
încheierea Consfătuirii 
pe țară a lucrătorilor 

din comerț

s Cuvîntarea tovarășului
Comitetul 
al Parti- 
Comunist 
da Mi-

trnbătă au conti
nuat lucrările 
Consfătuirii pe 
țară a lucrători
lor din comerțul 
socialist, convoca
tă de 
Central 
dului

Român și Consiliul 
niștri.

Au participat _____ ,_T„
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, Ja- 
nos Fazekas, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

In cadrul discuțiilor au mai 
luat cuvîntul Paul Colorian, 
directorul Direcției comer
ciale regionale — Argeș, 
Emeric Kindling, directorul 
întreprinderii comerciale cu 
ridicata de textile și încălță
minte •— Timișoara, Maria 
Benu, șefă de magazin la 
O.C.L. Alimentara — Brăila, 
Anton Vanea, șef de unitate 
la O.C.L. Mobila — București, 
Sabin Boticiu, vicepreședinte 
al Sfatului popular al regiu
nii Hunedoara.

In decursul celor trei zile 
ale consfătuirii, în ședințele 
plenare și pe secții, au vorbit

tovarășii

ap.oape 260 delegați și invi
tați. Participanții, apreciind 
că discuțiile purtate au consti
tuit un larg schimb de expe
riență privind multiplele la
turi ale activității comerciale, 
au hotărît sistarea dezbateri
lor.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și al guvernului a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cu
vîntarea a fost primită cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

Apoi, într-o atmosferă de 
mare însuflețire, a fost adop
tată în unanimitate Chemarea 
consfătuirii către toți lucră
tor ; din comerțul de stat și 
cooperatist. Textul chemării 
a 'ost citit de către Victor 
Be'h a, președintele Comitetu
lui Uniunii Sindicatelor din 
comerț și cooperație.

Tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar 
P.C.R., a arătat, 
de închidere, că 
oferă un bogat
vederea elaborării celor 
juste și eficiente soluții pen
tru un mare număr de pro
bleme actuale ale comerțului 
de stat și cooperatist. Punerea 
neîntîrziată în studiu șl valo
rificarea practică a propune
rilor prezentate vor face ca 
roadele acestei consfătuiri, 
inițiate de conducerea parti
dului și statului, să se resimtă 
în toate sectoarele activității 
de comerț din țara noastră. 
Vorbitorul a chemat pe lucră
torii din comerț să munceas
că în așa fel incit, să cîștige 
mulțumirea și prețuirea cea 
mai înaltă a oamenilor mun
cii, făuritori ai bunurilor ma
teriale și spirituale —• benefi
ciarii întregii lor activități.

4r
Seara a avut loc o masă to

vărășească în cinstea pârtiei- 
panților la consfătuire.

al C.C. al 
în cuvîntul 
consfătuirea 

material în 
mai

(Agerpres)

La Combinatul siderurgic Hunedoara întrecerea socialistă care se desfășoară între colectivele de furnaliști este direct și eficient sprijinită prin îmbunătățirea metodelor de organizare a producției: 
„Am întărit echipele de între
ținere, le-am dotat cu mate
riale și scule corespunzătoare, 
i-am mobilizat pe furnaliști și 
cauperiști la învățămîntul 
profesional, a crescut răspun
derea acestora față de între
ținerea și exploatarea judici
oasă a agregatului, asigurîn- 
du-i asfel un mers uniform, 
ne spunea maistrul Nicolae 
Mărculescu, de la furnalul de 
1 000 de m.c. Echipele prim 
furnaliștilor Alexandru Hăș- 
dăuțeanu și Simion Jurca, for
mate în majoritate din tineri,

Proletari din toate țările, unițUvI!

tineretului
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'Dragi tovarăși șt tovarășe,
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z
CITIȚI ÎN PAGINA

C H EM A R Ecătre toți lucrătorii dinde stat și cooperatist

Gheorghe Apostol

Foto : AGERPRES

In întîmpinarea celei de-a 45-a

patrie, mem- Parti- Comu-

Portile de Fier : Batardoul celular văzut din aval

Comitetul Central al Partidului și Consiliul de Miniștri au convocat această consfătuire, care reunește delegați din întreaga țară, pentru a analiza stadiul în care se află comerțul nostru socialist și a stabili măsurile menite să asigure dezvoltarea și perfecționarea activității comerciale, corespunzător sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Lucrările Consfătuirii au loc la numai cîteva luni de la încheierea planului de 6 ani — perioadă în care poporul român, sub conducerea partidului, a dobîndit rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate ; economia națională a cunoscut un puternic avînt, producția imaterială a înregistrat un ritm înalt . de creștere și însemnate progrese calitative. S-au construit sute de fabrici și uzine noi, au fost dezvoltate și modernizate un număr însemnat de întreprinderi, s-a lărgit baza tehnico- materială a producției agricole.Realizările în industrializa-

rea socialistă, cooperativizarea agriculturii, avîntul științei și culturii, profundele transformări social-economice. au influențat puternic viața întregii țări, s-au oglindit în îmbunătățirea permanentă a condițiilor de trai ale poporului nostru — făuritorul și stăpî- nul tuturor avuțiilor patriei. Veniturile întregii populații au înregistrat creșteri însemnate, volumul total al salariilor s-a dublat; salariul real a crescut cu 35 la sută, iar veniturile bănești ale țărănimii obținute din vînzarea produselor agricole către stat au sporit cu 5 miliarde lei.Dezvoltarea economiei în ansamblu și sporirea, pe a- ceastă bază, a puterii de cumpărare a populației au creat condiții pentru o largă dezvoltare a comerțului nostru socialist. în cursul planului de 6 ani vînzările de mărfuri prin comerțul de stat și cooperatist au crescut cu 88 la sută, rea- lizîndu-se un ritm mediu anual de 11,1 la sută, superior celui realizat în multe țări cu o economie mai dezvoltată, în vederea desfacerii volumului sporit de mărfuri des-

tinat aprovizionării populației și ridicării nivelului de deservire au fost alocate fonduri însemnate de investiții pentru dezvoltarea, diversificarea și modernizarea rețelei comerciale. S-a asigurat o amplasare mai judicioasă pe teritoriu a unităților de desfacere și o folosire mai bună a capacității lor. Merită subliniat faptul că, datorită îmbunătățirii metodelor de organizare și introducerii unor forme avansate de deservire, circa 60 la sută din sporul de desfacere realizat în perioada șesenalului s-a obținut prin folosirea mai intensivă a spațiilor comerciale existente. Rezultate pozitive s-au înregistrat și în privința creșterii rentabilității întreprinderilor comerciale și a reducerii nivelului cheltuielilor de circulație.Realizări însemnate s-au obținut, de asemenea, în dezvoltarea cooperației de consum, care aduce o contribuție importantă la aprovizionarea populației din mediul rural, participînd activ la lărgirea schimbului de mărfuri dintre

comerțul Fabrica ventilatoare-
București. Lăcătușii Vasi'.e 
Uiescu și Nicolae Dinu, iini- 
slnd un Iot de mașini de 

stropit livezile
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V

Mîine sosește în Capitala 
patriei noastre președintele 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul lo- 
sip Broz Tito, împreună cu 
soția, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vor face o 
vizită oficială înIosip Tito s-a cut la 251892 într-o familie de țărani, în localitatea Kumrovec din Republica Socialistă Croația. După absolvirea școlii elementare și școlii deserii începe să lucreze muncitor talurgist. tînăr tor, intră careaționară. ani mai este pentru gandă triva lui, j rior mis ] rus, 1915 prizonier.în 1920, întors în devine bru al dului nist din Iugoslavia. Ca urmare a activității sale revoluționare i se funcții de conducere în sindicate și în partid. Este arestat în mai multe rînduri, condamnat la închisoare și întemni-

Broz năs- mai țara noastră.

Ziua de 4 iulie 1941 reprezintă o dată istorică și o cotitură în viața popoarelor iugoslave : în această zi Biroul Politic al C.C. al P.C. din Iugoslavia a publicat proclamația cu privire la începerea răscoalei întregului popor împotriva cotropitorilor hitle- riști.întregul război de eliberare și revoluția popoarelor din Iugoslavia sînt legate indiso-

a me-ca me- Ca munci-în 1910 în miș- revolu- Patru tîrziu arestat propa- împo- războiu- iar ulte- este tri- pe frontul unde în este făcutI
I
i 
I 
I
I
inai ia mcnisoare și iniemm- țat la Lepoglava și Maribor. După eliberarea din închisoare, în anul 1934, își continuă activitatea de partid în ilegalitate sub numele conspirativ Tito. în același an este ales membru al Comitetului Central, iar ulterior membru al Biroului Politic al C.C'. al P.C.I. Prigonit neîncetat pentru activitatea sa patriotică, pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, este nevoit să emigreze. în 1936 se întoarce ilegal în țară.Avînd ca secretar genei-al pe I. B. Tito — funcție pe care o îndeplinește din 1937 — partidul a devenit o puternică forță mobilizatoare a poporului în lupta împotriva regimurilor antipopulare din vechea Iugoslavie, iar în zilele hotărîtoare ale războiului și-a asumat rolul de organizator și forță conducătoare în lupta de eliberare națională și socială.

președinte al guvernului federal și ministru al apărării naționale, iar în ianuarie 1953 este ales președinte al Republicii.întreaga sa viață se contopește cu lupta popoarelor Iugoslaviei pentru înfăptuirea năzuințelor lor vitale, pentru libertate și socialism. împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați, desfășoară o vastă activitate pentru refacerea țării, pentru construirea Iugoslaviei noi. Poporul iugoslav prieten a obținut realizări de seamă în dezvoltarea economică și social - culturală a țării, în construcția socialistă.Erou popular Iugoslaviei Erou al Muncii Socialiste, Iosip Broz Tito a fost distins cu înalte decorații iugoslave străine.Eminent de stat, ședințele Tito a desfășurat o intensă și . rodnică activitate pentru promovarea în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, pentru colaborare între popoare, pentru menținerea și consolidarea păcii în lume.Prieten apropiat al poporului român, Iosip Broz Tito a vizitat de mai multe ori țara noastră. Ultima dată, în septembrie 1964, a fost oaspetele României cu prilejul inaugurării lucrărilor de construcție a Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier.Vizita în țara noastră a tovarășului Tito este o expresie a legăturilor de prietenie frățească dintre țările și popoarele noastre. Această vizită constituie o contribuție de seamă la dezvoltarea și întărirea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare rodnică, multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în interesul popoarelor ambeloi- țări, al cauzei păcii și socialismului. Poporul român salută cu bucurie pe solii Iugoslaviei socialiste și le urează din toată inima „Bun venit în patria noastră !“.

încredințează lubil de personalitatea lui Io- sip Broz Tito, în calitate de comandant suprem al Armatei de Eliberare Națională și al detașamentelor de partizani și, ulterior, al Armatei Populare Iugoslave. în cei patru ani de război, forțele armate ale poporului iugoslav au dat puternice lovituri ocu- panților fasciști și sprijinitorilor lor din țară. Pentru meritele sale de talentat conducător militar, lui I. B. Tito i s-a conferit, în 1943, titlul de mareșal al Iugoslaviei.Prin hotărîrile adoptate la 30 noiembrie 1943 de către cea de-a doua sesiune a Ve- cei Antifasciste de Eliberare Națională a Iugoslaviei, Iosip Broz Tito a devenit președintele Comitetului Național de Eliberare a Iugoslaviei.îndeplinind aceste înalte funcții, I. B. Tito a desfășurat în ultimii ani ai războiului și după eliberare o activitate vastă pentru făurirea puterii populare și consolidarea poziției internaționale a țării.” cucerirea victoriei, Tito este numit, în 1945,După I. B.

siom pre-

aniversări a creării Partidului Comunist Român

SEMNATURI DE ONOARE
IN CARTEA ÎNTRECERII

au constituit exemplele cele 
mai reprezentative în această 
privință. In tot cursul acestui 
an, echipele respective ca și

Uzăm un indice mediu de uti
lizare de 1460 kg fontă pe 
mc. volum util și zi calen
daristică față de 1 413 kg cit

ACOPERIREA IN FAPTE
A ANGAJAMENTELOR

toate celelalte de la furnale și 
caupere au izbutit să întreți
nă o temperatură maximă a 
aerului insuflat, de aproape 
1 000 de grade și o presiune 
constantă la gîtul furnalului. 
Acest fapt ne-a permis să rea-

avem planificat“. Ca urmare s-a asigurat producerea peste plan pînă în prezent a peste 4 700 tone de fontă. Paralel s-a redus și consumul de cocs cu circa 13 kg pe tona de metal, permițînd colectivului de

aici să elaboreze întreaga cantitate de fontă peste plan cu cocs economist. De altfel inițiativa f urnaliștilor hunedoreni pornită de la secția a Il-a, ca angajamentul peste plan luat în întrecerea socialistă la producția de fontă să se realizeze integral cu cocs din economii, a devenit o acțiune permanentă, unanim îmbrățișată la toate furnalele. Acum, în preajma aniversării partidului, această inițiativă a căpătat o acoperire concretă în fapte și rezultate convingătoare : cantitatea de peste 15 000 tone de fontă elaborată în afara planului pînă la 15
LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a IU-a)

In fiecare zi noi unități industriale din regiunea Oltenia cu îndreptățită mindrie raportează îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea aniversării partidului.
Pe graficul întrecerii 

socialiste a făuritorilor 
de locomotive Diesel 
electrice de la Elec- 
troputere-Craiova locul 
I _ îl ocupă colec
tivul fabricii de trans
formatoare. EI s-a an
gajat să producă în 
cinstea silei de 8 Mai, 
transformatoare echi- 
valînd cu 25 M.V.A. 
Azi, totalul acestor 
transformatoare pro
duse peste prevederile 
planului însumează 58 
M.V.A.

La Tg. Cărbunești, 
sondorii Întreprinderii

de foraj și-au anunțat 
îndeplinirea angaja
mentului o dată cu un 
alt mare succes: sonda 
901 de mare adlncime 
a atins 5 500 m, ceea 
ce înseamnă angaja
ment îndeplinit și re
cord pe Iară.

Despre succesele pe
troliștilor din Ticleni 
lăsăm să vorbească ci
frele : depășirea pla
nului de producție 
producția marfă cu 
la sută; a planului 
producția globală 
17 Ia suta ; economii 
la preturi de cost

la 
24
la

cu

830 000 lei, beneficii 
peste plan 550 000 lei.

In cadența succese
lor pășesc și alte co
lective ale unor im
portante unită/i indus
triale din regiune.

Ci leva exemple : — 
Exploatarea minieră 
Rovinari care a trimis 
termocentralelor 31 037 
tone lignit peste preve
derile planului și 543 
tone antracit ; Între
prinderea mecanică Sa- 
du care a livrat unită
ților comerciale peste 
1500 frigidere FRAM 
în plus fată de plan.

Ztmbetul norilor...



CONSFĂTUIREA PE TARĂ A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚ
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. I)oraș și sat, la întărirea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănime.In comerțul nostru de stat și cooperatist lucrează aproape 300 000 de lucrători, care, prin munca lor perseverentă și rodnieă, aduc o contribuție de seamă la înfăptuirea politicii partidului și guvernului de dezvoltare a economiei ță- >Ti i și îmbunătățire a condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate. în- găduiți-mi dragi tovarăși, ca, în numele conducerii de partid și de stat, să adresez tuturor lucrătorilor din comerțul de stat și cooperatist felicitări călduroase pentru realizările obținute în activitatea lor, pentru aportul la dezvoltarea comerțului nostru socialist.Tovarăși,în expunerea tovarășului Fazekas, ca și în cuvîntul celor ce au participat la discuții, au fost subliniate succesele însemnate obținute în acest sector important al economiei naționale, evidențiindu-se totodată o serie de lipsuri care se fac încă simțite în activitatea comercială. Mă voi referi numai Ia cîteva dintre ele.Fondul de mărfuri, pe care economia noastră în continuă dezvoltare îl asigură comerțului pentru aprovizionarea populației, nu este gospodărit cu destulă grijă. Repartizarea mărfurilor pe regiuni, raioane și orașe nu se face întotdeauna în funcție de cererea diferitelor categorii de cetățeni, de specificul local, de sezon. în aprovizionarea unor unități comerciale nu se asigură, în toate cazurile, ritmicitatea și operativitatea care se cer; în timp ce în depozite există în cantități suficiente anumite sortimente cerute de populație, ele lipsesc din magazine timp îndelungat. Deficiențele existente în studierea și cunoașterea cererii populației, a schimbărilor determinate de creșterea puterii de cumpărare fac ca unitățile comerciale să nu-și exercite în măsura cuvenită roiul ce le revine în orientarea producției și desfacerii bunurilor de »consum, în informarea exactă și la timp a întreprinderilor producătoare cu privire la cerințele de moment și de perspectivă ale pieții.Unele lipsuri în aprovizionarea cu mărfuri a populației au fost determinate și de livrările insuficiente din partea unor întreprinderi industriale. Un număr însemnat de produse de larg consum n-au fost livrate în cantități suficiente de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Alimentare și de alte ministere producătoare, ceea ce a influențat negativ activitatea comerțului de stat și cooperatist.Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop, cît și sfaturile populare nu au urmărit în mod operativ realizarea diferitelor lucrări de investiții din fondurile alocate de stat pentru extinderea și modernizarea rețelei comerciale și a capacităților de depozitare. Din această cauză, în anii șe- senalului au rămas nefolosite aproape 500 milioane lei, fonduri cu care s-ar fi putut construi numeroase magazine, depozite sau unități de alimentație publică. Sfaturile populare și organele comerciale locale nu au acordat atenția cuvenită dării în folosință, o dată cu noile cartiere de locuințe, a spațiilor comerciale necesare și reducerii costului construcțiilor noilor spații. Au existat cazuri cînd nu s-au analizat cu suficientă temeinicie factorii care determină urcarea costurilor acestor lucrări, cum sînt soluțiile constructive necorespunzătoare,. amplasările neraționale etc,.De multe ori, cotpitetele excutive ale sfaturilor populare, direcțiile comerciale regionale și organizațiile comerciale locale nu se îngrijesc în măsură suficientă de folosirea rațională a spațiilor comerciale existente. Ușurința ce se manifestă la scoaterea din funcțiune a unor magazine — prin demolare — are influente nefavorabile asupra aprovizionării populației și limitează, într-o anumită măsură, eforturile statului în domeniul investițiilor. Nu întotdeauna se urmărește îndeaproape eficiența economică a unităților, oportunitatea construirii unor noi spații comerciale, precum și a lărgirii și modernizării celor vechi. Profilul unor unități comerciale, forma de organizare interioară a acestora, nu sînt studiate suficient de temeinic, ceea ce face ca, după intrarea în funcțiune, să nu se obțină toate efectele economice scontate.Rămîneri în urmă există în anumite sectoare ale comerțului și în ce privește nivelul de deservire a cetățenilor; continuă să se manifeste la unii lucrători din comerț o atitu

dine lipsită de atenție, neserviabilă, care nemulțumește, pe drept cuvînt, pe consumatori. Este încă slab dezvoltat spiritul de inițiativă pentru experimentarea unor forme de deservire noi, mai mobile, care să asigure reducerea continuă a timpului necesar procurării mărfurilor, atît în interesul cumpărătorilor, cît și ,în vederea sporirii rezultatelor economice ale unităților comerciale.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, stabilind programul multilateral al dezvoltării întregii economii naționale și creșterii pe această bază a bunăstării poporului, a trasat sarcini importante comerțului socialist. Realizarea în bune condiții a acestor sarcini cere ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități comerciale, o muncă perseverentă din partea tuturor lucrătorilor din comerț pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor constatate.Tovarăși,în, concordanță cu fondul de cumpărare al populației, Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului prevăd creșterea volumului desfacerii mărfurilor prin comerțul socialist, în perioada 1966— 1970, cu circa 50—55 la sută. Pentru aceasta se prevede ca valoarea produselor ce vor fi livrate comerțului socialist să ajungă în anul 1970 la circa 110 miliarde lei.în asigurarea fondului de mărfuri destinat aprovizionării populației au o pondere însemnată livrările Ministerului Industriei Alimentare și cele ale industriei ușoare, care reprezintă circa 40 la sută și, respectiv circa 23 la sută din totalul livrărilor către comerț. Este o sarcină de cinste și totodată de mare răspundere pentru lucrătorii din aceste ramuri industriale să asigure livrarea integrală și în cele mai bune condiții de calitate a acestor mărfuri. Sarcini importante revin, de asemenea, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Economiei Forestiere, Ministerului Industriei Chimice și altor ministere și organizații economice centrale.O contribuție sporită la creșterea volumului și la lărgirea varietății de produse pe piață vor trebui să aducă unitățile industriei locale și ale cooperației meșteșugărești, care, prin producția de serie mică a unor mărfuri cerute de populație, vor completa gama de sortimente fabricate de industria republicană. Realizarea acestui important volum de mărfuri cere o conlucrare strînsă între Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop și ministerele producătoare, între întreprinderile comerciale și cele producătoare de bunuri de consum, asigurîndu-se o cît mai bună folosire a resurselor sporite de mărfuri pe care economia noastră le pune la dispoziția populației.Un rol de seamă în buna conlucrare dintre industrie și comerț îl are sistemul de contractare a fondului de mărfuri. în acest domeniu, avem o experiență pozitivă, pe care va trebui s-o folosim și mai intens pentru perfecționarea în continuare a sistemului de contractare, pentru mărirea e- ficacității lui. Merită a fi studiată cu toată atenția propunerea făcută în consfătuire de a se generaliza practica încheierii contractelor înainte de definitivarea planurilor de producție și desfacere a mărfurilor. Aplicarea ei va mări aportul contractelor atît în o- rientarea producției și determinarea structurii fondului de mărfuri, cît și în perfecționarea planificării producției și circulației bunurilor de consum.Pentru ca sistemul de contractare să dea maximum de roade și să se evite dificultățile în procesul de producție și în desfacerea mărfurilor, este necesar să fie luate din timp toate măsurile, din partea industriei, precum șl a comerțului, spre a se respecta cu rigurozitate disciplina contractuală.O preocupare permanentă trebuie să o constituie creșterea exigenței față de calitatea produselor desfăcute în rețeaua comerțului socialist. Oamenii muncii cer — și puterea lor de cumpărare crescută le permite — să-și procure bunuri nu numai în cantități de calitate durabile și Satisfacerea
mai mari, ci și superioară, mai mai frumoase, acestei cerințe impune eforturi susținute din partea ministerelor și întreprinderilor producătoare, pentru care trebuie să devină un punct de onoare de a nu da, cît și din partea aparatului comercial, care trebuie să fie ferm în a nu primi mărfuri de calitate necorespunzătoare. Nu trebuie așteptat ca deficiențele calitative să fie semnalate după ce mărfurile au ajuns în magazine — ceea ce necesită cheltuieli suplimentare pentru returnarea lor —- ci este nevoie ca printr-o 

conlucrare operativă pe parcursul realizării producției, prin întărirea controlului tehnic de calitate în întreprinderi și a unei bune organizări a recepției de către comerț, a- ceste deficiențe să fie depistate încă înainte ca produsele să iasă din fabrică.îmbunătățirea aprovizionării populației cere ca mărfurile să ajungă cît mai repede, pe calea cea mai scurtă și în bune condiții, de la întreprinderi la magazine. în acest scop este necesar ca organele comerciale de stat și cooperatiste, în colaborare cu ministerele producătoare, să extindă sistemul livrărilor directe, care are efecte pozitive în reducerea nivelului cheltuielilor de circulație, păstrarea calității și aspectului comercial al mărfurilor.Asigurarea ritmicității în a- provizionarea pieții are o deosebită importanță pentru satisfacerea nevoilor populației, precum și pentru ridicarea rentabilității activității comerciale. Va trebui să se îmbunătățească, în continuare, sistemul de finanțare a comerțului, pentru ca acesta să stimuleze și mai mult buna aprovizionare a rețelei de desfacere cu amănuntul, fluxul continuu și direct al mărfurilor de la industrie la unitățile comerciale.îmbunătățirea întregii activități comerciale și a relațiilor dintre industrie și comerț face necesară organizarea studierii sistematice a cererii de consum și a deplasărilor ce au loc în acest domeniu, în funcție de creșterea veniturilor bănești de sezon, de tradițiile și specificul local, de preferințele variate ale diferitelor categorii de cetățeni etc. Organele Ministerului Comerțului Interior și Centrocoop, în colaborare cu reprezentanții întreprinderilor producătoare, trebuie să întreprindă periodic sondaje largi, multilaterale, în masa populației, să promoveze în acest scop, cu mai multă fermitate, metodele moderne de cercetare științifică a pieței.Ar fi util să se studieze elaborarea, în lumina prevederilor planului cincinal, a balanțelor de venituri și cheltuieli bănești ale populației din fiecare regiune, care să stea la baza întocmirii planurilor a- nuale de desfacere a mărfurilor cu amănuntul. Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop vor trebui să elaboreze criterii de repartizare a mărfurilor către unitățile din subordinea lor, în raport cu cerințele de aprovizionare specifice orașelor și satelor.Directivele Congresului al IX-lea al partidului au stabilit sarcini importante cu privire la dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a comerțului. Este necesar ca e- forturile materiale pe care le face statul in acest domeniu să fie valorificate în modul cel mai chibzuit, ca fiecare sumă investită să-și atingă scopul, determinînd noi progrese în activitatea comerțului. Fondurile de investiții vor trebui orientate spre acele lucrări care sînt hotărîtoare pentru activitatea comercială, acor- dîndu-sc o atenție deosebită sectoarelor rămase în urmă, cum sînt, de pildă, magazinele pentru desfacerea produselor de masă — pe care experiența altor țări le-a confirmat ca foarte utile pentru aprovizionarea populației — precum și depozitele comerciale, care au un rol economic important în circuitul mărfurilor. La toate lucrările de investiții este necesar să se urmărească obținerea unei eficiențe economice maxime.Un obiectiv important al Ministerului Comerțului Interior, Centrocoop și organizațiilor de construcții ale sfaturilor populare trebuie să fie scurtarea termenelor de dare în funcțiune și reducerea costurilor noilor spații comerciale. Ținînd seama de volumul însemnat al lucrărilor de construcții și de modernizare a unităților comerciale, este necesar ca, în cadrul organizațiilor de proiectare regională, să se creeze grupe specializate în proiectarea și elaborarea documentațiilor tehnico-eco- nomice pentru construcțiile comerciale. Este necesar, de asemenea, să se elaboreze proiecte tip pentru unitățile comerciale, care să asigure o folosire mai bună a amplasamentelor — prin realizarea, de la caz la caz, a unor construcții cu mai multe nivele — și un grad mai ridicat de funcționalitate noilor unități comerciale.îndeplinirea sarcinilor de răspundere ce revin comerțului în anii următori cere îmbunătățirea continuă a organizării unităților comerciale, perfecționarea metodelor și tehnicii desfacerii mărfurilor.Buna organizare a muncii în toate verigile comerțului trebuie să se reflecte în scăderea continuă a nivelului cheltuielilor de circulație. Cît de important este acest lucru reiese din faptul că numai prin micșorarea cu un singur procent a nivelului cheltuielilor de circulație, economia națională poate obține, la volumul actual al desfacerilor de mărfuri, acumulări suplimentare de circa 700 milione lei, iar în 1970 de peste 1 miliard lei.Dezvoltarea economiei și culturii, precum și frumusețile naturale fac din țara noa

stră o zonă turistică de mare atracție. în ultimii ani s-au obținut rezultate îmbucurătoare în valorificarea acestui important potențial al României. Interesul erescînd al oamenilor muncii din țara noastră, precum și al străinilor, pentru vizitarea litoralului, a regiunilor de munte, a monumentelor istorice și de artă, impune continuarea acțiunilor economice și organizatorice pentru dezvoltarea capacității de satisfacere a cerințelor, pentru lărgirea și perfecționarea bazei materiale a turismului. In acest scop, în anii viitori se vor construi noi unități de deservire, hoteluri, moteluri, ‘campinguri, noi căi de acces spre diferite puncte turistice, șe vor asigura mijloace de transport corespunzătoare. se va îmbunătăți, din toate punctele de vedere, deservirea vizitatorilor. Pentru ca aceste măsuri să dea rezultate optime, trebuie să-și unească eforturile, pe baza u- nui program coordonat, organizațiile de turism specializate, organele comerțului, unitățile de transport și sfaturile populare.Dezvoltarea continuă a a- griculturii noastre socialiste, profundele schimbări care au loc în viața satelor, creșterea veniturilor țărănimii impun intensificarea activității desfășurate de Centrocoop pentru aprovizionarea continuă și ritmică a magazinelor de la sate, astfel ca populația rurală să găsească în permanență mărfurile de care are nevoie. în perioada noului plan cincinal este prevăzut să fie vîndute la sate cu aproape 60 la sută mai multe mărfuri decît în cei cinci ani anteriori, ceea ce necesită extinderea și modernizarea rețelei de unități comerciale ale cooperației de consum.îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort ale oamenilor muncii de la orașe și sate presupune extinderea rețelei de prestări de servicii și asigurarea ei cu personal de specialitate corespunzător, în vederea satisfacerii rapide și ireproșabile a celor mai diverse cerințe. Sarcini deosebit de mari revin în această privință cooperației meșteșugărești, industriei locale, cooperației de consum și organizațiilor comerciale.Cerințele sporite care se ridică în fața organelor comerciale și a unităților de desfacere impun luarea unor măsuri temeinice pentru asigurarea calificării unui număr mare de cadre de diferite profiluri, pentru perfecționarea sistemului de școli care pregătesc aceste cadre. O atenție deosebită va trebui să se a- corde calificării și promovării unui număr mai mare de femei, care își pot valorifica in cele mai bune condiții aptitudinile și capacitatea de muncă în acest sector de activitate.Perfecționarea comerțului, stimularea interesului pentru găsirea și aplicarea celor mai bune soluții de organizare a activității comerciale, pentru ridicarea gradului de deservire cer îmbunătățirea folosirii formelor de cointeresare materială a lucrătorilor din comerț. Ministerul Comerțului Interior, Centrocoop, Comitetul de Stat al Planificării, Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii trebuie să studieze și să propună conducerii de partid și de stat măsuri care să permită o îmbinare mai strînsă a cîștigurilor dobîndite de lucrătorii din comerț cu e- forturile pe care aceștia le depun pentru îmbunătățirea deservirii consumatorilor.Tovarăși,Ridicarea nivelului activității comerciale din țara noastră depinde în bună măsură de calitatea muncii de conducere, îndrumare și control desfășurate de Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop. Atît conducerea Ministerului Comerțului Interior, cît și Comitetul executiv al Centrocoop trebuie să stabilească măsuri organizatorice clare, care să imprime mai multă operativitate șl eficiență muncii aparatului central, de îndrumare și control al activității organizațiilor comerciale locale, de sprijinire concretă a acestora în rezolvarea corespunzătoare a variatelor probleme ale aprovizionării populației.îmbunătățind și perfecțio- nind munca colectivă, colegiul Ministerului Comerțului Interior și Comitetul executiv al Centrocoop trebuie să analizeze cu regularitate principalele probleme ale activității comerciale, adoptînd măsurile necesare pentru lichidarea lipsurilor semnalate, urmărind cu perseverență a- plicarea măsurilor și hotărîri- lor pe care le iau,în vederea îmbunătățirii activității comerciale, Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop sînt datoare să ia măsuri eficiente pentru generalizarea experienței pozitive a unităților comerciale fruntașe, pentru promovarea formelor avansate de comerț și obținerea celor mai bune rezultate economico-financiare în activitatea fiecărei unități, în acest scop, ele trebuie să consulte mai sistematic și mai frecvent decît pînă acum masa lucrătorilor din comerț, care fiind în contact nemijlocit cu cumpărătorii, cunosc cel 

mai bine gusturile și preferințele, părerile, sugestiile a- cestora, pot aduce contribuția lor valoroasă la perfecționarea activității comerțului.Un rol important în conducerea și organizarea activității comerciale pe plan local îl au comitetele executive ale sfaturilor populare. Ele trebuie să analizeze periodic și cu toată răspunderea stadiul realizării planului de desfacere, dezvoltarea rețelei comerciale, precum și alte probleme ale comerțului local, mobili- zînd toți factorii interesați la rezolvarea problemelor ce se ridică, la elaborarea măsurilor practice de îmbunătățire continuă a muncii organizațiilor comerciale.O contribuție deosebit de importantă la ridicarea nivelului calității muncii lucrătorilor din rețeaua comercială o au sindicatele. Cuprinzînd practic pe aproape toți lucrătorii din comerț, sindicatele trebuie să îmbunătățească activitatea de educație pentru ridicarea nivelului de conștiință socialistă a membrilor lor ; să cultive cu perseverență atitudinea civilizată și disciplinată în muncă, respectul și solicitudinea față de interesele cumpărătorilor, corectitudinea în relațiile cu cetățenii, grija pentru păstrarea și apărarea avutului obștesc.Sindicatele trebuie să folosească mai larg dreptul ce-1 

CHEMAREcătre toți lucrătorii din comerțul Ide stat și cooperatist
Tovarăși,întregul popor român își consacră e- forturile îndeplinirii istoricelor hotă- rîri ale Congresului al IX-lea al partidului în vederea continuei înfloriri a patriei și a ridicării bunăstării materiale și culturale a celor ce muncesc.Ca urmare a succeselor obținute în dezvoltarea economiei naționale, în anii construirii socialismului a crescut sistematic nivelul de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate. Sporirea producției industriale și agricole, mărirea venitului național și, pe această bază, a veniturilor populației se fac simțite în viața fiecărui cetățean. Populația României Socialiste se hrănește și se îmbracă din ce în ce mai bine, se bucură de o viață tot mai prosperă.Comerțul socialist îndeplinește în economia națională un rol de mare însemnătate ; el face legătura dintre producție și consum, asigură schimbul de mărfuri dintre oraș și sat, contribuie la orientarea producției bunurilor de consum, potrivit cerințelor populației. Ținînd seama de aceasta, partidul și guvernul se îngrijesc cu cea mai mare atenție de dezvoltarea sub toate aspectele a comerțului, de îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor comerciale.în perioada șesenalului, volumul vîn- zărilor de mărfuri aproape s-a dublat, sporind cu un ritm mediu , anual de peste 11 la sută, s-a extins gama sortimentelor și s-a îmbunătățit calitatea mărfurilor. Aprovizionarea populației se desfășoară în condiții mereu mai bune. Sporește rapid desfacerea mărfurilor de uz gospodăresc și de folosință îndelungată, ceea ce reflectă modificări pozitive în structura cererii de consum a populației, posibilitățile ei de a afecta o parte tot mai mare din venituri pentru satisfacerea nevoilor de confort și de cultură.La orașe și sate se extinde și se modernizează continuu rețeaua de unități comerciale. în anii șesenalului au fost date în funcțiune mii de unități noi, care au lărgit și îmbunătățit substanțial baza tehnico-materială a comerțului. Rezultate bune s-au obținut pe linia ridicării nivelului de deservire a consumatorilor, marea majoritate a lucrătorilor din comerțul socialist depu- nînd o muncă conștiincioasă, pătrunsă de spirit de răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Noul cincinal 1966—1970 deschide largi perspective activității comerțului socialist de la orașe și sate. Continuarea neabătută a politicii partidului de industrializare a țării, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, creșterea și diversificarea producției industriale și agricole constituie baza trainică a măririi volumul de mărfuri destinat consumului populației. Pentru a putea vehicula, gospodări și pune la dispoziția consumatorilor cantități sporite de mărfuri, este neapărat necesară îmbunătățirea sub toate aspectele a muncii noastre.Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist, convocată de conducerea partidului și guvernului în zilele de 14—16 aprilie 1966, trecînd în revistă rezultatele de pînă acum, a dezbătut pe larg căile și mijloacele cele mai potrivite care să ducă la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern comerțului socialist, la dezvoltarea și perfecționarea activității comerciale, corespunzător necesităților crescînde ale populației patriei noastre.

Tovarăși,Interesele economiei naționale și ale oamenilor muncii cer ca toți lucrătorii din comerțul de stat și cooperatist să depună eforturi stăruitoare pentru a ridica la un nivel superior întreaga activitate comercială. Obligația noastră de căpetenie este de a aproviziona populația în mod ritmic cu mărfuri mai multe, în sortimente tot mai variate și de calitate din ce în ce mai bună.

au de a organiza controlul obștesc, de masă, asupra activității unităților comerciale, luînd toate măsurile pentru ca acest control să fie cît mai competent și multilateral, să aibă o eficiență cît mai mare. Conducerile organizațiilor comerciale trebuie să acorde o atenție deosebită sesizărilor făcute de controlul obștesc al- sindicatelor și să ia măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, în rîndurile lucrătorilor din comerț lucrează un mare număr de tineri. In mijlocul acestora organizațiile U.T.C. trebuie să desfășoare o activitate susținută, o intensă muncă educativă, stimulîndu- le interesul pentru formarea înaltelor deprinderi și aptitudini ce trebuie să caracterizeze pe lucrătorul de astăzi din comerțul nostru socialist.Hotărîtoare pentru îmbunătățirea întregii activități comerciale este întărirea muncii de partid în rîndul lucrătorilor din comerț. Organizațiile de partid din comerț au datoria să folosească cu tot simțul răspunderii dreptul statutar pe care îl au de a controla activitatea conducerilor administrative ale organizațiilor comerciale, intervenind eficient pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor constatate, pentru creșterea răspunderii tuturor comuniștilor, a întregii mase a lucrătorilor în aplicarea politicii ■ partidului și statului nostru 

Ca rezultat al ridicării nivelului de trai, exigențele consumatorilor de la orașe și sate sporesc neîncetat. Pentru a răspunde acestor exigențe, în fiecare unitate comercială trebuie să existe o preocupare neslăbită pentru a îmbunătăți organizarea muncii și metodele de activitate, pentru a ridica nivelul serviciului și a manifesta maximum de atenție față de cumpărători. Să promovăm cît mai larg formele moderne de comerț, să perfecționăm multilateral munca noastră. Toți lucrătorii din comerț trebuie să se preocupe cu perseverență și atenție de cunoașterea cererii de consum, pentru ca, în funcție de aceasta, să pună la dispoziția populației mărfuri potrivite gustului și preferințelor ei.La fel ca în toate ramurile economiei naționale, și în comerț problema obținerii de rezultate economice superioare trebuie să se găsească în centrul atenției. Să înfăptuim sistematic măsuri pentru îndeplinirea planului de desfacere a mărfurilor și pentru reducerea cheltuielilor de circulație. Să acordăm grija cuvenită păstrării și conservării mărfurilor, să dăm dovadă de un înalt spirit gospodăresc, să combatem cu hotărîre risipa și neglijența în muncă, să înlăturăm pierderile și cheltuielile neeconomicoase.Utilizarea chibzuită a fondului de investiții trebuie să se afle în centrul atenției noastre. Să luăm măsuri eficiente pentru îndeplinirea integrală a planului de investiții, executarea lucrărilor la termen și la un înalt nivel calitativ, pentru sporirea eficacității economice a fondurilor alocate. Să folosim la maximum, cu spirit gospodăresc, întreaga bază tehnico-materială existentă în comerțul de stat și cooperatist.Tehnica nouă, practicarea unui comerț civilizat necesită cadre de toate gradele, temeinic pregătite și educate. Consfătuirea cheamă conducătorii din comerț, cadrele didactice din școlile comerciale să-și mărească eforturile pentru a forma lucrători cu o bună calificare, îndrăgostiți de meseria aleasă și pătrunși de îndatoririle ce le revin în deservirea corespunzătoare a consumatorilor. în școlile profesionale, medii tehnice și institute de învățămînt superior, în cursurile de perfecționare și de ridicare a calificării, în toate unitățile comerciale să se desfășoare o largă muncă educativă pentru instruirea cadrelor, în așa fel încît fiecare lucrător din comerț să aibă o înaltă pregătire profesională și o conștiință cetățenească dezvoltată.Consfătuirea cheamă cadrele din organele și organizațiile comerciale și din sfaturile populare, oamenii muncii care alcătuiesc echipele de control obștesc să sprijine și să popularizeze inițiativele valoroase, să controleze și să îndrume sistematic munca tuturor unităților comerciale. Să fim promotorii noului, să cultivăm în rîndul lucrătorilor din comerț o atitudine corectă și pătrunsă de grijă maximă față de avutul obștesc, să luptăm cu toată tăria împotriva obiceiurilor retrograde, să insuflăm la fiecare lucrător comercial conștiința răspunderii sale față de munca pe oare o depune, să facem din toți lucrătorii vrednici slujitori ai intereselor populației.Tovarăși,în activitatea comercială un rol important îl au vînzătorii din magazine, lucrătorii din unitățile de alimentație publică și hoteliere care, zi de zi, vin în contact cu populația. De comportarea și priceperea lor în muncă depind, în ultimă instanță, aprecierile pe care le fac cetățenii la adresa comerțului socialist. Satisfacția datoriei împlinite să o avem numai atunci cînd fiecare consumator este deplin mulțumit. Să creăm în toate unitățile comerciale o atmosferă plăcută, care să asigure magazinului un bun renume și o clientelă permanentă. In acest scop,

vînzătorii să dovedească maximum de solicitudine și atenție față de cumpărători, sfătuindu-i și îndrumîndu-i în alegerea mărfurilor. Să muncim în așa fel încît populația să-și poată face cumpărăturile într-un timp cît mai scurt.Pe an ce trece crește importanța alimentației publice, menită să contribuie la economisirea și ușurarea muncii casnice. Populația pretinde în mod îndreptățit ca în unitățile de alimentație publică să se găsească în permanență un sortiment variat de preparate culinare, să existe ambianță plăcută, iar deservirea să se desfășoare rapid, cu atenție și promptitudine. Să ridicăm calitatea și să lărgim sortimentul preparatelor de bucătărie și cofetărie, să promovăm noutăți în arta culinară, să extindem formele de alimentație publică cel mai ' mult solicitate de consumatori. Să lărgim sfera serviciilor potrivit cerințelor populației, să facem din fiecare unitate un loc în care cetățenii să se simtă bine. Ospitalitatea, caracteristică poporului nostru, să existe în toate unitățile de alimentație publică și hoteliere.Tovarăși,îndatorirea principală a conducătorilor de unități comerciale, a șefilor de depozite și gestionarilor, trebuie să fie gospodărirea cu grijă a bunurilor încredințate. Să ne preocupăm de buna organizare a activității în unitățile de desfacere, de prezentarea atrăgătoare, cu gust, a mărfurilor. împreună cu toți lucrătorii comerciali, să acordăm o a- tenție sporită bunei folosiri și îngrijiri a utilajului, a mobilierului comercial, să întreținem unitățile în cele mai perfecte condiții de igienă. Să fim exigenți față de munca noastră și față de personalul pe care sîntem însărcinați să-1 conducem.O răspundere deosebită în contractarea mărfurilor, în îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și comerț revine economiștilor, merceologilor, recepțio- nerilor și altor cadre de specialiști din comerț. Ei au datoria să se preocupe de contractarea unui sortiment cjt mai variat de mărfuri și să se îngrijească de realizarea contractelor și buna aprovizionare a unităților comerciale. Prin atribuțiile noastre avem un rol de cea mai mare însemnătate în asigurarea populației cu mărfuri de bună calitate. Muncind cu exigență și răspundere, să facem imposibilă pătrunderea în rețeaua comercială a produselor necorespunzătoare, să ne îngrijim de buna păstrare a mărfurilor în depozite și magazine.Partîcipanții la consfătuire adresează un călduros apel muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor din întreprinderile producătoare de bunuri de consum, oamenilor muncii din agricultură de a-și uni eforturile cu lucrătorii din comerț în vederea ‘asigurării bunurilor industriale și agricole destinate consumului populației. Să ne concentrăm întreaga noastră energie creatoare pentru a produce mărfurile solicitate de consumatori, de bună calitate și într-un sortiment bogat. Să mărim eforturile și să întărim colaborarea noastră pentru a satisface cît mai deplin interesele și necesitățile oamenilor muncii.Consfătuirea noastră asigură Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, guvernul țării, că lucrătorii din comerțul socialist nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini cu cinste sarcinile încredințate, pentru a fi la înălțimea răspunderii pe care o au în organizarea și desfășurarea aprovizionării populației, aducîndu-și astfel contribuția, împreună cu toți oamenii muncii, la înfăptuirea mărețului program de propășire a României Socialiste.
Consfătuirea pe țară 
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de îmbunătățire continuă a aprovizionării populației. Ele trebuie să intensifice munca politică în rîndul lucrătorilor din comerț, să-și sporească continuu experiența de organizare șl îndrumare a eforturilor colectivelor de lucrători comerciali, în vederea ridicării acestui sector la nivelul actualelor cerințe ale dezvoltării economiei naționale și al exigențelor mereu sporite ale populației.Presa centrală și locală trebuie să acorde mai multă a- tenție problemelor comerțului să critice lipsurile temeinic verificate și să generalizeze experiența pozitivă și practicile înaintate, care pot servi la perfecționarea continuă a activității comerțului de stat și cooperatist.Tovarăși,Lucrările consfătuirii au prilejuit o largă dezbatere a celor mai importante probleme ale comerțului, un schimb de experiență prețios, care va contribui la îmbunătățirea muncii în întreaga rețea comercială de la orașe și sate, în cadrul consfătuirii au fost făcute numeroase propuneri și observații critice întemeiate. Ele vor trebui să constituie obiectul unor analize a- tente și al unor măsuri prac

tice de aplicare din partea Ministerului Comerțului Interior, a Centrocoop, a sfaturilor populare, a ministerelor producătoare de bunuri de consum, U.C.E.C.O.M. și a celorlalte organizații economice care contribuie la buna desfășurare a activității comerțului și a deservirii populației.în anii următori, în fața comerțului nostru socialist stau sarcini de mare răspundere. Comitetul Central al partidului, guvernul țării cheamă harnicul detașament al lucrătorilor din comerț —■ care în decursul anilor construcției socialiste a acumulat o experiență valoroasă — să depună noi eforturi pentru ridicarea activității comerciale la nivelul înaltelor cerințe ale dezvoltării țării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Valorificînd învățămintele prețioase ale consfătuirii, muncind cu sîrguință și pricepere, lucrătorii din comerțul socialist își vor aduce — alături de întregul popor — contribuția lor de preț la mersul înainte al societății noastre, la progresul și înflorirea multilaterală a României Socialiste.
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Excelenței sale

ABDEL RAHMAN AL-BAZ2AZ. 
prim-ministru al Republicii Irak

Margareta Dan și Hona Le- 
pădeanu din clasa a IX-a B 
a Liceului nr. 3 din Brașov 
— descifrtnd miracolul chi

miei.
Foto: O. PLEC AN

BAGDADAflînd vestea încetării din viață a președintelui Republicii Irak, Mareșalul Abdul Salam Mohammed Aref și a celorlalte înalte personalități irakiene, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului irakian, sincere condoleanțe împreună cu expresia sentimentelor de compasiune pentru familiile îndoliațe. CHIVU STOICA Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Plecarea tovarășului Gheorghe Radulescu

ia cea de-a 22-a ședință

a Comitetului Executiv al C.Â.E.R.Tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.EjR. a plecat șîmbătă seara spre Moscova, pentru a participa la cea de a 22-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, în Gara de Nord, au fost de față tovarășii Iosif Blanc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai ministere și funcționariM.A.E.
conducerii unor instituții centrale, superiori dinA fost de față I. A. Iliuhin, ’ ’ ‘ i consilier al Uniunii la București.ministru Sovietice

Vizita ministrului afacerilor externe 
al DanemarceiMinistrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekke- rup și persoanele care-1 în- soțese au făcut sîmbătă o vizită pe litoral.La sosire pe aeroportul Constanța oaspeții au fost salutați de Petre Nicolae, președintele Sfatului popular al orașului și de alți reprezen-

tanți ai organelor locale stat. în cursul dimineții fost vizitate stațiunile maia, Eforie Nord, Eforie și Mangalia, precum și Muzeularheologic al regiunii Dobro- gea. La amiază președintele Sfatului popular al orașului Constanța a oferit un dejun.

de auMa- Sud

în zilele de 14 și 15 aprilie a.c. au avut loc ședințe de lucru ale unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, care au studiat și a- vizat proiectele de decrete normative primite în acest scop de la Consiliul de Stat.Comisia economico-finan- ciară, împreună cu Comisia juridică, sub președinția tov. prof. Manea Mănescu, președintele Comisiei economico- financiare, a examinat proiectul de decret privind organizarea și funcționarea Direcției Generale a Rezervelor de Stat. Tov. D. Dămăceanu, director general al Direcției Generale a Rezervelor de Stat, a prezentat o expunere asupra proiectului de decret și a răspuns la întrebările deputaților.Comisia juridică, în ședință comună cu Comisia administrativă, sub președinția tov. prof. Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, a exa- minat^proiectul de decret privind circulația pe publice, ale cărui au fost expuse de tov. general locotenent Staicu Stelian, adjunct al ministrului afacerilor interne.De asemenea. Comisia juridică a examinat proiectul de decret privind sancționarea unor contravenții Ia regulile de călătorie cu trenul, prezentat de către tov. D. Simu- lescu, ministrul căilor ferate, precum și alte proiecte de decrete.După dezbateri, proiectele de decrete au fost avizate favorabil.Avizele comisiilor au fost înaintate Consiliului de Stat.

drumurile prevederi

CONSFĂTUIREA PE TARĂ
A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚ

Duînd cuvîntul, tovarășul 
Vasile Malinschl, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, a subliniat faptul că între organele Băncii și unitățile comerciale există relații de strînsă colaborare atât în ce privește elaborarea și realizarea planurilor de casă, studiul cererii, stabilirea balanței de venituri și cheltuieli băneșști ale populației, cît și în ce privește efectuarea periodică a unor analize economice comune în scopul îmbunătățirii activității comerciale și a celei bancare. Este însă necesar, a a- rătat vorbitorul, ca această colaborare să fie amplificată și adîncită și la nivelul regiunilor și raioanelor. De asemenea, este necesar să fie îmbunătățită metodologia de întocmire a balanței de venituri și cheltuieli a populației.Din volumul total al creditelor acordate de Banca Națională, circa 30 la sută reveneau, la sfîrșitul anului trecut, sectorului comerțului socialist. La aceeași dată, din volumul total al mijloacelor circulante existente erau a- coperite prin credite bancare circa 64 la sută la unitățile comerțului de stat și circa 48 la sută la organizațiile cooperației de consum. Este necesar ca aceste organizații economice să folosească cu maximum de eficiență creditele ce le sînt puse la dispoziție.Vorbitorul s-a referit apoi la problema reducerii cheltuielilor de circulație, arătînd că deși s-au obținut succese în această direcție, mai exs- tă încă importante rezerve de reducere, îndeosebi prin prevenirea unor cheltuieli ne- economicoase. De asemenea, este necesar să se depună în continuare eforturi pentru înlăturarea cauzelor care duc Ia crearea de stocuri de mărfuri lent și greu vandabile.Folosind posibilitățile ce le au de a contribui la îmbunătățirea activității comerciale, organele bancare își vor a- duce o și mai mare contribuție la dezvoltarea comerțului socialist — a arătat în încheiere vorbitorul.Tn cuvîntul său vente, ministrul interior, a relevatlizări obținute de lucrătorii din comerț în aprovizionării bunuri de larg mul mediu almărfuri socotit pe un locuitor a crescut cu circa 70 la ' sută. A fost îndeplinită sarcina stabilită de Congresul al- VIII-lea al P.C.R. de reduce-’ re a cheltuielilor de circulație ; s-au extins formele moderne de desfacere într-un număr important de unități comerciale.Cu toate acestea, a arătat vorbitorul, nu s-au realizat în întregime o parte din obiectivele propuse : oferirea unui sortiment de mărfuri cît mai variat, înnoit, de calitate ; asigurarea continuității în a- provizionare ; ridicarea nivelului comportării lucrătorilor din comerț față de cumpărător și altele. In această perioadă, planul de investiții nu a fost îndeplinit, datorită lipsurilor existente în activitatea ministerului, care nu a reușit să îndrume în suficientă măsură lucrările de întocmire a proiectelor și de execuție a construcțiilor. Costul construcțiilor este încă

Mihail Le- comerțului unele rea-îmbunătățirea populației cu consum. Volu- desfacerilor de
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ridicat. Nu întotdeauna s-au ales amplasamentele cele mai ieftine și raționale, soluțiile constructive cele mai economice.în cincinalul care a început sînt alocate fonduri importante pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale, construcția de noi magazine și unități de alimentație publică. Realizarea acestui volum de lucrări cere lichidarea lipsurilor din activitatea de coordonare a ministerului și, totodată, îmbunătățirea activității unităților de construcții și de proiectare, a sfaturilor populare, precum și o colaborare mai eficientă între acestea și organele comerciale. în anii care vin va trebui dusă o activitate neobosită în vederea folosirii chibzuite, plină de grijă a fondurilor de investiții pentru a reduce cheltuielile pe fiecare metru pătrat de suprafață construită sau reamenajată.în continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității comerciale, a realizării dublului său obiectiv : practicarea unui comerț modern, care să răspundă cerințelor populației și să ue, totodată, eficient din punct de vedere economic. Va trebui să fie perfecționat sistemul de vehiculare a mărfurilor prin creșterea livrărilor directe de la producător la unitățile de desfacere cu amănuntul, să fțe reduse transporturile lungi și încrucișate și, în final, cheltuielile de circulație.Asigurarea continuității în aprovizionarea magazinelor presupune îmbunătățirea permanentă a colaborării dintre întreprinderile comerciale și cele producătoare. Capitolele de plan trebuie mai bine corelate, eșalonările trimestriale să corespundă posibilităților producției și cererii populației, iar disciplina contractuală să fie respectată cu strictețe atît de întreprinderile comerciale, cît și de furnizori. Comerțul poate și trebuie să aducă o contribuție mai mare la ridioarea calității produselor, folosind cu mai multă pricepere pîrghiile economice ce-i stau la îndemînă, acționînd mai eficient la stabilirea standardelor, la omologare și recepție. în același timp, .trebuie să se acorde o mai mare atenție conservării mărfurilor în perioada transportului și înmagazinării.Aporțul comerțului poate fi mai mare și în domeniul prestărilor de servicii. Este necesar să fie dezvoltată producția proprie a comerțului în alimentația publică, desfacerea produselor „Gospodina“, transportul unor mărfuri la domiciliul cumpărătorilor pe bază de abonamente, activitatea atelierelor de retuș la confecții, lărgirea servicii în hoteluriReferindu-se la portant pe care îl torul din comerț, a subliniatstrînse
gamei de etc.rolul im- are lucră- vorbitorul necesitatea unei mai strînse cointeresări a acestuia în raport cu realizările întreprinderii, a perfecționării formelor de educare și pregătire a cadrelor pentru ca aceștia să știe să îmbine

buna gospodărire a fondului de marfă cu solicitudinea față de cumpărători.
Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, a arătat că acest sector contribuie la aprovizionarea populației cu 40 la sută din valoarea mărfurilor ce se desfac prin comerțul socialist. El a trecut apoi în revistă realizările importante înregistrate în ultimii ani în dezvoltarea tehni- co-materială a industriei alimentare și perspectivele pentru viitorii cinci ani. Pentru îmbunătățirea calității produselor în industria alimentară au fost luate o serie de măsuri privind folosirea utilajelor moderne de care dispune industria alimentară, introducerea unor procedee înaintate ca : sterilizarea conservelor pe linie de flux continuu, îmbutelierea vinului în mediu steril, rafinarea uleiului în instalații cu reglaj și control automat în toate fazele de fabricație, extinderea procesului conservării frig a unor produse de fructe și legume etc.în ciuda măsurilor mai sînt cazuri cînd se livrează mărfuri de calitate necorespunzătoare, obligînd în mod justificat comerțul să le refuze. Aceasta arată că n-au fost folosite mijloacele cele mai eficiente pentru a înlătura atitudinile de neglijență, care se mai manifestă la unele cadre tehnice și de conducere din întreprinderi si chiar din minister, că nu se folosesc deplin utilajele de care dispune industria alimentară pentru a produce și livra numai produse de bună calitate.Referindu-se la relațiile dintre comerț și industrie,! vorbitorul a arătat, printre altele, că este necesar ca organizațiile comerciale, folosind fondurile de care dispun, să-și mărească spațiile de depozitare și păstrare în condiții bune a mărfurilor alimentare, astfel îneît să fie înlăturate situații cînd mărfuri de bună calitate, livrate dar nepăstrate corespunzător, degradează, devenind improprii pentru consum.în ceea ce privește planificarea fondului de marfă sînt încă destul de numeroase cazurile cînd necesarul real de consum al populației nu-și găsește reflectarea corespunzătoare în cererile de livrări adresate industriei. Uneori organizațiile comerciale renunță la mărfuri contractate, ceea ce duce la crearea unor stocuri supranormative de mărfuri și ambalaje, pricinuiesc pagube întreprinderilor. Vorbitorul a relevat că și industria, împreună cu comerțul, trebuie să concure la. cunoașterea cererii populației prin metode și forme corespunzătoare, specifice. în încheiere, a spus el, industria și comerțul trebuie să-și sporească eforturile comune în vederea ridicării calității produselor, îmbogățirii sortimentelor, satisfacerii cerințelor crescînde ale populației cu bunuri alimentare.în cuvîntul său, Alexandru 

Sencovici, ministrul industriei
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ușoare, după ce a trecut în revistă realizările obținute de oamenii muncii din întreprinderile acestui sector în aprovizionarea populației cu produse de larg consum, a arătat că ridicarea nivelului de trai determină sporirea cererii de mărfuri de calitate superioară. Calitatea în industria ușoară include ca element important creația, care reprezintă îmbogățirea unei familii de produse cu noi articole, sortimente, culori, modele, desene etc. Dacă la o singură contractare nu este prezentată o colecție nouă și bogată, efectele negative se simt un an întreg. Industria ușoară trebuie să țină permanent pasul cu tot ce apare nou pe plan mondial. în a- ceastă privință trebuie să spunem că includerea în fabricație a unor articole noi cum sînt produsele din PVC expandat pe tricot și țesături, produsele de poliuretan, țesăturile din fibre de bumbac în amestec cu terilenă, țesăturile samforizate s-a făcut cu tîrziere.Cu toate bunătățirii obținute o pozitive, există încă mărfuri respinse la recepție ca necorespunzătoare; Deși volumul acestora nu depășește 0,6 la sută din livrările către fondul pieții, totuși mărfuri în valoare de circa 100 milioane lei anual intră cu întîrziere în circuitul comercial, fiind necesare sortări și unele re- condiționări. în scopul înlăturării acestor lipsuri, vom revizui unele standarde și norme interne care sînt depășite, iar controlul tehnic și recep- ționarea produselor vor fi întărite. în același timp, structura sortimentului de țesături, tricotaje și încălțăminte va trebui să reflecte mai bine cererile populației.în continuare, vorbitorul a arătat oferit 1966 substanțiale
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baschetbaliștilor școlari

că în direcția calității au serie de rezultate

că fondul de mărfuri și contractat pe anul prezintă îmbunătățiri față de anul1965. S-au prevăzut măsuri pentru diversificarea producției. pentru creșterea mai accentuată a livrărilor sortimentelor cu prețuri mai ieftine ca rezultat. între altele, al dotării industriei ușoare cu utilaje moderne.Referindu-se la activitatea comerțului, vorbitorul a arătat că nici actuala rețea de desfacere și nici condițiile în care se desfac unele produse nu sînt încă satisfăcătoare. De exemplu, în ultimii 6 ani producția de confecții a cres-

TIMIȘOARA (prin 
telefon), — După schi 

' și gimnastică, o altă fi
nală a Campionatelor 
republicane școlare — 
aceia de baschet — se 
desfășoară în aceste 
zile la Timișoara. In 
frumosul oraș de pe 
malul Begăi, se întrec 
reprezentativele licee
lor nr. 1 Brașov, nr. 
35 București, nr. 36 
București, nr. 1 Doro- 
hol, Mihail Eminescu 
— Satu-Mare, nr. 3 
Arad (fete) și N. Băl- 
cescu — București, N. 
Bălcescu — Pitești, nr. 
35 București, nr. 1 Do- 
rohpl, N. Bălcescu — 
Cluj și nr. 2 — Con
stanța (băieți) califica
te în etapele pe zonă. 
Asistăm la întreceri 
disputate în care rezul
tatele, în unele probe 
sînt sub semnul incer
titudinilor pînă în ul
timele secunde de joc. 
Altele necesită chiar

prelungiri, pentru de
semnarea învingătoru
lui, așa cum a fost în- 
tîlnirea intre echipele 
Liceului nr. 35 Bucu
rești și Liceului Mihail 
Eminescu din Satu- 
Mare, clștigătă la 
mare luptă de prima 
echipă 56—54.

Deși ne apropiem de 
finala competiției, nu 
se poate vorbi încă de 
un Învingător. La bă
ieți conduc neînvinse, 
cu ci te 6 puncte echi
pele liceelor N. Băl
cescu — București și 
N. Bălcescu din Cluf. 
Numai întîlnirea din
tre aceste două forma
ții poate clarifica cine 
va ocupa locul 1. La 
un punct diferență se 
află formația Liceului 
nr. 2 Constanta, care 
și ea, prin jocurile ce 
Ie mai are de disputat, 
mai poate spune un cu- 
vlnt asupra configura
ției clasamentului.

Întrecerea fetelor 
este și mai echilibrată. 
După 3 zile, 4 echipe 
(Liceul M. Eminescu — 
Satu-Mare, Liceul nr. 
1 — Brașov, Liceul 
nr. 36 — București și 
Liceul nr. 3 — Arad) 
aveau șanse egale de 
a ocupa primul Ioc,, 
fiecare totalizînd cile 
5 puncte.

In clasamentul golge- 
terilor la băieți, se dă 
o luptă interesantă în- 
tre L. Andreită (Cluj 
— 53 puncte), D. Du- 
mitriu (București — 
48 puncte) șl N. Neac- 
șu (Constanta — 41 
puncte), iar Ia fete 
conduce detașat Floa
rea Trandafir (Satu- 
Mare — 75 puncte) ur
mata de Oltea Chela- 
ru (București — 56
puncte) șl ileana Hor
vath (Satu-Mare — 53 
puncte).

® în semifinalele turneului internațional de tenis de la Catania, campionul României Ion Țiriac l-a învins cu scorul de 5—7, 6—1, 7—5, 6—1, pe italianul Merlo. Țiriac îl va întîlni în finală pe Martin Riessen (S.U.A.) care l-a eliminat cu 6—3, 6—3, 6—2 pe italianul Pietrangeli.

Acoperirea în fapte a angajamentelor
(Urmare din pag. I)cocs e- a cîști- aceastăaprilie s-a produs cu conomisit. Combinatul gat astfel numai pe cale milioane de lei economii suplimentare la prețul de cost.„Și noi am reușit să elabo

răm șarje rapide și de calitate, 
cu alte cuvinte să producem 
peste plan numai în prima ju
mătate a lunii aprilie 1000 
tone de oțel, ne spune inginerul Nicolae Sîntimbreanu, șeful oțelăriei nr. 2, datorită pe 
de 'b parte jurnaliștilor care 
ne-au 
larltate 
cientă, 
toare.

Trebuie subliniată contribu-

aprovizionat cu regu- 
cu fonta lichidă sufi- 
calitativ corespunză-

ția deosebită a organizației 
U.T.C., spune șeful secției, care a știut să-i antreneze pe 
tineri în întrecere, ei constitu
ind majoritatea colectivului 
nostru. Printre echipele de to- 
pitori cu cele mai bune rezul
tate sînt și cele conduse de ti
nerii Bogdan Ion, Prodan Ion, 
Stoica Alexandru etc.“.De altfel, după cum ne spunea și tovarășul Ștefan Soi- moși, președintele comitetului sindical din combinat „toate 
secțiile și-au realizat și depă
șit sarcinile de plan pe pri
mul trimestru al anului. An
gajamentele pentru prima e- 
tapă a întrecerii socialiste au 
fost de asemenea îndeplinite“.

• Peste 20 000 de spectatori au 
urmărit ieri la Cluj meciul de fot
bal dintre echipele Universitatea 
Cluj și Dinamo București din ca
drul campionatului categoriei A. 
După un joc animat fotbaliștii clu
jeni au repurtat victoria eu »corul 
de 2—1 (1—1).

(Agerpres)

Slonstruetii
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• în cea de-a treia rundă a turneului internațional de șah de Ia Bognor Regis (Anglia), maestrul român Victor Ciocîltea l-a învins pe șahis- tul englez Whiteley. Ciocîltea se numără printre cei 8 șahiști care au realizat maximum de puncte în acest concurs ce se desfășoară după „sistemul elvețian".

cine-CORĂBIILE LUNGI — 
maseop

rulează la Patria
8.30, 11, 13,30, 16, 
21,15) , București (orele 9,30, 
12,15, 15.30, 18,15, 20,45) , 
Melodia
13.30, 16, 
Aurora (orele 9,30, 
15, 17,45; 20.30).

NU PLINGE PETER — 
maseop

rulează la Republica 
9,15; 11,30; 13,45, 16, 
21).

HAI. FRANȚA 
rulează la Grivița 
9,45, 12, 14,15; 16,30-,
21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA

(orele 
18,45,

(orele 8,30, 11,
18,45, 21,15) I

12.15,

cine-

(orele 
18,30;

(orele
18.45,
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rulează la Luceafărul (orele
9, 12,30, 15,45, 18,15, 20,45), 

‘ " 12,30,Flamura (orele 10,
15.30, 18 , 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Capitol 
9,45, 12, 14,15, 16,30, 
21), Modern (orele 9,
13.30, 16, 18.30; 21).

DESENE SECRETE. ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ nr. 7/1965

rulează 1» Victoria (orele 
10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30), 
Dacia (orele 9—14,30 în con
tinuare 16,30; 18,45, 21).

RASCOALA — cinemascop — 
rulează la Central (orele 
10, 12,30, 15,15, 18 , 20,45), 
Tomis (orele 9, 11,45, 14.30,
17.30, 20,30).

CHEILE CERULUI — SECRE-

(orele 
18,45, 
11,15,

TUL TRECUTULUI 
rulează la Lumina 
9,30, 11,45; 13.45, 16, 
20,30).

S-A INTIMPLAT

(orele
18,15,

CU

15,

di-

CE
BABY JANE?

rulează Ia Union (orele 
17,45 , 20,30).

WINNETOU — seria I 
Program pentru copii — 
mineața —

(orele 10—12,15 în continua
re) rulează la Doina (orele 
13,45, 16, 18,15, 20,30). 
rulează la Giulești (orele 
16, 18,15, 20,30).

DUPĂ MINE. CANALII! — 
cinemascop

rulează la Feroviar (orele
8,30, 11, 13,30, 18, 18.30,

21), Volga (orele 9,45, 12; 
14,15; 16,30; 18,45, 21); Fes
tival (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21).

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

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

TOM JONES
rulează la Cosmos 
15, 17,30, 20).

GUSTUL MIERII
rulează la Crîhgasl
15.45, 18, 20,15).

LA 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).

cinemascop 
Gloria (orele

(orele

(orele

BARCAGIUL -
rulează la
12,30; 15,30, 18, 20,30), Lira 
(orele 15,30, 18, 20,30).

cut de trei ori, Iar rețeaua ma
gazinelor de desfacere a confecțiilor a crescut numai cu 40 la sută. Considerăm importante — a spus vorbitorul — propunerile făcute în consfătuire în legătură cu îmbunătățirea prezentării tuturor produselor, dotarea comerțului cu mijloace de transport și spații de depozitare corespunzătoare, cu ridicarea nivelului reclamei comerciale.In cadrul discuțiilor, numeroși vorbitori s-au referit la eăile și metodele folosite în comerțul socialist pentru continua îmbunătățire a servirii oamenilor muncii. Sabin Boticiu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Hunedoara, Paul Colorian. directorul Direcției comerciale regionale — Argeș, și alții au vorbit despre preocuparea ce există pentru o prezentare cît mai frumoasă a produselor și pentru introducerea metodelor rapide de servire, arătînd totodată că în această privință trebuie să fie întreprinse noi acțiuni eficiente pentru a se satisface în măsură și mai mare cerințele cumpărătorilor. Referindu-se la problemele alimentației publice, Șerban Andreescu, directorul T.A.P.L. „Carpați“ din Brașov și alții au subliniat importanța selecționării, pregătirii șl specializării lucrătorilor, precum și a educării lor în spiritul unei atitudini pline de solicitudine față de consumatori. Este, de asemenea, necesar, au spus ei, ca unitățile de alimentație publică să a- corde o atenție deosebită preparatelor tradiționale, celor specific locale etc.Emeric Kindling. director I.C.R.T.I. Timișoara, Maria Ghiroltean, gestionară a magazinului alimentar cu autoservire al cooperativei de consum din Gherla. Francisc Sziies, vicepreședinte al U.R.C.C. Mureș Autonomă-Ma- ghiară, Ludovic Hajas, tor al I.C.I. — Arad, Vanea, șef de unitate la Mobila — București, Benu, șef de magazin laAlimentara — Brăila, s-au referit la relațiile dintre industrie și comerț, la calitatea produselor. Ei au criticat faptul că unele întreprinderi care livrează uneori produse de calitate necorespunzătoare și în același timp organizații și u- nități comerciale care dovedesc o slabă exigență accep- tînd asemenea produse. Ei au făcut totodată propuneri privind asigurarea unei aprovizionări continue și operative a magazinelor de la orașe și sate.

direc- Anton O.C-L- Maria O.C.L.

Solemnitatea inmînării unor
ordine și titluri ale

Republicii Socialiste RomâniaSîmbătă la amiază, la Consiliul de Stat a avut loc solemnitatea înmînărîi unor ordine și titluri ale Republicii Socialiste România, conferite unor lucrători care activează în economia forestieră, comerț și în domeniul culturii și artei.Distincțiile au fost înmî- nate de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Janos Fazekaș, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constanța Crăciun și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretar, si Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, conducători de ministere și instituții centrale.Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului, a fost conferit ordinul „23 August" clasa I, tovarășului Bar- bu Zaharescu.Cu „Ordinul Muncii" clasa I 
a fost distins tovarășul Constantin Nicolescu Nica, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului.Titlul de „Artist emerit al Republicii Socialiste România" a fost conferit maestrej de balet Floria Dumitrescu Cap- sali, pentru activitate îndelungată, pentru merite deosebite în creația baletului românesc și formarea cadrelor de balerini și maeștri de balet.„Ordinul Muncii" clasa a Il-a a fost acordat regizorului Mihail Constantin Zirra, pentru merite deosebite în activitatea artistică.Pentru merite deosebite în activitatea de exploatare și valorificare a masei lemnoase, provenită din doborîturile de vînt produse în anii 1964— 1965, a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa a Il-a tovarășului Spiridon Ionescu. Pentru aceleași merițe, 74 de tovarăși au fost distinși cu „Ordinul

Muncii“ clasa a Ill-a, iar alți doi cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a IV-a și respectiv clasa a V-a.„Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a, ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a IV-a și a V-a au fost conferite unui număr de 13 tovarăși, pentru merite deosebite în construirea ansamblului de case de odihnă din stațiunea Mamaia.Au fost decorați cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a III-a, ordinul „23 August" clasa a III-a și „Ordinul Muncii“ clasa a III-a, șase tovarăși, pentru merite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la apariția revistei „Korunk"Pentru merite deosebite în dezvoltarea comerțului socialist, au fost conferite „Ordinul Muncii" clasa I tovarășului Ion Oltean, iar „Ordinul Muncii“ clasa a Il-a tovarășilor : Nicolae Alexe, Constantin Filo- reanu, Panfil Boldur. Alexandru Grosman, Petre Mitroi, Petre Teodorescu, Albert Villa, Vasile Stărică, Constantin Ca- zacu și Ion Cămui. Prin a- celași Decret, 307 tovarăși au fost decorați cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a, 10 — cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a IV-a, 13 — cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste“ clasa a V-a, și 358 cu „Medalia Muncii“.După înmînarea distincțiilor, tovarășul Chivu Stoica, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat șl guvernului Republicii Socialiste România, a felicitat călduros pe cei decorați și le-a urat noi succese în activitatea lor viitoare.Au mulțumit tovarășii Ion Oltean adjunct al ministrului comerțului interior, și Spiridon Ionescu, directorul Direcției Regionale a Economiei Forestiere Suceava. (Agerpres)
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reședințele Johnson a efectuat un turneu fulger la Mexico City care a produs uimire. înaltul oaspete a petrecut 22 de ore pe pămîntul mexican. O firească întrebare : ce anume a determinat a- ceastă călătorie neprogramată în calendarul diplomatic ?. în ziarul LA PRENSA un comentator aprecia vizita drept „stranie, foarte stranie", însoțitorii președintelui au încercat să reducă dimensiunile evenimentului. Potrivit lor, Johnsona părăsit Washingtonul din dorința de a asista la dezvelirea unei statui a lui Lincoln. Deci un omagiu adus unei pagini din istoria americană. Sau poate — adăugăm noi după lectura discursului rostit la dezvelirea statuii — dorința de a aduce la cunoștința latino-americaniior că „trebuie extinse binefacerile învățămîntuiui, trebuie luptat împotriva inflației și acționat în așa fel încît toată lumea să se poată bucura de progresele științei și tehnicii“.Experții examinind atent lista însoțitorilor președintelui au constatat prezența unor personalități politice de cea mai mare importanță. Au sosit la Mexico City secretarul de stat Dean Rusk, asistentul secretarului de stat pentru problemele interamericane Lincoln Gordon, binecunoscutul Thomas Mann și influenții senatori Mansfield și Dirksen. Ideea unei călătorii de agrement părea exclusă. Un simplu gest de bunăvoință nu necesita deplasarea atîtor forțe politice de suprafață, într-un voiaj care a dat destule bătăi de cap serviciilor de securitate ca și celor puși să întocmească în mare viteză pretențiosul protocol.Obiectivul real al turneului președintelui S.U.A. poate fi sesizat dacă reamintim, fugar, evoluția orientării politice a

Problemele învățămîntuiui
provoacă divergențe la Roma

In capitala 
a avut Ioc o 
jin a studenților pentru revenirea 
la o viată constituțională normală 
în tară și împotriva reîntoarcerii 
la un regim dictatorial. Ea a fost 
urmată de un marș al tăcerii în 
memoria victimelor ultimelor inci
dente din Quito, care au avut loc 
în timpul manifestațiilor antiguver
namentale pentru înlăturarea jun
tei militare a lui Ramon Castro 
Jijon.

Ecuadorului, Quito, 
demonstratio de spri-

La Santo Domingo a avut loc o 
demonstrație a studenților în semn 
de protest împotriva indiferenței 
manifestate de guvernul provizoriu 
față de problemele învățămîntuiui 
de toate gradele. Maniiestanții au 
strigat lozinci în care cereau retra
gerea trupelor interamericane din 
Republica Dominicană, precum și 
a „consilierilor“ desemnați de 
Organizația Statelor Americane 
pentru acordarea de „ajutor' auto
rităților dominicane în vederea a- 
legerilor prezidențiale de la 1 iu
nie. Pe străzi au fost arse un nu
măr însemnat de afișe difuzate de 
O.S.A., care făceau propagandă 
viitoarelor alegeri dominicane.

înti-un interviu acordat ziarului 
„Arbeiderbladet, președintele sec
ției de tineret a Partidului Munci
toresc din Norvegia a condamnat 
cu hotărîre agresiunea americană 
în Vietnam. El s-a pronunțat pen
tru retragerea imediată a trupelor 
americane din această țară și a 
chemat poporul norvegian să-și in
tensifice lupta de solidaritate cu 
poporul .vietnamez. Un prim pas 
spre reglementarea conflictului 
vietnamez, a arătat Taigen, este 
încetarea bombardamentelor asu
pra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam, întreruperea opera
țiunilor militare în Vietnamul de 
sud și recunoașterea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud ca reprezentant autentic al 
poporului sud-vietnamez.

In capitala Libiei, Tripoli, s-au 
încheiat lucrările Conferinței mi
niștrilor educației și planificării 
economice din țările arabe, organi
zată de U.N.E.S.C.O. în colaborare 
cu Liga Arabă.

In cadrul lucrărilor, delegații au 
dezbătut unele probleme privind 
îmbunătățirea învățămîntuiui public 
și includerea planificării Iui în 
planurile naționale de dezvoltare. 
Conferința a recomandat delegați- 
lor statelor arabe să acorde pe 
viitor o atenție mai mare pregăti
rii cadrelor didactice, să adopte o 
serie de legi 
precum și să 
de învățămlnt.

In acest domeniu, 
unifice programele

în localitatea 
sfîrșit lucrările celui 
Congres al 
Studenților din Franța (U.N.E.F.). 
Uniunea Națională a Studenților 
s-a pronunțat, cu acest prilej, 
pentru instituirea unui sistem de 
reforme democratice în domeniul 
educației. Delegații Ia cel de al 
55-lea Congres au ales noul birou 
al U.N.E.F. Președintele Uniunii 
Naționale a Studenților a fost rea
les Halle.

Grenoble au luat 
de al 55-lea 

Uniunii Nationale a

Cu două luni în urmă experții britanici în problemele rhodesiene considerau că la sfîrși- tul lui martie regimul lui Smith va simți în- trutotul consecințele sancțiunilor economice. In martie trebuia să se termine combustibilul, să înceapă un crah valutar, exportul să se reducă la zero, iar țara să încremenească din cauza catastrofelor.Cum se prezintă, în realitate, situația ? Potrivit presei britanice Rhodesia produce impresia unui stat care trece doar printr-o etapă economică dificilă. Combustibilul sosește într-o eantitate suficientă pentru a permite un nivel satisfăcător de aprovizionare. Valuta rămîne oarecum stabilă. Exportul este doar cu puțin sub nivelul corespunzător aceleiași perioade a anului trecut. în ciuda blocadei, Ian Smith și-a vîndut

Legea asupra în- 
vățămîntulul urmea
ză să fie luată în cu- 
rînd în discuție de 
parlamentul italian, 
ceea ce prevestește 
declanșarea unei noi 
bătălii între repre
zentanții diferitelor 
partide. Contradic
ția fundamentală a 
fost și continuă să 
rămînă între demo- 
crat-creștini și par
tidele de stînga.P.D.C. intenționează să lărgească rețeaua de școli particulare girate de cler, în timp ce socialiștii susțin dezvoltarea școlii de stat și modernizarea învățămîntuiui. La aproximativ două luni de la căderea celui de-al doilea guvern Moro, datorită proiectului de lege privind problemele învățămîntuiui, între partidele coaliției guvernamentale se manifestă noi neînțelegeri în această chestiune. După cum se știe, și primul guvern Moro a demisionat tot din pricina legii învățămîn- tului.Polemica a fost declanșată de aripa de dreapta a Partidului d'emocrat-creștin, care vrea să impună în Parlament aprobarea unor amendamente la această lege, care nu fac decît să agraveze situația. Se știe de altfel că, datorită aprobării unora dintre aceste amendamente, președintele Comisiei pentru învățămînt a Comitetului Central al P.S.I., Codignola, a refuzat să mai facă parte din Comisie.

Intr-un document recent al Direcțiunii Partidului Comunist Italian se arată că „în problema școlii, ca și in problemele politice generale, se poate spu. ne că cel de-al treilea guvern Moro a dat înapoi față de angajamentele de a urma o politică de centru-stinga". In continuare, documentul menționează că, în momentul de față, este necesar să se ducă o luptă liotărîtă pentru ca la acțiunile în vederea realizării reformei învățămîntuiui să participe nu numai profesori și e- levi, ci întreg poporul.Dezbaterile largi asupra problemelor învățămîntuiui au cuprins și „cazul" liceului Parini. După cum se știe, trei elevi care redactează publicația școlară „La Zanzara", au fost dați în judecată și acuzați pentru că s-au ridicat împotriva anumitor prejudecăți din societatea italiană. Chiar dacă pînă la urmă cei trei au fost achitați, polemica în jurul acestui caz a devenit din ce în ce mai aprinsă în cercurile politice taliene.GIORGIO PASTORE
Corespondentul Agerpres 

ta Roma

SPECIAL 0. IL II.
DEZBATERILE PRIVIND

CODIFICAREA PRINCIPIILOR
DE DREPT INTERNATIONAL

Comitetul special O.N.U. 
pentru codificarea principii
lor de drept internațional, 
referitoare la relațiile prie
tenești și cooperare între 
state, a început examinarea 
principiului potrivit căruia 
statele trebuie să-și îndepli
nească cu bună-credintă o- 
bligaliile internaționale.

Luind cuvîntul în cadrul dezba
terilor, șeful delegației române, 
doctor docent Alexandru Bolinti- 
neanu, a subliniat că respectarea 
obligațiilor internaționale ale sta
telor constituie una din condițiile 
esențiale pentru menținerea păcii 
și securității internaționale. El a 
menționat, în același timp, că acest 
principiu se aplică numai la acele 
obligații care decurg din tratatele 
încheiate cu consimțămîntul liber 
al statelor și cu stricta respectare 
a egalității lor în drepturi.

în continuare, reprezentantul ro
mân a condamnat acțiunile agre
sive ale S.U.A. în Vietnam, prin 
care se încalcă în mod flagrant 
principiile Cartei. El a cerut să se 
pună capăt bombardamentelor ae
riene și oricăror acțiuni de încăl
care a suveranității și securității 
Republicii Democrate Vietnam, să 
fie retrase toate efectivele militare 
americane și celelalte trupe inter- 
venționiste din Vietnamul de sud, 
să se aplice acordurile de Ia Gene
va din 1954 cu privire la Vietnam.

recent întreaga producție de tutun și cereale. Organizatorii embargoului sperau că dificultățile economice vor face ca la termenul stabilit (sfîrșitul lunii trecute) numărul șomerilor albi să atingă 10 000, fapt care ar fi determinat pe mulți adepți ai lui Smith să se îritoar-

gazdelor mexicane. Mexicul nu a cedat presiunilor Washingtonului și a adoptat o poziție proprie in multe probleme care privesc continentul latino-ame- rican. Să amintim faptul că Mexicul menține încă relații cu Cuba, iar față de ideea creării „forței armate interamericane“ (proiect tudine ostilă. Chiar fășurată în Panama, purtătorii de cuvînt ai celor care se opun proiectului lansat de S.U.A. Observatorii politici înclină către supoziția
inițiat de Washington) are o recent, la reuniunea O.S.A. reprezentanții mexicani au

că președintele Johnson a efectuat călătoria în Mexic spre a obține o modificare a poziției acestei țări. Cele 22 de ore petrecute la Maxico City erau destinate a convinge pe interlocutorii mexicani de „avantajele“ schimbării atitudinii lor. Printre altele era vorba de restituirea unei fîșii de pămînt Chamizal din El Paso (Texas) pe care Mexicul o revendică mai de mult. Dar această restituire ar urma să se producă la un termen neprecizat încă (oricum după încheierea anului 1966). Unele surse „bine informate“ vorbesc și despre promisiuni economice ce-ar fi fost făcute Mexicului.în discursul său, Johnson a făcut publică formula unei conferințe latino-americane „la nivel înalt“ destinată „examinării problemelor continentului“. Probabil, pentru a atenua impresia produsă de gestul S.U.A. la reuniunea O.S.A. cînd „normele economice și sociale“ propuse de vecinii sudici au fost respinse fără menajamente.Comunicatul comun cuprinde multe fraze obișnuite în asemenea împrejurări. Reținem, din textul citat de Buletinul de știri al Casei Albe, faptul că președintele Ordaz a reafirmat principiile politicii externe a Mexicului „principii care, pe lîngă principiile fundamentale ale autodeterminării, neintervenției și soluționării pașnice a litigiilor, includ necesitatea menținerii în permanență a posibilităților de dialog“.Este prematur a se întocmi un bilanț al celor 22 de ore. Voiajul președintelui S.U.A. mărturisește, prin el însuși, urgența problemelor discutate la Mexico City. M. RAMURĂ

intr-o pădure africană, tineri din Mozambic se pregătesc spre a putea lupta 
cu arma în mină împotriva colonialiștilor portughezi

englez a numit-o „exasperare“ — față de insuficiența măsurilor adoptate de Marea Britanie. La acest stadiu s-n produs episodul „Ionna V“ și guvernul englez s-a aruncat cu strășnicie asupra lui. El a cerut și a obținut din partea Consiliului de Securitate permisiunea

cercurile politice din Africa și din alte țări răspunsul este negativ. După părerea exprimată în aceste cercuri guvernul britanic a acționat ca și cum întreaga problemă rhodesiana s-ar reduce la petrol, și, mai puțin chiar, la vasele petroliere. Or, situația se prezintă cu

acuzat Marea Britanie că încearcă să distragă atenția de la fondul problemei rhodesiene „prin afacerea minoră a unor petroliere". Aceiași părere a fost exprimată și de ziarul egiptean AL GUMHURIAH care scrie : „Fără îndo
ială că Anglia, conști
entă de resentimentul

„Perdele de fum“
că împotriva lui. Dar, acest număr a trecut doar cu puțin peste 1 000. în schimb, numărul șomerilor a crescut în rîndurile populației de culoare, embargoul avînd, în această direcție, un efect exact contrar celui scontat.Persistența regimului lui Smith a stîrnit nemulțumirea profundă a africanilor — un ziar

de a folosi forța împotriva ambarcațiunilor petroliere. Agitația britanică a și determinat, de altfel, guvernele grec și panamez să retragă vasului „Ionna-V“ dreptul de a naviga sub pavilioanele lor.Dar, pot avea oare a- ceste acțiuni rezultatele scontate, pot duce ele Ia căderea guvernului de la Saljsbury ? în

totul altfel. „Oprirea u- 
nor petrol. gp — a declarat în Consiliul de Securitate reprezentantul nigerian — nu duce 
la înlăturarea regimului 
lui Smith". La rîndul său, delegatul iordanian a subliniat că „pacea 
nu este amenințată de 
sosirea petrolierelor în 
portul Beira, ci de în
treaga situație din Rho
desia". Alți delegați au

universal față de ezită
rile sale, a încercat ca 
prin acțiunea sa în Con
siliul de Securitate să 
marcheze situația în 
care se află".Presa britanică nu recurge nici ea la menajamente.„Pe zi ce trece — scrie DAILY MAIL — 
apar noi semne că em
bargoul nostru seamănă 
cu o sită rară prin care

apa trece cu ușurință". Potrivit ziarului, oricine vine din Rhodesia capătă impresia că White- hall-ul se îmbată cu propriile sale iluzii referitoare la sancțiuni și că este tot timpul preocupat să creeze „perdele de fum“.Acum, termenul de trei luni prevăzut pentru înlăturarea lui Smith a expirat fără rezultat, după ce Anglia a stîrnit vîlvă cu „Ionna V“ și Consiliul de Securitate, experții britanici au fixat pentru regimul de la Salisbury o nouă frontieră, la capătul a încă trei luni. Așadar, pe la jumătatea verii. Va fi noua frontieră, o frontieră reală ? Cei mai mulți consideră că, dacă nu se vor lua măsuri mai hotărîte, ea va avea a- ceeași soartă ca și prima.
ION D. GOIA

'’AV-';.

u-O imagine din Iugoslavia vecină: clădirea facultății de 
agricultură și silvicultură din Novisad

Actualități iugoslave
însemna ri

La 16 aprilie s-a deschis Tîrgul internațional de primăvară de la Zagreb. Peste 630 de întreprinderi din Iugoslavia și 443 din 24 de țări din Europa, Asia și A- merica de Nord, expun produsele lor pe o suprafață de aproximativ 90 000 metri pătrați. Sînt prezentate bunuri de larg consum, u- tilaje industriale, instalații de automatizare etc. în cadrul tîrgului vor fi organizate expoziții specializate care vor prezenta vizitatorilor articole de larg consum și alimentare, echipament pentru industria alimentară și agricultură, ambalaje, produse din

material plastic, e- chipament pentru turism și sport, produse de artizanat etc. De asemenea, vor fi organizate diverse simpozioane.
R. S. Macedonia 

a sărbătorit sîmbă- 
tă împlinirea a 21 
de ani de la forma
rea primului ei gu
vern, creat la 16 a- 
prilie 1945, în urma 
rezoluției sesiunii 
extraordinare a Ve- 
cei Antifasciste de 
Eliberare Națională 
a Macedoniei.

In cei 21 de ani 
care au trecut de 
atunci, ca urmare 
a eforturilor po
porului său și a po
poarelor Iugoslavi
ei, R. S. Macedo
nia s-a transformat 
dintr-o regiune îna
poiată într-o repu

blică în plină dez
voltare. Au fost 
construite aproxi
mativ 120 noi obiec
tive industriale, ce
ea ce a dus la o 
sporire a produc
ției industriale de 
aproape 10 ori față 
de anul 1939. Con
sumul de energie e- 
lectrică al republi
cii a crescut, de a- 
semenea, de peste 
50 de ori față de 
anul 1939. Rezulta
te importante au 
fost obținute și în 
domeniul agricul
turii. Astfel, Mace
donia, care înainte 
de război avea abia 
6 tractoare, în pre
zent dispune de un 
număr de peste 
3 000 tractoare și 
650 combine. In 
consecință, venitul 
național s-a triplat 
în comparație cu 
anul 1947.

Două tendințe in S.F.1.0.
Simbâtă diminea

ța au început Ia Cli- 
chy, lingă Paris, lu
crările Consiliului 
Național al Partidu
lui Socialist S.F.I.O.

Principalele subiecte ale dis
cuțiilor sînt situația politică 
din Franța și evoluția Federa
ției stingii democrate și socia
liste. Aceste probleme prile
juiesc înfruntarea a două teze, 
apărate respectiv de Guy 
Mollet, secretarul general al 
partidului, și de Castori Dei- 
ferre, deputat, primar al ora
șului Marsilia. Acesta din urma 
și prietenii săi sînt partizanii 
unei fuziuni organice a forma
țiilor care compun Federația și 
ai unei apropieri, de formațiu
nile de centru grupate tn ju
rul fostului candidat In recen
tele alegeri prezidențiale, Le- 
canuet. Concomitent, ei mani-

lestă rezerve față de o colabo
rare a tuturor forțelor de stin
gă, inclusiv a Partidului Co
munist.

In schimb, partizanii lui Guy 
Mollet — care formează majo
ritatea — au prezentat o rezo
luție prin care cer menținerea 
personalității partidului în si
nul Federației stîngii demo
crate și socialiste și aminarea 
iuziunii formațiilor care o com
pun pentru mai tîrziu, atunci 
cînd toate condițiile obiective 
vor fi împlinite. Această pozi
ție are în vedere posibilitatea 
realității unor acorduri electo
rale cu comuniștii și cu alte 
partide de stingă pentru ale
gerile legislative din primă
vara 1967.

Hotărîrile Consiliului Națio
nal al Partidului Socialist vor 
ii de importanță considerabilă 
țfentru viitorul Federației a- 
mințite și pentru evoluția 
stîngii In general.

Smith » rupt relațiile 
diplomatice cu Angliaîntr-un mesaj radiodifuzat, premierul rasist sud-rhode- sian, Ian Smith, a anunțat că guvernul său a luat hotărîrea de a închide reprezentanța diplomatică rhodesiana de la Londra și de a rechema personalul acestei reprezentanțe. De asemenea, el a făcut cunoscut că a cerut Ambasa-

dei, britanice din Salisbury „să-și închidă porțile și să-și repatrieze personalul“. Folosind termeni deosebit de aspri la adresa primului ministru englez Harold Wilson și a guvernului său, Ian Smith a pretins că atitudinea guvernului britanic a creat în; sudul Africii o situație care „ar viola în mod deschis Carta O.N.U.“.

Tragicul

C
itim In TIME: 
„La 12 ani de la 
intrarea în vigoa
re a hotărîrii 
Curții Supreme 
privind suprima
rea segregării ra
siale în școli, lu
crurile merg foar
te lent. în 11 state din Sud 
numai un copil negru din trei

sprezece frecventează o școală 
„integrată". Dacă situația evo
luează în acest ritm, lumea va 
avea toate motivele să fie foar
te suspicioasă cu afirmațiile a- 
mericane despre desființarea se
gregației".

Concluzia influentei reviste 
americane fiind foarte judici
oasă, nimeni nu o va putea con
testa. Din spirit de obiectivitate 
ținem să notăm însă că, așa 
cum aflăm din Coloanele lui 
NEW YORK T1MES, există cel

puțin un domeniu principal în 
care ritmul „integrării rasiale' 
e deosebit de rapid : integrarea 
negrilor în trupele americane 
trimise in Vietnamul de sud. 
Judecind după datele publicate 
în amintitul ziar, negrii se bucu
ră în acest domeniu nu numai 
de egalitate, dar și de oarecari 
„privilegii'. Ei formează aproa
pe 16 la sută din efectivul uni
tăților de infanterie și 18 Ia 
sută din efectivul trupelor aero
purtate americane în Vietnam 
(cu toate că, în genere, nu re
prezintă decît un procent de 
circa 8 la sută din totalul ar
matei Statelor Unite). Din nouă 
soldați americani uciși in Viet
namul de sud anul trecut — ne 
informează NEW YORK TIMES 
— trei erau negri. In dezbate
rile comisiei senatoriale pentru 
problemele militare, senatorul 
Richard Russel remarca, bazîn- 
du-se pe documente ale Penta- 
g onuluf că negri sînt trimiși 
„într-o proporție absolut nejus
tificată in regiunile cele mai 
periculoase din Vietnamul de 
sud" și că ei „sînt selecționați 
spre a participa la atacuri-sinu- 
cidere împotriva pozițiilor celor 
mai întărite ale Vietcongului".

Unul din trei soldați ameri
cani căzuți în Vietnamul de 
sud este negru 1 O ilustrare e- 
locventă a progreselor făcute 
pe , calea „integrării rasiale“ IEM. RUCĂR

Puternic atac al patrioților
Ia 15 km de Da

Unități ale torțelor patriotice au lansat 
vineri noaptea un atac violent împotriva 
bazei americane aeriene situate la 15 km 
sud-est de Da Nang. „O rachetă a lumi
nat cerul și, la semnalul unei explozii 
de grenadă, patroții au deschis locul“, 
relatează corespondentul »pecial a! agen
ției France Presse.Cei 200\ de americani care se aflau în interiorul bazei au încercat să împiedice ofensiva patrioților, dar fără succes. Timp de cîteva ore au avut loc adevărate lupte corp la corp. Patrioții. s-au retras după ce au provocat americanilor pierderi considerate „grele“.De asemenea, pentru a doua oară în decurs de trei zile, unități ale forțelor patriotice au reușit să pătrundă în perimetrul de apărare , al aeroportului Tan Son Nhut.Un purtător de cuvînt american a declarat sîmbătă că „în 

eursul primelor 99 de zile ale 
anului 1966, Statele Unite au 
pierdut în Vietnam mai mulți

oameni decît in cursul tuturor operațiunilor organizate în anul precedent“.în Vietnamul de sud situația politică continuă să se mențină confuză și încordată, relatează agențiile de presă. După ce vineri seara Institutul budist a dat publicității un comunicat în oare declară că acceptă menținerea la putere a generalului Ky, acum o parte din liderii săi par înclinați să revină asupra hotărîrii luate. Noua schimbare de poziție, menționează agenția France Presse, se datorește hotărîrii guvernului de a interzice plecarea unei delegații budiste în centrul Vietnamului de sud.

Nang„Noul conflict intervenit între budiști și guvern pare să demonstreze că răgazul acordat . generalului Ky e scurt“, scria vineri dimineață ziarul parizian „Combat“.în același timp, relatează agențiile de, presă, întreg centru Vietnamului de sud rămîne în continuare împotriva guvernului. 2 500 de manifes- tanți s-au reunit vineri în marele parc al orașului Da Nang, unde a fost ars un exemplar al decretului guvernamental ce anunța organizarea apropiată a unor alegeri pentru adunarea națională, care, chiar dacă ar avea loc, ar fi iluzorie, deoarece patru cincimi din teritoriul Vietnamului de sud sînt Controlate de forțele patriotice. Manifestanții au defilat apoi ore întregi pe străzile orașului Da Nang, cerînd înlăturarea-guvernului Ky. și încetarea intervenției americane în Vietnam.
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