securitatea europeană. Delegațiile celor două partide, au fost unanime în aprecierea că sint necesare eforturi îndreptate spre Înlăturarea divizării Europei în blocuri militare, recunoașterea existentei celor două state germane ca și alte măsuri de natură să contribuie la întărirea păcii și afirmării coexistenței pașnice în Europa și in întreaga lume.Ambele părți consideră că în condițiile actuale o însemnătate vitală pentru soarta omenirii o are întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, mobilizarea tuturor forțelor înaintate ale societății contemporane, care, acționînd unite, sînt capabile să zădărnicească acțiunile agresive ale imperialismului, să asigure progresul și pacea în lume.Părțile consideră deopotrivă că o importanță hotăritoare pentru realizarea și întărirea unității mișcării comuniste mondiale pe baza mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist o are respectarea normelor de bază ale relațiilor dintre partidele frățești, a principiilor egalității în drepturi și independentei fiecărui partid, a neamestecului în treburile interne, discutarea de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spirit de stimă și respect reciproc, a problemelor de interes comun.Apreciind că sînt necesare eforturi permanente pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, P.C.R. și P. C. din Spania își exprimă hotărîrea de a-și aduce contribuția Ia întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste mondiale.Cele două partide își reafirmă convingerea că interesele și telurile comune ce unesc partidele comuniste sînt mai puternice decît deosebirile de vederi și că dificultățile apărute în mișcarea comunistă pot fi învinse prin eforturile stăruitoare, pline de răspundere și răbdare ale tuturor partidelor.Vizita in Republica Socialistă România a delegației Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Santiago Carrillo, secretar genera] al partidului, convorbirile care au avut loc au constituit un prilej de cunoaștere mai profundă a preocupărilor și activității celor două partide, au contribuit Ia dezvoltarea continuă a relațiilor frățești dintre cele două partide în interesul popoarelor român și spaniol, al cauzei socialismului, democrației și păcii.

tov. I, Stuparu, președintele comitetului sindical pe întreprindere. Primele trei luni ale a- 
nului s-au încheiat cu rezultate 
semnificative: .producția glo

bală a fost realizată în pro
porție de 101,2 la sută, produc
ția marfă în proporție de 100,8 
la sută iar productivitatea mun
cii în proporție de 100,1 la su
tă. Aproape neînsemnate la 
prima vedere, procentele cu 
care au fost depășite sarcinile 
de plan, echivalează cu produ
se în valoare de ordinul mi
lioanelor. în cadrul primei etape a întrecerii socialiste colectivul Uzinei „23 August* a mai realizat în afara planului un 
motor de 350 CP, un vagon si

derurgic, 62 torie de utilaj pen
tru fabricile de ciment, 260 to
ne piese turnate din oțel și alte produse. La toate comenzile din tară s-au dat răspunsuri o- perative, la nivelul exigențelor beneficiarilor.în uzină există peste 1000 de fruntași în întrecerea socialistă pe depășită martie tiatilor aceștia

anul trecut, cifră mult lunile ianuarie — cea a eviden- întrecere. Dintre sint tineri. în
în de în376 întrecerea socialistă — spune

« 
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

INVITAȚIE
PE

Primăvara ne-a adus și 
dată o invitație la startul 

Spartachiadei de 
agenda competițiilor 

Spartachiada va

de astă 
întrece- 

vară, 
de 

ocupa

rilor 
In 
masă _ __ _
locul de onoare în compania cam
pionatului asociației sportive si a 
concursului insignei de polisportiv, 
întreceri care, de asemenea, se 
bucură de o bună tradiție în rln- 
durile tineretului. Astăzi, 15 aprilie 
ziua inaugurală din calendarul 
competiției. va consemna ca de 
fiecare dată adeziunea plenară a 
tinerilor sportivi. O dată cu acea
sta în foile de concurs vor fi în
semnate primele succese pe care 
le dorim de bun augur.

Dincolo de finiș, de succesul vii
torilor campioni, se înscrie marea 
performantă a mișcării noastre 
sportive : antrenarea masei largi a 
tineretului într-o activitate compe- 
titională permanentă prileț de de
pistare și afirmare a tinerilor cu 
reale calități sportive. Agenda 
Spartachiadei cuprinde și în actua
la ediție 14 discipline larg accesi
bile amatorilor de sport: atletism, 
handbal în 7, gimnastică, înot, tir, 
volei, baschet, ciclism, orientare 
turistică, popice, rrîntă, fotbal, hal
tere, motociclism. în regulament se 
precizează că în raport cu posibi
litățile asociațiilor sportive, etapa 1 
se poate organiza și la alte disci
pline care se bucură de populari
tate și tradiție.

La sate, asemenea ultimelor e- 
ditii, Spartachiada de vară este 
dotată cu trofeul „CUPA AGRI
CULTURII" ale cărei întreceri cu
prind 12 ramuri sportive : atletism

(Continuare In pag. a II-a)



Partidului Comunist din Spania
Mitingul de la Uzinele „23 August

Joi dimineața, membrii delegației Partidului Comunist din Spania, în frunte cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, împreună cu tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, general colonel Mihai Burcă, membru al C.C. al P.C.R., au vizitat Uzinele „23 August“ din Capitală.Directorul general al uzinelor, ing. Petre Turcu, a prezentat tabloul dezvoltării acestei importante citadele a industriei românești, precum și preocupările actuale ale colectivului de constructori de mașini.Au fost vizitate apoi le sculărie, motoare și nică.La încheierea vizitei
secții- meca-a-a vut loc un miting organizat .. în cinstea delegației Partidu- . . lui Comunist din Spania, la care au luat parte sute de muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină.Tovarășul Florian Dănă- lache a salutat călduros prezența oaspeților.. Au luat cuvîntul Marin E- nache, secretarul comitetului de partid al uzinei, Tudor Moise, muncitor la secția turnătorie, care au exprimat sentimentele de adîncă solidaritate ale clasei muncitoare din țâra noastră, ale întregului nostru popor, încrederea lor deplină în biruința luptei duse de poporul spaniol pentru libertate, democrație și progres. General colonel Mihai Burcă a evocat momente din lupta eroică a poporului spaniol împotriva dictaturii fasciste și participarea voluntarilor români în brigăzile internaționale, ca una din numeroasele mărturii ale consecventei solidarității internaționale a partidului nostru cu lupta comuniștilor, a întregului popor spaniol.Primit cu o caldă manifestație de simpatie a luat cuvîntul tovarășul Santiago Carrillo.Sîntem impresionați de progresele pe care România so- .cialistă le-a făcut în acești ultimi ani, sîntem foarte satis- făcuți de identitatea deplină a punctelor de, vedere ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania asupra problemelor esențiale ale contemporaneității — a declarat vorbitorul. Dorim să mulțumim călduros conduce- a rii Partidului Comunist Român și personal marelui nostru prieten, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru primirea deosebit de călduroasă, frățească, făcută delegației partidului nostru.Referindu-se apoi la unele ' probleme ale actualității internaționale, vorbitorul a subliniat că agresiunea brutală a imperialiștilor din S.U.A. îm- - potriva poporului vietnamez neliniștește astăzi popoarele lumii. El a scos în c—J--iK poziția comună a celor partide în această problemă, cerînd ca poporul să. fie lăsat să-și singur propriul său destin, a- gresorii nord-americani să plece din Vietnam și să se aplice acordurile de la Geneva.Cele două partide ale noastre consideră menținerea păcii în lume și politica de coexistență pașnică ca o necesitate esențială, de importanță vitală pentru popoare.Noi, comuniștii spanioli —• a continuat vorbitorul — am luat act cu atenție și interes de inițiativa Franței de a ieși din N.A.T.O. și considerăm a- ceasta c*a un pas important pe calea păcii, spanioli, ne ridicăm împotri- ca oricărei tentative a guvernului fascist spaniol de a oferi Spania și teritoriul său ca o piesă de schimb pentru a înlocui Franța în N.A.T.O.In cadrul întrevederilor pe care le-au avut cele două delegații ale partidelor noastre, am ajuns la concluzia că, în condițiile acțiunilor agresive ale imperialismului din ultimul timp, este mai necesar ca niciodată de a se depune toate eforturile necesare pentru a consolida unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești mondiale. Ceea ce ne unește, interesele comune ale sistemului mondial socialist și ale mișcării comuniste internaționale

evidentădouăvietnamez hotărască

Noi, comuniștii

La școala

de partid „Ștefan Gheorghiu"

Joi după-amiază, tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania, însoțit de tovară
șul Ion Iliescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
corpul didactic și studențesc 
al Școlii Superioare de Partid 
„Ștefan Gheorghiu“. 

este mai important decît ceea ce ne separă. Ne exprimăm încrederea că divergențele actuale vor fi depășite și că unitatea forțelor socialiste și an- tiimperialiste va fi tot mai puternică.în cadrul vizitei noastre în România, am avut prilejul să cunoaștem progresele industriei voastre moderne în plină dezvoltare, ale agriculturii voastre cooperatiste. Considerăm legitimă mîndria întregului vostru popor pentru roadele muncii sale creatoare organizate și conduse de către Partidul Comunist Român.Dorim să declarăm că tabloul pe care îl oferă România contemporană înainte înapoiată și exploatată de către monopolurile străine și de către clasele parazitare, astăzi independentă, socialistă, în plină dezvoltare, reprezintă pentru noi o confirmare elocventă a superiorității socialismului.Vorbitorul a arătat apoi că în Spania de astăzi continuă cu dîrzenie lupta pentru libertate și democrație. Pe plan politic, lupta puternică a maselor muncitorești și populare din Spania a obținut ca regimul franchist să dea înapoi, să facă în ultimul timp concesii importante. Clasa muncitoare care se află, ca și în 1936 —1939 în fruntea luptei antifasciste, a rupt lanțurile terorii fasciste și se ridică cu întreaga sa statură făcînd să se cutremure temelia regimului din Spania. în același timp, intelectualii și studenții luptă alături de muncitori, dînd dovadă de mare combativitate și energie.în lupta pe care o ducem, progresele dv, succesele dv. în construirea socialismului și solidaritatea dv. consecventă reprezintă un sprijin de o mare importanță. Noi — a spus în încheiere vorbitorul — ne simțim însuflețiți de solidaritatea internațională a forțelor socialismului, de solidaritatea clasei muncitoare și a poporului român, de căldura voastră de frați și tovarăși. Fie ca prietenia noastră să fie eternă așa cum eternă este setea de libertate și fericire a poporului.Primit cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul Alexandru Drăghici.Vorbitorul a arătat că vizita de prietenie pe care o face delegația Partidului Comunist din Spania condusă de tovarășul Santiago Carrillo constituie o nouă manifestare a legăturilor internaționaliste care unesc cele două partide ale noastrePartidul Comunist din Spania, în decursul existenței sale, a înscris pagini glorioase în istoria luptelor revoluționare. Lupta dreaptă a poporului spaniol s-a bucurat de simpatia și solidaritatea frățească a clasei muncitoare, a forțelor antifasciste din România. în condițiile grele ale ilegalității numeroși dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, la chemarea Partidului Comunist Român, au luptat în acei ani pe pămîntul Spaniei, greu încercate, împotriva agresiunii armate a : cismului.Referindu-se la lupta care o desfășoară astăzi porul spaniol, vorbitorul spus : Ne bucurăm din inimă de fiecare succes înregistrat de clasa muncitoare din Spania, de forțele progresiste, de comuniștii spanioli.Ne folosim de acest prilej pentru a exprima, încă o dată solidaritatea noastră interna- ționalistă cu Partidul Comunist din Spania, cu lupta sa neînfricată pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, democrație, progres social și pace pe pămîntul spaniol.Ne bucură cuvintele de apreciere rostite de rășul Santiago Carrillo dresa partidului nostru, realizărilor obținute de porul român în anii construcției socialiste — a subliniat vorbitorul. După cum v-ați putut convinge, în orașele și satele în care ați poposit, întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, este angajat cu toate forțele sale creatoare într-o vastă activitate pentru înfăptuirea hotă- rîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., pentru îndeplinirea cu succes a noului plan cincinal.

fas-pe po- a

calde tova- 
la a- 

a po-

superioară

Cu acest prilej, tovarășul 
Santiago Carrillo, a făcut o 
expunere despre lupta po
porului spaniol pentru liber
tate, democrație și progres so
cial. (Agerpres)

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

Zile febrile

de întrecere

Ion Popa, secretarul comitetului U.T.C. pe uzină, sînt antrenați 3 000 de tineri. Comitelui 
de partid a indicat organizației 
noastre și a ajutat-o in perma
nență, să se ocupe de antrena
rea tinerilor la întrecere, pen
tru realizarea și depășirea an
gajamentelor luate. Noi am so
cotit că nivelul de pregătire 
profesională este unul din fac
torii hotărîtori care influențea
ză producția noastră și de a- 
ceea am acordat o deosebită a- 
tenție acestui lucru. Am în
drumat spre diferite forme de 
invățămint in fiecare an un nu
măr tot mai mare de tineri 
pentru ca azi din cei 3000. 
peste 1 000 să fie absolvenți de 
licee și facultăți, școli tehnice și 
tehnice de maiștri. In prezent, 
alți 475 Învață la liceul serai și 
147 la cursurile serale sau fără 
frecvență ale facultăților, școli
lor tehnice și tehnice de maiștri. 
La cursurile de ridicare a califi-
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Semnarea acordului comercial

dintre Republica Socialistă România

și Danemarca

meciului 
joacă cu

• In sala „Empire Pool 
la Wembley diti Londra 
continuai joi campionatele 
ropene de tenis 
urma meciurilor 
preliminariile pe 
stabilite grupele 
competiției. La

republicane de box pentru ju
niori. Reuniunea Începe la ora 
18.
• In localitatea Bognor Regis 

din Anglia a începr.t un turneu 
internațional de șah, la care 
participă șahiști din România, 
Canada, Islanda, Iugoslavia, 
Noua Zeelandă, Suedia, Anglia 
și alte țări. în prima rundă, 
maestrul român Victor Ciocîl- 
tea l-a învins pe englezul R. 
Watson.

Pe scurt

sporturi- 
vor des- 

campionatelor

® Cea de a doua partidă a 
întîlnirii pentru titlul mondial 
de șah dintre Petrosian și 
Spasski, continuată joi s-a în
cheiat cu un rezultat de remi
ză la mutarea 51. Scorul este 
egal : 1—1. Astăzi are loc cea 
de-a treia partidă a 
în care Boris Spasski, 
piesele albe.

• Sîmbălă în sala 
lor de la Floreasca se 
fășura finalele

Combinatul avicol Crevedia. Producerea a noi generații de pui nu-i o treabă ușoara. Aceasta 
ne-o dovedește și aspectul din fotografie : tinere operatoare (in des sfat în fața aparatelor, 

despre randamentul acestora

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

Presa noastră'*• Joi la amiază a sosit în Capitală o delegație a Secției sfaturilor populare de pe lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ungare, condusă de dr. Kovacs Tibor, adjunct al șefului secției.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîm- pinată de tovarășii Tiță Flo- rea, vicepreședinte, și Dumitru Hoit,' secretar general la Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.în timpul vizitei în țara noastră, delegația va studia probleme legate de activitatea sfaturilor populare.• Joi Capitală roportul zician a prezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, G- ficiului de spectacole și turnee artistice, Filarmonicii de Stat „George Enescu", de reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

carii și de specialitate din uzină, 
organizația U.T.C. a mobilizat 
peste 1 800 de tineri. In uzina 
noastră au loc cursuri periodi
ce pe meserii cu faze pe ate
liere, secții și pe întreprindere 
precum și concursul „Prieteni
lor cărții tehnice".Trecînd prin secțiile uzinei constați cu ușurință, entuziasmul general în întrecere, însuflețirea oamenilor, preocuparea lor penlru îmbunătățirea organizării producției, pentru realizarea și depășirea substanțială a propriilor lor angajamente.— Avem un rol cheie în u- zină, spune to.v. Marin Șerban 
secretarul organizației de partid 
de la sculerie. De modul în care aprovizionăm celelalte secții cu scule, suficiente și de calitate, depinde realizarea sarcinilor în secțiile respective. Pentru îmbunătățirea calității sculelor și matrițelor care se lucrează la noi, s-a alcătuit un colectiv care timp de două săp- tămîni a urmărit întreg circuitul producției din secție, descoperind și apoi propunînd măsuri concrete de înlăturare a punctelor de strangulare a ritmicității. Din analizele deca- dale pe care le facetn, reiese o ritmicitate constantă a produc-

Danemarcei la Bucu- ambasadorul Anker director în M.A.E., Per secretarul particular al

cialiste România la Copenhaga, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea daneză ambasadorul Gunnar Seidenfa- den, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, Joachim Henrik-Georg baron Zytphen-Adeler, ambasadorul ~ rești, Svart, Green, ministrului afacerilor externe, și Viggo Christensen, consilier la Ambasada Danemarcei la București.
★La amiază, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior a oferit un dejun în cinstea oaspeților danezi.*După-amiază, oaspeții danezi au vizitat Muzeul de artă.(Agerpres)
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lor din Republica Socialis
tă România.

Muncă patriotică pe șantie
rul „Toporași“ din Capitală

IOSIF SAVA

(Agerpres)
• CONTINUĂRI

dimineața a sosit David Oistrah. Pe ae- Băneasa, marele mu- fost întimpinat de re-

Foto: TRIFU DUMITRESCU

• CONTINUĂRI• CONTINUĂRI
ției ceea ce ne permite să realizăm într-adevăr numai scule de calitate, rezistente și de înaltă precizie.La secția locomotive aceiași atmosferă de întrecere, de căutări permanente. După cum ne informează tînărul inginer Paul 
Éìàìér adjunct al șefului de 
secție, pentru integrarea fabricației de locomotive într-un singur sector, a fost amenajat într-un timp tecord de numai o lună de zile, un atelier modern de prelucrări.— Pentru realizarea unui flux tehnologic mai intens la locomotiva de 120 CP, spune 
inginerul C. Cocenescu, personalul de la montaj a fost împărțit în nouă echipe care se specializează pe subansamble și operații S-au obținut deja foarte bune rezultate după a- ceastă nouă organizare. Acum am canalizat eforturi importante spre terminarea înainte de termen a prototipului locomotivei diesel hidraulice de 1 250 CP.La sînt nea 
èscu succesele de fiecare zi ale Oamenilor sînt aici foarte obișnuite, nu constituie o noutate. Secția èste fruntașă pé uzină.

turnătoria de oțel „nu noutăți" după cum spu- 
inginerul Adrian Stro- 
șeful secției. într-adevăr.

Multe din marile capodo
pere ale muzicii contempora
ne, de la creațiile lui Stravin
ski la Boulez și de la Varése 
la Penderecki, sînt cu totul 
de neimaginat în afara e- 
voluției tehnicii instrumen
tale, îmbogățirii compartimen
telor orchestrei simfonice cu 
un număr de instrumente de 
neconceput pentru compozito
rul din urmă cu 5-6 decenii.

Un șir întreg 
de instrumente 
de percuție ne- 
acordabile, nu
meroase in
strumente elec
tronice au de
venii un ele
ment de prim 
ordin în arta 
orchestrației, 
dobîndind un 
rol tot mai important în con
strucția țesăturii muzicale.

Recentul simfonic al Radio
televiziunii ne-a oferit unicul 
prilej, în ultimii ani. de a 
asculta un concert scris spe
cial pentru cel mai interesant 
instrument care a îmbogățit 
orchestra simfonică în ultimii 
20 de ani — „Ondes Mar
tenot“.

André Jolivet, reprezentant 
de frunte al creației muzicale 
din Franța zilelor noastre, a 
scris în 1947 acest concert ur
mărind, după propria sa măr
turisire, rezolvarea unei duble 
probleme : „să hrănească lu
crarea cu conținutul emoțio
nal pe care el a simțit nevoia 
să-l exprime și să respecte

înde rebut pe a fost redus 
neferoase și 
oțel fată de

Colectivul de turnători este hotărît să păstreze mult timp acest titlu de onoare. Deși i-au revenit în această perioadă comenzi foarte pretențioase, turnătorii au reușit să le livreze înainte de termen și de calitate corespunzătoare. De altfel secție procentul primul trimestru cu 1,51 ia sută la 
cu 0,2 la sută la procentul admis-. La panoul de onoare au apărut noi fotografii, cea a lui Petre Dănilă, Constantin Năstase, Gheorghe Stancu, Dumitru Dinulescu. Dar pentru ca fotografiile tuturor fruntașilor uzinei, tineri și vîrstnici — care în aceste zile de ehtuziastă întrecere în cinstea glorioasei aniversări a partidului se afirmă prin minunate fapte și realizări în producție — să încapă pe panoul de onoare, acest panou ar trebui să aibă dimensiuni uriașe.

Invitație
pe stadioane

7,gimnastică, volei, handbal în 
popice, tir, înot, ciclism haltere, 
trîh'tă, fotbal și bine înțeles oină, 

de masă, 
disputate 
echipe au 
semifinale ale 
masculin, în 

prima grupă joacă echipele Su
ediei, României, Ungariei și 
Angliei, iar în cea de a doua 
echipele Iugoslaviei, Cehoslo
vaciei, R. F. Germane și 
U.R.S.S. In prima grupă femini
nă, evoluează echipele Angliei, 
Cehoslovaciei, U.R.S.S. și Po
loniei, iar în cea secundă se
lecționatele României, Ungariei 
R. F. Germane și R. D. Ger
mane.

necesitățile tehnice impuse de 
lucrarea întreprinsă“.

Avînd o bază programatică 
(concertul este inspirat din 
mitul orfeic)‘ construit din 
clasicele trei mișcări, Concer
tul lui Jolivet reprezită, îna
inte de toate, o demonstrație 
a noilor resurse expresive ale 
instrumentului inventat de 
frații Martenot. Pagină cu pa
gină, fuziunea dintre instru
mentul solist și orchestră este 
deplină.

Muziciana franceză Jeanne 
Loriod, renunțînd la o strălu
citoare carieră pianistică (a 
fost eleva lui Lazare Levy) 
s-a dedicat noului instrument, 
și prin aceasta unui reperto
riu exclusiv contemporan.

Artistă plină de sensibili
tate, cu un deosebit simț al 
diferențierilor dinamice, Jea
nne Loriod ne-a dezvăluit fru
musețile unui concert ce con
stituie o consistentă invitație 

Martenot-ului
pen-adresată compozitorilor 

tru ampla sa folosire.
Alături de concertul lui Jo

livet, pe care orchestra și di
rijorul Em. Elenescu l-au 
acompaniat cu dăruire, simfo
nicul Radioteleviziunii ne-a 
mai oferit prilejul de a reas- 
culta muzica închinată de Ti
beriu Olah creației brăncu- 
șiene (cea mai edificatoare lu
crare în suita încercărilor sale 
de conturare a unui limbaj 
muzical original) piesă care a 
dobîndit, de altfel, după Festi
valul de la Varșovia un real 
prestigiu internațional. In sfîr- 
șit, sub bagheta aceluiași di
rijor, orchestra ne-a dat o vi
guroasă „Eroică“ beethovenia-

sport deosebit de apreciat de ti
nerii sportivi ai satelor. Calendarul 
întrecerii prevede în scopul unei 
largi participări a tineretului o 
perioadă de peste 2 luni (15 apri
lie — 19 iunie) pentru concursurile 
primei etape, (pe asociații sporti
ve) ; etapa a li-a (pe grupe de a- 
sociații sportive) 20 iunie — 17 iu
lie ; etapa a IlI-a (raională sau o- 
rășenească) 18—31 iulie ; etapa a 
IV (pe grupe de raioane sau ora
șe) 1 august — 14 august și ulti
ma, a V-a etapă (regională) 20—31 
august.

„Cupa agriculturii" se va în
cheia Ia 15 octombrie și toate eta
pele beneficiază de un timp mai 
mare pentru desfășurarea fiecărei 
etape în parte.

Astăzi stadioanele patriei își vor 
deschide porțile pentru întrecerile 
inaugurale din prima etapă. Acolo 
unde s-au tăcut din timp pregăti
rile necesare : popularizarea com
petiției, înscrierea concurenților, 
la primul start se vor afla cit mai 
mulți tineri. Asociațiile sportive, 
organizațiile U.T.C. sînt chemate 
să se preocupe în continuare de 
antrenarea unui număr cit mai 
mare de tineri la concursurile e- 
tapei I. De modul în care vor fi 
organizate primele întreceri de
pinde succesul primei etape, și în 
ansamblu, al actualei ediții a 

Spartachiadei de vară.

Joi, în semifinalele grupei 
masculine echipa României a 
învins cu scorul de 5—3 selec
ționata Ungariei. In meciul ur
mător echipa României va juca 
în compania Angliei. Alte re
zultate : Suedia—Anglia 5—2 ,- 
U.R.S.S.—Iugoslavia 5—1 ; Ce
hoslovacia—R. F. Germană 
5—4.

Echipa feminină a R. F. Ger
mane a învins cu 3—0 echipa 
României, în primul joc al se
mifinalelor. In partida următoa
re echipa României va întîlni 
selecționata R. D. Germane. 
Alte rezultate : Ungaria—R. D. 
Germană 3—0 ; Anglia—Polonia 
3_ o . U.R.S.S.—Cehoslovacia
3—0.

Cadru din filmul „După 
canalii !"

mine

cine-

(orele
18,45;

HAI,

12,30;

(orele 
18,45;

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop

rulează la Patria 
8,30; 11; 13,30; 16; 
21,15) ; București (orele 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45) ; 
Melodia (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,45; 21,15) ;
Aurora (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).
FRANȚA
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15) ;
Grivita (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA 

rulează la Luceafărul (orele 
10; 12.30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Flamura (orele 10; 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Capitol 
9,45; 12; 14,15; 16,30;
21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

DESENE SECRETE. ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICA nr. 7/1965

rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); 
Dacia (orele 9—14,30 în con
tinuare 16,30; 18,45; 21).

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează Ia Central (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45); 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30).

CHEILE CERULUI — SECRE
TUL TRECUTULUI

rulează la Lumina 
9,30; 11,45; 13,45; 16;
20.30) .

CE S-A ÎNTÎMPLAT 
BABY JANE?

rulează la Union (orele 15; 
17,45; 20,30).

PROGRAM PENTRU 
dimineața ora 10.
WÌNNETOU ' “

rulează 
11,30;
20.30) . 
rulează 
16; 18,15; 20,30).

, CANALII !

(orele 
18,15;

CU

COPII

— seria I 
la Doina 

13,45; 16;
(orele 
18,15;

la Giulești (orele

DUPĂ MINE, 
cinemascop

rulează la 
8,30: 11;
21); Volga 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Fes
tival (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21)

FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

rulează la Buzești (orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30); Dru
mul Sării (orele 11; 15;
17,30; 20).

TOM JONES
rulează Ia Cosmos (orele 
15; 17,30; 20).

GUSTUL MIERII
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

PORȚILE PĂMÎNTULUI 
rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Miorița (orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Moților (orele 15,15; 18;
20.45) .

LUMINA VERDE — cinema« 
scop

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

DIVORȚ ITALIAN
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20,30).

BEATA
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30).

PINGUINUL
rulează Ia Munca (orele 
15,30; 18; 20,30).

SAȘA

Feroviar (orele 
13,30; 16; 18,30; 
(orele 9,45; 12;

FIFI

ANI
(orele

ÎN

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).
ÎNARIPATUL
rulează la Arta (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flo
reasca (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

CLOCOTITORI
rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30),

OLD SIIATERHAND —
mascop

rulează la Colentina 
15,30; 18; 20,30).

PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30).

cine-

(orele



Dezvoltarea comerțului socialist și sarcinile ce-i revin din documentele Congresului al IX-lea al P.C.R.
Expunere prezentată de tovarășul Janos Fazekas

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist își desfășoară lucrările sub semnul entuziasmului și hotărîrii cu care întregul nostru popor muncitor a pornit la îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal — etapă superioară în procesul desă- vîrșirii construcției socialiste — ia traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Făcînd bilanțul realizărilor din anii șesenalului și stabilind liniile directoare ale progresului continuu al economiei naționale, căile înfloririi multilaterale a României socialiste, Congresul al IX-lea a fixat clar locul și rolul comerțului în mersul nostru înainte, acovdrnd o atenție deosebită dezvoltării și perfecționării lui.Ca rezultat al aplicării consecvente a politicii economice a partidului nostru și a eforturilor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în anii șesenalului a continuat în ritm susținut industrializarea țării, a crescut gradul de valorificare a resurselor naturale, agricultura socialistă a dobîndit succese pe drumul folosirii mai intensive a posibilităților de care dispune, s-a asigtirat dezvoltarea proporțională, echilibrată și mereu ascendentă a întregii economii.Realizările obținute în acești ani au creat o bază trainică succeselor viitoare. Noul plan cincinal, adoptat de Congres, deschide perspective și mai luminoase pe calea înfloririi patriei, a progresului material și spiritual, a bunăstării și fericirii întregului popor.în condițiile avîntului general al economiei, a sporirii producției industriale de 2,25 ori și a producției agricole cu 13 la sută, venitul național în 1965 a fost de 1,7 ori mai mare decît în 1959, ceea ce a creat posibilități pentru creșterea veniturilor bănești ale populației de la orașe și sate. Pe această bază, desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist au fost în 1965 de aproape 2 ori mai mari ca în 1959, rea- lizîndu-se un ritm mediu anual de creștere de peste 11 la sută.Vorbitorul a arătat apoi că în 1965 nivelul vînză- rilor față de anul 1959 a crescut la pîine, făină și produse făinoase cu 58 la sută, la carne și produse de carne cu 19 la sută, ulei comestibil cu 75,2 la sută, pește proaspăt și conservat cu 24 la sută, lapte cu 123 la sută, zahăr cu 34 la sută, conserve de legume cu 169,4 la sută, țesături și confecții din bumbac cu 24 la sută, țesături și confecții de lînă și mătase cu 41 la sută, încălțăminte din piele cu 64,8 la sută, aparate de radio cu 64 la sută, televizoare de 10 ori. frigidere de peste 23 ori, mașini de spălat rufe de peste 3,6 ori. mobilă de peste 2.6 ori.Datorită schimbărilor structurale intervenite în viața so- cial-economică a satelor noastre, în urma cooperativizării agriculturii, însemnate creșteri s-au înregistrat și la vînzările în mediu rural. Aceasta se reflectă în ponderea cheltuielilor bănești pentru cumpărări de mărfuri prin comerțul socialist, care a atins peste 80 la sută din totalul cheltuielilor făcute de țărănime, față de 66 la sută în 1959.în continuare, vorbitorul a subliniat eforturile pe care le depune industria noastră pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor și îmbogățirea sortimentelor.în anii șesenalului s-au produs însemnate schimbări calitative în baza tehnico-mate- rială a comerțului socialist. Au fost luate măsuri complexe pentru extinderea, îmbunătățirea și modernizarea rețelei comerciale. S-au construit și dat în funcțiune peste 5 000 magazine și unități de alimentație publică, precum și noi depozite. Au fost modernizate centrele comerciale ale unor orașe ca : Suceava, Iași, Bacău, Galați, Ploiești, Baia Mare și altele și s-au dat în funcțiune magazine moderne în toate cartierele nou construite în țară. în numeroase localități din mediul rural s-au ridicat complexe comerciale și magazine universale noi. O largă extindere a cunoscut-o dotarea unităților comerciale cu utilaj și mobilier modern.în expunere se subliniază că datorită eforturilor susținute și perseverente pe care lucrătorii din comerț le-au făcut pe linia creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor de transport și a celor administrativ-gospodă- rești, au fost reduse sistematic cheltuielile de circulație, îndeplinindu-se sarcinile trasate de Congresul partidului, ceea ce a contribuit în mod hotărîtor la întărirea și ridicarea rentabilității activității comerciale.

Dezvoltarea în ritm susținut a industrializării socialiste și continua ridicare a producției agriculturii noastre ne permit ca în perioada planului de 5 ani să asigurăm pentru a- provizionarea populației un important fond de mărfuri.După ce a subliniat că volumul desfacerii de mărfuri va crește pînă în a- nul 1970 cu 50—55 la sută, vorbitorul a arătat că în 1970 nivelul vînzărilor față de 1965 va crește la pîine și făină cu 40,2 la sută, carne și produse din carne cu 63,2 la sută, ulei cu 74.7 la sută, lapte cu 54,5 la sută, brînzeturi cu 78,9 la sută, zahăr și produse zaharoase cu 53,7 la sută, conserve de legume cu 89,8 la sută, țesături de bumbac cu 42.4 la sută, țesături de lînă cu 43,6 la sută, tricotaje cu 91,1 la sută, confecții cu 70.2 la sută, încălțăminte cu 44,4 la sută, aparate de radio cu 68 la sută, televizoare cu 88,4 la sută, frigidere cu 87,4 la sută, mașini de spălat rufe cu 77.9 la sută, mobilă cu 67,3 la sută.Așa cum se sublinia în raportul prezentat la Congresul al IX-lea de tovarășul Nico- lae Ceaușescu, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român, „volumul sporit de mărfuri ce vor fi desfăcute pe piață cere îmbunătățirea activității organelor de conducere a comerțului, a tuturor organizațiilor comerciale“.în lumina acestei indicații— a spus vorbitorul — este necesar să ne oprim asupra problemelor mai importante, pentru ca pe baza învățămintelor ce se desprind să putem perfecționa și ridica nivelul și eficiența comerțului.Asigurarea fondului de marfă, atît cantitativ cît și calitativ, constituie sarcina principală în acest domeniu, ceea ce impune, pe lingă îmbunătățirea în continuare a activității comerciale, o atentă urmărire și cunoaștere a cererii de mărfuri a populației în toate regiunile și localitățile țării și influențarea pozitivă— pe această bază — a producției.Trebuie spus că în activitatea comerțului nostru, atît la Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop, cît și la organele locale, dăinuie de mulți ani neajunsuri în organizarea studierii și cunoașterii cererii de consum a populației.Studierea științifică a cererii de consum și reflectarea ei cît mai justă în comenzile date industriei reprezintă nu numai o sarcină economică de excepțională importanță ce revine comerțului, dar în egală măsură exprimă și o mare răspundere politică. în funcție de volumul acestor cereri, industria dezvoltă capacități de producție, construiește noi unități, stabilește proporții între diferitele sale subramuri care produc mărfuri pentru consumul populației.Este deci absolut necesar ca organele comerciale să îmbunătățească substanțial formele de organizare și metodele de studiere sistematică a cererii de mărfuri, acțiune la care să fie antrenați toți lucrătorii de la centru și pînă la magazine. Studiul consumului trebuie să se facă pe baza cunoașterii îndeaproape a evoluției veniturilor bănești ale populației și a modificărilor ce intervin în structura acestora. Fondul de marfă trebuie astfel stabilit încît el să satisfacă cererile tuturor categoriilor de cumpărători.în același timp, în activitatea de studiere a cererii populației trebuie să-și spună cu- vîntul și furnizorii de bunuri de consum. Industria nu poate și nu trebuie să se limiteze numai la primirea și examinarea comenzilor prezentate de comerț, ci este datoare să facă cercetări proprii și să cunoască tendințele în structura cererii de mărfuri a populației, pentru a putea veni în mod operativ în întîmpinarea comerțului.O aprovizionare ritmică și într-un sortiment variat necesită formarea unor stocuri de marfă în rețeaua comercială. Una din lipsurile ce s-au manifestat în această privință a fost aceea că o serie de organizații comerciale au evitat constituirea stocurilor de mărfuri, chiar cînd măsura era impusă de necesitatea bunei aprovizionări a populației.Pe de altă parte, volumul actual al stocurilor din comerț arată că, îndeosebi la produsele nealimentare, sînt necesare măsuri mai eficace, pentru ca cea mai mare parte a mărfurilor să se găsească îh magazine și nu în depozite.Consumatorii își manifestă cu justificată îndreptățire nedumerirea față de felul cum sînt aprovizionate unele unități comerciale. Se întîmplă ca un obiect care îl găsești astăzi în magazine să nu-1 poți procura și în următoarele zile, deoarece între timp stocul a fost epuizat, iar reînprospăta- rea lui nu s-a făcut Ia timp.Vorbitorul a arătat în continuare că, deși în trimestrul I al acestui an Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop 

au realizat importante depășiri la planul de desfacere, totuși s-au menținut încă unele goluri în desfacere. De pildă, a lipsit încălțămintea din u- nele magazine, deși în depozitele cu ridicata erau în stoc 2 milioane perechi; de asemenea, s-a făcut simțită lipsa ciorapilor pentru femei și altor produse, datorită aprecierii greșite a necesarului de către M.C.I.De ce Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop și direcțiile comerciale ale sfaturilor populare regionale nu intervin cu mai multă hotărîre pentru a pune capăt subaprecierii de care dau dovadă responsabilii de unități atunci cînd trec cu vederea aprovizionarea magazinelor cu unele obiecte care, deși au o mai mică greutate în planul valoric, totuși sînt mult solicitate de populație ca de pildă încălțăminte ușoară, o serie de articole mărunte de folosință curentă — perii, șervețele etc. — mărfuri de uz larg la sate — lanțuri, sîrmă, topoare, fierăstraie, foarfeci de vie și altele ?Subliniind că este o lege o- bligatorie a activității unui comerț modern, bine organizat, ca structura fondului de marfă să corespundă cerințelor de sezon, îndeosebi la produsele industriei ușoare, vorbitorul a arătat că nu întotdeauna este respectată această cerință. De asemenea, s-a referit la unele lipsuri în ce privește aprovizionarea cu legume și fructe a unor raioane deficitare la aceste produse, precum și la faptul că magazinele de specialitate nu sînt continuu aprovizionate cu piesele de schimb necesare obiectelor de folosință îndelungată.Pentru înlăturarea lipsurilor — se arată în expunere, este absolut necesar să fie întreprinse măsuri hotărîte la toate verigile spre a ridica răspunderea lucrătorilor comerciali în stabilirea comenzilor și în satisfacerea cerințelor de consum ale populației, concomitent cu instituirea unui control în muncă.De asemenea, va trebui ca în viitor să se acorde o mai mare atenție așezării și repartizării fondului de marfă pe teritoriu, pe sisteme comerciale și întreprinderi ; să se țină seama de tradițiile locale de consum ale populației de la orașe și sate și să existe o grijă mai mare pentru justa dimensionare a stocurilor din comerț și corelarea lor cu volumul de desfaceri al magazinelor.în strînsă legătură cu aceste sarcini, organele comerciale trebuie să se preocupe îndeaproape și cu formarea stocurilor de iarnă la produsele alimentare.Formarea și repartizarea stocurilor în comerț vă trebui să fie sprijinită mai mult și prin îmbunătățirile ce trebuie aduse sistemului de finanțare și creditare practicat în acest domeniuO problemă de cea mai mare importanță pentru activitatea comercială o constituie îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și comerț, stabilirea unor forme de legătură simple directe și operative, care să permită adaptarea neîntîrziată la modificările care au loc în structura consumului.Pornind de la primatul producției. ca factor determinant în procesul reproducției socialiste lărgite, nu trebuie totuși neglijat rolul ce revine consumului, ca scop final al producției. Din acest punct de vedere, consumul nu poate și nu trebuie conceput ca un proces pasiv, ca o consecință automată a producției ci ca un factor activ, care, la rîndul său, exercită o influență stimulatoare asupra producției.Locul precumpănitor pe care îl dețin mărfurile în creșterea nivelului de trai se poate aprecia și din faptul că peste 80 la sută din cheltuielile bănești ale populației se efectuează prin comerțul socialist. Aceasta subliniază și mai mult importanța pe care trebuie să o acordăm relațiilor dintre producție și consum și, în cadrul acestora, raporturilor dintre industrie și comerț.Faptele arată însă că Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop au încă slabe legături cu ministerele furnizoare, ceea ce nu poate să nu aibă efecte negative asupra întreprinderilor din subordine, care și ele, la rîndul lor, sînt încă departe de a avea relații strînse eu întreprinderile furnizoare.O serie de întreprinderi, direcții comerciale regionale și direcții generale din Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop obișnuiesc încă să pună multe din propriile lipsuri pe seama așă-ziselor „condiții obiective“. îh loc să ia atitudine hotărîtă contra neajunsurilor care se manifestă în activitatea ce o desfășoară, ele au tendința să observe mai curînd lipsurile și greșelile altor organe.Experiența a dovedit că aplicarea sistemului contractelor economice, ca formă principală de legătură dintre industrie și comerț, este cores

punzătoare; prin contracte, comerțul are posibilitatea de a influența direct producția, în ultimii ani, s-au adus o serie de îmbunătățiri sistemului de contractare, în sensul restrîngerii numărului de produse repartizate centralizat și a creșterii inițiativei locale, precum și în privința perioadelor de încheiere a contractelor, în funcție de sezonalita- tea și natura produselor. Aceste îmbunătățiri s-au reflectat pozitiv în aprovizionarea cu mărfuri a populației.Cu toate acestea, unul din neajunsurile mari care se răs- frînge negativ asupra activității comerțului și care nu a fost combătut la timp de către Ministerul Comerțului Interior și de Centrocoop, îl constituie încă slâba disciplină contractuală. Organizațiile comerciale știu încă prea puțin să mî- nuiască contractul, ca instrument economic cu ajutorul căruia să influențeze și să determine ritmul livrărilor, sortimentul și calitatea, factori care condiționează buna aprovizionare a rețelei comerciale. Ministerele producătoare trebuie să se preocupe și ele cu toată răspunderea de această problemă, să imprime întreprinderilor furnizoare cea mai mare grijă și atenție față de executarea ritmică a livrărilor și respectarea riguroasă a tuturor prevederilor contractuale.Un pas înainte pe linia întăririi relațiilor contractuale dintre industrie și comerț ar însemna organizarea încheierii contractelor economice înainte de definitivarea planurilor anuale de stat. în aceste condiții s-ar crea posibilitatea corelării mai eficiente a planului întreprinderilor industriale cu rezultatele contractărilor de mărfuri, s-ar putea lua din timp măsuri suplimentare pehtru completarea resurselor de materii prime și auxiliare, de utilaje și materiale necesare producției, spre a fi satisfăcute la nivelul cerințelor cantitățile de mărfuri contractate, în sortimentul și Ia termenele stabilite de comun acord.Măsurile hotărîte de partid ca planul cincinal să fie defalcat și aprobat pe ani, la nivelul ministerelor, regiunilor și întreprinderilor, creează condiții deosebit de favorabile pentru îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și comerț, pentru încheierea din timp a contractelor. Totodată, aceasta permite mai buna repartizare a fondului de marfă, în raport cu dezvoltarea social-econo- mică a regiunilor, raioanelor, orașelor și satelor și creează efectiv premisele corelării locale a prevederilor planului de desfacere, adică practic devine posibilă elaborarea pe regiuni a balanței de venituri și cheltuieli a populației, corespunzător căreia să se fundamenteze necesarul fondului de marfă. în noile condiții va putea fi elaborat și pe plan local, în perspectiva a cinci ani, programul dezvoltării și modernizării rețelei de desfacere cu amănuntul și cu ridicata.O sarcină economică centrală a industriei și a comerțului este aceea de a se preocupa în continuare cu toată a- tenția de diversificarea sortimentelor și ridicarea calității produselor. Vor trebui a- duse îmbunătățiri sistemului actual de omologare a produselor noi. Organele comerciale, în strînsă legătură cu cele ale industriei, trebuie să vegheze ca o dată cu introducerea noilor sortimente să nu dispară din consum acele mărfuri care sînt solicitate de cumpărători.O serie de lucrători din comerț, care participă la contractări, nu sînt informați din vreme asupra sortimentelor noi de mărfuri oferite de industrie, din cauza primirii cu întîrziere a cataloagelor și a colecțiilor de mostre. Aceasta le micșorează posibilitatea de a efectuat o analiză mai aprofundată și de a consulta un cerc mai larg de specialiști și cumpărători asupra modelelor prezentate.Pentru întărirea controlului asupra calității mărfurilor, întreprinderile cu ridicata și cele cu amănuntul vor trebui să se ocupe mai îndeaproape de dotarea depozitelor cu aparatură de măsură și control, să manifeste o exigență sporită la preluarea mărfurilor, pu- nînd o barieră de netrecut în calea produselor necorespunzătoare. Totodată, întreprinderile producătoare, cărora le revine răspunderea principală pentru calitatea produselor, trebuie să întărească controlul tehnic de calitate.La lărgirea sortimentelor de mărfuri, un aport substanțial îl pot aduce industria locală și cooperația meșteșugărească.Ridicarea continuă a bunăstării poporului cere să acordăm o atenție tot mai mare extinderii și diversificării prestațiilor de servici, care reprezintă un important domeniu de activitate economică. Volumul mereu sporit de produse industriale de uz gospodăresc și de folosință înde

lungată impune o dezvoltare corespunzătoare a numărului de ateliere de întreținere și reparații a acestor bunuri. Este necesar să se dezvolte în primul rînd acele servicii la care se semnalează cele mai mari rămîneri în urmă cum sînt: atelierele de reparație a mobilei, articolelor electrotehnice, tapițeriei, spălătoriile chimice etc.în mod deosebit va trebui să ne ocupăm de extinderea și perfecționarea rețelei de deservire la sate. Cooperația de consum a reușit ca în sute de comune să asigure o bună deservire a populației, organi- zînd unități de croitorie, reparații încălțăminte, mobilă, frizerii, coafură, care sînt mult apreciate de țărani. Aceste rezultate bune trebuie să fie generalizate de Centrocoop, elaborînd conform indicațiilor date de conducerea partidului, un program pentru întreaga perioadă a cincinalului, privind extinderea și completarea rețelei, astfel ca în fiecare comună să avem unități de prestație de care are nevoie populația.După cum cunoașteți, pe baza Hotărîrii C.C. al P.C.R. și a guvernului s-a încredințat uniunilor cooperatiste a- gricole răspunderea contractării și comercializării producției de legume și fructe. în acest scop, a luat ființă în cadrul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție Departamentul pentru Valorificarea Legumelor și Fructelor, organ care are unități teritoriale și magazine în toate regiunile și raioanele țării. Se cere din partea acestui departament să depună maximum de eforturi pentru a asigura în cele mai bune condiții aprovizionarea populației, realizarea sarcinilor de export și ridicarea nivelului comerțului cu legume și fructe din piețe și magazine.Creșterea eficienței economice a activității comerciale este strîns legată de viteza de circulație a mărfurilor, de necesitatea ca drumul de la producător la consumator să fie cît mai scurt și mai rapid, iar perioada de timp cît produsele se află în sfera circulației mărfurilor să fie cît mai redusă. Este necesar să fie extinsă metoda livrărilor directe de la întreprinderi la magazine.Pentru a exercita o influentă activă asupra frunizorilor în producția de mărfuri specifică consumului sătesc, cooperația de consum va trebui să participe, alături de comerțul de stat, la contractarea tuturor mărfurilor pe care le vinde prin rețeaua sa.O atenție specială va trebui să se acorde ambalării mărfurilor. Ambalajul are un rol esențial atît în păstrarea calității produselor, cît și în asigurarea unui comerț civilizat, fiind un element funcțional, de bază, al desfășurării circulației mărfurilor.Considerăm că Ministerul Industriei Chimice, care este principalul furnizor de materiale de ambalaj, nu a depus toate eforturile pentru a face față în mai mare măsură cererilor comerțului și ale industriei.în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea gospodăririi și folosirii raționale a ambalajelor recuperabile, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor de circulație și economisirea de materiale deficitare.Introducerea în comerț a noilor forme și metode de vîn- zare, bazate pe contactul direct al cumpărătorului cil marfa și pe posibilitatea nemijlocită a acestuia de a-și alege produsele dorite, trebuie să permită o folosire mai rațională a spațiilor de vîn- zare, o creștere substanțială a volumului de mărfuri pe a- ceeași suprafață, un nivel de deservire ridicat și îndeosebi o importantă economie de timp atît pentru cumnărători, cît și pentru vînzăt.ori.Modernizarea comerțului trebuie să se realizeze în condițiile asigurării rentabilității. Acțiunile de modernizare a magazinelor, precum și deschiderea de noi unități comerciale trebuie deci precedate de un calcul economic privind eficiența investițiilor și reducerea cheltuielilor de circulație.Scopul modernizării unui magazin nu trebuie să fie decorarea sa costisitoare, ci acela de a asigura desfacerea râ- pidă și civilizată a mărfurilor, într-un cadru plăcut.în momentul de față, cumpărătorii pierd încă mult din timpul lor liber pentru căutarea mărfurilor, ceea ce dovedește că în domeniul organizării rețelei comerciale, sub aspectul densității, amplasării, vadului și al profilului există serioase deficiențe.Un rol important în activitatea comercială revine întreprinderilor cu ridicata, care organizează circuitul mărfurilor de la producție la magazine, asigură formarea sortimentului comercial la produ

sele livrate de fabrici în partizi mari, depozitează cea mai mare parte a producției sezoniere. Este necesar să se facă propuneri pentru îmbunătățirea formei actuale de organizare a comerțului cu ridicata. De asemenea, organizațiile comerciale cu ridicata și cele cu amănuntul trebuie să aibă o răspundere solidară și să fie cointeresate în mod e- gal în realizarea planului de vînzări.O pondere crescîndă în activitatea comercială o deține rețeaua de alimentație publică și hotelieră, căreia, pe măsura creșterii nivelului de trai al populației și a dezvoltării turismului, îi revine un rol tot mai mare în satisfacerea cerințelor de consum, de recreare și de odihnă a oamenilor muncii.Este util să se examineze actuala structură a unităților de alimentație publică, pentru a se verifica în ce măsură profilul rețelei satisface cerințele populației, ale tuturor categoriilor de consumatori din diferite regiuni și localități. Trebuie promovate acele tipuri de unități care sînt cel mai mult solicitate și deci cele mai rentabile — și în această direcție să fie îndreptate și investițiile pentru construirea și modernizarea rețelei.Totodată, este necesară elaborarea unui regulament al a- limentației publice, diferențiat pe tipuri și categorii de unități, restaurante, bodegi, bufete, pensiuni etc., eare să ducă la lărgirea atribuțiilor și inițiativei șefilor de unități, să ridice răspunderea lor în organizarea activității.Expunerea s-a referit apoi la problemele legate de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comerțului. La sfîrșitul anului 1965, suprafața rețelei comerciale cu amănuntul a fost cu 25 la sută mai mare decît în 1960.în domeniul investițiilor, în fața comerțului stau o serie de sarcini, care trebuie tratate cu cea mai mare atenție și rezolvate în modul cel mai corespunzător, pentru a asigura folosirea cu maximă eficiență a fondurilor alocate.în numeroase orașe și sate, rețeaua de desfacere cu amănuntul este insuficientă. Acest deficit a fost accentuat și prin efectuarea, în cadrul acțiunilor de sistematizare, a unui număr mare de demolări de unități, adeseori fără să fi fost analizate cu cea mai mare a- t.enție de către toți factorii interesați în viitor, respectîn- du-se indicațiile date de conducerea partidului, demolările care privesc magazinele vor trebui făcute numai cu avizul prealabil al direcției comerciale din regiunea respectivă, pentru fiecare magazin în narte. Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop au obligația să urmărească cu cea mai mare strictețe să nu se micșoreze capacitatea rețelei comerciale datorită demolărilor.Examinarea rețelei de desfacere arată că există încă un număr redus de magazine unl- 'versale și mari magazine specializate în centrele cu populație mai densă, ceea ce face să se producă aglomerări, mai ales la mărfurile de cerere curentă.Nu se acordă încă atenția necesară menținerii stabilității profilului magazinelor, a- deseori, avizîndu-se schimbări cu prea multă ușurință. Sînt cazuri cînd în 2—3 ani profilul unor unități a fost schimbat de mai multe ori. cheltu- ihdu-se inutil fonduri.Caracteristic pentru marea majoritate a magazinelor nou construite este aspectul lor a- trăgător, în care spațiile largi și just dimensionate se armonizează cu mobilierul modern și cu produsele frumos prezentate. Din păcate însă nu toate magazinele nou construite au această înfățișare. Une- 10 organe de resort au acceptat proiecte pentru magazine noi care nu sînt prevăzute cu depozite de mînă sau au depozite pe spații foarte restrîhse. Se cere în mod imperios ca noile magazine să aibă depozite de mînă, iar cele alimentare să fie înzestrate cu instalații de frigEste necesar ca în viitor calculele de eficiență economică a investițiilor pentru noile magazine să se bazeze pe analize economice mai ample, în care să nu fie scăpate asemenea aspecte de mare importanță pentru ridicarea nivelului activității comerciale.în perioada 1966—1970 este prevăzut să se construiască o suprafață comercială totală u- tilă de peste 600 mii mp. Pentru dezvoltarea rețelei, îh strînsă legătură cu creșterea sarcinilor de desfacere, este necesar ca Ministerul Comerțului Interior și Uniunea centrală a cooperativelor de consum, în colaborare cu comitetele executive ale sfaturilor populare, să definitiveze din timp documentațiile tehnico-economice, ăcordînd o atenție deosebită amplasării și profilului noilor unități din localitățile în care 

există rămîneri în urmă, precum și încadrării lor îh ansamblul arhitectural.în acțiunea de modernizare, dotare și lărgire a rețelei, organizațiile comerciale vor trebui să folosească pe scară mai largă creditele bancare pe termen scurt.în armonizarea fondului de marfă cu cererile de consum, un rol dintre cele mai importante îl îndeplinesc depozitele cu ridicata. în prezent, spațiul de depozitare a mărfurilor cu ridicata din rețeaua Ministerului Comerțului Interior și a Uniunii centrale a cooperativelor de consum reprezintă peste 950 mii mp, fiind încă sub necesar. în raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al partidului, vorbind despre necesitatea măririi spațiilor de depozitare, secretarul general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că : „trebuie asigurată buna păstrare și conservare a produselor din momentul achiziționării lor și pînă ce ajung la consumator, aceasta fiind o condiție pentru menținerea calității produselor și eliminarea pierderilor“Corespunzător acestei indicații, îh perioada cincinalului se vor destina pentru construcții de depozite, fonduri de investiții de peste 750 milioane lei, adică de aproape 5 ori mai mult decît în 5 ani anteriori, ceea ce va îmbunătăți simțitor situația rețelei de depozitare în fiecare regiune.De existența capacităților de depozitare a mărfurilor la nivelul nevoilor, în egală măsură sînt interesate și sfaturile populare regionale, deoarece, răspunzînd de comerțul local cu amănuntul, cunosc din proprie experiență că fără depozite nu se poate asigura alimentarea continuă a magazinelor. Trebuie evitate pe viitor cazuri ca acelea din regiunile Suceava, Oltenia, Banat și Hunedoara, Ploiești unde sfaturile populare au propus amplasamente ce au dus la scumpirea investițiilor cu 30— 50 la sută.Se impune să se acorde întreaga atenție amnlasăr'i, dimensionării și profilării noilor construcții comerciale cu ridicata și să se treacă cu mai multă energie la modernizarea actualelor depozite.în continuare vorbitorul a relevat preocuparea permanentă a conducerii partidului și guvernului pentru buna a- provizionare a populației. El a arătat că în timp ce stadiul realizării livrărilor și desfacerilor de mărfuri este analizat de două ori pe lună pe linie centrală și trimestrial de Comitetul executiv al C.C. al P.C.R. și de guvern, la regiuni și raioane asemenea analize nu se fac în mod sistematic.Creșterea volumului vînzărilor face necesară introducerea regulii ca la comitetele executive ale sfaturilor populare să se analizeze chenzinal stadiul realizării planului de desfacere, cu care prilej trebuie elaborate și măsuri concrete pentru o mai bună aprovizionare. La aceste analize trebuie să participe reprezentanți ai filialei Băncii Naționale, ai direcției comerciale, ai întreprinderilor locale cu ridicata și amănuntul din comerțul de stat și cooperatist, întreprinderii de valorificare a legumelor și fructelor, uniunii regionale a cooperației meșteșugărești, întreprinderii locale de transport.Trimestrial, analizele vor trebui să cuprindă o sferă mai largă de probleme, dezbătîn- du-se în amănunțime, cu participarea organelor centrale și regionale, felul cum și-au îndeplinit fabricile sarcinile de livrări către beneficiarii locali și către cei din alte regiuni, structura fondului de marfă, măsurile necesare pentru completarea sortimentelor și aprovizionarea rețelei cu amănuntul.Conducerea cu competență de către sfaturile populare regionale a comerțului local este, în ultimă analiză, hotă- rîtoare pentru desfășurarea corespunzătoare a acestei activități. Se cere direcțiilor comerciale regionale, care conduc comerțul local, să-și îndeplinească cu mai multă fermitate sarcinile, să crească operativitatea aparatului în urmărirea aprovizionării rețelei cu întregul sortiment de mărfuri și să imprimé mai multă promptitudine și răspundere lucrătorilor în îndeplinirea planului de livrări către populație.Existența multor lipsuri din activitatea comercială sé datereste și deficiențelor serioase care continuă să se manifèste în stilul și metodele de muncă ale aparatului central, atît în cadrul M.C.I., cît și al Centrocoopului.Conducerea ministerului și 

Comitetului executiv al Cen- trocoopului vor trebui să organizeze în așa fel munca aparatului central încît lucrătorii acestuia să poată afecta cea mai mare parte din timpul lor controlului și îndrumării activității organizațiilor locale, ajutorului ce trebuie dat în rezolvarea concretă a aprovizionării magazinelor.îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă trebuie începută cu Colegiul ministerului și Comitetul executiv al Centrocoop. Lasă de dorit mai ales în cadrul Colegiului M.C.I. felul cum se aplică principiile muncii colective. Membrii colegiului și ai comitetului executiv trebuie să poarte deopotrivă răspunderea pentru întregul mers al comerțului nostru.Fosta Direcție a îndrumării organelor locale ale administrației de stat din cadrul Consiliului de Miniștri a controlat și ajutat nesatisfăcător comitetele executive ale sfaturilor populare, care conduc activitatea comercială din regiuni și raioane. Comitetul de Stat pentru îndrumarea Și Controlul Organelor Locale âle Administrației de Stat — nou creat — va trebui să facă o cotitură în această privință, contribuind activ la îmbunătățirea muncii comitetelor e- xecutive ale sfaturilor populare de conducere a comerțului local.Țihînd seama de sarcinile ce stau în fața comerțului socialist, în viitor Consiliul de Miniștri va exercita un control mai eficace asupra organelor centrale comerciale, asi- gurînd analiza periodică a activității lor. în același timp, este nevoie să controlăm măi îndeaproape felul cum ministerele producătoare respectă termenele de livrarfe și obligațiile contractuale.în continuare, vorbitorul a spus : Figura centrală de care depinde într-o măsură hotă- rîtoare îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern, satisfacerea cerințelor populației la nivelul exigențelor b- tapeî de dezvoltare pe care o parcurgem este lucrătorul din comerț. Fără prezența lui activă, creatoare, plină de atenție și solicitudine față de cumpărător, fără priceperea, hărnicia și munca lui neobosită, fără dragostea pentru această profesie plină de răspundere și importanță în economia țării, în viața de fiecare zi a oamenilor muncii de la orașe și sate, ar rămîne lipsit de rezultate orice efort de îmbunătățire a activității noastre în sfera circulației mărfurilor.Comerțul nostru socialist, bucurîndu-se permanent de grija și atenția partidului șl guvernului și-a crescut propriul detașament puternic de lucrători comerciali. în unitățile noastre comerciale de stat și cooperatiste muncesc sute de mii de sala- riați, constituind o forță apreciabilă în angrenajul vieții noastre economice. Este îmbucurător că majoritatea acestora sînt pătrunși de importanța muncii lor și a fâpttilui că sîht chemați, câ prin tdâtă activitatea lor, să cinstească profesia de lucrător al comerțului hostru socialist, cOmOrt al cărui singur stop major îl constituie servirea exOmplâră a tuturor consumatorilor,în încheiere, tovarășul Janos Fazekas a spus ! Sarcinile mărețe stabilite de Congresul ăl IX-lea al partidului hostru cer eforturi susținute din partea întregului nostru popor muncitor, din partea tutufdt lucrătorilor din economie. Călăuziți de partid, lucrătorii din comerț împreună cu clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă, intelectualitatea, ău pornit cu entuziasm și hotărîre la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în noul plâh cincinal.Ne exprimăm convingerea că toți lucrătorii comerțului nostru socialist, conștiOnți dte importanța muncii lor, însuflețiți de un fierbinte patriotism, vor depune toate eforturile, vor folosi toată priceperea, hărnicia și talentul IOC pentru a satisface din ce în ee mai mult exigențele crescîhde ale populației, pentru a ridică continuu nivelul deservirii în fiecare unitate în parte, contribuind din plin la îndeplinirea rolului de mare răspundere ce revine comerțului nostru îh procesul de desăvît- șire a construcției socialiste, în asigurarea undi vieți îmbelșugate. civilizate, fiecărui om al muncii din scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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LA FACULTATEA de fi
lologie din Belgrad a avut loc 
o seară de poezie românească, 
organizată de studenții grupei 
de literatură universală și ai 
grupei de limbă și literatură 
română. Cu acest prilej, mai 
mulți studenți au recitat poe
zii în original și traduse din 
Arghezi, Labiș, Jebeleanu, Ni- 
chita Stănescu, Marin Sorescu 
și alți poeți români.

Sesiunea Uniunii
InterparlamentareCANBERRA 14 (Agerpres). în Comisia pentru studiul problemelor politice, ale securității internaționale și dezarmării a Uniunii interparlamentare au avut loc discuții Ia punctul „Mijloace pentru întărirea securității regionale în cadrul Cartei O.N.U.“.în intervenția sa reprezentantul Grupului național român, Tudor Drăganu, a arătat,

BELGRAD 14 (Agerpres). A fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe al R.P. Bulgaria, Ivan Bașev, făcută în R.S.F. Iugoslavia. în comunicat se arată că în timpul vizitei Bașev a avut convorbiri cu Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F.I. Ei au constatat că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă cu succes în spiritul prieteniei și colaborării de bună vecinătate.Examinînd situația internațională s-a constatat din nou identitatea sau apropierea punctelor de vedere în principalele probleme internaționale. Cei doi miniștri subliniază din nou sprijinul țărilor lor pentru lupta namez.Examinînd câni, cei doi statat că s-au produs schim-

bări pozitive în evoluția lațiilor dintre statele balcanice și consideră că este necesar ca guvernele țărilor balcanice să depună eforturi și mai mari pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor reciproce.
★La 14 aprilie, Ivan Bașev a fost primit de Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia.în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al R.P. garia a părăsit capitala goslaviei, îndreptîndu-se spre patrie. Bul- Iu-

printre altele, că „principiile stabilite de Carta O. N. U. în general, și în special cele care urmăresc să armonizeze eforturile pentru asigurarea securității pe plan mondial cu e- forturile pe plan regional, trebuie să constituie platforma oricăror măsuri de întărire a securității diferitelor regiuni ale lumii“. în această privință, a arătat el „Socotim că și U- niunea interparlamentară ar putea aduce o contribuție însemnată dacă printre măsurile de întărire a securității regionale, în conformitate cu Carta O.N.U., pe care le-ar recomanda membrilor ei, ar figura și aceea de a insista ca guvernele țărilor lor să nu precupețească eforturile pentru a acționa în spiritul rezoluției Adunării Generale a O. N. U. privind măsurile pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu sisteme sociale și politice diferite“. în continuare, delegatul român a spus : „Nu pot să nu amintesc, în această ordine de idei, agresiunea Statelor Unite în Vietnam care a- tentează Ia independența și suveranitatea poporului vietnamez, aduce o gravă atingere securității Asiei de sud-est și constituie un pericol pentru pacea lumii... Situația creată în Vietnam arată grăitor importanța securității regionale pentru securitatea lumii întregi.

T eri dimineața a fost 
y inaugurată cea de-a 

44-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Milano, 
care, în acest an, a căpătat 
un caracter festiv, dat fiind 
faptul că se împlinesc două 
decenii de la organizarea sa 
postbelică.

La festivitatea de inau
gurare a fost prezent mi
nistrul industriei și comer
țului italian, Andreotti, 
membri ai corpului diplo
matic reprezentind toate 
țările participante.

Pe o suprafață de 500 000 
mp, în care sînt dispuse di
feritele pavilioane repre- 
zentînd sectoarele speciali
zate, cele 14 000 de firme 
din mai bine de 80 de țări 
ale lumii, expun cele mai 
variate produse. De-a lun
gul a 80 de km, cit măsoa
ră întregul front al tîrgu
lui, vizitatorii au prilejul 
să facă cunoștință cu ma
șini și utilaje moderne, cu 
o bogată și variată gamă de 
bunuri de consum.

La actuala ediție, Repu
blica Socialistă România 
prezintă, în afara Oficiului 
de informații din cadrul 
Centrului internațional de 
schimburi comerciale, ex
ponate ale industriei con
structoare de mașini, elec
trotehnice și chimice, măr
turie a progresului indus
triei noastre socialiste. In 
cinci din pavilioanele spe
cializate. întreprinderile 
noastre de comerț exterior 
prezintă publicului și oa
menilor de afaceri produse 
purtînd marca uzinelor ro
mânești care, prin calitatea 
lor, se bucură de frumoase 
aprecieri pe piața interna
țională. La tîrgul de la Mi
lano sînt expuse tractoare 
și diferite mașini agricole, 
utilaje pentru construcții, 
mașini-unelte, utilaje elec- 
tro-tehnice, precum și dife
rite produse ale chimiei.

Dr. M. G. Franci, secre
tar general al Tîrgului, a 

■apreciat că România, prin 
exponatele sale care ocupă 
peste 800 mp, este una din
tre importantele țări pre
zente la Milano în acest an 
și că produsele sale, prin 
caracteristicile lor tehnico- 
economice, prin nivelul 
performanțelor, se situează 
în aria celor mai avansate 
produse ale tehnicii mon
diale.

I. MĂRGINEAN U 
corespondentul Agerpres 

la Roma

uraganeleV
cu oulo-

Disputa 
Anglia, 

confrolea-

au de- 
acceptă

Un cîmp de orez în a propîerea Saigonului. O familie de țărani, hăituită 
literalmente de soldați! americani și mercenarii saigonezi. Mama strînge 
în brațe copilul sfîrtecat de gloanțe. Tatăl, categorisit „suspect“, cu mîi- 
nile legate la spate, aște aptă, poate, din clipă în clipă, glonțul ucigaș. Do
cumentul acesta fotografic transmis de agenția U.P.I. ne dezvăluie un 
strop din oceanul de sufe rințe adus de agresorii americani pe cîmpiile în- 
sîngerate ale Vietnamului de sud.

Aproape 30 000 de budiști au demon
strat ieri pe străzile capitalei sud-viet 
nameze, în ciuda anunțului guvernului 
privind organizarea de alegeri generale 
în următoarele cinci luni. Liderii budiști 
cer, în continuare, demisia actualului 
guvern condus de generalul Ky.

viet-

președintelui Aref

Bal- con-situația din miniștri au
poporului

„Maguezit“ din regiuneaCeleabinsk

U.R.S.S. ? Vedere iz telefericului Uzinei

BAGDAD 14 (Agerpres). — Președintele Irakului, mareșalul Abdel Salam Mohammed Aref, a încetat din viață în urma unui accident de elicopter — a anunțat joi dimineața postul de radio Bagdad. La bordul aparatului, prăbușit între localitățile Kornat și Bassorah din cauza unei violente furtuni de nisip, se aflau și Abdel Latif al Daragi, ministru de interne, și Mustafa Abdullah, ministru al industriei, care, de asemenea, și-au pierdut viața.In urma morții președintelui Aref, guvernul irakian a decretat pe timp de o lună doliu național.Funeraliile mareșalului Abdel Salam Aref vor avea loc sîmbătă.
• LA 12 APRILIE a sosit la Ankara delegația sfatului popular al orașului București, condusă de Ion Cosma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului București, care face o vizită în Turcia la invitația primarului Ankarei, Halii Se- zai Erkut. La sosire delegația a fost întîmpinată de Sezai Erkut, primarul Ankarei și de membrii consiliului municipal.Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, Ion Drîn- ceanu și membri ai Ambasadei.Delegația a depus o coroană de flori la Mausolelul lui Atatiirk.

partid, Referindu-se la cauzele de
misiei sale, Oginga Odinga a afir
mat potrivit agenției Associated 
Press că, „în prezent, Kenya este 
condusă de un guvern invizibil, ce 
reprezintă interesele străine".

• ERIC TABARLY a plecat 
miercuri după-amiază din mi
cul port Trinite sur Mer Ia 
bordul unei ambarcațiuni pen
tru a traversa singur Atlanti
cul. Cunoscutul navigator a 
plecat spre Newport pentru a

L--’’ V

In ciuda „tonului moderat“ 
ce pare să predomine textul 
rezoluției în 10 puncte a- 
doptată de așa-zisul Congres 
politic național, ale cărei lu
crări au avut loc la Saigon,

un 
pri
mai

observatorii din capitala sud- 
viețnameză consideră că pro
blemele nu au fost deloc re
zolvate și că există toate da
tele să se creadă că după 
răgaz de cîteva zile ele ar 
tea duce la complicații și
serioase. Principala necunos
cută scrie agenția FRANCE 
PRESSE, rămîne reacția ce se 
va înregistra în cele două ca
pitale rebele — Da Nang și 
Hue — care persistă în a cere 
demisia imediată a actualului 
guvern al generalului Ky.

Couve de Murville
despre criza N.A.T.O.în cadrul dezbaterilor parlamentuluiLuînd ieri cuvîntulfrancez, ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, s-a oprit îndelung asupra atitudinii Franței față de N.A.T.Q., calificînd măsurile preconizate de guvernul francez în această privință drept „hotărîri de o importanță capitală", atît din punct de vedere național, cît și internațional. După părerea sa, degajarea Franței de N.A.T.O. nu reprezintă o problemă militară, ci una „esențialmente politică“, „în definitiv, a spus Couve de Murville, este vorba de o transformare a raporturilor dintre America și Europa“. El a calificat drept utopică eventualitatea unor tratative asupra reformării fundamentale a N.A.T.O., deoarece timp de opt ani a avut loc „un dialog al surzilor“. „Este inevitabil și binefăcător pentru toți, a continuat Couve de Murville, ca Europa să-și recapete independența față de America. Este inevitabil ca aceasta din urmă să-și ducă politica sa în lume și ca această politică să fie din ce în ce mai mult exterioară țărilor europene. Este inevitabil ca raporturile dintre Est și Vest să nu rămînă închistate în situația existentă cu 15 ani în urmă...“ Acestea sînt perspectivele în care trebuie plasate hotărîrile Franței privitoare la N.A.T.O., a declarat ministrul francez.
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a căpăta oare 
teritoriul Belite 
independentă în 
1968 ? 
dintre 
care 
ză acest terito
riu și Guatema
la este in toi și 

ea erupe, după expresia unei 
reviste londoneze, mai des de- 
cît vulcanii din America Cen
trală... Cînd regina Elisabeta a 
Il-a a Angliei a făcut luna tre
cută o vizită in regiunea Mării 
Caraibilor, liderul opoziției 
hondurasiene, Philip Goldstori, 
și-a exprimat „surprinderea" că 
teritoriul Belise (care se numeș
te Hondurasul britanic începîncl 
din 1964, de cînd și-a dobin- 
dit autoguvernare), a fost oco
lit. Răspunsul s-a referit Ia di
ficultățile legate de „distanta 
prea mare“ a acestui teritoriu 
de locurile vizitate de regină. 
Dar presa engleză a relevat ul
terior că autoritățile din Belize 
nu au vrut să intensifice dispu
ta cu Guatemala.

... Guvernul englez consideră 
că diferendul a fost reglementat 
prin tratatul din 1859, dar Gu
atemala nu a renunțat definitiv 
la punctul de vedere că toate 
teritoriile aflate odinioară sub 
controlul Căpităniei generale 
spaniole îi revin de drept. 
Schimbul de argumente se re
feră la considerente istorice ■ 
englezii amintesc că în 1638 
și-au făcut cunoscută prezenta 
pe acest teritoriu, venind din 
Jamaica șl au izbutit să-i alun
ge pe spanioli în 1789. Ulteri
or, dominația engleză a fost 
recunoscută de S.U.A., și în 
1862 Hondurasul britanic a fost 
declarat colonie subordonații 
Jamaicăi, iar din 1884 a fost 
instaurată administrația engle
ză separată, care după opt de
cenii a fost înlocuită 
guvernarea.

Autoritățile engleze 
clara! de două ori că 
jurisdicția Curții internaționale 
de Justiție de la Haga, dar au
toritățile guatemaleze au res
pins această competentă, și din 
1963 au fost rupte relațiile di
plomatice între Chrdad de Gua
temala și Londra. In schimb, a 
fost stabilită medierea — pro
pusă de Casa Albă — a avoca
tului Bethnel Webster (de Ia 
firma de avocatură a actualului 
primar al New York-ului, John 
Lindsay) care, după ce-a vizitat 
cele două capitale, în luna ia
nuarie a anunțat că așteaptă pe 
reprezentanții englez și guate
malez Ia New York, pentru a 
pune Ia punct planul de me
diere.

Disputa 
referă nu 
Belize, ci 
datorie de 400 000 lire sterline, 
pe care Guatemala a refuzat 
s-o achite, oferind în schimb să 
contribuie Ia construirea unui 
drum modern între Belize și 
Peten, pentru înlesnirea exploa
tărilor de păduri cu esențe pre
țioase.

In așteptarea noii întîlniri 
anglo-guatemaleze, autoritățile 
locale din Belize au început să 
elaboreze planuri pentru dez
voltarea tării în condițiile vii
toarei independente, lansîndu-se 
printre altele ideea construirii 
unei noi capitale în apropierea 
colinelor Iloaring Creek. S-a 
precizat că acest proiect nu 
este determinat de idei grandi
oase, ci de necesitatea de a 
feri viitoarea capitală de de
vastările pricinuite de uragane
le frecvente. Bineînțeles, însă, 
Că în Belize multe depind și de 
potolirea „uraganului“ dintre 
Anglia și Guatemala.

anglo-guatemaleză s» 
numai la teritoriul 
este legată și de e

P. NICOARÄ

• POSTUL de radio Sanaa a a- 
nunțat miercuri noaptea că Abdu- 
lah AI Iryani, ministru al adminis
trației locale în guvernul republi
can din Yemen, rudă cu Abdel 
Rahrnan Al Iryani, membru al 
Consiliului prezidențial al țării, a 
fost asasinat. De asemenea, a ră
nit grav pe Ahmed El Rohoumy, 
ministru al finanțelor și economiei. 
Primul ministru al Yemenului, Has- 
san Al Amri a declarat doliu națio
nal timp de trei zile. Asasinarea 
lui Iryani, a spus primul ministru 
yemenit, poate fi considerată un 
act îndreptat împotriva revoluției 
și republicii și a chemat poporul 
yemenit să-și strîngă rîndurile în 
jurul conducătorilor săi.

• VICEPREȘEDINTELE Kenyei, 
Oginga Odinga, a declarat joi în
tr-o conferință de presă că demisio
nează din funcțiile de stat și de

se antrena în vederea marii 
curse Plymouth-Newport, ce 
va avea loc în 1968. Datorită 
faptului că în 1964 Tabarly a 
cîștigat o asemenea întrecere, 
în prezent este considerat un 
concurent de temut. EI își va 
continua antrenamentul pînă 
la sfîrșitul lunii iulie, timp în 
care va străbate traseul New
port — Bermude 
haga.

abordate probleme ale situației 
din Asia de sud-est, precum și 
unele chestiuni legate de conferin
ța japono-americană la nivel mi
nisterial, care urmează să aibă loc 
la Tokio în iulie. După întrevede
re, ambasadorul japonez a decla
rat că „dacă nu ar fi existat, unele 
deosebiri de vederi în problemele 
legate de Vietnam, poate că acea
stă convorbire nu ar fi fost .nece
sară".
• IN LOCALITATEA Santo Do

mingo de Los Colorados (Ecuador) 
s-au produs miercuri incidente în
tre populație și forțele de, politie 
trimise de guvern pentru a preveni 
manifestațiile declarate împotriva 
măsurilor arbitrare ale autorități
lor locale. Demonstrațiile din acea
stă localitate au fost determinate 
de uciderea unui student care par
ticipase la o manifestație pentru 
eliberarea unui lider al studenților 
arestat în urmă cu cîteva zile. In
cidentele de la Santo Domingo de 
Los Colorados retin atentia mai 
ales pentru că ele, fiind primele 
de la instalarea lui Indaburo în 
funcția de președinte provizoriu 
după alungarea juntei lui Ramon 
Castro Jijou, ar putea prevesti o 
nouă încordare în Ecuador.

In esență, răspunsul 
american la ultimul me
morandum francez pri
vind „dezangajarea“ 
Parisului de mecanis
mul militar integrat al 

dezmințit 
prevăzut, 
încearcă

— Copen-

de stat 
avut o între- 
ambasadorul 
Unite, Ryuji

• SECRETARUL 
S.U.A., Dean Rusk, a 
vedere de o oră cu 
Japoniei în Statele 
Takauchi, în cursul căreia au fost

• LA BRNO s-a deschis o con
ferință internațională cu tema 
„Antichitatea si contemporaneita
tea", organizată de Academia ce
hoslovacă de științe, Ministerul 
Iavătămîntului și Culturii și Aso
ciația internațională a istoricilor. 
La lucrările conferinței participă 
peste 500 de specialiști din Anglia, 
Austria, Belgia, Cehoslovacia, El
veția, Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germană, India, Italia, Izrael, Iu
goslavia, Olanda, Polonia, Româ
nia, Suedia, S.U.A., U.R.S.S.

N.A.T.O. nu a 
ceea ce fusese 
Washingtonul 
să obțină un răgaz cît 
mai lung, să împingă 
lucrurile spre tratative 
îndelungate și, între 
timp. să manevreze. 
Tendința aceasta a a- 
părnt. vizibilă, și în a- 
vansurile anterioare fă
cute Bonn-ului și Lon
drei ca ele să antreneze 
Parisul într-o lungă 
rundă de negocieri pri
vind cererile franceze.

Observatorii francezi 
văd în toate acestea o 
încercare de a întîrzia 
realizarea planului ca
lendaristic elaborat de 
guvernul francez în le
gătură cu retragerea 
forțelor militare france
ze din comandamentele 
integrate și în legătură 
cu transferarea din 
Franța a sediilor a două 
comandamente generale 
ale N.A.T.O. precum și 
a instalațiilor și ba
zelor militare ameri
cane. Se consideră că

tergiversare“

pe această cale, a tergi
versărilor, Washingto
nul urmărește să exer
cite presiuni asupra a- 
legerilor legislative ce 
vor avea loc în primă
vara viitoare în Franța.

Oficial. Franța nu și-a 
precizat poziția față de 
noul răspuns american. 
Agenția FRANCE 
PRESSE observa însă 
miercuri: „Este prea devreme de a prevedea concluziile pe care guvernul francez ar intenționa să le tragă de pe urma cererii americane cu privire la un termen suplimentar. Se pare că această problemă nu va putea fi rezolvată decît pe baza unor negocieri. E deci verosimil că inițierea unor asemenea negocieri ar putea însemna următoarea etapă a procesului de degajare a de sistemul N.A.T.O.“.

Oricum, 
constatarea că 
„tergiversare" 
americanii o opun ope
rației „dezangajare“ a 
Parisului reflectă, evi
dent, și ezitările, pendu
lările ce se fac simțite

Franței integrat
se impune 

operația 
pe care

în cercurile guvernante 
de Ia Washington con
fruntate cu actuala cri
ză din N.A.T.O. Este in
teresant să menționăm 
în acest sens informația, 
vădit inspirată de influ
ente cercuri politice, 
publicată în 
YORK TIMES, potrivit 
căreia, poziția 
față de Franța a sub
secretarului de stat 
George Ball Ia recentele 
consultări ale „celor 14" 
de la Paris nu ar fi fost „identică celei a guvernului S.U.A.“. S-a re
marcat, de asemenea, 
alternanța dintre decla
rațiile Iui Dean Acheson 
impregnate de amenin
țări de șantaj la adresa 
Parisului și părerile nu
anțate exprimate de se
cretarul de stat Dean 
Rusk în interviul acor
dat revistei 
MATCH".

Observatorii 
acreditați la 
ton semnalează existen
ța a două curente de o- 
pinie care și-ar disputa 
influența Ia Casa Albă. 
LE MONDE le denumeș
te „realiștii" și „inte- 
griștii". Primii și-au gă
sit purtătorul de cuvînt

fi
NEW

rigidă

„PARIS

politici 
Washing-

cel mai combativ în 
persoana senatorului 
Mansfield. Acesta a ex
primat în cele cîteva 
luări de poziție din ulti
mele zile, în presă și la 
televiziune ideea că pre
ședintele de Gaulle are 
dreptate atunci cînd a- 
tacă „actuala structură depășită politico-milită- 
ră a N.A.T.O.“. Ceea ce 
pretinde Parisul, a de
clarat Mansfield, „este absolut justificat și imposibil de contestat“. La 
rîndul lui, generalul 
Gavin. unul din princi
palii experți militari a- 
mericanî a susținut în 
Comisia senatorială pen
tru afacerile externe o- 
pinia că trebuie ținut 
seamă de „poziția anti- integraționistă a Franței“. Bruxelles — a ob
servat Gavin — poate 
ar putea să înlocuias
că într-adevăr se
diul comandamentului 
N.A.T.O. de la Rocquen- 
court, însă Belgia nu 
poate înlocui Franța. 
Adepților unei atitudini 
raționale i se opun, po
trivit relatărilor unor 
comentatori din capitala 
americană, cei pe 
care corespondentul lui

NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG îi denumește 
„nostalgicii marelui plan 
transatlantic“ adepții 
politicii 
prin orice 
hegemoniei
Aceștia cer „presiuni a- 
supra Parisului“, res
pingerea propunerilor 
franceze. în mod evi
dent, acestea sînt cercu
rile de unde a fost lan
sat în presa americană 
zvonul despre un „tri
umvirat" atlantic ame- 
ricano-anglo-(vest) ger
mane, menit să ia în 
mîinile Iui destinele u- 
nui N. A. T. O. „perfect 
integrat“ (Proiectul a- 
cesta a fost imediat dez
mințit de Departamen
tul de Stat, ceea ce nu 
înseamnă însă că nu e- 
xistă în stadiu de inten
ție și schiță și că nu se 
tac presiuni pentru pro
movarea lui).

Indiferent de gradul 
și de intensitatea con
fruntărilor din cercurile 
politice de la Washing
ton un lucru este cert: 
realitățile presează și 
amplifică dilema în care 
se află ansamblul politi
cii S.U.A. privind 
N.A.T.O. Inițiativa fran
ceză vizînd întărirea 
dreptului suveran de a 
duce o politică indepen
dentă conform interesu
lui național este apro
bată de cercuri politice 
influente și de mase 
largi din țările N.A.T.O. 
Chiar și pe plan guver
namental exprimarea 
„fidelității" față de

de menținere 
mijloace a 
americane.

N.A.T.O. din ultima de
clarație a „celor 14“ a 
fost însoțită de vizibile 
rezerve ale multor par
teneri (amintim poziția 
Danemarcei, Norvegiei, 
Portugaliei). „O observație atentă a climatului politic european — 
constată NEW YORK 
HERALD TRIBUNE — permite supoziția că concepțiile generalului de Gaulle asupra existenței alianței atlantice exprimă visurile, ascunse ce-i drept, însă foarte vii ale altor membri ai pactului. Fidelitatea lor față de Statele Unite continuă să fie forțată (de considerente politice sau e- conomice) și cine știe dacă Londra, Bonnul sau Roma nu-și freacă mîinile de satisfacție, în tăcere bineînțeles, la e- voluția atitudinii curajoase a Parisului“. Mer- 
gînd mai adine în esen
ța actualului impas al 
politicii americane, Wal- 
ter Lippman scrie: „Motivul pentru care pierdem inițiativa în politica externă este că, din păcate, în care politică plină de resurse ne mulțumim să privim înapoi“. Este o concluzie 
judicioasă care se referă 
desigur, și Ia crampona
rea de blocurile militare 
agresive, de ideea he- 
ghemoniei.

într-o perioadă se impune o înțeleaptă și
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