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© Unde se irosește circa 40 la sută din energia

Valerian VLADESCU 
director în Banca da Investiții
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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășii licolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer

Marți dimineața, tovarășii Nieolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.’C, al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, au primit pe do. Bruno Pittermann, membru al conducerii Partidului Socialist din Austria, șeful grupului parlamentar al socialiștilor austrieci, președintele Internaționalei Socialiste, care face o vizită în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S.La primire a participat tovarășul Ion Pas, rriembru al C.C. al P.C.R., președintele I.R.R.C.S.în cadrul întrevederii, care a decurs într-o atmosferă de cordiali-

tine și prietenie, au fost abordate probletae actuale ale situației internaționale, ale mișcării muncitorești și democratice, precum și alte probleme de interes comun pentru cele două partide și țări.- Cu acest prilej s-a relevat im- ■.portanța unirii forțelor rești, democratice și pr< munci to-, , democratice și progresiste în lupta pentru înțelegere ■ și colaborare internațională, în interesul securității, independenței, păcii și progresului tuturor popoarelor.în cadrul convorbirii s-a exprimat satisfacția' pentru evoluția po- zitivă a relațiilor româno-austriece și dorința ea aceste legături să se dezvolte român și austriac, al cauzei păcii și înțelegerii între popoarele dip Europa și din întreaga lume.
șantierul Rafinăriei 

din PiteștiFoto : Gh. Vințilă

în repetate rîndurî, documentele de partid și de stat au atras în mod deosebit atenția ministerelor titulare de investiții, altor organe economice centrale și locale asupra necesității asigurării șantierelor la timp cu cantități bine dimensionate de materiale și prefabricate, gospodăririi rationale a acestora. Realizarea riguroasă a acestor imperative presupune organizarea judicioasă a procesul®! de aprovizionare, pe toate treptele, procurarea materialelor și prefabricatelor în strictă corelație cu îndeplinirea ritmică a planului de investiții, cu interesele generale ale economiei naționale. Și dacă se insîstă atît de mult pentru creșterea responsabilității în soluționarea tuturor problemelor legate de promovarea unei aprovizionări rationale și ritmice a șantierelor de construcții-montaj, aceasta este pa deplin justificată, întrucît existența materialelor și prefabricatelor — în desfășurarea lucrărilor în mod Susținut, punerea în funcțiune Ia termen a noilor capacități și obiective și, totodată, dezvoltă o influentă. pozitivă pa planul activității economice- fînanciare a organizațiilor de construcții, evitîndu-se „golurile" sau stocarea mijloacelor circulante.Evident, analizînd faptele se con- rtfctă că tot mai multe foruri de resort șt organizații de construcții trec eu succes proba spiritului gospodăresc în aprovizionarea tel>nico-ma- terială, pe tot parcursul acestui proces, ținind o evidență corectă a „mișcării" materialelor și prefabricatelor, întărind controlul preventiv la achiziționarea și utilizarea lor, ceea «e ■ preîntîmpină irosirea banilor statului, crearea unor stocuri supranor- mative, fără mișcare sau cu mișcare lentă. De pildă, la întreprinderea de construcții forestiere Km. Vîlcea, prin realizarea condițiilor a- mintite, S-a reușit ca atît șantierele cit și unitatea în ansamblul ei să se încadreze, .în general, în tot cursul anului trecut, în normativele de materiale stabilite, iar necesitățile pe 196S s-au elaborat în concordantă cu prevederile planului de producție. Este meritul conducerii acestei întreprinderi că a imprimat șantierelor o exigență . sporită fată de utilizarea banilor statului.Cum se explică atunci că la alte organizații de construcții-montaj, pe alte șantiere, aprovizionarea tehnico- materială continuă să prezinte imperfecțiuni, atît în faza elaborării necesarului, cît și în îndeplinirea planului — toate avînd drept consecință fie lipsa unor sortimente sail, dimpotrivă, stocarea acelora care depășesc nevoile de consum curent? Un răspuns a fost obținut recent, d;ntr-un control prin sondaj efectuat de organele Băncii de Investiții asupra modulul de întocmire a planului de aprovizionare eu materiale pe anul MG8 la 90 organizații de con- strncțlî-montaj. Iată cîteva din concluziile formulate cu acest prilej.Potrivit sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat la Conferința Națională a P.C.R., pentru anul 1968 elaborarea planului de aprovizionare trebuia să se facă cu

cantități judicios stabilite — permite.

deosebită atenție de către toate întreprinderile și organele lor tutelare. O asemenea fundamentare realistă O3te perfect posibilă, dacă ținem seama că prevederile planului de investiții au fost cunoscute cu mult înainte, că asigurarea cu proiecte de execuție s-a făcut în condiții îmbunătățite, într-un procent mai ridicat față de anii anteriori. Totuși, așa cum s-a desprins din controlul efectuat de organele Băncii de Investiții, premisele, create nu au fost utilizate în toată plenitudinea lor, consem- nîndu-se aceeași tendință păgubitoare de ■ a se forma stocuri de materiale cît mai mari, prin exagerarea elementelor de calcul care stau la baza stabilirii unor, necesități realiste de aprovizionat. Adică, a
• ■' * 
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Otgoane ,întinse, 
zblrniind . în aerul 
nestatornic al pri
măverii. Și o Dună
re. vînătă, largă, 
blntuită cumplit de 
nostalgiile după pes
cărușii de la marea 
cea mare. Aici, ia 
cheiul de armare al 
șantierului, navele 
proaspete, logodite 
încă cu uscatul pînă 
la porunca de ple
care par să asculte 
chemarea depărtări
lor. Eticele insta
lațiilor ■ radar a- 
flațe și ele în me
ticuloase probe, fac 
investigații in eter 
și transmit, fidel, 
aceleași și aceleași 
informații.

— Halele „varsă" 
zi și noapte, totul, 
aici, la danele de 
armare — explică 
inginerul Gheorghe 
Angheliu. Și, odată 
lansată nava pe apă, 
munca pentru desă
vârșirea ei continuă 
într-un front larg, 
de la cala bazin pînă 
la cala de , ‘ 
zeci de mii".

Urc 
„Petroșanilor", 
mul mineralier ro
mânesc de 10—12 500 
tdw. Și cel mai mare 
dintre navele con
struite pînă azi în 
țară. Nava abia s-a 
întors din probele 
de mor? de pe
Marea Neagră. De 
jos, de la sala mași
nilor și pină la in
stalațiile complexe 
de pe puntea de co
mandă, * totul este 
reevaluat, probele 
obligînd la unele 
reconsiderări pe care 
oamenii și le-au în
sușit fără rezerve. 
Vasul are încă un Iz

de aer sărat, iar sus, 
în grui, vintul lea
gănă bărcile de sal
vare albe, albul în
tregii suprastruc
turi.

— Am trimis la 
mare, în probe, două 
vase: mineralierul 
și un cargou de che
restea — îmi spatie 
inginerul Panait 
Melisaratos, direc
torul general al 
Șantierelor Navale 
din Galați. Totul s-a 
încheiat cu bine. 
Acum, ne concen
trăm eforturile pen
tru finisarea 
cestor vase, 
tru noi., 
tant.ă este 
neitatea 
ajuns in 
livrarea

Lingă 
elicea unui radar iu 
probe se învîrtește 
fără 
încolo, 
bazin, 
fitului 
sator Dumitru 
zăcu trag pe sănii o 
presă de o sittă rle 
tone. A fost adusă ■ 
prin Atlantic, Medi- 
terana și Marea 
Neagră de către un 
vas plecat chiar de 
pe calele acestui 
șantier. Apoi privi
rile îmi sînt furate 
de catarge albe, 
galbene, de prove și 
pupe vopsite în roșu, 
în gri, de invazia de 
alb spre suprastruc
turile atît de solici
tate de pescăruși, în 
voiajele lungi, de 
zile și nopți de ve
ghe...

Sub picioare pun
tea vibrează adine 
și egal. în compar
timentul mașini, o 
forfotă ca nicăieri

în altă parte, 
șihiști. electroniști, 
specialiști de înaltă 
calificare își unesc 
cu toții eforturile 
pentru a descifra 
cerințele 
lor în 
pentru a 
ierarhiza 
și, ceea ce este cel 
mai important, pen
tru a decide regimul 
optim, menit să în? 
lăture eventualele 
erori. Dintr-o cabină 
ferită de zgomot vor 
fi comandate agre
gatele. Becuri gal
bene, albe, roșii, 
verzi. Se aprind,, se 
sting, lumina lor de 
o clipă însemnînd 
ceva, solicitin'! de
cizia omului — cea 
mai perfectă mașină 
— „supercalculato- 
rul electronic", cum 
glumește cineva de 
aci. Omul stă adincit 
in fața unor .nesfîr- 
șite legături electro
nice, lumina becule- 
țelor roșii ii învă
păiază obrazul 0-1 
fac nefiresc de as
pru.

In această forfo
tă, pe un fundal 
statornic de zgomo
te, de comenzi, de 
declicuri ale apa
ratelor ultrasensi- 
bile izbutesc să-i 
smulg ingineru
lui George Chitită 
cîteva impresii din 
probele de marș ale 
mineralierului:

— Am plecat pe. 
27 februarie. După 
cîteva zile pe mare, 
ne-am reîntors in 
docurile Constan
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mod un în- pre-
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Mulți atribuie în greșit administrației rol de espectativă, țelegind ca ea să stea _ gătită pentru a interveni ae îndată acolo unde este cerută prezența ei — remarcă Csiszer Ștefan, șeful serviciului tehnic de la fabrica de sticlărie Pădurea Neagră, județul Bihor. Desigur, dacă pe mine mă doare ceva, eu voi căuta să mă adresez acolo unde trebuie, voi face o sesizare, voi cere un răspuns. Dar este normal oare să se aștepte pînă ce s-a înregistrat sesizarea, cînd o intervenție anterioară acesteia ar fi fost mai eficientă, prevenind însăși apariția neajunsurilor In fabrica noastră lucrează circa 300 de salariați care au domiciliile în localitățile învecinate Voivozi, Popești și Cuzap. Ei sînt nevoiți să străbată zilnic pe jos peste pădure o distanță-de 14 kilometri dus și întors. Eu locuiesc in Pădurea Neagră, dar de ani de zile îi văd cum. vin la lucru, înflruntînd nu numai drumul, ci și intemperiile naturii. E adevărat că pune problema rii celor 7 km Dacă cei ce ar cuvînt de spus privință ar fi fost nevoiți să facă' ei înșiși naveta pe distanta amintită, sînt sigur că drumul respectiv arăta astăzi cu totul altfel și se putea înființa un traseu de transport în comun cu autobuzul. S-au modernizat alte drumuri din județul nostru — care poate sînt mai puțin solicitate. Din păcate însă unii gospodari se lasă induși în eroare de falsa idee că, din moment ce nu sînt asaltați de sesizări, nu e cazul să se grăbească nici ei. Se a- junge astfel la situații pur și simplu absurde cînd, pentru a-și completa programul de lucru. încep să „inventeze" probleme care în realitate nu există și fac investiții fără a fi ne-

se moderniză- de drum, fi avut un în această

prof. ing. 'Nicolae TIPEI 
membru corespondent al Academiei

produsă în lume © De la focul primitivilor la
mecanismul sateliților © O sursă de progres
tehnic si4 de importante avantaje economice

cesare, aducînd prejudicii serioase intereselor pe care sînt puși să le apere.. Iată de ce acțiunea sînt necesare de prospectare
noaștere a problemelor care stau la inima oamenilor sînt cît se poate de accesibile și ele șînt bine cunoscute. Esențial este

Pe marginea scrisorilor
sosite la redacție X

Telegramă

permanentă a realităților, sincronizarea perfectă a preocupărilor administrației cu imperativele acestora.In general, căile de cu
însă ca această cunoaștere — după cum relevă mai multi cititori din comuna Bărbătești, județul Gorj — să fie dublată și de o înțelegere profundă, de o

trăire planară a consecințelor ce derivă din anumite neajunsuri, trăire care adesea se dovedește a avea un efect tonifiant considerabil. Comuna amintită, împreună cu altele din jur, care totalizează peste 
1000 da locuitori, este deservită de statia C.F.R. Bărbătești. Prin această stație însă nu se poate expedia și primi nici un colet. Sute de oameni sînt nevoiți să bată drumurile pînă la Tîrgu-Cărbunești. Lor li se adaugă, bineînțeles. o serie de instituții — dispensare, școli, coope-

Dumitru TÎRCOB
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Caracterul spectaculos al multora dintre realizările științifice actuale— zboi-urile btismice, energia nucleară, calculatoarele electronice, laserele etc — face ca adeseori să treacă aproape neobservate preocupări șl descoperiri. aparent mai modeste, dar nu lipsite de importanță. De pildă, cu cîțiva ani în urmă, presa științifică anunța, în legătură cu amănuntele tehnice ale lansării unui satelit artificial, că acesta a fost plasat pe orbită cu ajutorul lagărelor cu aer (utilizate în sistemele sale de comandă și ghidaj), ceea ce dovedea legăturile dintre marea și spectaculoasa problemă a satelizării și „modestele" cercetări din domeniul studiului frecării și al lubrificatiei.Aproape toate mașinile, aparatele și, în genere, construcțiile mecanice complexe actuale, _ al căror număr crește vertiginos, cuprind piese în mișcare, ceea ce sporește interesul practic și nevoia dezvoltării cunoștințelor și aplicațiilor privind fenomenele de frecare și lubrificația suprafețelor în contact. Există tot mai numeroase instalații moderne care nu pot admite nici o defecțiune temporară sau întrerupere de funcționare— cum este cazul centralelor electrice, turbinelor, reactoarelor, avioanelor de mare viteză sau al numeroaselor instalații industriale cu regim de activjtate neîntrerupt — fără consecințe grave din punctul de vedere al siguranței acestora sau al pierderilor.Din însăși evoluția științei și tehnicii s-a desprins în ultima vreme un domeniu științific nou — denumit tribologie (știința frecării — de la grecescul tribos — frecare) — care se preocupă de studiul lubrificatiei, frecării și uzurii. El a căpătat o extindere foarte mare și s-a conturat ca o disciplină independentă, complexă, în cadrul căreia cercetarea fundamentală conduce direct la aplicații numeroase. Noua știință poate fi definită în modul cel mai general drept știința și tehnica suprafețelor cu acțiune reciprocă, în mișcare relativă, precum și a proce-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România î BUCUREȘTI ’Dragi tovarăși.Primiți sincerele noastre mulțumiri pentru călduroasele salutări adresate cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a victoriei istorice a oamenilor muncii din Cehoslovacia asupra reacțiunii burgheze.Cu acest prilej ne exprimăm încă o dată convingerea că relațiile frățești dintre partidele și țările noastre se vor adinei și de aici. înainte în interesul popoarelor țărilor noastre, al unității comunității socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

ALEXANDER DUBCEK JOZEF LENART
Prim-Secretar al Comitetului Președintele Guvernului

Central al Partidului Comunist Republicii Socialiste Cehoslovaca 
din Cehoslovacia

>

în anii din urmă, ca urmare a a- vîntului mișcării de eliberare națională, numeroase popoare de pe continentul african și-au cucerit libertatea și independența ; totuși, 6 Ia sută din suprafața continentului și 12 la sută din populația sa nu cunosc încă libertatea.Dacă din punct de vedere geografic Africa e împărțită în două de imensitatea deșertului saharian, acestei demarcații naturale i s-a, adăugat una politică. Ea urmează linia frontierelor Angolei, Rhodesiei și Mozambicului. în nordul ei, toate popoarele africane și-au cucerit înde-

Alterări în străvechiul cod etic
Există virtuți morale moștenite din strămoși, ale țăranului român, așa cum le știm că s-au decantat într-un lung proces istoric și au intrat în patrimoniul nostru etic. Sufletul și mintea țăranului român au știut întotdeauna, pe baza unei experiențe milenare, să aleagă între ce este și ce nu este cuviincios, între ce te menține și ce nu te menține la înălțimea demnității omenești.„Părerea mea e că un țăran, chiar dacă ajunge doctor în filozofie, tot țăran rămîne. Ideea de familie, de pildă, va fi la el aceeași ca la un țăran. Despre dragoste va gîndi tot ca părinții săi, despre cinste și demnitate va avea aceleași reprezentări, într-un cuvînt, concepția Iui despre lume, chiar dacă va fi un admirator avizat al lui Kant, va fi una țărănească. Nu va exista manifestare a vieții lui, poate chiar cotidiene, pe care el să n-o judece cu ochii cu care a văzut odată o lume pe deplin formată..." Aceste cuvinte aparțin lui Marin Preda, autorul „Morome- tilor" — cartea care oglindește atît

al satului?
anchetă socială

n

i

de profund universul spiritual al țăranului român contemporan.Cit de puternică este personalitatea spirituală seculară lui, ce logică vernează dacă sotească, pină în succesiuni de spirituală a unui șantierul <___ .‘_1. .am cunoscut un tînăr sudor venit de pe undeva din Vrancea. Lucra într-o echipă alcătuită. în majori-

țăranu- o să departe, structura
ade fier izbutește atît de generații, om ! La Galați, pe combinatului siderurgic,

gu- în-
prin „a- Dunăre. _____ ____ _____T.__ „______ ___ afaceri; îl ciupeau pe maistru la normă, mai trăgeau pe sfoară pe cine puteau... Venind în mijlocul lor, țăranul din Vrancea i-a lecuit în cîteva luni. „Al naibii țăran !“ — îl admira maistrul.— Cum ai făcut ? — l-am întrebat pe vrîncean, șl el mi-a răspuns pe tonul cel mai sobru :— Nu-i nici o filozofie ; le spun

tate, ■ din orășeni — trecuți cademiile" . porturilor de la Erau deprinși cu „micile"

mereu întîmplări de la mine din sat. Fel de fel...Ce fel de întîmplări or fi fost acelea și cum le-o fi povestit băiatul . din Vrancea că au avut un asemenea efect purificator asupra unor „șmecherași" cu vechi state de serviciu, n-am mai aflat. Dar e ușor de închipuit. Erau, desigur, niște parabole populare, construite pe baza celei mai ascuțite logici, făcînd apel la sentimentele cele mai dragi omului, determinînd.U-I să mediteze profund la existenta sa. Ele derivă din acel eod moral nescris al satului, stratificat în conștiința țăranului român și aplicat în toate relațiile lui cu lumea care-1 înconjoară.Sînt legile seculare ale satului românesc, legi esențiale de conduită, născute firesc din marile disponibilități sufletești ale țăranului, din meditația sa adîncă asupra vieții, din marea sa înțelepciune. Sînt legile nescrise care i-au asigurat forța de
Mihai CARANFIL

in

(Continuare In pag. a n-a)

pendența. Fac excepție cîteva mici teritorii : Guineea spaniolă și Sahara spaniolă, Somalia franceză »i Guineea „portugheză". Alta este situația în Africa australă. Tinerele state Botswana și Lesotho apar ca niște insule înconjurate din toate părțile de țări în care colonialiștii șl regimurile rasiste de la Pretoria și Salisbury se zbat din răsputeri să-și. mențină privilegiile.Pentru a-și coordona planurile împotriva tinerelor state și a încerca să stăvilească mișcarea de eliberare națională, colonialiștii portughezi și rasiștii sud-africani, alături de cei rho-' desieni, au încheiat o alianță secretă. Reprezentanții acestor întîrziați ai istoriei se întîlnesc lunar pentru a face schimb de informații și pentru a stabili acțiunile comune. Holul de vioara întîi în cadrul triumviratului revine R.S.A. Fabuloasele bogății naturale ale acestei țări, generatoare de imense profituri, au atras mari monopoluri occidentale, în ultimii ani predominînd cele americane, care au creat, pe teritoriul R.S.A. o puternică industrie. Datorită ei, regimul de la Pretoria și-a pus Ia punct o armată numeroasă șl bine dotată. Astăzi trupele sud-africane acționeară în întreaga Africă australă. In Rhodesia, ele sprijină direct pe cele ale regimului lui Smith în lupta împotriva partizanilor care acționează în valea fluviului Zambezi. Potrivit ultimelor informații, trupe sud-africane au fost angrenate fățiș în războiul dus de colonialiști în Mozambic.Dar R.S.A. nu este singura implicată în războiul colonialiștilor portughezi. Armata salazaristă primește un important sprijin militar și în cadrul N.A.T.O. Pîloții portughezi, destinat! războiului colonial, care sînt pregătiți în tabăra de Ia Beja, au ca instructori militari occidentali. Rachetele și armamentul folosite de trupele salaza- riste împotriva forțelor patriotice din Africa sînt arme standard ale N.A.T.O. La rîndul său, Portugalia a pus la dispoziția Pactului Atlantic aerodromul internațional de la Beira,
Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a V-a)
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CONDIȚIA DERIZORIE A
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Vitrinele șl magazinele cu articole de sport ar trebui să evoce atmosfera veselă a vacanțelor. S-ar cuveni să fie chemări convingătoare către terenurile și sălile de sport, bazinele de natație, spre patinoare și pîrtii de schi. Ele trebuie să ofere, în a- celași timp, toate elementele materiale necesare — ustensile și echipament — pentru practicarea celor mai diferite sporturi.în diferite orașe din țară există circa 50 de magazine specializate în desfacerea acestui gen de mărfuri. Numai că termenul de „magazin specializat" desemnează, uneori, un fel de hrube cu pereții coșcoviți, în care marfa este expusă sub formă de maldăre sau atîrnată de cuie bătute în rafturi. Cam așa arată u- nitatea din str. Lipscani nr. 85, un etalon al neglijenței și al lipsei de respect față de cumpărători. Dar faptul trece neobservat de reprezentanții Direcției comerciale, care nu iau în seamă nici îngrămădirea a 3 magazine cu articole de sport pe un perimetru extrem de mic, nici proasta aprovizionare.Ce anume degajă acest aer de învechit, de prăfuit, al magazinelor cu articole de sport ? Să luăm, de exemplu, tricotajele, nelipsite din echipamentul sportiv al tuturor disciplinelor. Multe dintre ele sînt bune șl frumoase, mai cu seamă cele dinfi- . bre sintetice, al căror colorit și desen bucură ochiul.' Celor cunoscute li s-au adăugat, de curînd, și altele noi, între care treningurile suprae- lastice. Totuși, în rîndul tricotajelor din bumbac, care au cea mai mare pondere, „frumusețile" sînt rare. Cînd, la cerere, sînt coborîte din raft, constați că ți s-a pus în mînă un fel de cîrpă colorată violent sau decolorată gata, cu o croială nefericită și uneori disproporționată. Chiar dacă se nimerește să-ți placă, tricoul, care în mod fatal ajunge să fie spălat, se decolorează și se deformează. La conducerea direcției generale a tricotajelor din M.I.U. a- flăm că îmbătrînirea atît de bruscă a tricotajelor de bumbac se da- torește rezistenței slabe a colorantului la lumină și la spălat. „Furnizorul, întreprinderea „Colorom", pro- fitînd de faptul că nu avem de ales — ni se spune — livrează coloranți de foarte slabă calitate. în lipsa altora, noi îi folosim. Dar cu rezultatele pe care le vedeți".Desigur, coloranții au un rol major și calitatea lor se cere îmbunătățită. Aceasta nu elimină însă celelalte întrebări privitoare la îmbogățirea sortimentului cu modele noi, potrivite fiecărei ■ discipline sportive, la îmbunătățirea tiparelor etc.E drept, au apărut canadiene hanorace produse din Tg. tit x să monoton ve. Ele au însă un cusur fundamental : sînt lucrate cu căptușeli dirt bumbac, și, după cum se știe, bumbacul intră la apă, iar relonul nu. Lâ prima ploaie mai zdravănă sau la primul spălat, căptușelile se string, provocînd „feții" zbîrciturl mai mult decît inestetice. Faptul este cunoscut de fabrică, dar nu s-a găsit încă mijlocul de a face banala operațiune de. „dat la apă". Pentru canadienele destinate femeilor și copiilor s-ar cere și niște relon în nuanțe pastel. Țesătoria „Panduri" refuză să le producă. Materialele în aceste' nuanțe cer o grijă deosebită în timpul procesului de producție, purificarea aerului în halele de fabricație. Și conducerea întreprinderii nu vrea să-și complice existența. Așa că relonul în culori deschise se aduce din import. Motive asemănătoare determină și conducerea întreprinderii textile din Cis- nădie să facă uitată stofa „Reghina", una din cele două stofe care se produc pentru pantalonii de schi și care cu regularitate este scoasă din colecția prezentată la contractări. La cererea insistentă a comerțului, reapare.Un alt factor care contribuie din plin la crearea impresiei de monoton și bătrînesc a multor confecții destinate sportului este lipsa accesoriilor. „Există zeci de feluri de

pînză. După 3-4 zile de purtare se dezlipesc. Cumpărătorii refuză a- ceste ghete, deși sînt mai ieftine decît altele. De o faimă asemănătoare se bucură și pantofii de tenis, ca să ne referim numai la sortimentele de cea mai largă întrebuințare.Golurile în aprovizionarea cu unele articole se datoresc și faptului că IPLS—Reghin produce și livrează fiecare sortiment o singură dată pe an. Dacă se întîmplă ca data livrării să fie în contratimp cu perioada de vîrf în practicarea sportului respectiv — și se întîmplă destul de frecvent — marfa se stochează în așteptarea sezonului următor, iar cumpărătorul nu găsește cînd caută încălțămintea de care are nevoie.Desigur, s-âr putea face numeroase alte observații cu privire la aspectul echipamentului sportiv. Foarte importantă însă este și funcționalitatea. Dar ea nu intră în preocupările creatorilor de modele.„Construcția unui model de pantof sau a unei piese de îmbrăcăminte— ne spunea un specialist — poate să aibă un rol foarte important în obținerea unor rezultate bune. Ele se elaborează în urma unor studii și analize". Afirmația este acceptată teoretic. Practic însă, lucrurile plutesc la voia întîmplării. De obicei, totul se reduce la copierea unor mostre, care nu întotdeauna sînt cele mai ■ potrivite. Creația modelelor nu are la bază criterii științifice— medicale și sportive. De vreme ce s-a considerat necesară profilarea unor întreprinderi industriale pe producția de echipament sportiv, ar fi util să se reflecteze și la existența unei creații care să țină seamă de cerințele specifice ale acestei categorii de produse.

Simțind în sfîrșit, am spune noi, pulsul scăzut al aprovizionării cu aceste mărfuri, Ministerul Comerțului Interior a organizat, la încheierea anului trecut, o expoziție cu tot ce produce industria noastră în a- cest domeniu și cu mostre care, asimilate, ar completa sortimentul existent. Au fost invitați sportivi, specialiști, ale căror sugestii au fost consemnate. Expoziția s-a închis. Zilele trecute am aflat însă că și a- ceastă expoziție a avut soarta atîtor altora asemănătoare. S-au etalat 2 500 de articole, dintre care aproximativ 400 de mostre ce urmau să fie asimilate. Din cele 400 au fost acceptate inițial, în urma unor discuții la nivelul direcțiilor generale, 90 la sută ; cînd s-a trecut la încheierea contractelor cu fabricile, numă-/ rul lor a scăzut vertiginos, pînă la 10 la sută, adică la circa 40 de articole. Pe drept cuvînt te întrebi: de ce a mai fost necesară această mobilizare de forțe, dacă, pînă la urmă nu se produce revirimentul așteptat ? Aceasta explică, în schimb, ecoul slab al expoziției la Ministerul Industriei Ușoare. „Puține din mostrele aflate în expoziție au ajuns în serviciul nostru" — ne declară ing. Gh. Leuchter din direcția tehnică. „In ce ne privește, ne spunea tovarășul ing. Mircea Urmnzache, director general al Direcției generale industriale a tricotajelor, nu au apărut articole noi. în orice caz, pînă la ora actuală n-am primit nici una din mostrele pe care urmează să le producem".Oare planul de măsuri întocmit cu prilejul expoziției și aprobat de conducerile ministerelor industriei ușoare și comerțului interior se va transforma într-un compromis ?

/

Rodica ȘERBAN

In curînd pe traseele

TURISTICE ARGEȘENE

Noi si confortabile
_____ '• ! 51 din relon în diferite culori, ale fabricii „Mureșul" Mureș, care au izbu- mai „spargă" pămîntiul al confecțiilor sporti-

locuri de popas
Monumentele și locurile pline de pitoresc din județul ARGEȘ atrag an de an tot mai mulți iubitori de drumeție, turiști din țară și de peste hotare. Acestora, cooperația de consum le pune la dispoziție noi și confortabile locuri de popas. Intre altele, rețeaua turistică s-a îmbogățit recent cu o cabană situată la Brusturet, la vreo 3 km depărtare de peștera Dîmbovicioara. Cabana dispune de o unitate de a- limentație publică, care servește produse de stînă : caș, brînză dulce, brînză la coșu- leț, țuică de Muscel, vinul casei. Amatorii pot comanda aici, după dorință, berbec la proțap, pui frlpți, pastramă. O altă cabană, cu 30 de locuri, asigură condiții bune de cazare.

Pînă la începerea sezonului turistic estival se va da în folosință șl hanul turistic de la Rucăr, cu o capacitate de 50 de locuri. El va avea și restaurant, cofetărie, bodegă. De asemenea, va fi dată în exploatare o nouă cabană la Voina, situată la 18 km nord de Cîmpulung Muscel, pe valea unui rîu.în curînd, turiștii vor putea beneficia și de serviciile noii Unități turistice din comuna Valea Ursului, la circa 10 km de Pitești, pe șoseaua ce duce spre Rîmnicu Vîlcea. Unitatea va fi compusă dintr-un han cu locuri de cazare în camere de 2 și 3 paturi.Toate unitățile noi ale cooperației de consum argeșene sînt prevăzute și cu locuri de parcare pentru autoturisme.

riilor. „Există zeci de feluri de a încheia o haină, căuta să' ne explice șeful biroului articole de sport din Ministerul Comerțului Ințerior, „Metaloglobus" nu cunoaște însă decît unul : clasicul fermoar. Și a- cesta într-o singură variantă, îmbă- trînită de ani. Nu i s-a adăugat măcar o terminație nouă în locul acelei bucățele de tablă de care tragi. De ce nu se produc pres-butoni, mai multe modele de catarame, capse de aerisire și atîtea altele, care ar putea da o notă originală și tinerească acestor confecții ?“.încălțămintea de sport are cu totul alte caracteristici decît cea o- bișnuită. Fără a intra în subtilitățile tehnice ale fiecărui model, putem a- firma că, indiferent de sportul la care se folosește, ea trebuie să fie rezistentă și comodă. Judecate din acest punct de vedere, destul de numeroase sortimente întrunesc aprecieri : pantofii de atletism, de gimnastică, bocancii de schi „Campion", ghetele de patinaj etc. Cumpărătorii au de făcut însă și o serie de observații. De pildă, la ghetele de baschet fabricate la Combinatul de cauciuc Jilava și la U.C.R., tqlpa de cauciuc nu este bine lipită pe

Bicicleta, a cărei vîrstă trece 
de 2000 de ani, este astăzi un 
mijloc de circulație cu o largă 
folosință. Comodă, practică și 
destul de rapidă, ușor de adăpos
tit, o bicicletă constituie mijlo
cul cel mai ieftin de transport 
pentru bărbați femei și copii. 
Iată cîteva tipuri de biciclete 
pentru a alege, după preferință: 
„Turist", „Diana", „Junior", „Pio
nier", „Tohan", „Super" și „Fe
licia".

Vecinul meu, instalatorul, 
mi-a bătut la ușă azi 
dimineață la ceasurile 3 și 
jumătate, și m-a invitat la 
un pescuit pe lacul Flo- 
reasca.

— Nu pot, vecine, i-am 
răspuns eu deloc somnoros. 
Azi am foarte mult de lu
cru.

— Dar aseară mi-ai pro
mis că mergi. Ce treabă atP

— M-am răzgîndit. As
tăzi deschid o fabrică. 
M-ar bucura dacă ai renun
ța și dumneata la cele 15— 
20 kg de' pește pe care le 
vei prinde astăzi și să rămîi 
cu mine. Am mare nevoie 
de dumneata ca instalator. 
Iți cumpăr eu, te despăgu
besc eu cu niște pește o- 
ceanic dacă-mi dai o mînă 
de ajutor la montarea u- 
tilajelor.

— Te-a întors gripa, ve
cine P Termometrul nostru 
e la dumneata.

Și vecinul, după ce s-a 
convins că nu aiurez, mi-a 
spus:

— Dar pentru deschide
rea unei fabrici ai nevoie 
de mașini, de unelte și nu 
văd nimic în jurul casei.

—• De mașini și de u- 
nelte să nvC te vaiți. Fac eu 
rost de ele cît ai... prinde 
un pește. Du-ți undițele 
și rucsacul sus, îmbracă sa
lopeta și hai să ne apucăm 
de lucru.

— Vecine, nu-i chiar așa 
de simplu / Pentru deschi
derea unei fabrici e nevoie 
de investiții. Și eu n-am 
bani decît de autobuz și 
de-o halbă cu bere la în
toarcere. De mîncare mi-a 
pus nevastă-mea.

— Nu-ți face probleme în legătură cu investițiile.
— Eu nu îmbrac salopeta, 

nu mă apuc de lucru pînă 
nu-mi spui de unde faci

rost de ustensile pen
tru fabrică și cine ți le dă.

— Am oamenii mei. încă 
de acum cîteva luni un 
prieten bun de-al meu de 
la Direcția de control și re
vizie și' altul de la Sucursa
la Băncii de Investiții din 
București mi-au zis: „De ce 
nu deschizi dumneata o fa
brică P“ „Nu am utilaje". 
„Utilaje ? De utilaje te 
vaiți ? Păi la controlul fă-

— Vrei să facem o fa
brică modernă ?

— Neapărat!
— Prima dată ne-ar tre

bui o instalație interfonică 
pentru tele-spicherat. Apeși 
pe buton și comunici cu 
secțiile. Știi în orice mo
ment ce se petrece în fa
brică.

.— Bifeaz-o! O avem. 
Ne-o dau uzinele „Grivița 
roșie". Deși au investit în

N-AM PRINS
DECÎT

— Funcționează cu cu
rent electric alternativ și 
uzina are curent continuu. 
Dacă o scăpăm de pacostea 
asta care a costat 680 400 
lei ne dă pe deasupra 
și-un transformator de su
dură electrică manuală de 
500 amperi. Și ăsta zace de 
pomană.

— Bun. Am bifat. Ne-ar 
mai trebui o mașină de ale
zat și frezat, o foarfecă 
ghilotină...

— Caută-le locul de 
montat. Le avem. Numai 
uzinele „Grivița roșie" ne 
dau utilaje în valoare de 
1 837 391. Hai vecine, du-te 
și îmbracă-ți salopeta și 
vino să facem măsurători
le și lista de necesități.

— Lista asta o 'pot face
nu

cu toate că mi 
inima de cei 

lei băgafi în el... 
telefon la între- 
din Capitală să 

care

PLEVUȘCĂ
foileton de Nicuță TĂNASE

cut de noi am găsit utila
je care zac nefolosite, nu
mai în orașul București, în 
valoare de 123 366 000 lei‘\ 
„Unde zac utilajele astea P" 
„în diferite întreprinderi 
din Capitală". „Și între
prinderile astea mi le-ar 
da ?“. „Ar fi bucuroase să 
scape de ele. Unii directori 
le propun chiar pentru fier 
vechi, deși sînt noi"... Ia 
spune, vecine, cam ce fel de 
utilaje mi-ar trebui P

(

ne

20 
iu
de

ea 252955 lei, n-o folosesc 
ile cloi ani. Altceva, ce 
mai trebuie ?

— Ne-ar trebui vreo 
de transformatoare de 
dură automată de 1 000 
amperi.

— 14 n-ar ajunge ? Lasă 
la 14, să nu ne intindem 
prea mult. Uzinele „Grivița 
roșie", dacă scapă de a- 
cești transformatori pe care 
nu-i folosește, ne...

— De ce nu-i folosește ?

și cu rucsacul în spate, 
mă deranjează.

— Atunci de ce stai 
îndoială P

— Utilajele pe care 
le-ai amintit nu ne ajung.

— Ce-ți mai trebuie P 
Vrei un strung revolver P 
Vrei o mașină de danturat 
roți cilindrice, vrei galvano- 
metru... Ne ajută și uzinele 
„23 August". Din 27 de u- 
tilaje date disponibile mai 
au încă vreo 21 de care nu 
pot scăpa. Vrei1 un Beta
tron pentru defectoscopia 
metalelor P Iți aduc.

— Costă prea' mult. In 
jur la 2 000 0001

— Iți aduc unul nou. 
Ni-l dau uzinele „Vulcan".

— Betatronul să nu-l a- 
duci, consumă prea mult 
curent și o să avem iar dis
cuții cu locatarii la plata 
luminii. Nu știi ce-am pă
țit luna trecută cu vecinul 
de la etajul VIII care și-a 
adus „Frântul" noaptea și 
a fost depistat P

— N-aducem Betatronul. 
11 lăsăm să ruginească la

la

mi

„Vulcan", 
se rupe 
1750000 
Dau un 
prinderile 
ne trimită utilajele de 
avem nevoie P

— Nu.
— De ce ?
— Nu sînt lămurit 

. Să admitem cazul că 
șim să punem pe picioare 
fabrica de care vorbești. 
Văd că de utilaje, slavă Dom
nului, faci rost. Nu sînt lă
murit însă în altă proble
mă.

— Adică ?
— Ce fabricăm în ea. Ce 

'producem P O fabrică tre
buie să producă ceva; alt
fel nu e fabrică.

— De fabricat nu fabri
căm nimic, pentru că nu 
avem autorizație.

— Atunci P
— Punem în mișcare toa

te utilajele care zac în u- 
zinele din Capitală și din 
țară și care se ridică la o 
valoare de zeci dacă nu 
chiar sute de milioane yi le 
filmăm funcționînd. Am eu 
un aparat de filmat. Și 
sală. Sufrageria mea e des
tul de încăpătoare. ,

— Ce facem de aparat de 
proiecție P

— Ne ajută tot uzinele 
„Grivița roșie". Au ei unul 
în care au investit vreo 
200 000 de lei și zace prin
tr-o magazie. Și la urma 
urmei, am putea deschide 
fără autorizație o secție de 
strunjit capete pătrate. Să 
le facem rotunde. Că se 
găsesc undeva și d-astea.

— Nu mă amestec. Hai 
mai bine la pescuit.

M-am dus. Dar mi-am 
stricat ziua. N-am prins de
cît niște plevușcă.

încă, 
reti-

1

Alterări
(Urmare din pag. I)a străbate prin istorie ou o deplină integritate morală.— Cum considerați că e structurat acest cod moral al satului ? — l-am întrebat pe lectorul MAXIMILIAN BOROȘ, șeful catedrei de psihologie a Institutului Pedagogic de trei ani din Baia Mare.— Aș porni de la puternicul simț al demnității și al omeniei din care derivă toate comportamentele țăranului român, începînd cu atitudinea față de păstrarea bunurilor morale și materiale ale satului și pînă la regulile de bunăcuviință. Izvorul lor ... se găsește în rațiune, în g£tul c.on- 

, ' ;<știent. La yn răspuns ‘general; ele ,,-isînt rezultanta unui discernamînl'de opinie colectivă care realizează, în timp, o selecție de valori morale.Discutam, în satul Vicovul de jos, din județul Suceava, cu bătrînul profesor GEORGE TUDOSE.— Care sînt sancțiunile pe care aplică satul pentru abaterile de legile sale morale ?— Să vorbim, de exemplu — mi-a răspuns dînsul — despre cultul hărniciei care a dat naștere aici unor atitudini ferme față de muncă. Dacă într-o familie de oameni harnici se ivește un fiu care nu iubește munca, în jurul lui se naște nu numai o „conjurație" a familiei ci a întregii obști. El va fi determinat de satul întreg să-i fie rușine de lenea lui, familia însăși încredințînd obștei misiunea de a-1 corija pe cel care a abandonat una dintre regulile sacre ale satului. La petit, o fată își alege mirele și după sentimentele pe care i le poartă, riul hărniciei.— Si care este cestor legi ?— Cred că cel

le la

dar șl după crite-resortul vital al a-mai puternic aici

în străvechiul cod etic
al satului?

este sentimentul onoarei. O lezare a acestui sentiment produce reacțiile cele mai violente, este considerată cea mai gravă abatere de la acele legi subînțelese ale satului. Cinstea, hărnicia, politețea, respectul față de cei care te înconjoară izvorăsc, toate, din acest sentiment al onoarei, de vreme ce cu ele se mîndrește atît de mult un țăran de la noi.,fQeși le numim nescrise, legile șa- țplui.-șîriț • cristalizate și fixate cuțo • inegalabilă putere de sinteză și sugestie, în acea infinitate de proverbe și zicători care dau adîncime și culoare vorbirii curente a țăranului român. O carte de proverbe este indiscutabil cel mai bun manual de viață, este cartea de căpătîi a gîn- dirll țăranului, cuprinzînd pagini de genială sinteză filozofică. Pentril fiecare ipostază a vieții oamenilor proverbele oferă nenumărate cristalizări de înțelepciune.Valorile morale însușite într-o existență petrecută în interiorul a- cestui laborator de înțelepciune care este satul nu pot fi degradate pentru că — fiind clădite pe logica strictă a omeniei, a sentimentelor omenești cele mai generoase — ele resping aprioric orice judecăți insalubre.La Gropeni, în județul Brăila, am asistat odată la următoarea scenă. Tînărul profesor de fizică al școlii din comună ținea cu țăranii, la căminul cultural „seri științifice". în timp ce sătenii urmăreau, cu respirația tăiată, o experiență spectaculoasă pe care tînărul profe-

sor o săvîrșea în fața lor, cineva din sală a rostit, pe nepusă masă și pe un ton de „Brăilița", un cuvînt care își definește singur zona obscură de proveniență : „sanchi". în două clipe, printr-o reacție colectivă fulgerătoare, a fost expulzat din sală un tînăr ciufulit și cu o vestimentație cît se poate de pestriță. Indignați, oamenii au continuat apoi să comenteze faptul în fel și chip. Am reți- ’ niltț' o singură, apostrofă: '„MăiGhiță; tu te fâcl brăilean sau ce dracu te faci ? !“. întrebarea era justificată și corectivă. Din ușă, tînărul, pornit pe răzbunare, a aruncat sălii, decisiv : țăranilor 1 Si a fugit ca un laș. La auzul „insultei" oamenii au rîs în hohote, cu superioară înțelepciune.în casăadinei rădăcini în viața satului Bu- /
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la Ion Albu, țăran cu
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(Urmare din pag. I)I rative de consum ș.a. De aici nenumărate inconve-I niente — așteptări, mij- I loace de transport ineficient folosite, deteriorăriI de mărfuri. Nu cunosc organele de resort ale Di-I recției regionale C.F.R. Craiova • această situație ?I O cunosc, dar aceasta nu I schimbă cu nimic lucrurile. întotdeauna este deciI de preferat unei cunoașteri pur contemplative, reci, care trece ușor forțele și mijloacele de rezolvare la pasiv, una încărcată de căldura afectivă care ambiționează, dă puteri noi pentru învingerea greutăților.Nu de puține ori însă cetățeanul este pus în situația de a constata un fenomen de tocire gravă a acestei sensibilități, concretizată în lipsa oricărei reacții chiar la semnale îndelung repetate, în atîtea forme — mai abil sau mai prost mascate — pe care le îmbracă nepăsarea, indolenta. Așa se face că. în locul unei atitudini receptive, solicitantul se trezește deodată în fața unui adevărat „beton" inert și insensibil, care mai ales atunci cînd și-a găsit’și un paravan de imposibil de semnificativă o întîmplare Avram Andrei Visterna, comuna județul Tulcea.din diminețile trecute, împreună cu agentul sanitar, a alergat într-un suflet la postul telefonic de la sediul cooperativei agricole de producție să cheme salvarea pentru a-i transporta soția la maternitate. Viața ei și a copilului depindea de cîteva ore. Contabilul coo- i perativei, Nicolae Mandes,

in- asi- plăti De-
nu voia însă să știe nimic de asta. El știa una și bună : de la acest telefon convorbirile particulare sînt terzise 1 I s-au dat gurări că se va imediat convorbirea,geaba. Contabilul susținea morțiș că nici bani nu voie să primească.Iată o altă mostră obtuzitate. Iordache Fănică din comuna _____ruși'ț județul Iași, ne scrie că a adresat cu cîtva timp în urmă o cerere către fostul oficiu de prevederi sociale din Pașcani. După cîteva zile s-a trezit cu scrisoarea acasă. Pe ea factorul poștal scrisese clar : „destinatarul refuză (sublinierea noastră) primirea" 1 ? „Cum aș putea califica — întreabă petiționarul pe bună dreptate — o asemenea faptă decît ca o dovadă de rea voință, o încercare grosolană de a mă lipsi de un drept acordat de constituție și de legile statului nostru ?“De multe ori, astfel de piedici înfruntate de cetățean ficii sînt
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apărare pare depășit. Este în acest sens relatată de din satul Enisala, într-una

cu prețul unor sacri- morale și materiale pe nedrept minimalist — ceea ce este mai — rămîn nesancționate. „Bine că s-a rezolvat" — răsuflă unii ușurați. Ei uită însă că rezolvarea în sine nu aduce și pedeapsa pe care o merită cei vino- vați. Nu cumva o atare lipsă de fermitate este cauza care-i determină pe unii funcționari să creadă că este normal ca solicitanții să plătească obligatoriu un tribut de timp, nervi și bani pînă ce obțin drepturile ce li se cuvin ?Radu D. Constantin, muncitor la silozul portului Constanta, a cerat oficiului de control al mărfurilor din localitate, al cărui angajat este din 1967, să-i

acorde sporul legal de toxicitate. Era o solicitare legitimă, cu atît mai, mult cu cît salariații silozului primeau toți acest spor. Dar unitatea i-a refuzat, nejustificat, acordarea, acestui drept legal. Un a-' buz, de bună seamă, al conducerii acestei unități, care l-a determinat pe salariatul nedreptățit să se adreseze organelor de jurisdicție a muncii din unitate. Acestea i-au dat dreptate. Deși s-a emis o sentință judecătorească în favoarea angajatului, totuși acesta n-a izbutit să intre în posesia drepturilor bănești ce i se cuveneau decît atunci cînd tribunalul a ordonat executarea silită a , sentinței!Astfel de manifestări retrograde, de „rezistență" pe niște poziții vădit ostile cetățeanului sînt în flagrantă contradicție cu procesul de creștere a spiritului civic al acestuia, cu înseși principiile democratismului nostru socialist, care stimulează și garantează participarea tuturor membrilor societății la înfăptuirea treburilor de stat și obștești. Cetățeanului i se cuvine deci în mod necondiționat dreptul la un dialog care este de la sine înțeles. Replica pe care el o așteaptă trebuie să vină nu forțat, în virtutea unor dispoziții cu caracter expres, din partea unor foruri superioare, ci să emane din inițiativa proprie a celui ce este solicitat.Numeroși cititori relevă că una din formele frecvente sub care se manifestă fenomenul de neluare în considerare a cuvîntului cetățeanului este insensibilitatea falsă și lității.— De ce poartă masca formală a sensibiani de zile — ne

scrie C. Iordache din Iași — locatarii noilor blocuri din orașul nostru sînt convocați în ședințe pentru a-și spune păsurile lor în legătură cu problemele de administrație a blocurilor. Văd mereu participînd la aceste ședințe fel de fel de delegați — de la administrațiile de bloc, de la I.G.L., de la consiliul popular municipal. Toți notează în carnete, promit că se vor interesa, că vor lua măsuri, dar practic — nimic : spălătoriile și uscătoriile de ani de zile nu sînt redate destinațiilor lor firești, reparațiile se fac cu întîrziere etc. La ce folosesc oare toate ședințele din care — chiar dacă oamenii sînt ascultați cu atenție — nimeni nu se alege cu nimic ?— Bunele intenții și zelul afișat Ia ședințe — observă Ion Buhociu din Oradea — nu au nici o valoare dacă, în fața greutăților ivite pe parcurs spre faza de finalizare, se volatilizează fără urmă. Lăudabile în sine, ele sînt pur și simplu condamnabile atunci cînd, în final, se dovedesc că nu reprezintă altceva decît o inducere în eroare care prejudiciază grav prestigiul instituției. Direcția județeană de gospodărie comunală Bihor a fost sesizată de faptul că blocurile noi din zona de vest a orașului se degradează din cauza execuției sub orice critică a acoperișurilor. Au urmat asigurări după asigurări că lucrurile se vor aranja, că se vor lua măsuri pentru înlăturarea deficientelor. în realitate însă totul a fost doar un simulacru de măsuri : apa continuă să se infiltreze în a- partamente !De mai multi ani conducerea I.T.B. și Consiliul

popular provizoriu al municipiului București sînt solicitate să elibereze abonamente pe 1—2 linii cu călătorii nelimitate pentru studenți. Ministerul învăță- mîntului ne informează că recent a propus o serie de „soluții concrete, aplicabile imediat", pentru rezolvarea acestei probleme. Conducerea I.T..B ne răspunde însă că propunerea respectivă se află în „atenția" sa. Oare nu cere prea multe eforturi o „atenție" care stă încordată de atîta vreme ?Solicitudinea față de cetățean, receptivitatea față de nevoile și doleanțele lui nu se rezumă la cele cîteva formule stereotipe pline de politețe, dar goale de orice conținut. încrederea oamenilor, adeziunea și sprijinul-lor în rezolvarea problemelor pe care le ridică se cîștigă nu prin promisiuni, ci prin încetățe- nirea contactului viu cu ei, prin confruntarea opiniilor și sugestiilor lor, prin urmărirea cu fermitate a realizării întocmai a obiectivelor stabilite pe baza a- cestora. Eliminarea verigilor intermediare și a filierelor întortocheate din administrație, survenită în urma noii împărțiri administrative, creează un cadru propice pentru valorificarea la un nivel superior a tuturor inițiativelor cetățenești. Propunerile, sugestiile. cererile și sesizările oamenilor trebuie să găsească în fiecare instituție un drum simnlu și totodată eficient de soluționare. Munca administrativă reclamă operativitate și competentă, dar în același timp ea nu exclude (dimpotrivă !) o permanentă sensibilitate față de doleanțele oamenilor.
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Două generații în Oașclumi din județul Maramureș. Fiul lui — cum se întîmplă ou mulți dintre tinerii satului — lucrează la oraș, e șofer.— Băiatul — spune ION ALBU — s-a întîmplat să fie mai legat de noi, cei de acasă, și mai ascultător și de asta el n-a învățat lucruri rele pe acolo pe unde a umblat. Dar sînt alți feciori de-ai noștri care se întorc aici cu niște purtări urîte, cum sînt vreo doi care se țin numai de găinării. Ce să faci cu ei că nu mai sînt învățati să asculte vorbele bune din bătrîni. Ei cică sînt orășeni... Da ce fel de orășeni ? Nu de ăia cu' carte și scaun la cap, ci d’ăia după la margine.Dacă țăranul a moștenit, datorită condițiilor vitrege de altădată, un mai scăzut nivel de cultură — el n-a fost însă un înapoiat. Dacă este ajutat să asimileze adevăratele valori culturale, adevăratele norme ale vieții moderne, ele nu vor veni decît să se grefeze firesc pe fondul etic solid al obștei. Acest lucru se și întîmplă acolo unde filtrul transferului de cunoștințe și de modernitate a vieții sociale , funcționează perfect, acolo unde sentimentul pu-

ternio al tradiției săvîrșește acel disccrnămînt necesar asupra a ceea ce trebuie să însemne, pentru satul românesc, asimilarea civilizației moderne.Călătoream de curînd prin Oaș.Am fost oaspetele lui Pătruț Oroi din Huța. Trăiește în aceeași casă cu părinții. Pătruț Oros a deprins pasiunea lecturii, a și călătorit mai mult, iar asta i-a dat un alt orizont decît al bătrînului Vasile Oros, tatăl. Se deosebesc în limbaj și în felul de a privi lucrurile. In multe dintre problemele de viață cu care vin în contact au păreri contradictorii, așa cum s-a și întîmplat cu prilejul căsătoriei uneia dintre surorile lui Pătrat cînd s-a deliberat îndelung asupra alăgerii mirelui. Dar asta nu schimbă cu nimic atitudinea lui Pătrat fată de ceea ce a învățat de la părintele său și de la bătrînii satului. Diferența dintre cele două „lumi" care trăiesc sub același acoperiș, lumea bătrînului și lumea fiului său, se face simțită nu prin alte norme de comportament ci prin nivelul intelectual diferit, prin acel adaos de cultură pe care tînărul l-a integrat.* organic în fondul spiritual moștenit.Ce raporturi se stabilesc între păstrarea spiritualității vechi a țăranului român și între dezvoltarea satului contemporan ?— In condițiile noilor relații economice și sociale ale satului, codul etic tradițional al țăranului are toate posibilitățile de a străluci puternic, eliberat de îngrădirile impuse prin raporturile de exploatare, de nedreptate socială — răspunde dr. OCTAVIAN NEAMTU, șeful secției de sociologie rurală a Institutului de Economie Agrară. Problema este de a fructifica deplin acest cod căruia i se oferă acum un cîmp larg de acțiune în toate compartimentele vieții rurale, de a-1 menține la condiția de prezență vie, activă, cu răsfrîn- geri în procesul dezvoltării economice, culturale, sociale a satelor.Să nu pară paradoxal dacă spun că modernizarea vieții satului înseamnă și reactualizarea unor tradiții. Instrumentul dirijării în a- cest domeniu este și acțiunea culturală de masă sau, cum o denumea, școala sociologică românească, activitatea de cultură a poporului. Acțiunea amplă de valorificare a comorilor folclorice, a artei populara în diversele ei forme de manifestare, trebuie, obligatoriu, însoțită de punerea în evidență a fondului moral pe care se sprijină. Satul, cu atmosfera lui de respectare a unor rigori morale trainice, este o înaltă școală.Grigore Moiș, directorul școlii generale din Huța (Oaș) :— în general, aș spune, cine a trecut prin această școală morală a satului, care i-a modelat întreaga constituție spirituală, va avea o orientare sigură în raporturile cu orice mediu social. Prin procesul de industrializare socialistă, orașul asimilează șl va asimila mereu mal mulți tineri din mediul rural. Aci, în contact cu clasa muncitoare se creează posibilități optime ca înaltele idei etice și morale ale socialismului să se grefeze în tradiționala concepție de viață a țărănimii, să fertilizeze șl să amplifice tot ce are mai înaintat a- ceastă concepție. Orașul, considerat în sens social ca „reședință" a clasei muncitoare, a intelectualității noastre este, el însuși, depozitarul u- nor înalte valori etice, — aspectele periferice (nu numai din punct de vedere citadin, ci și moral), nefi- indu-i bineînțeles semnificative.Pe măsura profundelor transformări economice și sociale, a perspectivelor de progres și civilizație deschise satului românesc contemporan, etica nouă, socialistă, înaltele principii ale umanismului socialist, trebuie să fertilizeze tot mai puternic conștiința țărănimii noastre. Iar roadele acestui complex proces de structură spirituală cresc altoin- du-se organic pe tot ce este mai valoros, mai peren în străvechiul cod etic al țăranului român.în același timp, satul însuși este supus unui proces progresiv de urbanizare. Viitorul este al apropierii tot mai marcate dintre sat și oraș. Dar, pe pian etic, asia nu presupune abandonarea tradiționalei spiritualități a satului. Dimpotrivă, aceste mari valori morale vor trebui cu grijă perpetuate în noul mod de viață și îmbogățite cu experiența cristalizată în condițiile noii practioă sociale.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A UNIUNII COMUNIȘTILOR 

DIN IUGOSLAVIA
ta Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român a sosit marți în Capitală, în schimb de experiență, o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Predrag Ajtici, membru al Comitetului Executiv al U. C. din Serbia.La sosire, pe peronul Gării de Nord, delegația a fost salutată de

tovarășii Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vlad și Ion Catrinescu, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.Au fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Cronica zilei

DISCUȚIILE PURTATE 
DE CĂTRE DELEGAȚIA 

GUVERNAMENTALA 
A REPUBLICII ALGERIENE 
DEMOCRATICE ȘI POPULAREDelegația guvernamentală din Republica Algeriană Democratică 
și Populară, condusă de Belaid Abdessalam, ministrul industriei și energiei, care se află în țara noastră, a purtat în cursul zilelor de luni și marți discuții cu Constantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Bujor Almă- șan, ministrul minelor, Mihai Su- der, ministrul economiei forestiere ți Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior. Au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării economice și tehnice între cele două țări.Membrii delegației au vizitat u- r.ina constructoare de utilaj petrolier „1 Mai", Rafinăria Brazi, Combinatul petrochimic Ploiești și Fabrica de mașini-unelte și agregate București. Marți seara, A- lexandru Boabă a oferit, în cinstea delegației o masă la restaurantul Athenee Palace. A fost prezent ambasadorul Algeriei la București, Taieb Boulharouf.

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ 

A SINDICATELOR MINERILORîn zilele de 24—26 martie au avut Ioc în Capitală lucrările Conferinței internaționale a sindicatelor minerilor pe tema „Problemele securității și igienei muncii în mine". Timp de trei zile, participanții — reprezentanți ai sindicatelor miniere dx ■ 25 de țări din Europa, Asia, Afx .r-i și America Latină — au a- bordat probleme privind preocupările sindicatelor pentru exercitarea unui control tot mai eficace în vederea asigurării măsurilor de securitate și igiena muncii necesare în acest domeniu de activitate. în concluziile Conferinței, prezentate în numele Comitetului de organizare de Leon Delfosse, secretar general al Federației naționale a minerilor din Franța, se face un apel la întărirea unității de acțiune a minerilor din lumea întreagă, pentru a face să se respecte normele de securitate și igiena muncii în mine, în cuvîntul de închidere a Conferinței, Petre Furdui, președintele Comitetului Uniunii Sindicatelor uin întreprinderile industriei miniere și energiei electrice din România, a subliniat, printre altele, că la această manifestare internațională, care a reunit organizații din cele mai diverse orientări și afilieri,

participanții au făcut un larg schimb de păreri pe o temă de mare actualitate. Conferința, a spus vorbitorul, aduce, totodată, o contribuție însemnată la întărirea unității de acțiune a organizațiilor sindicale ale minerilor.Marți seara, Comitetul Uniunii Sindicatelor din întreprinderile industriei miniere și energiei electrice din România a oferit o masă în cinstea delegaților care au luat parte la conferință.
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 

„LUMEA VĂZUTA DE COPIII 
CEHOSLOVACI"Sub auspiciile Comisiei naționale române pentru UNESCO, Ministerului învățămîntului și Consiliului popular al Municipiului București, - marți la amiază s-a deschis, în holul Liceului „Nicolae Bălcescu" din Capitală, o expoziție intitulată „Lumea văzută de copiii cehoslovaci". Expoziția a fost pusă la dispoziție de Comisia națională pentru UNESCO din Cehoslovacia, în prezența unor membri ai celor trei instituții organizatoare, a unor funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, profesori și elevi, precum și a unor reprezentanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București, a luat cuvîntul prof. Ion Borca, membru al Comitetului executiv al Consiliului popular al Municipiului București.în expoziție sînt prezentate picturi, acuarele, gravuri, care dezvăluie un generos univers de gînduri și sentimente, surprinzătoare prin expresia de sinceritate și entuziasm.
CENTENARUL 

MAXIM GORKI* La Oradea a avut loc, marți după-âmiază, o seară literară consacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Maxin Gorki. Despre viața și opera marelui scriitor a vorbit Valentin Covic, decanul facultății de filologie a Institutului pedagogic din Oradea. în continuare au fost recitate fragmente din cele mai reprezentative creații ale scriitorului. S-a vizionat apoi filmul „Foma Gordeev".
★Marți dimineața a plecat la Budapesta o delegație a Consiliului Național al Organizației Pionierilor pentru a participa la reuniunea comună a Prezidiului Comitetului internațional al mișcărilor de copii și adolescenți și a Biroului F.M.T.D. Delegația este condusă de Elena Poparad, vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor. (Agerpres)

Două decenii de la

apariția revistelor

33 PROBLEM „Femeia”,

PROPORȚII BAIKALE

ECONOMICE"
Revista „Probleme economice’, organ al Institutului de cercetări economice al Academiei Republicii Socialiste România, și al Societății de științe economice, încheie un ciclu de 20 de ani de activitate, răstimp în care și-a cîștigat un binemeritat prestigiu. Paginile revistei au înmănuncheat un mare număr de studii și articole de certă Valoare științifică, ex- primînd punctele de vedere ale economiștilor noștri în probleme de bază ale construcției socialismului în țara noastră și ale generalizării experienței dobîndite în aplicarea politicii științifice a Partidului Comunist Român, de dezvoltare multilaterală a întregii economii naționale. Totodată, au fost analizate, de pe poziții marxiste, chestiuni esențiale ale economiei capitaliste contemporane, ale istoriei doctrinelor economice, precum și cele mai importante lucrări din literatura economică de specialitate.Ca și întreaga noastră presă, promovînd un larg schimb de o- pinii, „Probleme economice* a a- dus și aduce o însemnată contribuție la dezbaterea programului măreț de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al partidului și de Conferința Națională, care au trasat căile făuririi unei economii socialiste de înaltă eficiență și randament valoric. Cititorii publicației așteaptă cu interes noi studii și articole de ținută teoretică deosebită care să generalizeze tot ceea ce s-a cîștigat în vasta acțiune de organizare și conducere științifică a producției și a muncii, care să permită conturarea - din ce în ce mai mult a publicației ca un instrument eficient de stimulare a cercetării economice, de combatere a tot ceea ce este depășit în teoria și practica noastră economică, de promovare a ideilor novatoare, de analiză aprofundată și interpretare teoretică a problemelor economice ale de- săvîrȘirii construcției socialiste în țara noastră.In aceste zile, cînd „Probleme economice’ pășește în cel de-al 21-lea an al apariției sale, redacția ziarului „Scînteia’ felicită călduros colectivul redacțional și colaboratorii revistei, urîndu-le noi și însemnate succese în realizarea importantelor sarcini ce le revin.

„Săteanca” 
și
„Mgozo No”

Se împlinesc două decenii de cînd au văzut lumina tiparului revistele „Femeia", „Săteanca" și „Dolgozâ Nă" — publicații ale Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România. In anii care au trecut, cu mijloacele specifice cuvîntului tipărit, aceste reviste au oglindit participarea entuziastă a milioanelor de femei la înălțarea edificiului României socialiste — expresie caracteristică a noului statut social al tuturor femeilor din patria noastră, indiferent de naționalitate, a afirmării nestingherite a energiilor, aptitudinilor și recunoscutelor lor calități în cîmpul vieții productive și spirituale, în viața de familie și obștească.. Alături de problemele proprii mișcării de femei din România, paginile acestor publicații reflectă acțiunile întreprinse de toate femeile de pe glob care luptă pentru afirmarea în viața socială contemporană a idealurilor nobile de pace, democrație, cooperar» internațională și progres social.Imbogățindu-și continuu conținutul tematic, în lumina recentelor măsuri elaborate de partid în vederea perfecționării întregii vieți sociale, revistele -„Femeia*, „Săteanca* și „Dolgozâ Nă* sînt chemate să militeze cu și mqi multă eficacitate pentru creșterea rolului femeii în activitățile productive specifice ei, în industrie și agricultură, pe tărîmul învățămîntului, științei și culturii, al întăririi familiei, pentru aplicarea consecventă a măsurilor de ocrotire a mamei și copilului, pentru educarea tinerei generații în spiritul dragostei de patrie, al idealurilor și normelor etice proprii cetățeanului, omului societății socialiste, pentru realizarea înaltelor aspirații și năzuințe ale femei- . lor. Peri ecționîndu-și continuu mijloacele de expresie gazetărească, aceste publicații vor găsi drumul cel mai direct, mai convingător către mintea și inima cititoarelor, își vor îndeplini și mai bine misiunea încredințată de partid.La a 20-a aniversare a revistelor „Femeia*, „Săteanca* și „Dolgozâ No*, redacția ziarului „Scînteia* felicită călduros redactorii și corespondenții, pe toți colaboratorii acestor reviste, urîndu-le noi succese în activitatea lor fructuoasă.

Mi-a rămas întipărit în 
amintire așa cum l-am văzut 
de pe yîrful Pikcerski, într-o 
zi însorită. Peste oglinda al
bastră a apei, soarele arunca 
luciri argintii. Pe un mal, ver
dele intens al pinilor și ce
drilor alterna cu galbenul pur 
al laricelor. Pe celălalt, cres
tele munfilor erau acoperite 
cu zăpadă. Peisajul avea o 
frumusefe inefabilă, o solem
nitate aparte. Cu mîna streași
nă la ochi, am contemplat 
îndelung această perlă a Si
beriei, numită Baikal.

Lacul se întinde, într-o 
ușoară arcuire de la sud-vest 
spre nord-est, pe o distanfă 
de 636 kilometri. Lățimea lui 
maximă este de 80 de kilo
metri, cea minimă de 25 km. 
Are o suprafață de 31.500 
kilometri pătrafi, ocupînd ca 
întindere locul al optulea 
printre marile lacuri ale 
lumii ; datorită adîncimii sale 
enorme, afingînd pe alocuri 
peste 1700 de metri, el este 
cel mai mare rezervor de apă 
dulce de pe planeta noastră. 
In „ceașca’ lui s-au acumulat 
23 000 kilometri cubi de apă, 
ceea ce reprezintă aproape 
20 la sută din rezervele totale 
de apă dulce ale globului... 
Apa Baikalului este exceptio
nal de limpede și foarte bo
gată în oxigen. Transparenta 
ei este de-a dreptul uimi
toare : pofi să distingi pie
trele de pe fundul lacului 
pînă la o adîncime de mai 
multi metri.

Malurile Baikalului se în
tind pe circa 2 000 de kilo
metri. In cea mai mare parte 
ele sînt abrupte, stîncoase, 
puternic crestate. Dintre cele 
22 de insule ale lacului, nu
mai una — Olhon — este 
locuită. Ea are o lungime de 
72 de kilometri. Cutremu
rele, foarte dese aici (1 500— 
2 000 pe an) modifică adesea 
geografia locurilor. Ultima 
catastrofă de proporții a avut 
loc în anul 1862 cînd s-a 
scufundat un teritoriu de 
200 kilometri pătrafi. Deasu
pra lui a apărut golful Proval.

Baikalul este alimentat de 
330 cursuri de apă dintre 
care cele mai importante sînt 
riurile Selenga și Barguzin. O 
legendă buriată spune că bă- 
trînul Baikal avea 330 de fe

ciori și o singură fată — pe 
frumoasa Angara. De frică să 
'nu-l părăsească, o finea tot 
timpul lingă el. Dar fata s-a 
îndrăgostit de voinicul Enisei 
și într-o bună zi a reușit să 
fugă spre el. Prinzînd de 
veste, bătrînul Baikal, furios, a 
luat o stîncă uriașă pe care a 
azvîrlit-o în calea fetei, dar 
Angara a trecut și peste acest 
obstacol, a străbătut taigaua, 
pînă'a ajuns la iubitul ei. Le
genda respectă geografia, căci 
Angara ia naștere din Baikal și 
se varsă în Enisei. Sfînca 
„aruncată de bătrînul Bai
kal’ există în realitate, la 
izvorul Angarei. In jurul ei, 
se răsucesc în vălătuci cefuri,

plex perfecționat de epurare 
a apelor reziduale. Instala
țiile de purificare ocupă o 
suprafață mai mare decît în
suși combinatul. Apele folo
site în procesul tehnologic 
sînt supuse unei întreite epu
rări: chimice, mecanice și 
biologice. In cea de-a treia 
fază, un rol important îl joacă 
bacteriile. Toate părfile com
ponente ale instalațiilor — 
stafii de filtrare, bazine de 
decantare și aerafie etc sînt 
legate între ele prin con
ducte. Un laborator special, 
înzestrat cu toate cele nece
sare, urmărește în permanentă 
respectarea parametrilor com
plicatului proces de purifi- ț>
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despre carp buriajii credeau 
că reprezintă duhuri.

Datorită uriașului său volum 
de apă, Baikalul acționează 
ca un regulator natural al 
debitului Angarei. Avînd un 
debit constant, fluviul oferă 
condifii ideale constructorilor 
de hidrocentrale. De altfel, pe 
Angara au și fost construite 
două hidrocentrale — la 
Irkujk și Bratsk. In prezent, se 
lucrează la cea de la Ust-llim.

Dar importanta economică a 
Baikalului nu se limitează la 
resursele sale hidroenerge
tice. In jurul laculuj, se întind 
nesfîrșite păduri. Valorificarea 
acestor bogăfii forestiere a 
început prin construirea com
binatului de celuloză la 
Baikalsk, pe malul sud-vestic 

■al lacului; Prima parte a com
binatului a intrat în funcfighe 
în mai anul trecut. Amplasa
rea combinatului pe malul 
Baikalului- a prilejuit o vie 
dezbatere în presă și în re
vistele de specialitate. Savanfi 
și scriitori și-au exprimat te
merea că apele reziduale ale 
uzinei vor infecta lacul și vor 
pune în pericol fauna și flo
ra Baikalului. 1n prezent, 
aceste temeri s-au risipit. Un
deva în apropierea combina
tului s-a construit un com-

care a apelor. Specialiștii au 
constatat că bazinele radiale 
vor deveni insuficiente cînd 
combinatul va lucra cu în
treaga capacitate proiectată. 
S-a hofărît construirea a încă 
șapte bazine, suma necesară 
— peste două milioane și 
jumătate de ruble — fiind 
alocată fără întîrziere.

Pentru studierea fdunei și 
florei Baikalului a fost în
ființat aici, în anul 1961, un 
„Institut de limnologie’. Stînd 
de vorbă cu cercetători ai 
acestui institut, am aflat cîteva 
date suplimentare. Astfel, 
vîrsta Baikalului este de 20 
milioane ani. In terfiar, pe 
aceste meleaguri clima era 
subtropicală. In epoca gla- 
ciafiunilor, temperatura apei 
a coborîf pînă la patru grade. 
Acum temperatura atinge ci
fra de plus 12 grade la su
prafață, dar la 200 metri 
adîncime a rămas de 4 grade. 
Lacul îngheață numai la sfîr- 
șitul lui ianuarie și asta pen
tru că uriașa masă de apă 
cedează treptat căldura acu
mulată în timpul verii. Sloiu
rile de gheafă persistă pînă 
în iulie. Baikalul nu numai 
că s-a format în condifii geo
logice similare, dar are și o 
formă care seamănă uluitor cu 
lacul Tanganika din Africa.

Din cele 1 219 specii ale 
faunei Baikalului, 708 nu sa 
mai găsesc în alte părți ale 
globului. Cele mai căutate 
specii de pești sînt sturionii 
și așa-numitul omuli — un 
pește foarte gras și gustos 
pe care localnicii îl mănîncă 
iarna crud și înghețat, tăiat 
în felii, peste care presară 
sare. De puritatea excepțio
nală a apei lacului au grijă 
niște viețuitoare, adevărați 
sanitari acvatici, care devo
rează imediat orice pește sau 
altă viețuitoare care moare. 
Cînd cercetătorii de la in
stitut vor să obțină pentru 
laborator un schelet de pește, 
este suficient să lase peste 
noapte peștele în lac, iar dimi
neața îi scot scheletul gata 
preparat. „Noi, oricît ne-am 
strădui, îmi spuneau ei, n-am 
putea să-l curățim atît de 
perfect". Pescarii de pe Bai
kal prind anual circa o sută de 
mii de chintale de pește. Cel 
mai important centru pescă
resc se află pe insula Olhon. 
Datorită pescuitului intens, în 
anii din urmă, gustosul 
„omuli*, care are de obicei 
o greutate de un kilogram, 
(dar uneori se prind și exem
plare de 7 kilograme), s-a 
împuținat simțitor. Din iniția
tiva oamenilor de știință se 
iau acum măsuri pentru pro
tejarea lui.

O curiozitate a faunei la
cului, explicată prin faptul, că 
în epocile glaciațiunilor ghe
țarii Arcticii au ajuns pînă 
aici, o constituie prezența în 
apele Baikalului a focilor. 
Blana puilor de focă este 
foarte căutată pentru frumuse
țea ei. In parcurile din jurul 
Baikalului trăiesc numeroasa 
animale cu blana scumpă : 
soboli, hermine, ondatre și 
altele. Cel mai căutat pa 
piața internațională a blănuri
lor este sobolul de Barguzin, 
cu o blană de culoare brun- 
închisă, aproape neagră, cu 
spic alb.

In viitor, Baikalul va deveni 
și o importantă bază turistică 
și de odihnă. De-a lungul 
pitoreștilor sale maluri se vor 
construi șosele, hoteluri, sa
natorii, baze nautice. Un nu
măr tot mai mare de oameni 
sovietici și de turiști străini 
se vor putea bucura de fru
musețile unice ale Baikalului.
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 martie. în tară : vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, mai mult noros în a doua parte a intervalului, cînd vor cădea ploi locale. La început voi- cădea ploi cu caracter izolat. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 7 grade în nord și între 4 și 10 grade în sud. Temperaturile maxime în nord vor fi cuprinse între 7 și 13 grade și între 15 și 21 de grade în sud. în București : vreme în general călduroasă, cu cerul schimbător, favorabil ploii slabe.

LOTUL 
NATIONAL 
D£ FOTBAL 
® 23 DE CflNDIDfiȚI 
PENTRU II LOCURIIn vederea alcătuirii echipei noastre reprezentative de fotbal pentru actualul sezon internațional, comisia de selecție a F.R.F., alcătuită din Em. Vogi, A. Niculescu și D. Schileru, a format următorul lot lărgit: Coman (F. C. Argeș), Suciu (Steaua), Gornea (U.T.A.) — portari; Ivăncescu (Steagul roșu), Săisnăreanu (Steaua), Barbu (F. C. Argeș), 
D. Nicolae, Hălmăgeanu (Steaua), C. Dan (Rapid), Mo- 
canu (Petrolul), Deleanu (Politehnica Iași) — fundași ; 
Ghergheli (Dinamo București), 
Dincufă (Petrolul), Dumitriu III (A.S.A. Tg. Mureș), Libardi (Jiul) — mijlocași; Pîrcălab (Dinamo București), Sasu (Farul), Dâbrin (F. C. Argeș), 
Grozea (Petrolul), Oblemenco (Universitatea Craiova), I. Io- 
nescu (Rapid), Kallo (Farul), 
Moldoveanu (Petrolul) — înaintași.Am fost informați că acest 
lot are totuși porțile deschise (pentru intrare și ieșire), comisia de selecție urmînd să opereze de la caz la caz modificările cuvenite.

ASEARĂ, LA FLOREASCA:

Derbiul SWmîa-Dinamo b volei 
a avut o desfășurare dramatică

O imagine ce ilustrează frumusețea luptei la fileu(Foto : S. Cristian)
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africane
(Urmare din pag. I)

Echipele românești „cap de serie" 8 
la europenele de tenis de masă j

La Lyon a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor și „capilor" de serie ale campionatelor europene de tenis de masă, programate în acest oraș, între 17 și 24 aprilie. In lupta pentru „Cupa Swayth- ling" (rezervată echipelor masculine), România este „cap de serie" în grupa a IV-a, din care mai fac parte Olanda, Spania, Turcia.Echipele feminine vor concura pentru „Cupa Corbillon". Formația noas

tră, „cap de serie" în grupa a Vl-a, are ca adversare în primele partide formațiile Olandei și Turciei.La campionate participă 129 de jucători și 79 de jucătoare reprezentînd 29 de tari. Pentru proba de simplu feminin a fost stabilită următoarea ordine pentru alcătuirea tabloului : 1. Rudnova (U.R.S.S.), 2. Wright (Anglia), 3. Grinberg (U.R.S.S.), 4. Maria Alexandru (România). 1
5

AZI, LA CLUJ IN SEMIFINALELE „C.C.E."

C. S. M.- SLAVIA PRAGAÎntîlnirea internațională masculină de tenis de masă dintre echipele C.S.M. Cluj și Slavia Praga, din cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni", va avea loc astăzi la Cluj. Jocul începe
la ora 18. Echipa clujeană este alcătuită din Negulescu, Giurgiucă și Rethi. Oaspeții vor alinia pe Stanek, Kolarowicz și Kudmac.

I
8

Astăzi în „Cupa orașelor tîr- guri“ Ia fotbal, Ia Bilbao, ATLETICO joacă meciul retur cu FERENCVAROS Budapesta (în primul joc 2—1 pentru bu- dapestani). La Bologna, echipa locală F C BOLOGNA întîlnește în meci tur pe VOJVODINA NOVISAD. La Nancy, FRANȚA joacă cu BELGIA. în turneul preolimpie SPANIA întîlnește 
la Madrid echipa ANGLIEL

Steaua (campioana țării) și Dinamo 
(deținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni"), echipele de elită din vo
leiul nostru masculin, s-au întîlnit 
aseară intr-o înverșunată și epui
zantă partidă de campionat.

Acționînd cu mai multă precizie, 
atacul dinamovist (Corbeanu, Schrei
ber, Derzei), neinfluențat de supra- 
tensitmile din atmosfera sălii, per
forează cu ușurință, in primele două 
seturi, fragilul blocaj opus de cam
pioni. Dispozitivul apărării acestora 
se reface cu greutate, Barta, deobi- 
cei factotum în formația sa, nu se 
„vede". Dar, deținătorii „cupei" ce
dează inițiativa în setul al treilea, 
lăsînd impresia unei manevre tac
tice ce urmărește refacerea forțe
lor în vederea atacului decisiv. în
cercarea părea să reușească pentru 
că, la reluare, ei conduc cu 6—0 și 
8—3. Cînd toată lumea credea că me

ciul se va încheia... normal, Steaua 
renaște și planurile dinamoviștilor 
sînt răsturnate. Eforturile lor de a 
redresa precara situație (la scorul 
de 10—13) nu au sorți de reușită, 
așa că pentru a se hotărî învingăto
rul mai este necesar un set.

De un rar dinamism, această parte 
a meciului a cerut o enormă încor
dare nervoasă, căreia noii dirijori 
ai ofensivei dinamoviste — Stoian și 
Cozonici — nu i-au rezistat. Mult 
mai lucizi, steliștii (excelent con
duși de Cristiani) s-au apropiat, pas 
cu pas, irezistibil, de victorie. Pen
tru jocul oferit, adevărată piatră de 
încercare a potențialului, ambele for
mații au merite egale, evoluția lor 
dînd speranțe de reușită in dificilele 
confruntări internaționale pe care 
acestea le au de susținut în curînd. 
Așadar, scor final 3—2 (-14, -8, 10, 
10,10) pentru Steaua.

Bruno Parma (Iugo
slavia) a cîștigat tur
neul internațional de 
șah de la BucureștiAseară a luat sfîrșit în Capitală al 9-lea turneu internațional masculin de șah al României. Pe primul loc, și neînvins, s-a clasat marele maestru iugoslav Bruno Parma (fost campion mondial de juniori) cu 8,5 puncte din 12 posibile. El a fost urmat de Gipslis (U.R.S.S.) și Bilek (Ungaria) cu 8 puncte fiecare, Jansa (Cehoslovacia) 7 puncte, Gheorghiu, Drimer (ambii România), Liebert (R.D.G.) 6,5 puncte, Tringov (Bulgaria), Radovici (România) 6(1) puncte, Troianescu (România) 6 puncte, Ghițescu (România) 4,5 puncte, Ciocîltea (România) 3 puncte. Wade (Anglia) o jumătate de punct.în ultima rundă, Parma jucînd cu piesele negre, l-a învins pe Wade, Troianescu a cîștigat la Ghițescu și Drimer la Ciocîltea.

LA BELGRADAlexandra Nicolauneînvinsă dar j pe locul trei g
Turneul internațional feminin de H șah de la Belgrad s-a încheiat aseară H cu victoria campioanei mondiale No- n na Gaprlndașvili care a totalizat 10,5 h puncte din 13 posibile. Reprezentanta ® noastră, Alexandra Nicolau, a termi- n nat neînvinsă, ocupînd locul trei cu g 9,5 puncte. în ultima rundă, Nicolau a “ remizat cu Rujica Jovanovici, dar nu n a mai putut păstra locul doi deoa- fi rece Alia Kușnir făcuse două pune- “ te, cîștigînd întrerupta cu Asenova ra și partida din ultima rundă cu Stad- | Ier. Rezultatul șahistei române este “ însă valoros dacă ținem seama de tă- 3 ria turneului.

din. Mozambic. în cadrul acestui mare angrenaj pus în mișcare de cercurile imperialiste nu trebuie scăpat din vedere faptul că aproximativ 60 de bănci din America și Europa occidentală finanțează războiul colonial portughez. Ținînd seama de toate a- ceste elemente, nu-i greu de înțeles cum mica țară iberică, una dintre cele mai slab dezvoltate din Europa, reușește încă să dețină în Africa un teritoriu de peste 20 de ori mai mare decît propria sa suprafață.Schimbarea actualelor regimuri din Africa australă ar însemna pierderea de către monopolurile occidentale și sud-africane a unor importante venituri, rezultate din exploatarea bogățiilor inestimabile ale Africii de Sud, Rhodesiei și coloniilor portugheze. Zăcămintelor diamantifere ale Africii de sud-vest, cele mai mari din lume, li se adaugă cele din Angola, care ^furnizează aproximativ 20 la sută din ’producția mondială. R.S.A. este una dintre cele mai mari furnizoare de minereu de uraniu — 6 000 tone a- nual, sub formă de oxid de uraniu, pe care îl achiziționează în mare parte S.U.A. Minereuri radioactive se găsesc și în Mozambic. La această listă trebuie adăugat faptul că Africa australă deține primul loc în producția mondială de aur. în exploatarea tuturor acestor avuții sînt interesate mari firme americane, engleze, sud-africane, franceze, belgiene, care controlează împreună 60 Ia sută din producția de cobalt a lumii capitaliste, 65 la sută din cea de aur și 70 la sută din producția de cupru.în acest context, lupta pentru scuturarea jugului colonial și pentru înlăturarea regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury dă o lovitură puternică întregului mecanism al imperialismului de dominație în Africa australă, contribuind totodată la slăbirea presiunilor economice și politice exercitate asupra statelor recent eliberate.Lupta dusă cu arma în mînă de mișcările de eliberare din colonii se împletește strîns cu lupta popoarelor din tinerele state pentru eliminarea definitivă a prezenței imperialismului de pe solul african.E o luptă grea, care reclamă o energie neslăbită, eroism și spirit de sacrificiu.Se anunță că forțele patriotice conduse de Partidul african al independenței din Guineea și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.)' au atacat zilele trecute un șir de puncte întărite ale colonialiștilor, între care un aerodrom din apropierea orașului Bissau, capitala țării. In ultimii 4 ani, nota recent un corespondent de pe a- cest front, armata regulată a mișcării de eliberare a reușit, în urma unor bătălii îndîrjite, să preia inițiativa din mîinile militarilor portughezi și s-o mențină cu fermitate. Trupele salazariste nu se încumetă de mult să mai întreprindă acțiuni ofensive terestre ; în schimb ele se dedau la represiuni crunte pe calea aerului în zonele eliberate, bombar- dînd și mitraliind populația, distru- gînd case și holde. Trupele portugheze, care numără peste 30 000 de oameni, au fost nevoite să se retragă în cîteva centre, controlînd o zonă re- strînsă din jurul acestora. 60 la sută din suprafața tării este astăzi eliberată.Lupta de eliberare din Angola, în fruntea căreia acționează cu vigoare Mișcarea populară pentru eliberarea

Angolel (M.P.L.A.), se desfășoară în prezent pe trei fronturi. Districtul Moxico, cu o suprafață de 199 786 kmp, a fost în întregime eliberat. A fost eliberată, de asemenea, o bună parte a districtelor Cuanza și Bie. Lupte puternice se desfășoară în 8 dintre cele 15 districte ale Angolei, forțele patriotice controlînd în momentul de față un teritoriu de aproximativ 300 000 kmp.De la declanșarea insurecției generalizate în Mozambic, în toamna anului 1964, de către Frontul Național de Eliberare (FRELIMO), au fost eliberate provinciile Cabo Delgado, Niassa și Zambezia. In alte provincii au loc puternice ciocniri între forțele patriotice și cele salazariste. O cincime din teritoriul țării, locuit de peste un milion de oameni, se află sub controlul FRELIMO.Dar lupta armată nu constituie singurul mijloc utilizat de mișcările de eliberare națională. Patrioții africani desfășoară o intensă activitate în rîn- durile muncitorilor de pe plantații sau din porturi și întreprinderi, ale țăranilor și intelectualilor pentru a lărgi frontul rezistenței.în același timp, se intensifică necontenit lupta forțelor patriotice din Rhodesia și Republica Sud-Africană, împotriva regimului rasist de la Salisbury acționează grupe de partizani, a căror prezență s-a făcut semnalată în valea fluviului Zambezi și chiar în apropiere de capitala tării. Unități ale patrioților atacă detașamente ale regimului rasist, organizează temerare acțiuni de sabotaj, care perturbă aparatul politic și economic al opresorilor. Totodată, împotriva regimului lui Smith se pronunță cercuri tot mai largi ale populației, inclusiv din rîndurile celei de origine europeană. Sînt cunoscute manifestațiile studenților de la universitatea din capitala țării, luările de poziție ale unei părți a populației europene împotriva recentelor execuții de patrioți. Cruntele represiuni ale actualului regim din Rhodesia nu pot stăvili creșterea mișcării de eliberare națională.Sporesc totodată în amploare și combativitate acțiunile partizanilor din Africa de sud-vest — teritoriu aflat sub ocupația ilegală a R.S.A. Mecanismul represiv al rasiștilor funcționează fără întrerupere. Nu de mult, 35 de patrioți au suferit condamnări grele, teroarea antipopulară intensifieîndu-se în toată zona Africii de sud. Dar împotriva apartheidului, această politică antiumană promovată de regimul de la Pretoria se ridică tot mal mulți cetățeni sud-afri- cani, negri și albi, oameni care sfidează cu curaj prigoana și represiunile.Mișcarea avînd ca țel eliberarea deplină a Africii se află în plină desfășurare. Ea exprimă în modul cel mai elocvent aspirațiile popoarelor a- fricane spre libertate și dezvoltare, independență, năzuința întregii Africi de a-și hotărî singură destinul. A- ceastă luptă se bucură de sprijinul tuturor forțelor progresiste din lume. Țara noastră și-a manifestat întotdeauna deplina sa solidaritate cu mișcarea de eliberare națională a popoarelor de pretutindeni, cu lupta eroică a popoarelor africane pentru scuturarea definitivă a jugului colonial și opresiunii rasiale, pentru consolidarea independenței tinerelor state, pentru unirea tuturor forțelor antiimperialiste iubitoare de libertate, pace șl progres.



ÎN APROPIEREA
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viața internațională
După reuniunea miniștrilor de

finanțe ai țârilor Pieței comune

(Agerpres).
Gh. C.

AGENȚIILE
LA VIENA S-A DESCHIS IERI

a problemei de fond", la care se re
ferea Debră, poate avea loc nutnr-i 
dacă S.U.A. se vor decide să reducă 
imensele cheltuieli militare în străi
nătate.

avut loc

UN PROIECT DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE DELEGAȚIA 

ROMÂNĂ ADOPTAT 1N UNANIMITATE

TRANSMIT:
DE PRESĂ

LUPTE VIOLENTE

• ORAȘUL
WTREGW 
CANĂ PHtJ

TRANG BANG DISTRUS IN 
• BAZA AERIANĂ AMERL 

BAI ATACATĂ DE FORȚELE 
PATRIOTICESAIGON 26noaptea de luni spre marți, forțele

■ patriotice au atacat baza aeriană a- 
mericană de la Phu Bai, situată la 
aproximativ 12 kilometri sud de 
Hue. Asupra bazei au fost lansate 
55 de rachete și obuze de mortiere. Se apreciază că pagubele produse sînt considerabile. Pe de altă parte, o unitate de artilerie americană — scrie agenția France Presse — a bombardat din greșeală poziții ale trupelor saigoneze. Potrivit primelor rapoarte, 7 soldați saigonezi au fost. uciși.

Luni și marți 1 a
una -dintre cele may violente lupte 
din ultima vreme. IJupta s-a desfă
șurat în regiunile mlăștinoase și o- 
rezăriile care înconjoară orașul 
Trang Bang, din apropierea Saigo- 
nului. De o săptămînă, mai multe divizii americane și saigoneze încearcă să degajeze împrejurimile capitalei sud-vietnameze, unde se află concentrate mari forțe ale pa- trioților. La lupte au luat parte uni-■ tați de aviație americane și saigoneze. Bătălia a fost atît de înverșunată, iar pagubele atît de mari, îneît un colonel din armata saigo- neză a declarat că „în întreg orașul 
Trang Bang n-a mai rămas absolut 
nimic". Concomitent cu această bătălie, forțele patriotice au atacat divizia a 9-a aeropurtată saigoneză în apropiere de Hoc Mon, la aproximativ 12 kilometri nord-vest de Saigon. Lupta a durat peste trei 
ore.

ratriofi sud-vietna- 
, mezi în cursul 

tacului

CONFERINȚA O.N.U.
PENTRU CODIFICAREA PRINCIPIILOR
DE DREPT INTERNATIONAL

*

® Intervenția șefului delegației româneVIENA 26 — Corespondentul A- gerpres P. Stăncescu transmite : Președintele Austriei, Franz Jonas, a deschis marți lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru codificarea principiilor de drept internațional referitoare la tratate. Conferința este menită să mobilizeze eforturile tuturor statelor '-în vederea realizării unei convenții internaționale care, avînd la bază consensul cel mai larg
COMUNICAT

BULGARO-TURC
i 'ANKARA 26 (Agerpres). — In comunicatul comun cu privire la vizita președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Țodpr Jivkov, în Turcia se arată că,' în cursul convorbirilor purtate cu Suleyman Demirel, s-a constatat dezvoltarea pozitivă a relațiilor reciproce în spiritul bunei vecinătăți și pe baza principiilor universal recunoscute ale independenței, neamestecului în treburile interne, egalității și respectului reciproc. Se subliniază, de asemenea, dezvoltarea favorabilă a relațiilor economice dintre cele două țări și a colaborării în domeniul științei și tehnicii.Examinînd situația din Balcani, șefii celor două guverne au subliniat importanța colaborării țărilor balcanice pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate și întărirea păcii în această parte a lumii, confirmînd hotărîrea guvernelor

lor dc a-și atiuce contribuția în a- ceastă direcție.Cei doi prim-miniștri au subliniat necesitatea rezolvării pașnice și urgente a problemei vietnameze pe baza acordurilor de la G&neva din 1954 și a dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinele sale. In legătură cu situația din Orientul Apropiat, ei au declarat că sînt împotriva folosirii forței ca mijloc de a ocupa terito-. rii și a obține privilegii politice.Șefii celor două guverne sînt de părere că extinderea contactelor între țările europene cu sisteme sociale deosebite contribuie la crearea unui climat de încredere reciprocă și afirmă că guvernele lor sprijină eforturile îndreptate spre destinderea încordării în Europa.Primul ministru al Turciei a acceptat invitația de a vizita Bulgaria.

al națiunilor, să poată fi folosită eu maximum de eficientă in practica internațională pentru așezarea pe baze noi a relațiilor dintre state.Luînd cuvîntul în ședința de marți, ambasadorul Gheorghe Pele, șeful delegației române, a subliniat necesitatea respectării principiului universalității în codificarea dreptului internațional. Acest' principiu — a spus el — impune ca nici o tară să nu fie lipsită de posibilitatea de a lua parte la elaborarea normelor de drept aplicabile în relațiile dintre state. în lumina acestor considerații, delegația română consideră că participarea la lucrări a R. P. Chineze, R. D. Germane, R. D. Vietnam, R. P. D. Coreene ar fi permis conferinței să beneficieze de o contribuție mai largă, atît. de importantă pentru realizarea misiunii sale. Reprezentanți ai altor 17 exprimat, de asemenea, regretul că aceste țări nu au fost conferință.In încheierea ședinței de marți, prof. Roberto Ago. șeful delegației italiene, a fost ales președintele conferinței.
VENEZUELA

state și-au 'invitata la

în sprijinul eliberării 
deținuțîlor politici

NOUL BUGET AL ANGLIEI
A FOST ADOPTAT

CARACAS 26 (Agerpres). — In capitala Venezuelei a avut loc un miting pentru 'eliberarea deținuți- lor politici. Luînd cuvîntul, pre-i ședințele partidului Forța democratică națională, Wolfgang ■ Larra- zabal, s-a pronunțat pentru punerea în libertate a lui Gustavo Machado, secretar național al Partidului Comunist din Venezuela și a altor deținuți politici. „Gustavo Machado, a subliniat vorbitorul, și-a consacrat întreaga sa viață înfăptuirii democrației în țară".

DELHL Conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare 
și-a prelungit din nou dezbaterile

DELHI 26 (Agerpres). — Plenar» Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare a adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție inițiat de delegația -română piuvind „măsurile care urmează a Ii întreprinse pentru informarea opiniei publice mondiale asupra lucrărilor U.N.C.T.A.D. și i problemelor dezvoltării".Tot în plenara conferinței au mai fost adoptate șapte proiecte de rezoluții propuse' de Comitetul nr. 4, care a dezbătut problemele transporturilor maritime și ale comerțului invizibil, precum, și o declarație în problema alimentației mon-diale supusă de grupul de lucru nr. 1..Plenarei conferinței i-a fost trimis, de asemenea, spre aprobare raportul Comitetului nr. 1 (pentru produsele de bază) care recomandă sta-

bilirea unui program de acțiune în vederea încheierii de acorduri internaționale asupra unor produse de bază. Sînt prezentate studii privind negocierile pentru cacao și zahăr șl se prevede, totodată, efectuarea de studii la un număr de alte 20 de produse de bază.Lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, care urmau să se încheie marți, au fost din nou prelungite cu încă 24 de ore pentru a se găsi o formulă de compromis în problem ele-cheic, cum sînt instituirea unui sistem general de preferințe la produsele manufacturate și semifinite ale țărilor în curs de dezvoltare și asistenta financiară din partea țărilor dezvoltate la nivelul de 1 la sută din .produsul national brut al acestora.
Ședința Prezidiului C.C
al P.C. din Cehoslovacia

FRAGA 26 (Agerpres). — După cum anunță C.T.K., în ședința” sa din 25 martie Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a recomandat ca alegerile în comitetele naționale să fie âmînate pînă la sfîrșitul lunii iunie a. c. și ca A- dunarea Națională să procedeze la modificarea legii electorale pentru ca aceasta să reflecte actualul proces larg de democratizare și cererile care se. identifică cu concluziile plenarei din ianuarie și cu postulatele programului de acțiune al P C. din Cehoslovacia.Potrivit comunicatului dat blieității, Prezidiul a discutat principiile perfecționării activităților guvernului și organelor sale și a aprobat propunerile și măsurile concrete elaborate de guvern care privesc în esență dezvoltarea drepturilor și ljbertăților cetățenilor, politica externă de pace și capacitatea de apărare a țării, aplicarea consecventă a noului sistem, de conducere și a politicii economice a statului.Pentru îndeplinirea acestei ulti-‘ me sarcini, se preconizează înființarea Consiliului economic, a unei Direcții de stat pentru prețuri, a Ministerului Muncii și Prevederilor Sociale și reglementarea organizării Băncii de Stat. Actuala Comisie de stat pentru problemele tehnicii va fi transformată în Ministerul pentru Problemele Tehnicii, Comisia de stat a planificării — în Ministerul Planificării E- . conomiei Naționale, iar Comisia de stat pentru finanțe, prețuri și salarii va fi desființată.Jozef Lenart, președintele guvernului, va prezenta la plenara Comitetului Central al partidului o amplă informare asupra prin’cipii-

pu-

lor activității guvernului și organelor sale. Noile principii vor fi prezentate Adunării Naționale împreună cu o analiză a activității actuale a guvernului. In continuare, Prezidiul C.C. a.l partidului a discutat probleme privind organizarea juridică de stat a republicii, reabilitarea participanților la mișcarea de rezistență care au fost supuși unor represiuni discriminări.In cadrul ședinței a fost discutată scrisoarea adresatăC.C. al P.C. din Cehoslovacia de Uniunea scriitorilor și de Uniunea lucrătorilor din domeniul cinematografiei și televiziunii conținîrid propuneri cu privire la activitatea de creație a oamenilor de artă și la dezvoltarea societății socialiste Cehoslovace.Prezidiul a discutat, de asemenea, problema pregătirii alegerilor pentru președintele republicii, a luat cunoștință de Informarea pri- mului-secretar al C.C. al partidului, Ai. .Dubcek, despre activitatea delegației C.C. al P.C. din Cehoslovacia la întâlnirea de la Dresda și a dezbătut o serie de propuneri pregătite pentru apropiata plenară a C.C. al partidului.
★PRAGA 26. — Corespondentul1 Agerpres E. Ionescu transmite: In ședința sa de marți, Prezidiul Adunării. Naționale a R, S. Cehoslovace a stabilit ca sesiunea A- dunării Naționale, în cadrul căreia va fi ales președintele republicii, să aibă loc la data de 30 martie 1968. Prezidiul a hotărît, de asemenea, să amîne alegerile, pentru comitetele naționale în a doua jumătate a lunii iunie.

juridice și
Prezidiului

Alegerea nu a putțit fi făcută nici 
de data aceasta. Miniștrii de finan
țe ai „celor sase" din Piața comu
nă, întruniți luni la Bruxelles, s-au 
despărțit înainte de a lua. o hotărîre 
care ar fi trebuit să accelereze re
ducerea tarifară preconizată ele 
„runda Kennedy". Comunicatul pu
blicat la încheierea Consiliului ministerial — sublinia ministrul fran
cez al economiei și finanțelor, Mi
chel Debre, care a -prezidat reuniu
nea este' rezultatul unui compro
mis între cele trei tendințe ce s-au 
manifestat încă la sesiunea din 5 
martie.

R. F. a Germaniei — sprijinită de 
Olanda — a propus o accelerare uni
laterală din partea „celor șase" a re
ducerii tarifare pentru a permite 
Statelor Unite să-șl amelioreze ba
lanța de plăți. Franța se opune însă 
oricărei accelerări, nu numai unila
terale, atita timp cit S.U.A. nu re
nunță la așa-numitul „American sel
lingprice" (obstacol netarifar care 
constă in a taxa produsele chimice 
importate în Statele Unite in raport 
cu prețul articolului similar de pe 
piața americană) și la noile măsuri 
protecționiste incluse în planul de 
austeritate economică si financiară 
lansat de Casa Albă la începutul 
acestui an. Există și o a .treia ten
dință, intermediară, reprezentată de 
comisia Pieței comune, care propune .să se aprecieze anticipat favora
bil accelerarea unilaterală. în fața 
poziției ferme a Franței, partenerii 
săi comunitari s-au ■ mulțumit să 
sprijine soluția comisiei comunității.

Comentînd impasul de la Bruxelles, 
observatorii de presă vest-europeni 
relevă că dosarul accelerării reducerii 
tarifare este strîns legat de acela al 
reformei sistemului monetar inter
continental, care va fi redeschis vineri la Stockholm, în cadrul reuniunii 
„grupului celor zece", format din 
principalele puteri financiare ale lu
mii capitaliste. In acest sens, minis
trul francez al economiei și finanțe- 
lor, Debră, a ținut să precizeze la 
Bruxelles că Franța dorește o coo
perare atît în domeniul comercial, cit și în cel monetar, cu condiția qa în 
schimbul „expedientelor provizorii și 
neechitabile" să se caute „o soluție 
globală", care să ducă la o „regle
mentare durabilă a problemei de 
fond", adică a dezechilibrului cronic 
al balanței de plăți americane. Atunci 
cînd vorbea de „expediente ^provi- 

' zorii ți neechitabile", ministrul fran
cez avea în vedere două fapte incon
testabile : 1) o accelerare unilaterală 
a reducerii tarifare ar spori' exce
dentul comercial al S.U.A. cu ISO 
milioane de dolari, dar aceasta nu va 
putea soluționa problema deficitului 
balanței de plăți americane, care oscilează între 2—4 miliarde pe an. 
2) Se cer eforturi numai din partea 
țărilor vest-europene, în timp ce pro
blema conturilor externe americane 
poate fi rezolvată numai de către 
S.U.A. Căci „reglementarea durabilă

S.U.A. au exercitat presiuni 
asupra Suediei ca aceasta 
să-și limiteze comerțul cu ță
rile socialiste din Europa, declarat la posturile de radio ți televiziune ministrul suedez al comerțului, G. Lange. „Răspunsul nostru, a arătat Lange, a fost că Suedia este o țară neutră și numai noi sîntem în măsură să hotărîm politica noastră comercială".

In ultimele trei luni au lost 
arestate aproximativ 300 de 
persoane, considerate drept „comuniști și suspecți’, a declarat un purtător de cuvînt al armatei indoneziene. Printre aceștia — a afirmat purtătorul de cuvînt — se află foști membjj aj Comitetului Central al partidului’^ * . inunist. (A.F.P.)

Președintele național a! Par
tidului Comunist din S.U.A., Henry Winston, și secretarul general, Gus Hali, au propus organizarea unui congres extraordinar al partidului comunist la New York între 4 și 7 iulie. Dezbaterea și adoptarea noului program al partidului vor fi, după cum au anunțat ei, primul ■punct al ordinii de zi a congresului. Celelalte puncte? se vor referi la alegerile prezidențiale din 1968 și la „întărirea partidului comunist în conformitate cu necesitățile istorice ale epocii noastre".

LONDRA 26 (Agerpres). — Bătălia parlamentară asupra bugetului britanic s-a încheiat luni seara prin victoria așteptată a guvernului. După trei zile de dezbateri, Camera Comunelor, care a ascultat 58 de oratori, a adoptat bugetul cu 332 voturi, contra 248. Din rîndul opoziției, conservatorii au votat în bloc împotriva bugetului, în timp ce liberalii prezenți au aprobat ixilitica guvernamentală. Un al doilea vot 
a- fost în legătură cu problema taxei asupra folosirii selective a forței de muncă,. destinată să favori

ORIENTULAMMAN 26 (Agerpres). — In cadrul unei reuniuni prezidată de regele Hussein al Iordaniei, la care au participat o serie de oficialități militare și civile iordaniene, a fost prezentat un plan de creare a unui „front național destinat luptei împotriva eventualelor noi atacuri ale Israelului". Totodată a fost abordată problema activității desfășurate împotriva Israelului de diversele organizații arabe de guerilă.După cum se anunță din Amman, regele Hussein și-a reînnoit apelul către șefii de state arabi pentru convocarea de urgență a unei conferințe araba la nivel înalt.
★IERUSALIM 26 (Agerpres). — „Israelul cere guvernului de la Amman să înceteze orice sprijin direct sau indirect acordat organizațiilor teroriste", a declarat în cursul unei reuniuni a parlamentului, primul ministru israeliați

producătoare. Un dispoziții bugetare

SITUAȚIA
APROPIAT

datat 1 ianuarie, în 
acesta pronostica :

zeze industriile număr de 37 de au fost adoptate fără vot.în oiuda anumitor rezerve, în special privind creșterea impozitelor indirecte prevăzute de buget, stînga laburistă și deputății'repre- zentînd sindicatele au votat în favoarea guvernului. Opoziția lor se concentrează mai ales asupra politicii guvernamentale privind prețu-. rile și. veniturile. La acest capitol, care n-a fost încă dezbătut, guvernul prevede blocarea salariilor.

Levi Eshkol. Totodată el a avertizat Iordania că își asumă o foarte mare responsabilitate permițînd în continuare ca de pe teritoriul său să fie efectuate acte teroriste".
★TEL AVIV 26 (Agerpres). — Zalman Shazar a fost reales în funcția de președinte al Izraelului pentru o nouă perioadă de cinci ani.
★CAIRO 26 (Agerpres). — Guvernul Republicii Arabe Unite s-a reunit luni seara sub președinția lui Gamal Abdel Nasser pentru a discuta situația creată în urma acțiunilor armate dintre trupele iz.raelie- ne și cele iordaniene. Ministrul o- rientării naționale, Mohammed Fa- yek, a declarat ziariștilor că au fost analizate, de asemenea, alte probleme privind situația din Orientul A- propiat.

Au trebuii să treacă 
proape două luni pentru ca 
la Washington să se confir
me oficial ceea ce unii ob
servatori anunțaseră încă de 
la începutul ofensivei din fe
bruarie a for)elor patriotice 
sud-vietnameze, și anume 
că acestei vijelioase ofensi
ve ti va urma căderea a în
suși generalului Westmore
land, comandantul-șef a! 
corpului expedifionar, care

te periodic și situația reală 
de pe fronturile vietnameze.

Cînd, în 1964, Westmore- 
land își lua în primire cel 
mai important post militar 
din afara granițelor S.U.A., 
numărul soldajilor americani 
din Vietnamul de sud nu de
pășea cifra de 30 000. De-a 
lungul celor patru ani care 
au trecut de atunci, ca în- 
tr-un macabru joc, generalul 
a mărit continuu miza, la so-

fică ea intenția de a schimba 
realmente strategia america
nă In Vietnam ? In atmosfera 
de efervescentă electoraiă 
din Statele Unite abundă su
poziții de tot felul. Este de 
largă circulație părerea că o 
asemenea mutare pe tabla de 
șah a războiului sud-vietnamez 
devenise necesară pentru a 
contracara efectul atacurilor 
senatorului McCarthy împo-

.0

RECHEMAREA GENERALULUI

Luni seara, echipele de salvare au continuat acțiunile pentru găsirea eventualilor supraviețuitori ai avionului Viscount cu 61 de pasageri, care s-a prăbușit duminică in largul mării, la sud-est de Irlanda. S-au găsit cadavrele a încă trei pasageri. Numărul victimelor accidentului, descoperite pînă în prezent, se ridică la douăsprezece. In fotografie: un vas al marinei militare englez» care participă la căutări.
ternafionâle, Knowlton,, a mi
nistrului sănătății, învăfămîn- 
tului și bunăstării, Gardner. In 
aparență, gama motivelor care 
au determinat aceste schim
bări este foarte' largă ; în 
realitate, toate acestea con
verg spre un punct comun, 
avînd în ultimă instanță o sin
gură explicații : deruta din 
rîndul cercurilor oficiale în 
fața impasului fot mâi evident 
al politicii americane în Viet
nam, a eșecului tuturor pla
nurilor politico-militare legate 
de războiul vietnamez. Există 
o legătură . indestructibilă — 
scrie „New York Times’ — 
între retragerea lui Westmore- . 
land, pierderile suferite de a- 
mericani în Vietnamul de sud, 
atacul asupra dolarului, criza 
bugetară din Congres și sfi
darea aruncată administrației 
de senatorul McCarthy. Expri- 
mînd o opinie larg raspîndită 
î.n. cele mai diferite cercuri 
politice americane, ziarul a- 

'■ trage atenția că rechemarea 
comandantului-șef al trupelor 
americane din Vietnam ar ire- 

Rechemarea lui Westmore- boi; folosită nu atît pentru o 
land, deși nu este o demitere 
și nici o demisie, se înscrie 
pe aceeași lungă listă a 
schimbărilor operate în cabi
netele ministeriale în ultima 
vreme. în capitala americană 
domnește o adevărată febră a 
demisiilor și redistribuirilor de 
posturi guvernamentale. Capul 
de afiș l-a menținut de la în
ceputul acestui an viu comen
tata înlocuire a ministrului a- 
părării, McNamara. Au ur
mat apoi demisia ministrului 
comerțului, Trowbridge, a ad
junctului ministrului de finanțe 
însărcinat cu problemei^ in-

înseamnă o avansare în grad), 
dezvăluie intenția Casei Albe 
de a menține aparențele, A 

■ recunoaște eșecul activității lui 
Westmoreland în Vietnam în
seamnă a recunoaște eșecul 
întregii poliiici vietnameze a 
administrației. Pentru că co
mandantul-șef al trupelor a- 
mericane din Vietnam este 
înainte de toate un' executant. 
De acest lucru nimeni nu se 
îndoiește.

WESTMORELAND

La Frankfurt pe Main s-a 
deschis un birou al Oficiului 
Național de Turism din țara 
noastră. La inaugurare a fost prezent Ștefan ,Enache, vicepreședinte al Consiliului O.N.T., care a ținut o conferință de presă. A participat Constantin Oariicea, ambasadorul României în R. F. a Germaniei, care a oferit cu acest prilej un cocteil.

O expresie a eșecurilor 
unei politici agresive

conduce strategia războiului 
agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnam. Președintele John
son a ’•anunțat vineri seara 
rechemarea 'să definitivă din. 
Vietnamul de sud.

Printr-o ironie a sorfii, în 
aceeași zi,. „New York Ti
mes' dăduse publicifăjii 
fragmente dinfr-un raport se
cret al generalului Westmo
reland, 
care 
„1968 va fi anul victoriei în 
Vietnam". Motiv de reflecție 
pentru americani asupra pră- 
pasfiei dintre asigurările op
timiste ce le sînt administrâ-

licitarea lui fiind trimise pe 
cîmpul de bătaie noi și noi 
unități. Acum, numărul mili
tarilor americani frece de o 
jumătate de milion. Fiecare 
raport „in roz* era însoțit au
tomat de o nouă cerere ds 
sporire a efectivelor. Ultima 
— cererea de a i se trimite, 
urgent un contingent de 
206 000 de oameni pentru „a 
prelua inițiativa’ — a rămas 
deocamdată neonorafă.

In mod incontestabil, re
chemarea lui Westmoreland 
ilustrează eșecul planurilor 
militare aplicate pînă acum 
în Vietnam. Dar oare semni-

triva politicii vietnameza 
președintelui și a intrării pe 
scena electorală a senatoru
lui Kennedy. Adepții acestui 
.punct de vedere consideră 
că Johnson n-a avut inten
ția să-l scoată pe Westmore
land „jap ispășitor* pentru 
eșecul aventurii americane în 
Vietnam. Ar fi făcut-o în fer 
bruarie, în urma înfrângerilor 
fără precedent suferite de 
corpul său expedifionar. Mo
mentul și maniera în care s-a 
operat acum această schimbare 
(generalul vine la Washington 
în fruntea statului major al ar
matei terestre, ceea ce formal

Ministrul afacerilor externa 
al Libanului, Fouad Butros, 
și-a prezentat demisia în urma înfrîngerii în alegerile parlamentara desfășurate săptămîna trecută la Beirut.

Expoziția „ Discul roma
nesc", organizată de întreprinderea pentni comerț exterior din Republica Socialistă România „Cartimex", a fost deschisă luni în sălile de expoziție ale Teatrului muzical din Praga.

ales pentru revizuirea întregii 
politici, în vederea'reglemen
tării negociate a conflictului. 
Oameni politici mai lucizi din' 
Statele Unite au subliniat nu 
o dată .că, așa cum o demon
strează evenimentele, Wa
shingtonul are nevoie nu de 
un mai bun strateg al războiu
lui, ci de a promova strafeqia 
păcii : de a înceta acest răz
boi, lăsînd poporul vietnamez 
să-și hotărască destinul asa 
cum i-o dictează interesele 
sale fundamentale.

Dumitru ȚINU

In cadrul sesiunii științifice 
de la Moscova ,,Gorki și con
temporaneitatea", consacrată centenarului nașterii scriitorului, Tatiana Nicolescu, conferențiar universitar, doctor în filologie, a vorbit la 26 martie despre „Gorki și critica literară românească în secolul XX*.

A 2-a Conferință pentru fi
nanțarea industrializării Afri
cii, organizată de Comisia economică a Națiunilor Unite pentru Africa, și-a început lucrările la Addis Abeba. La conferință participă delegații din 15 state africane, precum și reprezentanți din alte țări ale lumii.
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