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DIRECȚIILE IN CARE TREBUIE
SPORTACȚIONAT PENTRU

CREȘTEREA RENTABILITĂȚII
IN INDUSTRIA MINIERA

din HelsinkiPrimii miniștri ai celor douâ țâri pe aeroportul

bune în

nalele turneului de

JURAMINT
SOLEMN

Costin C. KIRIȚESCU

PE CÎTEVA NATIONALE I

Cu ochiul turistului exigent

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

din partea comandanților. M-am a- 
comodat repede. Mi-am făcut și prie
teni. Pentru jurămînt m-am pregătit, 
între altele, obținînd rezultate foarte 
bune la trageri.

(Continuare în pag. a IlI-a)

doctor în economie

secretar-general 
în Ministerul Minelor
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in sporirea 
muncii, 
produc-

Probota, 
(județul

nu stau bini 
privește rolu 

informational pe care tre
buie să-1 îndeplinească so 
șeaua, strada, poteca în o-

în timpul zborului deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice, președin
tele Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe Maurer, a a- 
dresat de la bordul avionului o te
legramă de salut președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, 
Alexei Kosîghin.

Duel între „uriași' în meciul 
de rugbi Grivița roșie — 

Steaua

lea Prahovei, în unele 
puncte — Cîmpina, Co
marnic, Sinaia — asfaltul 
este deteriorat, viiturile si 
noroiul împiedică circula
ția normală a autovehicu
lelor. N-am întîlnit nici 
măcar urmă de picheri 
sau cantonieri care să lu
creze la curățirea si repa
ratul șoselei. La sfîrși-
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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cazarma am găsit-o aceeași și to
tuși alta. Un aer proaspăt, sărbăto
resc, de o solemnitate degajată m-a 
întîmpinat chiar de la intrare.

In dimineața zilei de ieri, întîlnirila 
cu cei mai tineri ostași, discuțiile cu 
comandanții și educatorii lor, pro
gramul deosebit de bogat al activi
tăților culturale și sportive — toate 
erau străbătute de sensul unui eve
niment major în viața ostășească — 
depunerea jurămîntului militar. Act 
solemn, bogat în semnificații, cu răs- 
frîngeri profunde în viața fiecărui 
ostaș, act prin care tînărul se leagă 
să-și apere glia strămoșească pînă la 
moarte.

Cu o parte din ostași, care ieri au 
depus jurămîntul militar, m-am în
treținut înainte de ceremonie.

— Ar fi multe de spus... — mi-a 
mărturisit soldatul V. Coman. îmi 
place aici. Există multă solicitudine

Ing. Victor GÎRJOABĂ

TENIS Tiriac și 
Năstase în semifi-

spre mănăstirile Putna, Vo- 
ronet. Humor; pînă la 10 
iunie se va da în circula
ție drumul modernizat Su- 
cevita — Vatra Moldovi- 
tei — Sadova — Cîmpu- 
lung Moldovenesc, care 
străbate unul dintre cele 
mai .frumoase trasee turis
tice. Trebuie spus însă că 
multe drumuri, chiar dln-

tul anului trecut trebuia 
terminată asfaltarea dru
mului de la Iugani la 
Mircești, unde se află 
casa memorială „Vasile 
Alecsandri", dar lucră
rile nu s-au terminat nici 
pînă acum. Intr-o stare 
proastă se află și drumu
rile Sibiu — Păltiniș (30 de 
km), cele care duc _spre 
mînăstirile 
și Slatina 
ceava).

Lucrurile 
nici în ce

minuarea volumului lucrărilor de 
pregătire.

La creșterea productivității mun
cii a contribuit în mare măsură și 
aplicarea concluziilor rezultate din 
analizele privind utilizarea timpului 
de lucru și gradul de ocupare a 
muncitorilor. S-a ajuns astfel Ia 
creșterea timpului consumat Ia 
locul de muncă și, implicit, la 
ridicarea ponderii timpului efec
tiv de lucru în totalul timpului 
calendaristic. Deși nu putem afirma 
că în această privință s-a făcut tot 
ce era posibil, în ultimele luni timpul 
efectiv de lucru la fronturile produc
tive a crescut cu 5—10 la sută, ceea 
ce se reflectă direct 
producției și productivității 
în reducerea cheltuielilor de 
ție.

Rezultate din ce In ce mai 
creșterea eficienței economice a pro
ducției s-au obținut în ultima vreme 
și prin valorificarea superioară a 
unor produse, ridicarea nivelului lor 
calitativ și diversificarea sortimente
lor. S-au aplicat sau sînt în curs de 
aplicare o serie de măsuri menite să 
asigure valorificarea superioară a pi
ritelor, a minereului complex de la 
Leșul Ursului, a minereului mărunt 
de fier de la Lueta, a hălzilor de mi
nereu de fier sărac de la Teliuc. 
Cercetările tehnologice efectuata 
pentru îmbunătățirea și diversifica
rea sortimentelor la o serie de sub
stanțe nemetalifere — caolin, talc, 
grafit, betonite, nisip pentru turnă
torii, argile refractare, feldspat etc. 
— sînt, de asemenea, îmbucurătoare. 
S-au preconizat măsuri ca majorita
tea acestor cercetări să-și găsească 
aplicare pe scară industrială înce- 
pînd din acest an.

Conjugată și influențată puternic 
de acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, activitatea 
pentru rentabilizarea întreprinderilor 
și produselor a urmărit diminuarea 
cheltuielilor de producție și pe alte 
căi : reducerea consumului de lemn 
de mină, a consumurilor specifice de 
alte materiale și piese, scăderea chel
tuielilor cu întreținerea și exploata
rea utilajului, a cheltuielilor admi- 
nistrativ-gospodărești și a celor 
neproductive. Măsurile aplicate s-au 
concretizat, anul trecut, într-un spor 
de acumulări peste plan de 190 mi
lioane lei. Au fost rentabilizate 
șapte întreprinderi și mai multe pro
duse — lignitul extras din subteran, 
huila energetică de Anina, plumbul 
în concentrate plumboase, zincul în 
concentrate zincoase, calcarul meta
lurgic, mica ș.a.

Realizări fructuoase au fost obți
nute și în primele două luni ale a- 
nului 1968 de către un șir de unități 
miniere din Valea Jiului, de între
prinderile miniere Oradea, Ploiești, 
Rovinari, Orșova, Combinatul minier 
Baia Mare, salinele Slănic și Ocna 
Mureș etc. Aceasta dovedește că 
soluțiile preconizate în 1967 pen
tru creșterea eficienței economica 
au o puternică bază reală.

Subliniem că cel mai important 
efect al măsurilor stabilite pînă a- 
cum In acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii, de 
creștere a eficientei economice —

Colectivele de muncitori, ingineri 
șl tehnicieni din industria minieră 
vădesc o înțelegere deplină a sensu
lui major al sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și statului în 
domeniul creșterii eficienței activită
ții economice. Aceasta se oglindește 
în inițiativa, spiritul creator și pro- 
funziunea cu care au abordat studiile 
și analizele întreprinse, începînd de 
anul trecut, în ampla acțiune de în
lăturare a pierderilor planificate în 
întreprinderile care lucrau cu dota- 
ție de la buget, de sporire a benefi
ciilor în întreprinderile rentabile.

Căile principale de acțiune pentru 
creșterea eficienței economice în ra
mura noastră și ordinea de impor
tanță a acestora izvorăsc din înseși 
condițiile specifice ale producției mi
niere. Un prim aspect asupra 
căruia și-au îndreptat atenția 
colectivele din întreprinderi a 
fost acela al măririi gradului 
de utilizare a capacităților de pro- 

'tie? din exploatările miniere și in- 
« le de pireparare. Studiile ela- 
' . ii privind organizarea locurilor

-ancă și a proceselor auxiliare și 
șurile aplicate pînă acum au făcut 

isibilă o folosire mai intensivă a li- 
dei fronturilor de lucru și a capaci

tății instalațiilor de transport și de 
preparare, ceea ce a permis să se ob
țină importante sporuri de produc
ție peste prevederile de plan în a- 
proape toate unitățile industriei mi
niere.

Intrucît ponderea cea mai impor- Campionii naționali 
pe 1968

ATLETISM Surpriză 
în crosul „L’Huma- 
nite“ (corespon
dență specială din 
Paris)

tantă — circa 50 la sută — în chel
tuielile de producție ale întreprinde
rilor noastre o are manopera, ca
drele tehnice și economice din 
unități, cu sprijinul specialiștilor 
din minister, au cercetat cu a- 
tențle resursele de creștere a 
productivității muncii, de stabilire 
a unui raport mai favorabil între 
numărul muncitorilor direct produc
tivi și auxiliari. S-a pus accentul 
îndeosebi pe sporirea gradului de 
concentrare a producției pe guri de 
mine și pe un număr mai redus de 
orizonturi și locuri de muncă, cît și 
pe mărirea dimensiunilor unor pa
nouri și fronturi de lucru. Efectele 
economice ale măsurilor luate în a- 
cest domeniu se reflectă în creșterea 
randamentului pe post și reducerea 
unor cheltuieli materiale. Astfel, 
micșorarea dispersării activității din 
subteran a determinat reducerea 
efectivelor de muncitori din proce
sele auxiliare de producție — trans
port, întreținere, evacuarea apelor, 
iluminat etc — iar mărirea dimen
siunilor unor panouri și fronturi de 
lucru, pe lîngă efectul de concen
trare a producției, a contribuit la di-

FOTBAL Etapa a 
XVII-a,

Veikko Makela, ambasadorul Fin
landei la București.

Erau, de asemenea, prezențl nu
meroși ziariști finlandezi și cores
pondenți ai presei străine.

O companie de elită a forțelor 
armate finlandeze a prezentat o- 
norul. După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, premierii 
României și Finlandei au trecut în 
revistă garda de onoare.

Primii miniștri ai celor două sta
te, precum și celelalte personali
tăți au luat apoi loc în mașinile 
oficiale, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată oaspeților români, 
în marele Hotel Marski.

La reședință, premierul Mauno 
Koivisto și ministrul afacerilor ex
terne, Ahti Karjalainen, s-au între
ținut cordial, la o cupă de șam
panie, cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și ministrul afacerilor externe, Cor* 
neliu Mănescu.

TIMIȘOARA (coresponden
tul „Scînteii"). — Recent la co
operativa agricolă de produc
ție „30 Decembrie“-Tomnatic 
a avut loc festivitatea lumină
rii drapelului și diplomei pen
tru locul I pe țară la concursul 
legumicultorilor. Anul trecut, 
cooperatorii din Tomnatic au 
obținut pe o suprafață de 73 
ha, în medie, 46 321 kg legu
me la hectar. Valoarea acestor 
produse s-a ridicat la 6 321 500 
lei, față de numai 4 854 500 lei, 
cît era prevăzut în plan. Pen
tru acest an, cooperatorii din 
Tomnatic sînt hotărîți să dez
volte realizările obținute. Ei 
au prevăzut mărirea suprafe
țelor afectate culturii legu
melor la 84,42 ha. In curînd, 
de pe cele 2 ha de seră va în
cepe culesul primelor cantități 
de roșii.

Seutula. Dominat de maiestuoasa 
păduri prin care și-a răsfirat piste
le, aeroportul capitalei finlandeze 
și-a primit oaspeții într-o atmosfe
ră sărbătorească — expresie a re
lațiilor de stimă și prietenie ce 
s-au dezvoltat în zilele noastre 
între România și Finlanda. Arbo
rate pe frontispiciul aerogării, se 
profilau pe fundalul cerului nordic 
drapelele de stat ale României șl 
Finlandei.

La coborîrea din avion, oaspeții 
români au fost salutați cu căldură 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Mauno Koivisto, 
și de ministrul afacerilor externe, 
Ahti Karjalainen. Premierul finlan
dez a prezentat apoi oaspeților 
celelalte persoane oficiale venite în 
întîmpinare : Aarre Simonen, mi
nistrul justiției, Vaino Leskinen, 
ministrul comerțului și industriei, 
Arjeo Keinonen, comandantul șef al 
armatei, Teuvo Aura, președintele 
Consiliului municipal al orașului 
Helsinki, Lauri Aho, primarul ora
șului Helsinki, precum și alte per
sonalități ale vieții politice finlan
deze.

Au fost de față Niculal loan 
Vancea, ambasadorul României la 
Helsinki, membri ai ambasadei șl ai 
agenției economice a țării noastre 
în Finlanda, precum și Kaarlo

De oriunde pătrunzi spre a- 
ceste dealuri cu nume de le
gendă prin cele patru porii - 
Prislop, Dealul Stefăniței, Gu- 
tîi, Huța, tăiate oblic de vreme 
prin piatra munților, Maramu
reșul se dezvăluie printr-o lume 
de cîntece incizate în lemn și 
culori, care individualizează 
conturul unui cerc turtit — 
Tara Marmației; spațiu ondu
lat, doinit de dealuri geometri
ce în ceața cărora distingi ce
tăți și chipuri de voievozi: 
Gelu, Bogdan Vodă, Ștefan de 
Săliște. Alături, înțelegi pre
zența meșterilor anonimi: țe
sători si iconari smulgînd nuan
țe și zmalțuri din ierburi și 
rădăcini, fierbîndu-le într-o al
chimie unică, moștenită de la o 
generație la alta; cioplitori 
de porți și biserici cu turnuri 
ascuțite.

Cel mai frecvent arta ciopli
tului se concretizează în porți: 
poarta fiind cartea de vizită a 
omului de pe aceste meleaguri, 
capabilă prin simbolurile înscri
se pe stîlpi să vorbească despre 
caracterul oamenilor, sincer, 
deschis si ospitalier, ori aprins 
și aspru ca tăișul securii. Stîlpii 
porții, în majoritatea cazurilor 
trei — blazonul unei familii de 
tineri căsătoriți — alteori șase, 
prin desenele lor devin cronici 
ale unei existențe.

In fiecare stîlp meșterul na
rează datini, simboluri devenite 
mit, într-un ritm de linii, un
ghiuri și cercuri în consens cu 
plasticitatea naturală a stejaru
lui. Cercul-soare, aspirație spre 
lumină si fecunditate... De la 
bază, pe fața stilpului urcă din- 
tr-un cerc simplu, primară în
țelegere a facerii, ori dintr-un 
șarpe împodobit cu frunze, bi
blicul pom al vieții, mai precis 
țîșnește cu zvîrcoliri printre 
cele două șiruri de motive geo
metrice ori florale incizate pe 
muchiile stilpului pînă ajunge 
în echilibrul luminii. Acoperișul 
din șindrilă în formă de aripă 
desăvîrșește această arhitectură 
în care asculți o muzică încre
menită de veacuri în lemn ori 
intuiești esențe brăncușiene ple- 
dînd întru măreție si demnitate.

Adesea însă poarta constituie 
forma miniaturală a pridvoru
lui, de aceea motivele se reiau, 
se amplifică în întreaga arhi
tectură a gospodăriilor moroșe- 
nilor cum de altfel se intîmplă 
și în Oltenia si în Moldova.

Dar în toate simbolurile omul 
este o prezență tonică, vie, ÎS» 
imprimă aspirațiile. Borodi din 
Vad sau Vlad din Sălist.e. Onris 
sau Stan Pătraș din Săpînta se 
refugiază cu discreție după fie
care cîntec caligrafiat în lemn, 
lăsîndu-l să se rostească ase
meni stihurilor mioritice drept 
creația tuturora...

Ion IUGA

tre cele de pe trasee tu
ristice binecunoscute, au 
suferit în timpul iernii de
teriorări, iar reparatul lor 
întîrzie ; alte drumuri ur
mau să fie modernizate, 
dar executarea lucrărilor e 
tărăgănată. Să luăm. de 
pildă, drumul național de 
pe Valea Teleajenului, care 
străbate locuri de o rară 
frumusețe. De la Vălenii 
de Munte în sus, drumul 
se află într-o stare de com
pletă deteriorare, este plin 
de denivelări, lipsit de In
dicatoare si 
rientare. Pe 
tională cars

Ârta 
porților 
maroniu-

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Helsinki, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, va face o vizită o- 
ficială în Finlanda, la invitația gu
vernului finlandez.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandru Dră- 
ghici, Janos Fazekas, Gheorghe Ră- 
dulescu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Mihai Gere, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, 
membri ai guvernului și alte per
soane oficiale.

A fost de față Seppo Olavi Al- 
namo, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Finlandei la București.

(Agerpres)

eșene

HELSINKI 31.— Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Mircea 
S. Ionescu, transmit: După un zbor 
de aproximativ patru ore, avionul 
special, la bordul căruia se aflau 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, a aterizat pe aeroportul

Niciodată, ca În această solemni 
zi, dialogul soldatului Coman cu pa
tria, ca și al celorlalți, n-a fost mai 
direct și mai deschis. „Eu, cetățean 
al Republicii Socialiste România, in- 
trînd în rîndurile forțelor armate, 
jur să fiu devotat poporului munci
tor, patriei mele și conducerii de stat 
a Republicii Socialiste România".

Cu alți tineri ostași, printre care 
S. Enache, I. Lăbunț, D. Badea, C. 
Guiu am schimbat cîteva păreri 
după ce au depus jurămîntul. Ei 
știu că li se poate încredința orice 
misiune, că sînt ostași adevărați, 
că nu vor mai fi priviți ca niște 
„boboci" neinițiați în ale milită- 
riei, deși fiecare își dă seama că 
greul abia începe. însușirea meseriei 
armelor nu-i o treabă simplă și u- 
șoară. Ea cere dăruire, eforturi, stă- 
pînire de sine, spirit de sacrificiu. 
Iar fiecare este convins că prin 
muncă va izbuti să se formeze ca 
luptător adevărat.

Stau mărturie rezultatele de pînă 
acum.

— La tragerile de inițiere cu auto
matul — ne spune căpitanul V. Man- 
do — toți militarii din subunitate au 
tras foarte bine. Am încredere în ei. 
Sînt sigur că și la celelalte categorii 
de pregătire vor obține performanțe 
ridicate.

Cînd m-am despărțit de tinerii 
ostași, peste cazarmă și depărtări 
parcă mai răsuna încă ecoul jură
mîntului și al „Trei culorilor". Ni
meni dintre ei nu va uita această zi. 
Pe cîmpurile de instrucție, la aplica
țiile tactice, în sălile de specialitate, 
jurămîntul cțepus ieri va fi continuu 
întărit prin fapte demne ale celor 
cărora li s-a încredințat înalta mi
siune de apărare a patriei socialiste.

Locotenent-colonel L STRUJAN

A venit primăvara ! O 
dată cu ea sporește dorul 
de drumeție. Și pentru că 
valul turiștilor începe să 
se urnească din loc și se 
va îngroșa continuu în lu
nile următoare, se pune 
în mod firesc întrebarea : 
ce pregătiri se fac pentru 
ca turiștii să fie întimpi- 
nati cum se cuvine 7 Am 
căutat răspuns la aceas
tă întrebare în raidul-an- 
chetă întreprins de cores
pondenții ziarului în jude
țele Suceava, Iași, Alba, 
Prahova și Sibiu.

semne de o- 
șoseaua na- 
străbate Va-

Menționăm, de la în
ceput, că toate aceste ju
dețe sînt bogate în obiec
tive turistice, care suscită 
interesul iubitorilor de 
drumeție din tară și de 
peste hotare.

In cadrul pregătirilor, un 
loc important îl ocupă a- 
menajarea și marcarea 
drumurilor și potecilor, în 
vederea înlesnirii accesu
lui și orientării turiștilor. 
Anul acesta, turiștii vor 
găsi noi drumuri asfaltate, 
căi de acces mai bune spre 
diferite obiective. Amin
tim, între altele, că au fost 
asfaltate șoselele Tîrgu 
Frumos — Hîrlău — Boto
șani, Tîrgu Frumos — Paș
cani — Motca, drumurile

La începutul lunii aprilie, Confe
rința miniștrilor de externe ai ță
rilor din Piața comună va relua la 
Luxemburg discuțiile privind ade
rarea Angliei la acest organism in
ternațional. Ar fi greu de socotit 
de cite ori a fost pusă pînă acum 
această problemă pe ordinea de zi 
a forurilor conducătoare ale Pieței 
comune.

Ce motive îndeamnă Anglia, cu 
toate nenumăratele eșecuri suferite 
pînă acum, să persevereze în dorin
ța de a pătrunde în Piața comună 7

Răspunsul Ia această întrebare îl 
dă istoria Angliei, care fără îndoială 
reprezintă una din paginile cele mai 
pasionante ale istoriei omenirii. Dacă 
n-ar fi de luat în considerare decît 
epoca modernă : o tară insulară care 
devine inima celui mai mare 
imperiu colonial, stăpînă a o- 
ceanelor și implicit a comerțului 
mondial; ' un pămînt bucolic care 
se transformă pe rînd în atelierul 
manufacturier al lumii, apoi în țara 
de baștină a marii industrii mecani
zate, leagăn al modului de producție 
capitalist. Anglia este prima țară 
mare de pe glob care și-a îngrămădit 
încă de la mijlocul secolului trecut 
peste 50 la sută din populație în orașe 
(în prezent: 80 la sută, restul de 20 
la sută fiind constituit în mare parte 
din orășeni care preferă să locuiască 
la țară). Agricultura a devenit între 
timp o povară pentru economie, ea 
depinzînd de subvențiile statului în
tr-un asemenea grad, încît s-a ajuns 
de curînd, pentru motivul realiză
rii de economii bugetare, să se facă 
propunerea insolită de a se contopi 
ministerul agriculturii cu acela al... 
pensiilor. Este limpede că o ase
menea orientare a economiei insulare 
britanice nu putea fi decît • rodul 
sui-generis al imperiului, al miilor 
de fire care, peste întinsul apelor, 
legau metropola de posesiunile el 
coloniale, iar mai tîrziu de țările 
Commonwealth-ului.

Astăzi însă, potrivit legilor impla
cabile ale dezvoltării istorice, impe
riul s-a prăbușit, Commonwealth-ul 
— care n-a putut niciodată constitui 
un bun înlocuitor al imperiului co
lonial — se pulverizează, miile de 
fire s-au rupt sau se rup unul după 
altul. Rezultatul acestei involuții este 
semnificativ. Balanța de plăti externe 
a Angliei se soldează mereu cu defi
cite. In 1967, de exemplu, deficitul 
s-a cifrat la 550 milioane lire ster
line, față de 133 milioane în 1966. 
Principala cauză a deficitului este

rientarea turistului. Vechi
le indicatoare, marcaje și 
placarde turistice, dacă nu 
au dispărut, sînt degrada
te, iar altele noi n-au fost 
pregătite. De altfel, pentru 
că sîntem la capitolul in
formării turistice, se poate 
spune că se vor repeta, 
dacă nu se vor lua măsuri, 
situațiile din anii trecuți, 
cînd tipăriturile, hărțile și 
alte materiale de informa
re turistică au apărut tîr
ziu sau după trecerea se-, 
zonului. La O.N.T. Alba am 
aflat că se lucrează la hărți 
turistice ale județului. Vor 
folosi ele turiștilor 7 l-am 
întrebat pe tov. Ion Rada, 
directorul agenției județe
ne O.N.T. „Vor fi cîteva 
hărți de uz intern, pentru 
informarea noastră", ni s-a 
răspuns. Exact ceea ce tre
buia demonstrat. Turistul 
va fi nevoit să facă inves
tigații pe cont propriu.

Pornind la drum, turis
tul este interesat să știe 
dacă va găsi sau nu pe tra
seul ales posibilități de ca
zare și masă, unități de de
servire.

în urma constatărilor fă
cute și a discuțiilor purtate 
cu prilejul raidului, sîntem 
In măsură să anunțăm că, 
față de anul trecut, locurile

de popas s-au înmulțit și, 
în plus, au apărut sau vor 
apărea noutăți care oferă 
surprize plăcute turiștilor. 
Iată cîteva. Pe Valea Pra
hovei, la intrarea în Sinaia 
(punctul Pîrîul Rece), s-au 
montat căsuțe turistice cu 
60 de camere de cîte 2—3—4 
locuri ; la complexul Ca- 
raiman din Bușteni s-a dat 
în folosință un hotel cu 60 
de locuri; la ieșirea din Si
naia (spre Brașov) se va 
deschide restaurantul „La 
calul bălan", cu mobilier 
rustic, unde se vor servi 
mîncăruri preparate după 
rețete proprii. La Alba 
Iuiia, unde anul tre
cut au poposit 120 000 de 
turiști din țară și de peste 
hotare, se construiește un 
camping cu o terasă-restau- 
rant pe malul Mureșului, 
în apropiere de comuna 
Oarda (în triunghiul format 
de șoseaua E 15 A, Mureș 
și Sebeș). La motelul Bu
cium (Iași) s-a dat în folo
sință un camping cu 100 de

N. BRUJAN, C. CĂ
PRARII, M. CORCACI, 
Șt. D1N1CĂ, N. ȚUICU 
corespondenții „Scînteii'

Marocului" (Moi- 
ceanu pe locul 6)
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PREMIERE PREMIERE TEATRALE

ISTORIA ROMANȚATĂ
A ZILEI DE 1 APRILIE

CINEMATOGRAFICE
Cel® trei nopți ale unei Iubiri, producție a studiourilor din R.P. 

Ungarâ, In memoria poetului Miklăs Radnoti, ucis într-un lagăr 
fascist. Regia Rdvdsz Gydrgy. Cu Darvas Istvăn.

Eddie Chapman — agent secret, film englez de spionaj, a cărui 
acțiune se petrece in timpul ultimului război mondial. Regia : Terence 
Young. In distribuție : Christopher Plummer, Yuli Brynner, Rommy 
Schneider.

Topkapl — film american de aventuri, cu Melina Mercouri, Peter 
Ustinov, Maximilian Schell. Regia : Jules Dassin.

Pe lîngâ aceste premiere, în repertoriul lunii aprilie mai sînt cuprinse 
filmele : „ Fragil sălbatici* (de Ingmar Bergman), „Trei grăsuni* (film 
sovietic în care Alexei Batalov apare ca scenarist, regizor ți interpret), 
„Eldorado* (cu John Waine), „Praștia de aur* (parodie de „western’ 
realizată de studioul „Bosna-film"). Premiera românească a lunii: 
Răzbunarea haiducilor, film realizat de regizorul Dinu Cocea, coautor și 
al scenariului împreună cu Eugen Barbu și Mihai Opriș.

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDKA* prezintă, vineri, pre
miera tragediei „Macbeth" de Sha
kespeare (în traducerea lui Ion Vines, 
revăzută pentru scenă de Liviu Ciu
lei). în distribuție : Octavian Cotes- 
cu (Macbeth), Clody Bertoia (Lady 
Macbeth), Ștefan Ciobotărașu, Nico
lae Secăreanu, Toma Caraglu, Petre 
Gheorghiu, Emmerich Schăffer, Geor
ge Oancea, Gina Patrichi, Lucia 
Mara, Mariella Petrescu, Vally Voi- 
culescu-Pepino, Ion Caramltru, Puiu 
Hulubei și alții. Regia și decorurile : 
Liviu Ciulei (costumele — Ioana Găr- 
descu, scenotehnica — ing. D. Mano- 
lescu).

TEATRUL EVREESC DE STAT a- 
nunță pentru sîmbătă 8 aprilie pre
miera spectacolului dramatic-muzical 
„Mangheriada", consacrat creației lui 
I. Mangher, cunoscut poet contempo
ran în limba idiș. Realizat în regia 
lui I. Bercovlci și pe muzică de H. 
Schwartzman, H. Cohn, D. Zeltzer, 
Eugen Koffler, S. Schwartz, spectaco

lul este interpretat de Sedy Ghicii. 
Ruchele HeMer-Schapira, Nușa 
Grupp, Sonia Gunman, Ruth Schne- 
ker, Beatrice Simovici, Samuel 
Fischler, Mano Rieppel, Beno Popli- 
ker, Abram Naimark, Ozy Segally, 
Tobias Bălan. Conducerea muzicală : 
H. Schwarteman și Eugen Koffler. 
Coregrafia : Alice Botez.

Corespondențe sosite din țară 
ne informează că :

TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
va prezenta, sîmbătă 6 aprilie, în 
premieră, piesa „Comedie pe întu
neric", de Peter Shaffer. Regia : Dan 
Alecsandrescu. Scenografia — Fran- 
cisc Toth și Eva Gyorffy. Din dis
tribuție fac parte : Dan Ivânescu, 
Cristina Statuate, Victor Ionescu, 
Lucia Georgian, Ion Negoescu Man- 
diuc, Cati Staicu, Ovidlu Grlgorescu, 
Ștefan Neagrău.

Duminică 7 aprilie, TEATRUL DE 
STAT DIN SIBIU prezintă în pre-

în această săptămînă concertează: 
Nikita Magalofî „Zile de martie"

. „Odată cu Nikita Magaloff — spu
nea Maurice Ravel — s-a născut un 
mare, cu adevărat extraordinar mu
zician..." Compozitorul francez apre
cia astfel valoarea tînărului pianist, 
cînd acesta, la 17 ani, absolvea cu 
Premiul I Conservatorul din Paris. 
De peste trei decenii, Nikita Ma
galoff concertează în întreaga 
lume, în compania celor mai renu
mite orchestre simfonice, sub bagheta 
marilor dirijori ai vremii. Face parte 
dintre acei pianiști care recreează în 
cel mai înalt sens al cuvîntului lite
ratura muzicală, în special literatura 
romantică. Nu o dată recitalurile sale 
au cuprins în întregime cicluri 
,,Chopin", numărîndu-se printre pu
ținii interpreți care cunosc integral 
lucrările compozitorului polonez.

Cronicile muzicale, după concertele 
lui Magaloff, aduc elogii artei aces

tui mare artist. Este comparat cu 
Rubinstein, cu Horovitz. Magaloff ui
mește atunci cînd oferă audiția celor 
51 de mazurci de Chopin ; descoperi 
că virtuozitatea sa este innobilatii 
de eleganță și nu poți să nu remarci 
marea delicatețe în Mozart, fantezia 
și puterea de transmitere în Schu
mann, liniștea, calmul în Schubert... 
Siguranță, strălucire — calitățile de 
mare virtuos sînt susținute de inte
ligența cu care sînt pătrunse parti
turile.

în această săptămînă, un recital 
Nikita Magaloff (miercuri 3, ora 
20, la Ateneu), un concert cu 
Nikita Magaloff (vineri 5, sîmbătă 5, 
ora 20, la Ateneu) subliniază pe de
plin un adevărat eveniment muzical.

Smaranda OȚEANU

Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii, sub 
conducerea dirijorilor 
Iosif Conta și Emanoil 
Elenescu, susține dumi
nică 31 martie și luni 
1 aprilie două concer
te la Ruse, în cadrul 
festivalului anual de

primăvară „Zile de 
martie", care se desfă
șoară în acest oraș. 
Programul prezentat 
cuprinde : „Rapsodia a 
II-a" de George Enes- 
cu, „Concertul pentru 
vioară și orchestră" de 
Liubomir Pipkov, so
list Boian Litcev, „Săr

bătoarea primăverii* 
de Stravinski (în pri
ma zi), fragmente din 
suita de balet „Nunta 
în Carpați" de Paul 
Constantinescu, „Sim
fonia spaniolă" de Laid, 
solist Ștefan Ruha și 
„Simfonia a IV-a“ de 
Brahms (ziua a doua).

RECITAL EMILIA PETRESCU
Astă-seară recomandăm melomanilor recitalul Emiliei Petrescu (ora 

20, Sala mică a Palatului). în compania pianistului Al. Șumski, apreciata 
soprană va interpreta piese din literatura modernă pentru voce și pian : 
Debussy, Wolf, Britten...

CALEIDOSCOP
Prolog la Casa memorială 

Ion Țuculescu
,VET O“

Apocalips, Circuit, 
Troițe, A fost odată, 
Mască africană — pic
turi de Ion Țuculescu 
— se numără printre 
proaspetele achiziții ale 
Muzeului de artă din 
Craiova, localitate unde 
t-a născut artistul. Exis
tă acum în cadrul mu
zeului craiovean o sală 
destinată lui Ion Țucu
lescu, Soția artistului, 
dr. Maria Țuculescu, a 
donat Muzeului de artă 
din Craiova pictura 
Autoportret cu frunză

și o serie de schițe în de un meșter popular 
oltean, culorile, șevale- 

a lăsat tul, microscopul, manu- 
tn custodia muzeului scrise și altele.
16 lucrări importante 
dintre care amintim: 
Taina păunilor, Frunze 
de zăpadă, Trăsura 
neagră, Peisaj din insu
la Paros, Accente negre 
etc. Lucrările de plas
tică achiziționate, do
nate sau aflate în cus
todie sînt întregite prin 
donarea atelierului pic
torului, care cuprinde 
piese de mobilă din 
lemn de nuc sculptat

creion și în cerneală.
De asemenea,

E un prolog la des
chiderea unei Case me
moriale Ion Țuculescu 
la Craiova, pentru care 
se fac pregătiri. In ceea 
ce privește edificiul 
destinat viitoarei Case 
memoriale, propunerile 
s-au oprit pînă acrim a- 
supra unei clădiri aflate 
în apropierea parcului 
Bibescu.

Th. A.

în sa- 
Vran-

__  ____ ... regu
laritate un orășean, de 
acum cunoscut și sti
mat de localnici. Pasio
nat cercetător al folclo
rului coregrafic, Gri- 
gore Băcanu, metodist 
la casa creației popu
lare a fostei regiuni 
Galați, sta de vorbă 
cu bătrini, asista la 
toate sărbătorile tra
diționale. îndruma e- 
chipele de dansuri ale 
artiștilor amatori. Ro
dul acestei activități 
l-au constituit frumoa
sele aprecieri primite 
la concursurile artisti
ce de formațiile pre
gătite de el, precum și 
o interesantă culegere 
de dansuri vrîncene.

în ultimii ani, 
tele din munții 
cei poposea cu

care va ieși în curînd 
de sub tipar. De cîtăva 
vreme însă, deoarece 
zona amintită a intrat 
în noul județ Vrancea, 
vizitele s-au întrerupt. 
Pentru a nu se depăr
ta da obiectul preocu
părilor sale, Grigore 
Băcanu a solicitat să 
fie transferat la nou 
înființata casă jude
țeană a creației din 
Focșani. Forurile lo
cale au fost de acord, 
postul liber își aștepta 
ocupantul, dar proiec
tul nu s-a putut rea
liza deoarece Comite
tul județean 
tură si artă 
formulat un 
„veto". Deși 
există cîteva

de cul- 
Galați a 

răspicat 
în oraș 
instituții

profesioniste de artă, 
unde lucrează mai 
multi specialiști în co
regrafie, care ar putea 
prelua în mod compe
tent acest sector de 
activitate al casei ju
dețene a creației popu
lare, inimosul cunos
cător al dansurilor 
vrîncenești a fost so
mat să nu părăsească 
Galațiul. Este oare 
mai multă nevoie do 
el aici, decît în zona 
pe care o cunoaște atît 
de bine și care a con
stituit ani în șir obiec
tul cercetărilor sale 
folclorice ? Așteptăm 
un răspuns deschis din 
partea intransigentelor 
organe culturale gă- 
lătene.

mieră piesa lui Henrik Ibsen, „Ros- 
mersholm". Regia artistică aparține 
tînărului Aiurel Manea, proaspăt ab
solvent al Institutului de artă tea
trală și cinematografică din Bucu
rești. Din distribuție fac parte acto
rii : Adina Rațiu, Marius Niță, Con
stantin Stavril, Nicolae Niculescu, 
Constantin Stănescu, Livia Baba. Sce
nografia : Maria Bodor.

în turneu, TEATRUL „A. DAVI
LA" DIN PITEȘTI prezintă In Capi
tală un ciclu de spectacole cu trei 
piese din dramaturgia națională, rea
lizate în actuala stagiune. Spectaco
lele sînt programate după cum ur
mează : Luni 1 aprilie, ora 20 — sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" : Micul infern de Mircea 
Ștefănescu ; Marți 2 aprilie, ora 
20 — sala Teatrului Mic : Goana după 
fluturi de Bogdan Amaru ; Miercuri
3 aprilie, ora 20 — sala Teatrului 
Mic : Arborele genealogio de Lucia 
Demetrius.

Schimb 
de spectacole 
între Craiova 
și Novi Sad

In cadrul programului de cola
borare culturală româno-iugoslavă, 
va avea loc și un schimb de spec
tacole între Teatrul Național din 
Craiova și Teatrul Național sîrb 
din Novi Sad. Colectivul artistic 
iugoslav — care urmează să soseas
că astă-seară la Craiova — va pre
zenta, în localitate, trei spectacole 
din repertoriul său, și anume: 
„Victoria", dramă de George Le- 
bovici (2 aprilie), „Tratat pentru 
cameriste", dramatizare de Bora 
Hanausca (3 aprilie) și „Luna dez
moșteniților" de Eugene O'Neill (la
4 aprilie); spectacolul cu piesa 
„Victoria" va fi dat și în Capitală 
— la 5 aprilie, pe scena Teatrului 
Mic.

La rîndul său, Naționalul craio- 
vean va da următoarele spectacole 
la Novi Sad : „Othello", de W. Sha
kespeare (la 24 aprilie), „Procesul 
Horia", de Al. Voitin (25 aprilie), 
„Tartuffe" de Moliăre (26 aprilie), 
precum și un al doilea spectacol cu 
„Othello" (27 aprilie)" la Belgrad.

cinema

de Nicuță TĂNASE

GHIDAJUL LA MUZEUL UN CLUB CONSECVENȚA
DIN PIATRA NEAMȚ AL

Faima muzeului din Piatra Neamț 
începe să se răspîndească din ce în 
ce mai mult. Se vorbește cu un in
teres crescînd despre ceramica de 
la Frumușica și Izvoare, din renu
mita cultură Cucutenl, cu o vechi
me de peste 4 500 de ani. Cercetă
tori sau simpli vizitatori urmăresc 
atent gingășia vaselor de lut. împle
tirea armonioasă a desenelor și cu
lorilor.

Printre numeroșii vizitatori ce-și 
înscriu cuvinte de adîncă prețuire 
în cartea de onoare se numără 
multi, foarte multi străini, atrași de 
frumusețea locurilor de la poalele 
Ceahlăului, unde elementele civiliza
ției trecutului și ale prezentului ro
mânesc se îmbină atît de armonios. 
Numai pentru lunile mai-iunie, 
O.N.T.-ul a anunțat prezenta a pes
te 6 000 de turiști străini. De aceea 
aș dori să adresez forurilor cultu
rale locale sugestia de a asigura în 
sălile muzeului un ghidaj corespun
zător în cîteva limbi de circulație

lipsit pînfi

interes ca 
numai în

internațională, lucru ce a 
acum.

Astfel, n-ar fi lipsit de 
fiecărui obiect prezentat
limba română să i se adauge, pe a- 
ceeași fișe, și traducerea în limbi 
străine, filndu-i astfel atestată pe de
plin valoarea în ochii vizitatorilor. 
Cu mijloace simple s-ar putea pre
găti în fiecare sală de muzeu clteva 
benzi de magnetofon cu ghidaj în 
cîteva limbi de circulație interna
țională. Nu ar trebui să lipsească la 
intrare cît mai multe pliante și în 
limbi străine, alături de ilustrate, 
care să constituie o prețioasă amin
tire pentru cei ce au trecut pragul 
acestui valoros muzeu. Panouri, a- 
fișe și alte mijloace ingenioase si 
moderne de publicitate, situate în 
locurile cele mai vizibile, ar trebui 
să atragă atenția vizitatorilor asu
pra Muzeului arheologic din Piatra 
Neamț, care, incontestabil, merită 
atenție.

Șerban RADULESCU

ARTELOR
LA IAȘI

La Casa tineretului și stu
denților din Iași a fost inau
gurat un club al artelor. Cu 
prilejul festivității de deschi
dere, poetul George Lesnea a 
evocat tradițiile culturale ale 
lașului, iar poeții Horia Zilie- 
ru, Cornellu Sturzu, Florin 
Mihai Petrescu și alții au re
citat din versurile lor. A ur
mat un interesant schimb de 
păreri despre poezie și muzică, 
precum și în legătură cu acti
vitatea viitoare a clubului, 
care va fi deschis în fiecare 
zi și. va aduna sub egida sa li
terati, artiști plastici, muzi
cieni, actori și alți creatori. 
Prin manifestările preconizate 
se urmărește stimularea inte
resului tineretului îndeosebi 
pentru creația artistică.

Monola CORCACI 
coreipondontul „Scînteii*

Comemorarea

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO, du
minică dimineața Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea Scrii
torilor și Comisia Națională a Republi
cii Socialiste România pentru 
UNESCO au organizat o festivitate în
chinată comemorării a 50 de ani de 
la moartea lui Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea, în sala teatrului ce poartă 
numele scriitorului. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de prof. Al. Bă
lăci, vicepreședinte al C.S.C.A., după 
care criticul literar Al. Săndulescu a 
vorbit despre viafa și opera prozato
rului și dramaturgului român. în înche
iere, colectivul teatrului a prezentat 
un spectacol cu piesa „Viforul".

(Agerpres)

TÎRÎȘ-GRĂPIȘ
în stațiunea balneară Sîngeorz- 

Băi se află în permanență la tra
tament 500—600 oameni ai muncii. 
Din relatările celor pe care i-am 
întîlnit rezultă că timpul trece 
greu, împărțit doar între tratamen
te și masă. Activitatea culturală, 
deși oamenii de aici se străduiesc, 
nu se ridică la nivelul exigentelor. 
Vizitatorii ar dori să vadă, din 
cînd în cînd. turnee ale unor tea
tre, filarmonici etc. Multi ar vrea 
să citească o carte bună, dar fon
dul bibliotecii este deficitar : două 
treimi din cărți sînt învechite, ne
corespunzătoare. multe fiind în 
limbi străine greu accesibile citi-

ani. 
de pildă, fondul de 
înnoit nici măcar cu 
Stația de radioflcare 
Si sala de club este 
din punct de vedere

terilor. Lipsesc, mai ales, cărți șl 
publicații apărute In ultimii 
în acest an. 
cărți nu s-a 
un volum, 
este defectă, 
în suferință,
al dotărilor. Ar fi necesar ca acti
vitatea culturală din această sta
țiune să stea mai mult în atenția 
consiliului popular orășenesc din 
localitate șl a comitetului județean 
de cultură si artă.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii

Din inițiativa Comitetului Județean Arad pentru cultură șl artă, 
în luna aprilie se va desfășura pe raza întregului județ Festivalul 
clnteculul, Jocului șl portului popular din vatra folclorică a Aradu
lui.

în presă s-a semnalat, de mai 
mulfe ori, regimul ingrat do pro
gramare și popularizare a filme
lor de scurt-metraj, documentare 
și de animație. Dar, degaaba 1 
Producțiile studiourilor „Alexandru 
Sahia" și „Animafilm" continuă să 
fie învăluite în cel mai strict ano
nimat. Desigur că forurile care se 
ocupă de difuzarea filmelor sînt 
vizat® în primul rînd, dar și stu
diourile respective, care se dezin
teresează, după cum se pare, de 
„drumul în viață" al progeniturilor 
lor. Cu o consecvență care te poa
te face să crezi că — sub rapor
tul calității acestor filme — ar fi 
ceva de ascuns...

Prost
gust
CU 
reclamă!

într-o anchetă publicată 
mai de mult în ziarul nostru, 
semnalam — ca o sechelă a 
prostului gust în ambianța 
modernă a Capitalei — ghere
ta de „tragere la țintă" îm- 
plîntată strident și contrastant 
în mijlocul frumosului cartier 
de blocuri noi din Calea 
Griviței. Ce măsuri au fost 
luate de gospodarii orașului ? 
N-o să credeți: baraca cu pri
cina nu numai că nu a fost 
desființată, ci, dimpotrivă, a 
fost mutată mai „spre centru" 
și — cu seîndurile proaspăt 
vopsite, trecută printre „locu
rile de distracție" recomanda
te bucureștenilor pe afișul 
„întreprinderii de agrement". 
Tocmai peste drum de elegan
tul Hotel Nord I Dacă este 
vorba de tir, n-ar fi normal 
ea ținta s-o reprezinte această 
concesie făcută prostului 
gust ?

® Bela (film pentru ecran panoramic) : 
PATRIA — 12,30 ; 1G.15 ; 18,45 ; 21,15. 
® Eu, eu, eu... șl ceilalți : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2314 — ora
17.30 și seria 2315 — ora 20,30), RE
PUBLICA — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
31,15.
o Pentru cîțlva dolari In plus : LU
CEAFĂRUL — 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45,
FESTIVAL — 12 ; 15 ; 18 ; 21, MO
DERN — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Răpirea fecioarelor : BUCUREȘTI
— 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FE
ROVIAR — 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, 
EXCELSIOR — 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
31 (la ambele completarea Mitică și 
formula lui de viață), GLORIA (com
pletare Dacă aș fi știut) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,16 ; 20,30, MELODIA (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Noaptea nunții In ploaie : CAPITOL 
(completare Cîntece In lemn) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 
8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
A Doctorul Aumădoare : CENTRAL —
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
A Lumea comică a Iui Harold Lloyd : 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
A Hocus-Pocus : VICTORIA (comple
tare Stadioanele vă așteaptă) — 11,15 ;
13.30 j 16 ; 18,30 ; 20,45.
A Sfîntul la plndă : LUMINA (comple
tare Creierul) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, CIULEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Gustav șl cioara nerecu
noscătoare) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
A Tom și Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăl) — 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
A Am întîlnit țigani fericiți : UNION 
(completare Anatolia ospitalieră) —
15.30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (com
pletare Lauri celor mal buni) — 15 ;
17.30 ; 20.
® Digul — Flori pentru litoral — Cînd 
frumosul este util — Reportaj prin 
Țara Bîrsei — Pepite — Trei povești 
de dragoste : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
A Valetul de pică : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Stăpîn pe 
sine) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Leul african : DACIA (completare 
Nălcă pleacă la București) — 9—17 în 
continuare ; 19 ; 21, AURORA (comple
tare O după-amiază plină de peripeții)
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Căutați idolul : BUZEȘTI (comple
tare Pledoarie pentru box) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Secerișul roșu : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Cu toată viteza, înainte ! : GRIVIȚA 
(completare Lupta Internă a speciilor)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Eroii de la Telemark : BUCEGI — 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FLOREASCA —
12.30 ; 15 ; 13 ; 20,30.
A Post-Sezon : UNIREA — 15,15 ; 17,45 ; 
20,15.
A Două bilete la matineu : TOMIS 
(completare Cu dansatorii maghiari 
In Grecia) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
A Cei șapte samurai : FLACĂRA —
15 : 17,45 ; 20,30.
A încercuirea : VITAN (completare 
Salut, Kenya !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A O lume nebună, nebună, nebună : 
MIORIȚA — 13 ; 16,30 ; 19,45, LIRA —
16 ; 19,30.
A Muzicantul : POPULAR (completare 
Miracole) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A împușcături pe portativ : MUNCA 
(completare împlinire) — 16 ; 18 ; 20, 
RAHOVA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Un idiot la Paris : MOȘILOR (com
pletare Atențiune, ciuperci !) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Dimineți de iarnă : COSMOS (com
pletare Io, Mircea Voievod) — 16 ; 
18 ; 20.
A Innorare trecătoare : VIITORUL 
(completare Orizont științific nr. 12/1967)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Blestemul rubinului negru : VOLGA 
(completare Gustav știe mal bine) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
A Un bărbat șl o femele : PROGRESUL 
(completare Pilule II) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
A Moartea după cortină : FERENTARI 
(completare Viața începe la 40 de ani)
— 15,39 ; U ; 20,30.

Țin să atrag atenția de la 
bun început cititorilor că expli
cațiile ce le va da autorul in 
legătură cu păcălelile de întîi 
aprilie nu au o bază științifică. 
Autorul nu posedă documente. 
El încearcă să facă lumină în 
această problemă cu alte mij
loace, trăite și simțite.

înainte vreme, oamenii trăiau 
dar nu știau cît trăiau. Nu se 
știa care era mai tînăr, care 
era mai bătrîn. Mai ales că toți 
pe vremea aceea erau beatles-i. 
Ăla mai bătrin îi spunea nene 
ori moșule ălui mai tînăr, pen
tru că nu se putea aprecia vir
ata. Bărbatul nu știa cîți ani are 
femeia lui și invers. Nu se putea 
face un recensămînt ca lumea. 
Nu se știa, din cauza pletelor, 
cine are dreptul la locurile din 
tramvaie și autobuze rezervate 
de I.T.B. în acest scop.

Ca să se pună capăt acestei 
lacune, oamenii de știință au 
zis :

— Gata, s-a terminat cu hara
babura. De azi încolo Inventăm 
calendarul.

Și l-au inventat chiar în ziua 
aia. De la începutul primăverii 
(echinocțiul de primăvară) pînă 
la celălalt început de primă
vară au zis ei să fie un an. Și-a 
fost un an. Dar, pentru că echi
nocțiul cădea în 21 martie și 
21 martie căzuse într-o sîmbătă, 
despre care se știa că are trei 
ceasuri rele, au renunțat la ea 
și au luat ca unitate de mă
sură 1 aprilie. S-a dat ucaz în 
privința asta și începutul anu
lui, așadar, a fost decretat 1 a- 
prilie.

De ziua asta oamenii se adu
nau în piețe publice, cîntau, 
beau, se cinsteau, aduceau or
chestre de la Teatrul de Estra
dă, jucau, dansau... Negustorii 
își goleau magazinele de măr
furi încă cu o lună de zile îna
inte. Cumpărau oamenii ce vrei 
și ce nu vrei. Cadouri pentru 
șefii de birou, cadouri pentru 
șefii de secție, cadouri pentru 
șefii de serviciu, pentru direc
torii adjuncți... pentru cumnat, 
pentru văr, pentru socru. Ziua 
asta de 1 aprilie era mal a 
dracului decît luna cadourilor 
din zilele noastre. Mai marii 
îi uscau pe mai micii lor cu 
pretenția cadourilor. Mai micii, 
ne mai putînd suporta, au făcut 
cerere și au cerut să se schim
be ziua... cu... noaptea. Noap
tea de revelion. Dar ce era de. 
făcut. Rudele șl mal toți primi
torii de cadouri așteptau da
ruri și de 1 aprilie. Se intrase 
în obicei ca în ziua de 1 aprilie 
să se trimită cadouri. Trimiță- 
torii de cadouri și-au făcut o 
socoteală :

— Mă, îi trimit cadou de ziua 
lui. Ii trimit cadou de ziua ne- 
vesti-si, îi trimit cadou cînd 
vreau să-mi cer concediu vara 
și nu iama, îi trimit de lăsata 
secului, de anul nou,... De 1 a- 
prille de ce să-l mai trimit. De 
1 aprilie nu mai este nici un 
fel de sărbătoare. Ia să-l îm
pachetez eu frumos o cărămidă 
și să i-o trimit ramburs. Și i-a 
trimis.

Unul trimitea o cărămidă, al
tul care n-avea cărămidă (șl- 
atunci unele fabrici de cărămi
dă rămîneau în urmă cu planul) 
trimitea un bolovan, o seîndură, 
ori un resort împachetat. Pri
mitorul, cînd desfăcea pache
tul, vă închipuiți ce se întîmpla.

Procedau și altfel. Luau o 
carte de vizită și scriau pe ea : 
„Dragii noștri, vă rugăm ca mîi- 
ne, 1 aprilie, să venlți la noi 
cu magnetofonul. Vrem să ne 
distrăm. Am adus o damigeană 
de la Drăgășani. Vă așteptăm". 
Trimiteau invitația și el plecau 
cu damigeana la tară, lăsînd pe 
ușă un bilet: Păcăleală de 1 
aprilie.

Și astfel au intrat în tradiție 
păcălelile de 1 aprilie, care în 
zilele noastre au următoarele 
aspecte :

— Trimiți copilul în ziua 
asta să-ți cumpere un pachet 
de țigări. Ai nevoie de țigări 
cum ai nevoie de aer. El însă 
se întoarce mușcînd dintr-o 
ciocolată.

— Unde sînt țigările ?
— Uite-le.
Iți arată ciocolata din care 

ronțăie. Vrei să te duci la el 
să-1 tragi de urechi, dar cu o 
singură replică te dezarmează.

— Păcăleală de 1 aprilie.
Ești frizer și ai un client 

„gras". Te învîrteștl în jurul 
scaunului lui mai bine de o 
oră. Ii potrivești perciunii de 
7—8 ori. 11 tai și cel mai răzleț 
fir de păr de după ceafă. 11 
cureți bine de pudră. Ii faci 
bonul și-l conduci pînă la casă. 
Ii spui de șase ori să-i fie de 
bine. Ii mulțumești de zece ori 
cînd îți vîră în buzunarul hala
tului hîrtia. îl conduci pînă Ia 
ușă. Urezi sănătate și familiei

lui și, cînd bagi mina în buzunar 
să vezi de cît este bancnota, de 
5. ori de 10, dai în schimb de 
un petec de hîrtie pe care 
scrie : „păcăleală de 1 aprilie", 
poți să te superi ? E 1 aprilie, 
îl servești și a doua oară la 
fel.

— In ziua aia ai poftă să mă- 
ninci un copan de curcan. Te 
duci la Gostat și cumperi unul 
tăiat. II duci acasă și nevasta 
descoperă în el șase gheare, 
trei capete, și nici un ficat ori 
altă specialitate. Te întorci 
înapoi la Gostat. Vrei să faci 
scandal. Ceri condica de suges
tii șl reclamații, dar ești liniș
tit imediat.

— V-axa. păcălit, • 1 aprilie. 
Ceri scuze că ai uitat și te 

întorci acasă cu șase picioare, 
cu ale tale opt, cu trei capei® 
și cu al tău patru, dar cu un 
singur ficat, al tău. Și ăla min- 
cat de supărare, ori de feri
cire că ai fost păcălit.

Te duci la magazinul x ori 
chiar y și ceri:

— Vă rog un fîș-fîș talia...
— Nu avem.
Iți arunci ochii sub tejghea 

și vezi că are. 11 întrebi:
— Ce număr de telefon ar® 

Inspecția Comercială de Stat î
— Ce-aveți cu Inspecția Co

mercială ?
— Să te reclam. Dosești măr

furi. Mi-ai spus că n-ai și al.
Imediat te Îmblînzește :
— Dumneata parcă ai fi de 

pe altă planetă. Nu știi că azi 
e 1 aprilie î Am vrut să te pă
călesc. Ce măsură doriți ?

S-ar putea da exemple 
multe. Dar autorul se oprește 
aici și este profund mulțumit că 
cele arătate mai sus se petrea 
numai o dată pe an. Adică nu
mai de 1 aprilie. încolo... Intru- 
cît autorul dorește ca cititorilor 
să nu li se întîmple nici măcar 
atunci, îndrăznește să le d 
niște sfaturi.

★
Dacă sînteți programat pen

tru tranșa a treia de lemne și nu 
sînteți rudă, ori prieten foarte 
bun cu gestionarul depozitului, 
nu vă duceți după ele în ziua 
de 1 aprilie. S-ar putea să vă 
încarce In camion numai lem
ne uscate. Să nu vă dea pu
tregaiuri, lemne umede șl mai 
ales buturugi. Și ce-ați face 
dumneavoastră numai cu lem
ne uscate ?

★ .
Proprietarii de autoturism® 

sînt rugați de autor ca și în 
această zi sâ scoată ștergătoa- 
rele și capacele de la roți. 
„Specialiștii* în „demontarea* 
lor lucrează și de 1 aprilie. El 
n-au sărbători.

★
Aprovlzionați-vă cu capsula 

pentru autosifon în ziua de 1 
aprilie. In această zi toata 
capsulele vor fi încărcate ca 
lumea. Ce păcăleală 1

★
Dacă un prieten bun căruid 

nu-i refuzați nimic vă roagă să 
vă urcați pe un stîlp de înaltă 
tensiune, cu un șubler, pentru 
a măsura grosimea firului tot 
de înaltă tensiune, reiuzati-L 
Curentul aleargă pe fire și de 
1 aprilie. Prietenul bun al dum
neavoastră vrea să vă păcă
lească.

★
Să nu vă deplasați la Spita

lul din Caracal cu flori. Poves
tea cu transplantarea inimii de 
căruță la un om o o păcăleală.

★
Dacă sînteți tată a unu, doi, 

trei, patru copil pe care l-ați 
părăsit fără a le plăti întreți
nerea și vă vine o citație de 1 
aprilie, e bine să vă duceți la 
tribunal. Nu e păcăleală.

★
Șl cu sfaturile ar putea con

tinua autorul, dar întrerupe aici 
fiind chemat la telefon.

— Alo l... Da... Unde ?... Eu 
Confuzie, tovarășe, nu sînt 
fotbalist. La New York ?... 
Să-mi fac valiza ?... Ce ma
șină ?... E o mașină Jos, mă aș
teaptă ? Un moment să mă uit... 
Da, e o mașină jos... Cum ? 
Pentru mine ? Pe mine mă aș
teaptă ? întîi șase zile la Pa
ris ?... Nu se poate șapte ? 
Vreau șase zile să mă docu
mentez și a șaptea să o ser
bez... Am înțeles. Da' de ce nu 
m-ați anunțat cu cîteva zile 
mai înainte ?... Mă rog...

Și, într-adevăr, autorul se urcă 
cu valiza făcută în pripă în ma
șina care-1 aștepta la poartă. 
Șoferul îl duse, cu 120 de kilo
metri pe oră, la gara Progre
sul. Un minut dacă mal întîrzia 
pierdea trenul de Giurgiu.

Păcăleala-i păcăleală...
Bine că a fost păcăleală. 

Uitase să-și pună în valiză 
trusa de bărbierit. Să mergi la 
New York fără trusă de bărbie
rit... Ce impresie ai face î

teatre
A Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala mică a Palatului) : Recital 
de lieduri — 20.
A Opera română : Frumoasa din pă
durea adormită — 19,30.
A Teatrul de stat de operetă : Sin
ge vlenez — 19,30.

. . , • Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-gheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Femei singure — 20.
® Teatrul „Giulești" (în sala Studio a Teatrului Național , 
giale") : Martorii se suprimă — 19,30.
® Teatrul Mic : Baltagul — 20 (premieră oficială).
A Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : Războiul cu Trola nu se face — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam șl Eva Ia revistă — 19,30.
A Circul de stat : Spectacol extraordinar prezentat de artiști români — 
16 ; 20.

„I. L. Cara-
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DUMINICA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. I)

Surprize m tradiționalulcontinua în divizia A
L’Humanite"cros „

FOTBAL Ștafeta liderilor Corespondență speciala din Paris

© STEAUA A REVENIT PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENT ® U.T.A. A REALIZAT 0 SENZAȚIONALĂ 
VICTORIE LA TG. MUREȘ ® PRIMELE PUNCTE ALE CRAIOVENILOR, ÎN RETUR • 22 DE JUCĂTORI NER
VOȘI Șl UN ARBITRU „BLÎND", LA PLOIEȘTI ® RAPID A CIRCULAT CU VITEZĂ DE TREN LOCAL, 
LA PETROȘENI ® DIN 4 PENALTIURI - 3 AU FOST ACORDATE... OASPEȚILOR ! © STEAGUL ROȘU 
A „PLECAT" DE PE LOCUL 14 !

CRONICI TELEGRAFICE
© DINAMO BUCUREȘTI — F. C. ARGEȘ 1—0 (1—0) Autorul golului : 

Varga (min. 42 — din 11 m).
• A.S.A. TG. MUREȘ — U.T.A. 1—4 (1—3). Autorii golurilor : Axente 

(min. 25 și 29), Lereter (min. 35 — din 11 m), Moț (min. 67) pentru U.T.A. ; 
Tîmpănaru (min. 10) pentru A.S.A.

Localnicii au început bine. Au deschis chiar scorul. Apoi, mereu sur
prinși pe picior greșit în apărare (înaintașii cedaseră și ei), au prilejuit ară- 
danilor marcarea a trei goluri, deci practic victoria. Cu toate insistențele 
din repriza secundă, A.S.A. n-a remontat nimic, ba a mai primit un gol.

• PETROLUL — PROGRESUL 1—0 (0—0). Autorul golului : Badea 
(min. 74).

Joc anost, de slabă factură tehnică. Foarte multe durități comise și de o 
echipă, și de cealaltă. Arbitrul Rainea a fost prea tolerant cu această manieră 
de joc a celor două formații. Dacă el intervenea prompt de la început, poate 
ți calitatea partidei ar fi fost alta.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — UNIVERSITATEA CLUJ 4—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Niță (min. 34), Martlnovicl (min. 61), Ivan (min. 65), Oble- 
menco (min. 80) pentru craioveni; Adam (min. 89 — din 11 m.) pentru clujeni.

Timp frumos, 20 000 de spectatori și victorie netă a studenților craio
veni. Un început timid, la pauză doar 1—0, dar apoi pe teren echipa craio- 
veană a dominat cu autoritate. Goluri de toată frumusețea, precedate de ac
țiuni de bun nivel tehnic. Golul lui Oblemenco a entuziasmat. Singurul gol 
al clujenilor (din penalti) putea fi evitat; portarul Vasilescu a respins min
gea în careu, dar neatenți apărătorii n-au intervenit la timp pentru a de
gaja, astfel că Adam — care inițial ratase penaltiul — a reluat în plasă.

• JIUL — RAPID 2—1 (1—0). Autorii golurilor : Naidin (min. 22), Libar- 
di (min. 75) pentru Jiul ; Neagu (min. 49 — din 11 m) pentru Rapid.

Jiul a luptat serios pentru această victorie. Rapidiștii au contat doar pe 
apărare. Atacanții nici nu s-au văzut.

O STEAGUL ROȘU — DINAMO BACĂU 2—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Jenei (min. 45), Ardeleanu (min. 87).

începutul a aparținut băcăoanilor. Gazdele își revin și atacă decis Șutul 
Iul Jenei, de la vreo 25 de metri, a fost imparabil. După pauză, băcăoanii

CLASAMENTUL
Steaua 17 9 4 4 31—20 22
F.C. Argeș 17 9 3 5 26—14 21
Farul 17 8 3 6 27—18 19
Univ. Cluj 17 7 4 6 19—22 18
Dinamo Bacău 17 9 0 8 22—29 18
Jiul 17 7 3 7 24—19 17
Univ. Cralov* 17 8 1 8 24—22 17
Petrolul 17 8 1 8 18—17 17
Dinamo 'Buc. 17 6 5 6 19—21 17
U.T.A. 17 7 2 8 17—16 16
Rapid 17 7 2 8 21—23 18
A.S.A. Tg. M. 17 5 5 7 19—28 15
Steagul roșu 17 5 3 9 12—22 13
Progresul 17 3 6 8 16—24 12

ETAPA VIITOARE

Meci de juniori
la Craiova

ROMÂNIA
POLONIA

forțează egalarea, dar cei ce înscriu sînt tot gazdele. Tînărul și impetuosul 
țT--4ae face o cursă spectaculoasă pe centrul terenului, pasînd precis la 

/>anu, care pecetluiește scorul.

Latura spectaculară 
pe planul al doilea

Progresul—Universitatea Cra
iova ; Rapid—Universitatea
Cluj ; Dinamo Bacău—Dinamo 
București; U.T.A.—Petrolul; 
Steagul roșu—Steaua ; Farul— 
Jiul; F. C. Argeș—A.S.A. Tg. 
Mureș.

2
0

Pe aleile parcului „Courneuve" 
din apropierea capitalei Franței, zia
rul „L’Humanite" și-a organizat du
minică dimineața tradiționalul 
cros internațional. Ca în fiecare 
competiția a avut un larg ecou 
rîndurile atleților europeni (prezenți 
în număr mare la start), ca și în rîn- 
dul publicului spectator. Pe traseu, 
mii și mii de parizieni au așteptat și 
au aplaudat trecerea concurențllor.

Surpriza crosului din acest an o 
constituie, desigur, victoria italiencel 
Paola Pigni care, cu un finiș de 
sprinteră, a întrecut-o cu numai 
cîțiva metri înainte de sosire, pe con
curenta sovietică Ludmila Braghina. 
A treia clasată, tot o sovietică (Alia 
Kolesnikova). De fapt aceste trei at
lete și-au impus trena de-a lungul 
celor 2 000 m ai traseului. Româncele

său 
an, 
în

Viorica Gabor șl Elîsabeta Bucur, 
aflate în plutonul fruntaș, nu s-au 
putut clasa decît pe locurile 7 și res
pectiv 9.

Cursa masculină, disputată pe un 
traseu în lungime de 8 000 m, au do
minat-o, cum de altfel se și anticipa, 
sovieticii. Primii doi — Mikitenko și 
Hlîstov — au fost cronometrați în a- 
celași timp, dar cîștigător a fost de
clarat Mikitenko, sosit cu un „piept" 
mai înainte. Sovieticul Markov și ma
ghiarul Szerenyi au ocupat pozițiile 
trei și patru, la aproximativ 30 de 
secunde de învingător. Dintre ro
mâni, Iile Cioca s-a clasat cel mai 
bine : locul 11, la circa un minut în 
urma cîștigătorului.

Gh. ALEXANDRU

Fotbalul de astăzi se 
«upune din ce In ce mal 
mult intereselor compe
tiției, lumea lui (antre
nori și jucători) — în 
ciuda apelurilor sau do
rințelor părții, neutre 
din tribune — căutînd 
soluțiile și mijloacele 
care să-1 îngăduie suc
cesul sub unghiul cla
samentului, împingînd 
— voluntar sau involun
tar — latura spectacolu
lui pe planul al doilea. 
Partida Dinamo — F. C. 
^■geș, desfășurată ieri 

u *oă-amiază pe stadio- 
>XJ de pe Șoseaua Ște- 

> cel Mare, este un 
tipic pentru acest 

. de a trăi și practi
ci mai popular sport 
secolului XX.

Dominate de ldeea 
celor două puncte puse 
în joc, ambele formații 
și-au alcătuit tactici 
speciale, au „delegat", 
pe teren, oameni cu 
sarcini speciale (cazul 
Stoenescu, lipit pur și 
simplu de Dobrin toate 
cele 90 de minute), au 
impus un anume ritm 
sau anume maniere de 
a cheltui timpul regu
lamentar, tinzîndu-se 
spre sfîrșitul partidei 
chiar și la antl-joc (di- 
namoviștii bucureșteni 
în felul acesta avînd 
posibilitatea să-și păs
treze minimul avantaj 
de pe tabela de mar
caj). Pentru toate aces
te motive expuse, se 
poate considera că din 
punctul de vedere al 
spectatorului (și de ce 
nu chiar al sportului în 
cauză), după-amiaza fot
balistică de ieri a fost 
ratată.

Cei care au venit să 
vadă pe Dobrin, n-au 
văzut nimic sau mal 
nimic, dacă exceptăm 
faza din minutul 60, 
cînd vedeta piteșteană 

• avut un reflex ce *

ea 
al

„trădat* pe jucătorul 
mare ; Țurcan a pasat 
înapoi și Dobrin a re
luat fulgerător spre col- 
țur porții lui Datcu. Cei 
care s-au așteptat ca 
acest meci să fie o con
tinuare a partidei Di
namo București — Pro
gresul, de duminica tre
cută, și-au văzut înșe
late așteptările, pentru 
că Pîrcălab, Dinu, Var
ga sau Boc știau că au 
altfel de adversari în 
față. Sau poate că și 
numai pentru faptul că 
F. C. Argeș, ea însăși, 
nu s-a angajat în luptă 
ca Progresul, avînd mai 
multe lucruri de apărat 
(în primul rînd locul 
din clasament). Și, deci, 
a abordat meciul cu alt 
„temperament", căutînd 
să liniștească lucrurile, 
mizînd pe forța de pă
trundere a lui Nuțu sau 
Jercan, pe posibilitatea 
pe care ar avea-o, la un 
moment dat, Dobrin, de 
a hotărî într-o singură 
acțiune soarta întregii 
partide. Dar, tot atît de 
adevărat este că și acea 
fază din minutul 12, în 
care Dumitraehe s-a 
accidentat într-un fel 
atît de neobișnuit, atît 
de impresionant pentru 
toată lumea aflată pe 
stadion (inclusiv pentru 
jucătorii celor două e- 
chipe), a marcat moral 
partida, „tăindu-i" ten
siunea.

Victoria a revenit 
bucureștenilor, punctul 
care a determinat-o 
fiind înscris de Varga 
în minutul 42, dintr-o 
lovitură de la 11 m a- 
cordată de arbitrul Au
rel Pop (Oradea), ca ur
mare a unui fault comis 
de Ilie Stelian asupra lui 
Naghi. Meritul bucureș- 
tenilor în ce privește 
realizarea victoriei este 
indiscutabil, chiar dacă 
ea a fost obținută prin

„11 m“. îndeosebi în 
primele 45 de minute, ei 
au atacat mai mult, au 
avut numeroase ' ocazii’ 
de a înscrie (au ratat, 
din poziții extrem de fa
vorabile, Pîrcălab — de 
două ori, Haidu, Gher- 
gheli, Naghi). După pau
ză, oaspeții au avut și ei 
momente în care, echili- 
brînd jocul la mijlocul 
terenului, s-au prezen
tat în fața porții lui 
Datcu cu pretenții de a 
marca. Și faza pe care 
am amintit-o le-ar fi a- 
dus, fără îndoială, golul 
egalizator, dar „bătrî- 
nul“ Datcu a avut o 
reacție uluitoare, sal- 
vînd o situație ce părea 
iremediabil pierdută.

Și, iată-i pe dinamo- 
viștii bucureșteni la cea 
de-a treia victorie con
secutivă, în acest retur 
de campionat.

Succesul repetat — po
trivit uneia dintre legile 
nescrise ale fotbalului — 
a contribuit esențial la 
ridicarea capacității de 
luptă a „unsprezecelui" 
bucureștean, creînd un 
alt sistem de relații 
între jucători, pe teren, 
favorizînd estomparea 
situațiilor rămase încă 
nerezolvate în jocul e- 
chipei, mărind setea de 
afirmare a „tineretului" 
ce se află acum în rân
durile sale, prilejuind 
„.tresăriri" de ambiție 
sau de formă la „bă
trâni" (Datcu, Popa, 
Pîrcălab sau Varga). Să 
vedem ce va fi în con
tinuare.

Ne-au plăcut: Dinu, 
Datcu, Varga, Stoenescu 
(de la învingători) și 
Barbu, Ioniță, Coman, 
Nuțu (de la învinși).

Anonim arbitrajul lui 
A. Pop (Oradea).

Valentin PAUNESCU

IERI ÎN DIVIZIA JS

Gazdele neînvinse
Seria L Poiana Cîmplna — Victoria 

Roman 3—1 ; C.F.R. Pașcani — Chi
mia Rîmnicu Vîlcea 1—0 ; Politeh
nica Iași — Chimia Suceava 1—0 ; 
Electronica Obor — Metalul Bucu
rești 2—0 ; Politehnica Galați — Me
troul Brașov 3—0 ; Portul Constanța 
— Flacăra Moreni 3—1 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — Politehnica Bucu
rești 1—0.

După 17 etape, pe primele locuri 
în clasament: 1. — POLITEHNICA 
IAȘI (cu 25 puncte); 2. — Electronica 
Obor (20 p) ; 3. — Ceahlăul Piatra
Neamț (20 p.).

Seria a II-a. Metalul Hunedoara — 
Olimpia Oradea 1—0 ; Politehnica Ti
mișoara — A. S. Cugir 2—0 ; Vagonul 
Arad — C.S.M. Reșița 4—1 ; Orișul 
Oradea — Gaz metan Mediaș 1—0 ; 
Minerul Baia Mare — C.F.R.
2—0 ; Industria Sârmei Cîmpia Turzii 
— C.F.R. Cluj 1—1 ; C.S.M. Sibiu — 
C.F.R. Timișoara 2—0.

Arad

Fruntașii clasamentului, după 17 
etape : 1. — VAGONUL ARAD (cu 25 
puncte) 2. — Orișul Oradea (22 p.) ; 
3. — Politehnica Timișoara (20 p.).

De la A.D.A.S
Administrația Asigurărilor de Stat anunță că Ja tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viață, din 31 i " —*
combinații de litere :

martie 1968, au ieșit următoarele opt

Z. F. J.
O.
B.
P.

V. E. G. 
J. G. U. 
F. S. X. 
Z. T. E.

Toți asigurațîi care au polițele în vigoare și au înscrise în ele, în ordinea 
ieșirii la tragere, una sau mai multe din aceste combinații, se vor prezenta 
la unitățile ADAS pentru a-și primi sumele cuvenite.

Z. S.
L. H.

W. O.

CRAIOVA 31 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). 10 000 de 
spectatori erau prezenți în tribunele 
stadionului central din orașul de 
pe malul Jiului, la „matinala" oră 
(12,30) de începere a partidei inter
naționale de juniori dintre echipele 
României și Poloniei, dovedind încă 
o dată că, aici, fotbalul se „gustă" 
Ia toate nivelele de vîrstă.

Juniorii români, superiori tehnic 
și tactic, și-au dominat adversarii de 
la cap la cap, atacînd necontenit, 
obligîndu-i pe oaspeți să se apere 
cu disperare. Și dacă scorul n-a fost 
decît 2—0 (au înscris Marica, min. 
24, și Ștefănescu, min. 33), de vină 
sînt înaintașii formației românești 
care au ratat chiar... copilărește. 
Mai mult, Iordănescu n-a reușit să 
înscrie nici din lovitura de la 1'1 m, 
acordată în min. 65. Alături de el, 
printre marii rateuri ai jocului, pot 
fi amintiți Ionescu (de două ori) șl 
Marica. Drept este, însă, că aceștia 
trei au fost totuși cei mai buni oa
meni ai reprezentativei noastre.

Polonezii, prezentînd o garnitură 
foarte tînără, au fost în inferioritate 
în tot timpul partidei.

A arbitrat bine P. Nikolov (Bul
garia) ajutat la tușe de C. Petrea ți 
I. Drăghici.

tenis: Țjriac și Năstase în semifinalele
turneului de la Roma

DIN LUMEA LARGA
A început „Turul Maro

cului". — Prima etapă, desfășurată 
ieri între Casablanca și Safi (230 km) 
a cîștigat-o suedezul Soederling. Ga
briel Moiceanu a sosit al VI-lea Ga 4 
minute), iar Moldoveanu, al XI-lea (la 
5 minute) de primul.

Fotbal în „Țara cangu
rului". — Intr-un meci internațional 
de fotbal, disputat la Sydney, selec
ționatele Australiei și Japoniei au ter
minat la egalitate : 2—2 (1—0).

La Lima, în „Cupa Da
vis". După prima zi a meciului de 
tenis Peru-Chile, pentru Cupa Davis 
(zona sud-americană), formația chiliana 
conduce cu 2—0. Pinto Bravo a cîști- 
gat cu 6—3, 6—1, 6—2, la Gonzales, 
iar Patricio Cornejo l-a învins cu 8—6, 
6—3, 6—0, pe Acuna.

desfășurate în august 1966 la Kingston. 
„Vreau să înapoiez medalia de argint 
cîștigată în proba de o milă, întrucît 
nu-mi aparține pe drept — scrie A. 
Simpson. Acum pot să spun adevărul, 
înaintea seriei în care alergam, mi-am 
făcut o injecție cu amphetamină. Am 
sosit primul și mi-am zis să apelez 
la o a doua injecție, înaintea finalei. 
Nu am beneficiat de efectul stimulen
tului, căci finala s-a desfășurat mai 
tîrziu decît credeam eu. Dacă mărtu
risirea mea va convinge măcar un sin
gur atlet că dopingul este cel mai 
urît lucru în sport, atunci ea a meritat 
osteneala de a fi fost făcută".

Tiriac, Năstase, australianul 
Mulligan și italianul Di Masso 
s-au calificat în semifinalele tur
neului internațional de tenis de la 
Roma. în „sferturi", Năstase l-a 
învins cu 6—4,- 6—1, 2—6, 10—8 
pe valorosul jucător italian Sergio 
Palmieri, iar Mulligan l-a elimi-

i/ ................. „...
nat cu 3—8, 8—1, 8—8, 6—3 pe 
italianul Ezio de Matteo.

Ion Țiriac s-a calificat, învingînd 
cu 6—2, 6—2, 6—1 pe englezul
Battrick. In semifinale Țiriac se va 
întîlni cu italianul Di Masso, în 
timp ce Ilie Năstase va avea ca ad
versar pe australianul Martin 
Mulligan.

iWft- s

15 reprize în ring. - Boxe- 
rul japonez Hiroshi Kobayashi, cam
pion mondial profesionist la categoria 
ușoară (clasa juniori), și-a păstrat titlul 
terminând la egalitate, în 15 reprize, cu 
filipiriezul Rene* Barrientos. »

Mărturisirile unui atlet 
incorect. — într-un articol publicat 
de ziarul „The People", atletul englez 
Alan Simpson (specialist în proba de 
o milă) recunoaște că s-a „dopat' 
prilejul Jocurilor

cu
Commonwealthului,

Co-record mondial neo- 
mOlOCjCbil. — Atletul sud-african 
Paul Nash a alergat „suta de metri" 
în 10”, dar performanța sa nu va putea 
fi omologată ca record mondial egalat, 
deoarece vîntul a bătut cu mai mult 
de 2 metri pe secundă.

PE SCURT

ACTUALITATEA

Astfel s-a marcat singurul gol, ieri pe stadionul „Dinamo" din Capitală (Foto : Gh. Vințilă)

Avans, trei lungimi și ju- 
înătate. — :£ea de-a. 114-a ediție 
a cursei de canotaj academic, întrecere 
care se desfășoară în fiecare an pe 
Tamisa, între echipajele universităților 
Cambridge și Oxford, a fost cîștigată 
de studenții din Cambridge, Ei au în
trecut cu 3 lungimi și jumătate for
mația adversă, realizînd pe distanța de 
4,374 mile timpul de 18’23”.

(Urmare din pag. I)

cu 
în
fi 
a-

dintre care unele au fost aplicate, iar 
altele sînt în curs de realizare — 
este rentabilizarea pe ansamblu a 
producției industriei miniere cu în
cepere din anul 1968. De asemenea, 
s-au creat importante posibilități de 
îmbunătățire a tuturor indicatorilor 
de plan pentru perioada 1968—1970. 
In comparație cu prevederile din 
cincinal, producția de cărbune va fi 
anul acesta mai mare cu circa 600 000 
tone, cea de zinc cu 5 la sută, iar 
productivitatea muncii crește cu 8,1 
la sută. Și, ca o consecință firească, 
volumul acumulărilor va depăși 
165 milioane lei nivelul stabilit 
cincinal pentru acest an.

Desigur, oricît de pozitive ar 
rezultatele de ansamblu de pînă
cum, le considerăm un început pro
mițător. Ne dăm seama de necesita
tea multiplicării eforturilor pentru 
ridicarea în continuare a eficienței 
activității economice a întreprinde
rilor. îndeplinirea indicațiilor parti
dului în acest domeniu obligă la o 
evaluare critică a rezultatelor, im
pune o înaltă răspundere și exigență 
în conducerea și gospodărirea între
prinderilor, instransigență față de 
stările de lucruri negative, față de 
orice tendință de irosire a valorilor 
materiale. în lumina sarcinilor tra
sate de conducerea partidului, mi
nisterul nostru a trecut în ultima 
vreme la examinarea amănunțită a 
situației fiecărei întreprinderi, a fie
cărui produs nerentabil, stabilind să 
se aprofundeze studiile de rentabili
zare elaborate anul trecut, să se în
treprindă noi studii și analize. Cu 
atît mai mult s-a impus intensifica
rea analizei și fructificării rezerve
lor interne, cu cît în luna ianuarie 
un număr de 13 întreprinderi din ra
mura noastră au depășit pierderile 
planificate cu 7,4 milioane lei.

în obiectivul nostru imediat se 
află o serie de întreprinderi în care

■j|■

pînă acum s-a făcut simțit un oare
care formalism în descoperirea 
și valorificarea rezervelor produc
ției. De pildă, conducerile în
treprinderilor miniere Suceava și 
Hunedoara nu au prezentat so
luții suficient de aprofundate pentru 
înlăturarea pierderilor planificate. 
La Combinatul minier Baia Mare,

© La arena Voința din Ca
pitală s-au desfășurat con
cursurile individuale între 
cei mai buni popicari din 
România și Ungaria. In 
proba masculină, reprezen
tanții noștri s-au dovedit 
superiori, ocupînd primele 
locuri cu rezultate valoroa
se. 1 — Petre Purje (978 
popice doborîte) ; 2 — Ion 
Micoroiu (958 p) ; 3 —
Gheorghe Silvestru (935 p). 
Dintre oaspeți, cel mai bine 
s-a clasat G. Varfalvi, pe 
locul 6, cu 919 p. In proba 
feminină s-a comportat 
foarte bine sportiva ma
ghiară Irene Szilagy — lo
cul întîi cu 440 popice dobo-

rîte. A fost urmată de Elena 
Trandafir (428 p), Florica 
Neguțoiu (420 p), Ținea Ba- 
laban (418 p).

© S-au încheiat campiona
tele republicane individuale 
de tenis de masă pe anul 
1968. Iată rezultatele celor 
cinci finale : simplu femi
nin : Maria Alexandru — 
Viorica Ivan 3—1 ; simplu 
masculin: Dorin Giurgiu
că — Radu Negulescu 3—1 ; 
dublu masculin : Giurgiucă, 
Negulescu — Covaci, Sîn- 
deanu 3—1 ; dublu feminin : 
Alexandru, Mihalca — De
sai, Sălăgeanu 3—0 ; dublu 
mixt: Mihalca, Negules
cu — Alexandru, Giurgiucă

corturi, în județul Suceava se amena- 
jează un camping la Sucevița și va 
fi mărit numărul de căsuțe de la 
punctele Hișești-pădure și Rădășeni.

Multe lucruri nci am aflat la Si
biu. Cabanele Poiana Neamțului, 
Fîntînele, Gîtul Berbecului, Sadu II. 
Curmătura Stezii, Odragul, Bărcaci 
ș. a. au fost complet renovate și mo
bilate. Lucrări de modernizare au 
fost făcute, de asemenea, la Bilea- 
cascadă și la Bîlea-lac. în orașul Si
biu a fost dat recent în exploatare 
hotelul „Bulevard", cu un grad înalt 
de confort (camere cu 1—2 paturi, 
baie, telefon). în felul acesta. Sibiul 
va dispune de peste 1 000 de locuri 
de cazare pe noapte (inclusiv camere 
aparținînd cetățenilor).

Menționînd aceste noutăți, nu pu
tem trece însă cu vederea faptul că 
a întîrziat construcția sau amena
jarea unor obiective menite să spo
rească posibilitățile de satisfacere a 
cerințelor turiștilor, iar altele se 
află încă în faza planurilor și pro
misiunilor. Ne referim, în primul 
rînd, la tărăgănarea construcției ho
telului turistic din Iași ; acest hotel 
cu 341 de locuri, amplasat în piața 
Unirii, ar fi trebuit să ofere, de la 
începutul lui iulie a. c., condiții op
time de cazare pentru turiști. Dar 
deficientele organizatorice și de a- 
provizionare a șantierului au dus la 
întîrzierea lucrărilor, iar darea în 
folosință va avea Ioc, după toate 
probabilitățile, după trecerea sezo
nului turistic.

Nici în județul Suceava lucrurile 
nu merg mai bine. O.N.T. a construit 
la Putna un hotel cu 50 de locuri. 
Deși e gata de anul trecut, nu poate 
fi dat în folosință deoarece construc
torii nu au rezolvat problema ali
mentării cu apă. De cîțiva ani, în ca
bana Căprioara, camerele de la eta
jul restaurantului stau nefolosite. 
Disputa dintre forurile locale conti
nuă și nu se știe încă dacă vor con
tinua să rămînă „la rezervă" sau vor 
fi date circuitului comercial. La 
Alba Iulla, unicul hotel este’ arhiplin 
cu delegați chiar și în timpul iernii. 
Iar acum, la începerea sezonului, sa 
vorbește despre intrarea Iui în repa
rații capitale. Unde vor fi găzduițl 
turiștii ? în aceste condiții, se im
punea ca organele O.N.T. din acest» 
orașe să încheie contracte cu cetă
țeni particulari, care pot închiria 
camere cu confort corespunzător. 
Or, pînă acum s-a făcut prea puțin 
în această direcție. Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene provizorii sînt datoare să la 
măsuri pentru grăbirea construcții
lor și amenajărilor menite să asigure 
cazarea, aprovizionarea și deservi
rea turiștilor. Trebuie să se acțio
neze perseverent, folosindu-se toate 
posibilitățile și resursele locale, pen
tru crearea unor condiții cît mai 
bune de primire și deservire a turiștilor.

Ca o consecință a dezvoltării tu
rismului, orașe, tîrguri și sate, unei» 
izolate și necunoscute, „ies" în lume, 
devin locuri de trecere sau de po
pas pentru vizitatori. Cum se înfă
țișează „lumii" orașul sau satul nos
tru ? Este o întrebare pe care tre
buie să și-o pună comitetele execu
tive ale consiliilor populare, condu
cătorii de întreprinderi ' șf:instituții, 
toți" cetățenii. în- cursul raidului. nî 
s-a vorbit despre numeroase acțiuni 
de gospodărire șl înfrumusețare a 
orașelor și comunelor, șoselelor și 
drumurilor. In județul Iași, de pildă, 
se plantează de-a lungul șoselelor 
peste 13 000 de arbori și arbuști or
namentali, în jurul fîntînelar se con
struiesc foișoare, se amenajează pe
luze de flori. Asemenea acțiuni au 
loc și în celelalte județe. Cu toate 
acestea, se mai întîlnesc încă, chiar 
pe trasee turistice <Jin cele mai frec
ventate, semnele neglijentei. Mer- 
gînd cu trenul spre Brașov, poți ve
dea malurile Prahovei neîngrijite, 
după cum se poate observa dezor
dine în curțile unor întreprinderi; 
Uzina mecanică Sinaia, Fabrica de 
hîrtie Bușteni.

Cu prilejul raidului am constatat 
că în toate aceste județe s-au întoc
mit planuri de măsuri pentru pre
gătirea sezonului turistic. întrucît 
în îndeplinirea unor sarcini esen
țiale din aceste planuri — mărirea 
capacităților de cazare, 
de unități comerciale 
pregătirea materialului _______
sînt serioase rămîneri în urmă, 
impune ca organele 
partid și de stat, ca și O.N.T.-ul, 
Ministerul Comerțului Interior, Cen- 
trocoopul să analizeze cauzele și să 
determine grăbirea pregătirilor pen
tru noul sezon turistic.

înființarea 
șl deservire, 
informativ — 

se 
județene de

desprins cîteva din direcțiile princi
pale în care se cer orientate cu pre
cădere eforturile pentru înlăturarea 
pierderilor planificate și creșterea 
rentabilității producției. în continu
are, preocupările specialiștilor din 
ramura noastră vor fi îndreptate, în 
primul rînd, spre folosirea cît mal 
efioientă a capacităților do

Rentabilitatea
în Mistrie minieră

ț

Trustul de construcții și montaje mi
niere și în alte întreprinderi, ca ur
mare a unor pierderi exagerate la 
transportul produselor cu mijloace 
auto și a dobînzilor penalizatoare 
pentru credite restante, s-au înregis
trat anul trecut cheltuieli neproduc
tive importante. Desigur, o răspun
dere mare pentru aceste neajunsuri 
revine și organelor din minister care 
au avut sarcina să sprijine întreprin
derile în această acțiune. De aceea, 
conducerea ministerului a luat mă
sura de a ajuta cadrele tehnice și 
economice din aceste unități în ela
borarea studiilor, prin trimiterea 
unor specialiști cu experiență din 
direcțiile generale, institutele de pro
iectări și cercetări, de a controla sis
tematic stadiul aplicării măsurilor.

Din experiența de pînă acum s-au

producție șl extinderea pe o 
scară mai mare a unor procedee 
tehnologice moderne de exploatare 
și de preparare a minereurilor, care 
asigură o productivitate a muncii 
ridicată, un preț de cost redus. De 
asemenea, vor fi analizate detaliat 
posibilitățile de creștere apreciabilă 
a gradului de mecanizare a muncii 
în abatajele minelor de cărbuni și de 
minereuri, precum și la lucrările de 
deschidere și de pregătire a frontu
rilor de lucru, în principal la lucră
rile de tăiere și de încărcare, care 
necesită un consum mare de mano
peră. Cu deosebită stăruință va tre
bui să acționăm pentru reducerea 
consumului de lemn de mină, care 
se menține încă ridicat într-o serie 
de exploatări. Ministerul nostru și-a 
propus ca pe diferite căi — gospodă
rirea mai bună a lemnului în depo-

LISTA DE ClȘTlGURI

economice a 
țara noastră 
obținute de 

necesită tot-

zite și în abataje, extinderea înlocui
torilor etc — să realizeze anul aces
ta pe întreaga ramură o economie de 
25 000 mc de lemn. Sarcina este pe 
deplin posibil de înfăptuit, cu con
diția unei stricte economii în fiecare 
sector de activitate.

Creșterea eficienței 
industriei miniere din 
la nivelul realizărilor 
unele țări mai avansate
odată rezolvarea unor probleme le
gate, în principal, de ridicarea gra
dului de calificare a cadrelor și de 
perfecționarea mijloacelor tehnice 
din dotarea minelor și preparațiilor. 
A devenit oportun să fie asimilate și 
introduse într-un ritm mai accelerat 
în fabricație anumite utilaje și echi
pamente cu performanțe ridicate, 
cum sînt perforatoarele pentru mi
nereuri dure și foarte dure, mașinile 
de încărcat cu siloz, stîlpii hidraulici 
de susținere, mașinile de torcretat, 
instalațiile de tipul platformă pentru 
săparea suitorilor, diverse utilaje 
pentru modernizarea preparațiilor și 
altele. Ținînd seama de această ne
cesitate, conducerea ministerului a 
hotărît ca o parte din utilajele pre
văzute în programul de asimilare al 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să fie executate în atelie
rele proprii. Aceasta nu scutește însă 
uzinele constructoare de mașini de 
obligația de a-și îndeplini în termen 
sarcinile ce le au în domeniul asimi
lării de mașini și utilaje pentru ra
mura noastră.

Ridicarea continuă a eficienței 
economice este o cerință imperioasă 
a dezvoltării și modernizării econo
miei noastre naționale. De aceea, 
continuînd cu perseverență și adîn- 
cind acțiunea începută anul trecut, 
colectivele din unitățile industriei 
miniere vor găsi noi soluții și posi
bilități pentru a duce la îndeplinire 
întocmai sarcinile trasate de partid 
cu privire la rentabilizarea tuturor 
întreprinderilor și produselor.

depunerile pe obligațiunile 
C E C. cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI DIN

31 martie 1968
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1 43156 25 100 000 100 000
1 42172 21 75 000 75 000
1 04491 36 50 000 50 000
1 32664 34 25 000 25 000
1 18912 37 10 000 10 000
1 51591 23 5 0001 27331 47 5 0001 28020 15 5 0001 42785 43 5 0001 11258 14 5 0001 28284 47 5 0001 19902 08 5 000 35 000
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60 369 48 2 000
60 605 40 2 000
60 435 32 2 000 360 000
60 693 11 1 000
60 487 22 l 000 120 000

600 18 06 800
600 05 25 800
600 55 19 800 1 440 000
2 112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală 
obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.
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viața internațională
La încheierea 
reuniunii monetare 
de la Stockholm 

Planul 
„celor nouă" 
si obiecțiile 
franței

*
Cei zece mari bancheri ai lu

mii capitaliste (S.U.A., Anglia, 
Franța, R. F. a Germaniei, Ja
ponia, Suedia, Canada, Italia, 
Belgia și Olanda) s-au reunit vi
neri și sîmbătă la Stockholm pen
tru a examina mijloacele de re
înnoire a sistemului monetar in- 
teroccidental. Dar, așa cum re
iese din comunicatul final, „cei 
zece" continuă să fie în deza
cord asupra principalelor proble
me ridicate de actuala criză a 
dolarului și lirei sterline, „mone
de de rezervă", care alături de 
metalul galben stau la baza sis
temului „Etalon-aur și devize". 
Franța a refuzat să semneze co
municatul, în care se consemnea
ză acordul celorlalți participant! 
privind crearea de drepturi spe
ciale de tragere la Fondul Mone
tar Internațional.

Noul sistem de tragere con
stituie, potrivit unor specialiști 
Vest-europeni, un mijloc de plăți 
destinat să înlocuiască aurul în 
relațiile economice internaționale. 
El ar permite dolarului, chiar și 
după ce practic a încetat să mai 
fie convertibil în metalul prețios, 
să rămînă la temelia actualului 
sistem monetar interoccidental. A- 
ceasta și voiau Statele Unite, mai 
ales după evenimentele de la 15 
martie, cînd datorită neîncrederii 
crescînde în moneda americană 
s-a declanșat o neobișnuită goa
nă după aur. „Febra galbenă" a 
dus la închiderea principalei pie
țe a aurului din hune, aceea din 
Londra, și la suspendarea în 
mod practic a convertibilității 
dolarului în metalul prețios.

La reuniunea de la Washing
ton a guvernatorilor băncilor cen
trale membre active ale trustului 
aurului, S.U.A. au făcut o primă 
tentativă de a restabili încrede
rea străinilor în dolar, dar deci
zia luată atunci de a se împărți 
piața metalului galben în două, 
una oficială și alta particulară, 
s-a dovedit a fi doar o „jumăta
te de măsură’. Evenimentele de 
pe piața liberă a aurului, unde 
prețul se stabilește în funcție de 
cerere și ofertă, au demonstrat că 
moneda americană nu mai cores
punde cursului său oficial de 35 
de dolari uncia. Totodată, defici
tul cronic al balanței de plăți a- 
mericane, care este cauza actua
lei crize de încredere în dolar, 
a continuat să se agraveze. Pasi
vul conturilor externe ale S.U.A. 
a fost anul trecut de 3 600 mi
lioane, deci dublu față de defi
citul din 1966. Or, numai pentru 
primul trimestru al lui 1968 el 
este evaluat 'la 2 000 milioane.

Ocolind abordarea problemei 
de fond, —- adică deficitul ba
lanței de plăți americane — reu
niunea de la Stockholm a pus 
înainte de toate ideea creării u- 
nei monede aur-lurtie. Franța a 
declarat însă în repetate rînduri 
că nu este de acord cu metoda fo
losirii paleativelor. Ministrul fran
cez al economiei și finanțelor, 
Michel Debre, a declarat chiar 
la sosirea în capitala Suediei că, 
țara sa „este gata să participe la 
căutarea unei soluții globale și 
durabile, dar refuză să garanteze 
expediente tinzînd să mascheze 
dezechilibre fundamentale și să 
perpetueze privilegii neechita
bile".

Potrivit agenției „France 
Presse", ministrul francez a pre
zentat la Stockholm un plan de 
reformă a sistemului monetar in- 
teroccidental. Punctele funda
mentale ale acestui plan sînt ur
mătoarele : 1. Revizuirea statutu
lui monedelor de rezervă, care ar 
urma să fie supuse unor reguli 
obligatorii, printre care preschim
barea lor în aur. 2. Revenirea 
la un sistem în care stingerea 
obligațiilor externe să se facă nu
mai în aur.

Planul francez a fost respins 
de S.U.A., care s-ar vedea ast
fel silite să-și echilibreze balan
ța de plăți. Aceasta presupune 
reducerea uriașelor cheltuieli mi
litare și a exporturilor de capital 
american în străinătate. Or, toc
mai pe aceste cheltuieli se ba
zează politica expansionistă a- 
mericană în diferite părți ale lu
mii. Iată ce au în vedere acele 
cercuri politice din Occident ca
re, împărtășind poziția Franței, 
apreciază că eforturile Parisului 
de a găsi o soluție durabilă pro
blemelor monetare ale lumii ca
pitaliste au „o importanță deose
bită pentru independența țărilor 
vest-europene".

Gh. CERCELESCU

Tineretul din Santiago de Chile a condamnat, în cadrul unei recente de
monstrații, războiul dus de Statele Unite în Vietnam

Alegerile 
din Belgia

agențiile de presă transmit:

' ' Al \ J1 ' t

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
La cele aproximativ 10 000 centre 
de votare deschise duminică dimi
neața pe tot cuprinsul Belgiei, pes
te 6 milioane de alegători au votat 
pentru alegerea a 212 deputați ai 
Camerei Reprezentanților, 106 se
natori (dintr-un total de 178) și a- 
proximativ 700 de consilieri pro
vinciali. Față de alegerile din 1965, 
numărul celor cu drept de vot a 
sporit cu 78 000. Pentru cele 212 
locuri din Camera Reprezentanți
lor au candidat peste 1300 de 
persoane, proporția fiind de 6 can
didați pentru un mandat de depu
tat. Rezultatele alegerilor vor fi cu
noscute în cursul zilei de luni.

Reprezentantul permanent 
al Cambodglel pe lingă O.N.U., 
Huot Sambath, a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de Securitate 
în care protestează împotriva noilor 
acte de provocare săvîrșite de trupele 
americano-saigoneze la granița cam- 
bodgiană. Guvernul cambodgian, se a- 
rată în scrisoare, cere guvernului a- 
merican și regimului de la Saigon 
să pună capăt tuturor violărilor gra
niței și spațiului aerian al Cambod- 
giei.

Țuculescu". La vernisajul expoziției 
au luat cuvîntul Thomas C. Howe, 
directorul așezămîntului cultural sus
menționat, și Iosif Gheorghiu, consi
lier la Ambasada română din Washing
ton. Au participat oameni de artă, 
critici, reprezentanți ai presei, precum 
și membri ai coloniei românești 
San Francisco.
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VIETNAMUL DE SUD Lupte Violente
la Khe Sanh și Gio Linh

SAIGON 31 (Agerpres). — La 4 
kilometri sud-vest de localitatea 
Gio Linh au avut loc lupte violen
te între unități ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și trupe saigoneze, care au 
durat în tot cursul zilei de sîmbă
tă. în ajutorul trupelor saigoneze 
au fost trimise întăriri americane. 
De ambele părți s-au înregistrat 
pierderi.

în același timp, în jurul bazei a- 
mericane de la Khe Sanh, înconju
rată de forțele patriotice, au avut 
loc puternice ciocniri între unități 
ale F.N.E. șl trupele americane. 
Două patrule americane, sprijinite 
de aviație, au încercat să străpun
gă încercuirea și s-au angajat în 
lupte cu forțele patriotice. Patru
lele americane s-au întors apoi 
la baza de la Khe Sanh.

clarația sa că este hotărit să parti
cipe, în strînsă colaborare cu orga
nizațiile deja existente, la manifestă
rile în favoarea luptei de eliberare 
națională a poporului vietnamez.

BEIRUT 31 (Agerpres).— Cea 
de-a doua fază a alegerilor parla
mentare din Liban s-a desfășurat 
duminică în provincia Bekka și 
sudul Libanului. In cadrul scruti
nului, 59 de candidați își dispută 33 
de mandate de deputați. Guvernul 
a ordonat măsuri stricte de secu
ritate ca urmare a incidentelor ce 
au avut loc în tot cursul săptă- 
mînii între sprijinitorii diferitelor 
partide politice. Cu toate acestea, 
s-au semnalat noi tulburări în 
cursul cărora o persoană a fost 
rănită.

Ministrul de Externe al Ar
gentinei a anunțat că guvernul țării 
sale va asigura Boliviei o ieșire la O- 
ceanul Atlantic, acordîndu-i o zonă li
beră în porturile argentiniene. într-o 
notă în legătură cu această proble
mă se arată că Argentina va pune în 
aplicare declarația președinților Onga- 
nia și Barrientos, semnată la Buenos 
Aires cu 14 luni în urmă. Acordul 
semnat cu Argentina va îmbunătăți 
poziția Bolivivi, a cărei economie este 
afectată serios de lipsa unei ieșiri la 
ocean.

lntr-un comunicat oficial pu
blicat de guvernul rasist de 
la Salisbury se recunoaște că în 
prezent au loc lupte între forțele pa
triotice din Rhodesia și unitățile mi
litare ale guvernului, într-o regiune si
tuată la 360 kilometri nord-vest de 
Salisbury. Comunicatul precizează că 
ciocnirile din ultimele două săptămîni 
au fost cele mai importante din au
gust 1967, dată la care forțele pa
triotice din Rhodesia au început să 
acționeze.

PREȘEDINTELE
SITUAȚIA DIN

NASSER DESPRE
R.A.U

Manifestațiile studențești au 
continuat și în cursul zilei de sîm
bătă în Brazilia, cuprinzînd principa
lele orașe ale țării. Președintele Costa 
e Silva a ordonat adoptarea unor mă
suri de represiune împotriva demons
tranților.

Sîmbătă a fost ratificat 
acord între muncitorii greviști 
industria cuprului și societatea „Ken- 
necott Cooper Corporation*. Se pune 
astfel capăt grevei de la minele din 
Arizona, care a durat opt luni și ju
mătate.

Cunoscuta companie teatra
lă italiană „Proclamer-Alber- 
tazzi" va întreprinde între 4 și 27 
aprilie un turneu prin cîteva țări, în
tre care și România. Se vor prezenta 
spectacole cu tragedia „Agamemnon" 
de Vittorio Alfieri și comedia „Cum 
mă vrei tu" de Luigi Pirandello. La 
București vor avea loo patru speo- 
tacole, începînd de la 20 aprilie.

HANOI.— Agenția V.N.A. a- 
nunță că forțele populare din 
provincia Ha Tay. au doborît 
sîmbătă un avion american de 
tipul „F-lll A“. Avionul făcea 
parte dlntr-un grup de avioane 
care efectuau bombardamente a- 
supra unei regiuni populate din 
această provincie. Pînă în pre
zent deasupra R.D. Vietnam au 
fost doborîte 2 816 avioane ame
ricane.

PARIS. — Un grup de personali
tăți franceze, aparținînd partidului gu
vernamental, a hotărit crearea unui 
Comitet pentru sprijinirea rezistenței 
Vietnamului. Comitetul a dat publici
tății o declarație în care precizează 
că scopul său este „de a protesta și 
acționa contra intervenției americane 
în Vietnam", și afirmă că Franța poa
te juca un rol primordial în restabi
lirea păcii în Vietnam. Comitetul de
clară că nici o soluție a conflictului 
nu e posibilă fără acceptarea celor 
patru puncte ale guvernului R. D, 
Vietnam și a celor cinci puncte ale 
F.N.E. Comitetul subliniază în de-

CAIRO 31 (Agerpres). — într-un 
discurs radio-televizat adresat națiu
nii, președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a declarat că în perioada 
care a trecut de la războiul din iu
nie, anul trecut, în Republica Arabă 
Unită au avut loc o serie de schim
bări importante. Printre acestea el a 
citat, în primul rînd, reconstruirea for
țelor armate ale R.A.U. „Acesta a 
fost un început important față de 
care nu exista nici o alternativă dacă 
doream să înlăturăm consecințele în- 
frîngerii — a spus vorbitorul. Logica 
erei noastre — a continuat președin
tele R.A.U. — este că dreptul, dacă 
nu este sprijinit pe forță se pierde, 
că speranța în pace dacă nu este în
soțită de capacitatea de a o apăra 
duce la capitulare, că principiile în 
măsura în care nu sînt apărate în mod 
adecvat se dovedesc simple visuri". 
Vorbitorul a declarat, de asemenea, că 
în această perioadă R.A.U. a reușit 
să obțină menținerea stabilității eco
nomice, au fost deferite tribunalelor 
elementele degenerate și descompuse, 
a fost desfășurată o activitate politică 
pe scară largă pe plan arab și inter
național. în legătură cu. acest din 
urmă punct președintele R.A.U. a 
spus : „Am avut contacte directe cu 
țara socialistă prietenă Uniunea So
vietică care după înfrîngere a afir
mat că stă în mod ferm de partea 
noastră și a dovedit că dorește să co
opereze în mod sincer cu noi în lupta 
împotriva imperialiștilor. Am întreți
nut, de asemenea, relații ferme cu 
țări neangajate, cu țările arabe și cu 
națiunile islamice". Președintele Nasser 
a afirmat de asemenea, că R.A.U. 
continuă să fie gata să accepte o so
luție politică a crizei din Orientul A- 
propiat. „Cu toate acestea — a adău-

gat el — trebuie să fim gata de 
luptă, indiferent cu ce preț, chiar 
dacă am fi nevoiți să facem acest lu
cru singuri".

în cursul discursului său, președin
tele Nasser a anunțat că este uecesar 
să fie adoptat un program unificat de 
acțiune care să definească obiectivele 
imediate și îndepărtate ale țării. El a 
anunțat că conducerea Uniunii Socia
liste Arabe va face obiectul unor ale
geri la toate eșaloanele în scopul for
mării unui Congres național care la 
rîndul lui va alege un comitet cen
tral. Vorbitorul a făcut observația că 
„carențele și defectele Uniunii Socia
liste Arabe se datorează, în esență, 
faptului că această organizație nu a 
luat naștere în urma unor alegeri li
bere de la bază la vîrf". Definind 
principalele obiective ale noii etape în 
care se angajează R.A.U., Nasser a a- 
rătat că acestea urmăresc, printre al
tele, afirmarea rolului forțelor popu
lare în direcția acțiunii naționale, con
struirea unui stat modern bazat pe 
democrație, dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, eliberarea forțelor creatoa
re ale mișcării sindicale, buna utili
zare a competențelor, apărarea revo
luției în cadrul legii. Președintele 
R.A.U. a anunțat că programul de 
acțiune pe care l-a denumit „progra
mul de la 30 martie* va fi supus la 
2 mai unui referendum popular. 
„Dacă referendumul popular va a- 
proba acest program — a adăugat el 
— voi numi un comitet însărcinat' să 
supravegheze alegerile pentru Con
gresul național al Uniunii Socialiste A- 
rabe. Congresul astfel ales se va în
truni la 23 iulie și își va putea a- 
suma răspunderea., elaborării unei con
stituții definitive a țării".

In sălile Palatului Legiunii 
de onoare din San Francisco 
a avut loc deschiderea Expoziției „Ion

Trupele federale 
au ocupat două 
orașe deținute de 
forțele biafreze

LAGOS 31 (Agerpres). — Un co
municat oficial dat publicității la 
Lagos anunță că trupele federale 
nigeriene au cucerit orașul Ikot 
Ekpene situat la 30 kilometri de 
Aba, cartierul general administra
tiv al secesioniștilor biafrezi. Tru
pele federale au ocupat, de aseme
nea, orașul Opobo și ocupă poziții 
în apropierea importantului centru 
economic Port Harcourt, în pregă
tirea unei ofensive asupra acestui 
oraș.

Căderea celor două orașe are loc 
la mai puțin de 24 de ore de data 
limită de 31 martie, stabilită de 
generalul Gowon, șeful statului ni
gerian, pentru „zdrobirea rebeliunii 
biafreze". în ultimele nouă luni, 
aproximativ trei cincimi din teri
toriul deținut inițial de biafrezi a 
fost cucerit de trupele federale ni
geriene.

CULISELE CRIZEI POLITICE DIN GUATEMALA

Informațiile transmise de a- 
paratele plasate pe bordul 
sondelor lunare americane 
„Surveyor— 5“ șl „Surve
yor—6“ dovedeso faptul că supra
fața Lunii și îndeosebi fundul mărilor 
lunare seamănă, din punctul de ve
dere al compoziției, mai curînd cu 
fundul marin terestru decît cu com
poziția meteoriților care cad pe Pă- 
mînt. Se pare deci că meteoriții nu 
vin din Lună, a declarat Anthony Tur- 
kevich, profesor de chimie la Insti
tutul „Enrico Fermi", însărcinat cu 
punerea la punct a aparatelor de a- 
naliză plasate pe sondele lunare lan
sate de N.A.SA.

Navigatorul britanic solitar 
Alec Rose, care încearcă să facă 
înconjurul lumii pe traseul urmat de 
sir Francis Chichester a intrat sîm
bătă în legătură prin radio cu un pe
trolier britanic, la 560 kilometri est 
de Capul Horn. Rose a declarat că 
are o rană la piciorul stîng, dar care 
nu necesită îngrijire medicală.

Anglia in fața
„blocadei11 celor 6
(Urmare din pag. I)

Ziarele care au apărut zi
lele trecute în capitala Guate- 
malei anunțau ca guvernul a 
hotărit decretarea stării de a- 
sediu pe întreg teritoriul țării 
pentru o perioadă de treizeci 
de zile. Armatei i s-a încre
dințat în exclusivitate „men
ținerea ordinii" în toate insti
tuțiile, autoritățile civile fiind 
astfel private de ultimele pre
rogative pe care le mai de
țineau. In unele cercuri se a- 
firmă că măsura ar fi fosf 
luată în urma dispariției re
cente a arhiepiscopului de 
Guatemala, Mario Casariego, 
care, potrivit știrilor oficiale, 
ar fi fost răpit de „elemente 
subversive", respectiv de par- 
fizani.

Trebuie subliniat că ziarele 
din Ciudad de Guatemala au 
publicat o declarație a condu
cătorilor mișcării de partizani 
în care se resping acuzațiile 
potrivit cărora această mișcare 
ar avea vreo legătură cu dis
pariția arhiepiscopului Casa
riego. De aitfel este intere
sant de remarcat că, după 
cum anunță agenția France 
Presse, puțin timp înainte de 
dispariția sa, în cadrul unui 
interviu acordat revistei mexi
cane „La Prensa", Casariego 
n-a blamat mișcarea de parti
zani, ci, dimpotrivă, a ară
tat că e necesară o schimba
re urgentă a structurilor în 
America Latină.

După cum e cunoscut, încă 
de acum trei luni, în capitala 
Guatemalei fusese declarată 
„starea de alarmă", hotărîre 
motivată de „tulburările" din

țară. O serie de garanții con
stituționale fuseseră suspen
date, iar activitatea partidelor 
politice fusese interzisă. Mă
surile cu caracter excepțional 
luate atunci de guvern erau 
menite, potrivit versiunilor o- 
ficiale, să pună capăt situației 
create de activitatea organi
zațiilor teroriste de extremă 
dreaptă — M.A.N.O. sau 
„Mîna albă" (Mișcarea Anti
comunistă Națională Organi
zată) și N.O.A. (Noua Orga
nizație Anticomunistă). Deși 
declarate ilegale, aceste or
ganizații, avînd sprijinul for
țelor reacționare și al arma
tei, continuă să acționeze în 
deplină libertate pe întreg te
ritoriul țării.

Este știut că în Guatemala, 
după cum declara însuși vice
președintele statului, Maro- 
quin Rojas, „singura institu
ție, care are puteri și este res
pectată, este armata”. Milita
rii reprezintă însă, la rîndul 
lor, interesele celor care de
țin controlul asupra principa
lelor sectoare ale vieții eco
nomice din Guatemala — 
marii latifundiari autohtoni și 
monopolurile nord-america- 
ne. Tocmai aceste două forțe 
s-au opus sistematic încercă
rilor președintelui Julio Mon
tenegro, venit la conducerea 
țării în 1966, de a-și aduce la 
îndeplinire programul de re
forme care îi asigurase popu
laritatea în cadrul campaniei 
electorale. Astfel reforma a- 
grară care fusese concepută 
ca o măsură destinată să re
zolve una din problemele

fundamentale ale economiei 
guatemaleze, a fost golită de 
conținut și nu a soluționat nici 
măcar în parte situația grea a 
țărănimii. încercarea cabine
tului lui Julio Montenegro da 
a institui un impozit progre
siv pe venituri s-a izbit de a- 
celeași obstacole și a fost, în 
cele din urmă, sortită eșecu
lui.

Intr-un articol dedicat si
tuației din țară, publicat de 
revista vesf-germană „Der 
Spiegel" se arată că 72 la 
sută din pămînturile cultiva- 
bile aparțin marilor latifun
diari care reprezintă mai pu
țin de 2 la sută din numă
rul proprietarilor de pămînf. 
Compania nord-americană 
„United Fruit’ deține 10 la 
sută din suprafața totală a 
plantațiilor de cafea, banane, 
bumbac. Căile ferate de stat 
sînt proprietate americană. 
Venitul mediu anual al pătu
rilor sărace, însumînd trei 
pătrimi din populația guate
maleză, este de 72 dolari. 
Doar 17 la sută din guatema
lezi știu să citească și să 
scrie, iar durata medie a vie
ții nu depășește 40 de ani.

Nemulțumirea crescîndă a 
maselor față de înrăutățirea 
situației economice și sociale, 
cîf și de activizarea organiza
țiilor teroriste de 
dreaptă, și-a găsit 
sie în intensificarea 
forțelor patriotice.

extremă 
o expre- 
acțiunilor 
Agențiile 

de presă transmit că în ulti- 
mult timp au avut Ioc puter
nice ciocniri între grupuri de

partizani și unități ale poli
ției în regiunile din apropie
rea capitalei — Ciudad de 
Guatemala. In aceste împre
jurări a survenit hotărîrea a- 
nunțată privind instaurarea 
stării de asediu.

Nu puțini comentatori re
levă interesul deosebit pe ca- 
re-l vădesc Statele Unite față 
de evoluția evenimentelor din 
Guatemala. Este semnificativă 
în acest sens scrisoarea tri
misă ziarului mexican „La 
Prensa" de preotul american 
Thomas Melville, expulzat anul 
trecut din Guatemala sub acu
zația de a fi acordat ajutor 
partizanilor : Statele Unite 
„antrenează armata Guatema
lei pentru a menține un stătu 
quo. Situația de acum — 
scrie Melville — nu este de
loc un accident al istoriei ; ea 
reprezintă o schimbare voită 
a ordinii naturale, de către o 
minoritate bogată, susținută 
de armata națională, care este 
sprijinită la rîndul său de gu
vernul american’.

Este cunoscută de altfel ac
tivitatea consilierilor militari 
americani în Guatemala. Zia
rista Georgiana Geyer de la 
„Chicago Daily News* apre
cia nu de mult că în Guate
mala se afiă circa 1 000 de in
structori americani. Instruiți în 
academiile speciale de luptă 
„antiguerrilla", „las boinas 
verdes’ — beretele verzi — 
acționează pe linia reprimării 
mișcării de partizani și a 
populației care îi susține. 
Profesorul Norman Diamond,

de la Universitatea Harward 
din S.U.A., în urma unei călă
torii făcute în Guatemala, scria 
că imense regiuni unde pre
zența partizanilor este doar 
bănuită, sînt declarate „zone 
interzise’ de către autorități 
și sînt supuse unor puternice 
bombardamente. Satele bom
bardate sînt apoi rase de pe 
suprafața pămîntului cu bul
dozerele. însuși vicepreședin
tele statului, Maroquin Rajos, 
recunoștea că „aparate ame
ricane de la bazele din Pa
nama participă la operații mi
litare în Guatemala și folo
sesc frecvent napalmul în zo
nele unde se crede că se află 
detașamente de partizani".

Așa cum prevedeau o serie 
de comentatori, cercurile mi
litare din țară au folosit situa
ția tulbure pe care fot ele au 
creat-o, pentru a „demonstra’ 
că autoritățile civile nu sînt 
capabile să controleze situația 
și pentru a-și asuma în mod 
formal puterea. Dar, cum a- 
rată faptele, masele populare 
guatemaleze nu pot fi înșe
late. Știrile provenite din 
Guatemala relatează că forțe
le patriotice, sprijinite de 
populația de la orașe și sate, 
își intensifică activitatea avînd 
ca obiective restabilirea drep
turilor și libertăților democra
tice, eliminarea dominației 
străine, dezvoltarea de sine 
stătătoare a Guatemalei pe 
calea progresului.

Dan MUNTEANU

dezechilibrul balanței comerciale: 
în timp ce Anglia a importat în 1967 
cu 353 milioane lire sterline mai 
mult decît în 1966, ea a exportat 
cu 93 milioane mai puțin. Soldul 
nefavorabil al balanței comerciale a 
crescut din această cauză de la 106 
milioane lire sterline în 1966, la 552 
milioane în 1967.

Există desigur explicații pentru în
răutățirea situației economice a An
gliei în anul trecut. Recesiuni în 
țările cliente ale mărfurilor engleze ; 
criza politică din Orientul apropiat; 
mișcarea grevistă a docherilor ; creș
terea prețurilor la import, ca ur
mare a devalorizării din noiembrie 
trecut a lirei sterline. Dar dezechi
librul rămîne, chiar dacă se elimină 
influența factorilor incidentali agra- 
vanți. Acest dezechilibru cronic a con
stituit un semnal de alarmă : pentru 
a trăi, Anglia — cu întocmirea el 
economică din alte vremuri — este 
obligată să-și asigure o nouă piață, 
suficient de cuprinzătoare și de con
stantă, pentru aprovizionare și des
facere. Ce este mal normal pentru ea 
decît să caute această piață nu peste 
mări și țări, ca în deplorabilul trecut 
colonialist, ci printre vecini ? Con
figurația economică a Pieței comune, 
în care sînt pînă acum întrunite 6 
țări vest-europene : Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, Italia, 
Belgia, Olanda șl Luxemburg, este 
de natură să satisfacă numeroase 
nevoi de import și export ale An
gliei. In plus, există și perspectiva 
mai îndepărtată a unei integrări po
litice, care ar scoate pe englezi din 
izolaționismul insular la care i-a con
damnat prăbușirea imperiului colo
nial și dezagregarea Commonwealth- 
ului. Așadar, o „cură de Piață 
comună" i-ar face bine Angliei din 
toate punctele de vedere.

Dacă prin prisma intereselor An
gliei, aderarea la Piața comună ar fi 
un lucru pozitiv, iar raționamentul 
care stă la baza „vocației europene" 
a Angliei poate fi înțeles de oricine, 
problemele sînt deosebit de încurcate 
dacă se privesc prin prisma „celor 6". 
Pentru a face oarecare ordine în 
ele, trebuie să începem cu caracterul 
și țelurile Pieței comune.

Acum zece ani, la înființarea Co
munității Economice Europene, s-a 
urmărit integrarea, mai întîi econo
mică, apoi și politică, a statelor vest- 
europene. Sloganul lansat pe atunci 
a fost: Piața comună — anticameră 
a Statelor Unite ale Europei. Acest 
slogan încorpora mal multe teze : 
lichidarea obstacolelor din calea re
lațiilor economice interstatale, re
nunțarea progresivă Ia suveranitatea 
țărilor membre, întărirea rezisten
ței la presiunea economică și poli
tică a Statelor Unite în Europa.

Ce soartă au avut aceste teze ? In 
deceniul care s-a scurs, a fost a- 
mînată pentru un viitor imprevizi
bil orice încercare de integrare po
litică, Franța opunîndu-se cu hotă
rîre la compromisurile care ar fi 
adus o cît de mică știrbire a inde
pendenței și suveranității ei. A făcut 
progrese colaborarea economică din
tre țările Pieței comune, deși există 
părerea că, de fapt, această colabo
rare se reduce la domeniul vamal, în 
sensul că ceea ce s-a realizat pînă 
acum depășește prea puțin limitele 
unei clasice uniuni vamale.

Cît despre rezistența la tendințele 
de hegemonie ale Statelor Unite, pro
gresele sînt evidente. Astăzi, Piața 
comună reprezintă o forță capabilă 
să dea o replică americanilor. Ea de
ține rezerve de aur superioare celor 

^ale S.U.A. Creanțele țărilor din co
munitate asupra americanilor sînt 
calificate, chiar de americani, drept 
impresionante. Francul francez, 
marca vest-germană se bucură de 
mai multă încredere decît dolarul 
S.U.A.., iar americanii au ajuns să-i 
roage pe europeni să le dea ajutor 
în lupta pentru „apărarea" dolarului. 
Țările vest-europene au refuzat să 
acorde vreun sprijin material agre
siunii din Vietnam, unele din ele o- 
punîndu-se chiar fățiș acestei agre
siuni. Numărul soldaților americani 
deplasați în R. F. a Germaniei va 
fi micșorat în 1968 cu 35.000. Vor 
rărpîne staționate în continuare 5 
divizii, însă efectivele lor se pare 
că se vor reduce de la 262.000 la 
190—150.000. înșiși vest-germanii, cei 
mai filoamericani dintre „comunitari", 
s-au pronunțat de curînd împotriva 
„sistemului rigid al unui imperiu 
nord-atlantic" (care ar cuprinde și 
pe americani) și pentru- o Europă 
legată de S.U.A. prin amiciție, însă 
independentă.

Față de aceste obiective ale Pieței 
comune, ce și cine împiedică adera
rea Angliei 7

Mai întîi, situația el economică. 
Dezechilibrul balanței de plăți en
gleze, criza lirei sterline dovedeso 
că economia Angliei este bolnavă. 
Aci însă apar puncte de vedere total 
divergente : în vreme ce Anglia 
intenționează să intre în Piața co
mună ca să se însănătoșească, 
Franța îi cere însănătoșirea ca o 
condiție prealabilă admiterii : cț ' 
ajuți Anglia, trebuie mai întîi si. 
ajute singură. Dacă n-ar fi așa, > 
6 ar risca să fie contaminați de noL 
partener. Din acest punct de vedere), 
devalorizarea lirei sterline și noul 
buget de austeritate pe 1968—1969 
pot fi considerate drept o încercare 
a guvernului Wilson de a corespunde 
cerinței francezilor.

în al doilea rînd, Franța — de
oarece pînă de curînd ea a fost sin
gura care a adoptat o atitudine fer
mă împotriva „debarcării" Angliei 
în Piața comună — se teme că acea
stă debarcare ar echivala cu intro
ducerea unul cal troian în mijlocul 
comunității. în timp ce Piața co
mună a ridicat stindardul antl-ame- 
rican: Europa — europenilor, An
glia continuă să aibă legături strînse 
cu S.U.A., de al căror sprijin fi
nanciar nu se poate dispensa. Fostul 
ministru de externe George Brown a 
lăsat să se înțeleagă că, după opinia 
guvernului britanic, viitorul Euro
pei occidentale nu ar avea sens în 
afara cadrului mal larg al alianței 
atlantice, adică alături de Statele 
Unite. Acceptarea candidaturii An
gliei ar echivala deci cu o întoar
cere de 180° a obiectivelor Pieței 
comune, ceea ce Franța — înainte d'* 
toți ceilalți — nu poate admite c 
nici un preț. r

în al treilea rînd, rezervele Frar. 
ței sînt determinate de temerea c 
o dată pătrunsă în Piața comun' 
Anglia ar putea manifesta veleități 
de hegemonie, încercînd să-și im
pună vederile, subminînd prestigiul 
european al Franței. Bineînțeles, a- 
ceastă temere nu este mărturisită 
deschis, însă ea se întrevede prin 
perdeaua de fum care, de obicei, 
împiedică o vedere clară asupra fon
dului discuțiilor din Piața comună.

Pînă de curînd, în Comunitatea 
Economică Europeană au existat di
sensiuni cu privire la atitudinea de 
adoptat în problema 
gliei, unii membri 
tru admitere, iar 
în februarie 1968, 
întîlnirii generalului 
cancelarul Kiesinger,

aderării An- 
opinînd pen- 
alții contra, 
cu prilejul 

de Gaulle cu 
_ , s-au conturat 

unele idei comune care, avînd în 
vedere poziția centrală a Franței și 
Germaniei occidentale în C.E.E., vor 
fi probabil însușite și de ceilalți par
teneri. In esență, ideile sînt urmă
toarele : întrucît o lărgire a cadrului 
Pieței comune prin admiterea de noi 
membri nu este oportună, țările din 
această organizație vor putea deo
camdată încheia cu Anglia, ca șl cu 
Islanda, Norvegia, Danemarca și alte 
state interesate, anumite „aranja
mente" comerciale, avînd ca obiect 
avantaje vamale reciproce. în felul 
acesta, Piața comună ar rămîne în 
vechea formație, Iar în jurul ei s-ar 
crea o „zonă preferențială", al cărei 
participant! să beneficieze de re
ducerea treptată a taxelor vamale. 

Intre pozițiile Franței și Germaniei 
occidentale în această privință mai 
există încă diferențe de nuanță, de
oarece, de exemplu, francezii pre
feră negocieri bilaterale, în timp 
ce vest-germanii preferă negocieri 
în bloc cu toți candidații ; francezii 
consideră că aranjamentele nu tre
buie să cuprindă precizarea că ele 
reprezintă un prim pas spre lărgirea 
Pieței comune, în timp ce vest-ger
manii, dimpotrivă, văd în aceste a- 
ranjamente o fază tranzitorie și nu 
o alternativă la aderare. De ase
menea, vest-germanii — mai mult 
decît francezii — doresc In această 
etapă organizarea unei cooperări 
mai strînse între Comunitatea Eco
nomică Europeană și Anglia în do
menii ca : producția de calculatoare 
electronice, de centrale nucleare, de 
avioane și obiecte spațiale.

Din partea Angliei se observă da 
asemenea o modificare de atitudine, 
în trecut, reprezentanții, ei erau ca
tegorici : ori aderare, ori nimic. îna
inte de demisie, fostul ministru de 
externe Brown a adoptat însă o po
ziție mai resemnată, declarînd că 
este gata să studieze orice propunere 
„care ar înlesni o evoluție a situa
ției".

După cum se vede, problema ade
rării Angliei la Piața comună s-a 
transformat tot mal mult, datorită 
divergențelor fundamentate dintre 
marile puteri vest-europene, într-o 
problemă a neaderării. Aceasta, 
bineînțeles, nu contribuie cu nimic 
la rezolvarea gravelor dificultăți că
rora Anglia trebuie să le facă față.
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