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ACTUALITATEA

ISI ASTEAPTA CULTURALĂ

9 9 ® Virtuțile ins-

Obclnele din nordul Moldovei con
servă cu grijă, de milenii, în adîncu- 
rile lor, bogate resurse minerale: ba- 
rita de Ostra, minereurile neferoase 
din zona Leșul Ursului, manganul 
din bazinul Domelor, sulful din mun
ții Călimanului etc. In ultimii ani, da
torită investițiilor alocate de stat, în 
aceste zone s-a creat un sector mi
nier bine conturat, care ocupă în pre- 
Zftht un loc important în ansamblul 
industriei județului Suceava.

Acțiunea de identificare și punere 
in valoare a acestor minereuri nu 
poate fi socotită încheiată, fiind ne
cesară, în continuare, o intensă muncă 
de prospectare și explorare, domeniu 
în care geologii au un larg cimp de 
afirmare. Numai că oameni de spe
cialitate lipsesc, cu toate măsurile 
preconizate în a doua jumătate a 
anului trecut în vederea apropierii 
muncii geologilor de aceea a unită
ților miniere, prin repartizarea anu
mitor specialiști din institutele și 
organizațiile centrale de cercetări în 
cadrul exploatărilor, întreprinderilor 
și combinatelor miniere. Trebuie con
semnat faptul că, deși organele locale 
de partid au făcut numeroase inter
venții la ministerul de resort, „cara
vana geologilor" n-a ajuns încă la 
destinație. Tov. Gheorghe Pardău, 
activist al comisiei economice a Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
ne spunea că tărăgănarea aplicării în 
practică a măsurilor privind încadra- 

I rea unităților miniere din județ cu 
un număr corespunzător de geologi 
pune sub semnul întrebării realizarea 
multor obiective din planul anului 
1970 și în perspectivă.

La Ostra, Căllman, Leșul Ursului, 
Vatra Dornei, Fundul Moldovei și în 
alte centre miniere, din județ ne-au 
fost furnizate suficiente argumente 
care pledează pentru o prezență efec
tivă a geologilor in aceste unități. 
Primul și cel mai important argu
ment îl constituie fondurile de inves
tiții tot mai mari destinate lucrărilor 
geologice pentru sectorul minier din 
această zonă a țării. în prezent, în 
cadrul. Combinatului minier Suceava 
există 15 șantiere geologice, care ur
măresc atît prospectarea și explora
rea zăcămintelor pentru extinderea 
actualelor zone active, cit și eviden
țierea altor zone mineralizate noi.

— în anii trecuți, lipsa specialiști
lor* a făcut ca termenele de punere 
în evidență a unor zone mineralizate 
și de trecere la exploatarea lor să 
fie mereu aminate — ne-a spus lng. 
Petru Zămircă. director general al 
Combinatului minier Suceava. Lucră
rile de prospectare și explorare a 
zăcămîntului de sulf din masivul Că- 
liman, 
cursul 
logică 
'durat 
(cestea
trei sau patru ani.

Această prelungire' la nesfîrșit a 
finalizării unor importante investiții

— ni s-a spus — se datorește și fap
tului că programul de lucru al geolo
gilor nu are continuitate, ci este con
ceput în campanii de citeva luni pe 
an. Termenele de punere în funcți
une a unor Investiții geologice se 
prelungesc șl pentru că toate datele 
sînt prelucrate la București. De fapt, 
și o mare parte dintre probe sînt tri
mise spre analiză și interpretare la
boratoarelor din Capitală. Atunci, nu 
mai este de mirare de ce o bună 
parte din lucrările de prospecțiuni 
nu ajung să se. materializeze, renun- 
țîndu-se la ele cu prea multă ușu
rință.

Creșterea eficienței cercetării geo
logice — principala sarcină pusă de 
partid în fața colectivelor care lu
crează în acest sector — face nece
sară o schimbare de fond a activi
tății de prospectare și explorare. Este 
vorba de luarea unor asemenea mă
suri încît munca pentru întocmirea 
unui studiu geologic să fie îmbinată 
in mod armonios cu preocupările 
pentru realizarea în același timp a 
unui studiu de mineralogie. Ceea ce 
presupune ca unitățile miniere și 
combinatul minier să fie dotate cu 
laboratoare corespunzătoare, spre a-și 
dezvolta o bază proprie de analize 
microscopice și chimice. Dar, și în 
această privință se întîrzie luarea u- 
nor măsuri hotărîte. Altfel nici nu 
se explică de ce marea majoritate 
a aparaturii de laborator, cum ar fi 
spectrografele, polarografele, mlcro- 
scoapele, microfotometrele etc., stă 
neutilizată sau e folosită numai par-

'Jubileu la Oltenița:

Ă 20 Â NAVĂ DE 5000 TONE
Constructorii de la Șantie

rul naval Oltenița au dobin- 
dit, de mai multă vreme, 
faima de harnici și price- 
puți făuritori ai navelor ma
ritime și fluviale. Printr-o 
muncă dîrză, perseverentă, 
în cadrul căreia cutezanța 
creației și proiectării s-a 

■împletit strîns cu perfecțio
narea continuă a tehnolo
giilor de fabricație, ei au 
trecut, într-un termen rela
tiv scurt, la producerea 
unor nave de 5 000 t, 
a spărgătoarelor de ghea
ță, a unor vase de pasageri' 
cu 300 de locuri, cum este 
„Muntenia". Realizările nu 
sînt numai de natură canti
tativă ci, în primul rînd, 

calitativ. Mun-

de pildă, s-au întins pe par- 
a... 12 ani, iar o investiție geo- 
din zona Fundul Moldovei a 
zece ani. cînd foarte bine ă- 
puteau fi realizate în numai

r
I

geri. A douăzecea navă de 
5 000 tone — un lăudabil 
jubileu! Un remarcabil suc
ces și în domeniul economi
cității, supleței și puterii ei 
reale, întrucit această navă 
va fi mai ușoară — din 
punctul je vedere al consu
mului specific de metal — 
cu peste 30 000 kg față de 
prima. Economia de metal 
(numai în acest an, la tota
lul vaselor ce se vor produ
ce, ea însumează 100 tone) 
nu 
tul 
dimpotrivă, printr-o 
tere continuă a 
caracteristicilor lor tehnice. 
Economia de metal provine 
din gospodărirea cu chibzu
ință a acestei prețioase ma
terii prime, printr-o croire 
mai rațională, prin folosirea 
unor însemnate cantități de 
deșeuri, înlocuirea materia
lelor fieroase cu cele plas
tice. De asemenea, se înlo
cuiesc scările, ușile, ventila
toarele și balustradele de o- 
țel cu altele din aluminiu 
sudat pe bază de argon.

Aluminiu în locul oțelu
lui, mase plastice în lo
cul metalului, metode mo
derne de construcție în lo
cul celor vechi — iată o 
parte din coordonatele ac
tivității făuritorilor de nave 

Ide la Oltenița. Numai o 
parte, deoarece propagarea 
..noului". detrimentul

se va face în detrimen- 
calității navelor ci, 

creș- 
nivelului

„vechiului", este 
pregnantă și în 
niul perfecționării pregă
tirii " "
ce 
cîteva 
cabile. Mai puțină mun
că fizică grea și mai 
multă gîndire tehnică 1 Im- 
brățișînd această tendință, 
colectivul șantierului și-a 
făcut un titlu de cinste și 
un altul de datorie, din a 
economisi munca, din a o fa
ce mai rodnică, mai produc
tivă în scurgerea orelor și 
minutelor. Forma bordului 
navelor se efectua manual, 
iar acum se execută cu pre
sa hidraulică; sudarea auto
mată și semiautomată este, 
în prezent, preponderentă ; 
sablarea tablei nu se mai 
face manual, cu peria, ci 
prin procedee mecanice, cu 
alicii de metal. S-a extins 
mecanizarea și pe calele de 
asamblare ; fluxul tehnolo
gic este acum de o cursivi
tate perfectă, eliminîndu-se 
locurile înguste și, implicit, 
„gîtuirile", el putînd fi 
comparat cu alunecarea în- 
tr-o singură direcție, vigu
roasă și neîntreruptă a a- 
pelor Dunării.

La o producție marfă de 
peste 310 milioane lei, rea
lizată anul trecut, s-a obți
nut un beneficiu de aproa
pe 50 milioane lei, cu 3 mi
lioane Iei mai mult față de

foarte 
dome-

se
muncitorilor, 

concretizează 
rezultate

proces 
în 

remar-

plan. Productivitatea mun
cii pe un salariat- a ajuns la 
121 205 lei. ~ 
navă de 5 000 
struiește 
mult mai ___
prima de acest fel. în 
an, constructorii și-au pro
pus să realizeze noi sporuri 
la producția marfă, produc
tivitatea muncii și la bene
ficii. Doresc să se numere 
din nou printre fruntași, să 
adauge o nouă și meritată 
distincție celor 9 titluri de 
unitate fruntașă în între- 

. cere, pe care le-a obținut 
șantierul, din care 8 pe ra
mură și unul pe țară.

Ați vizitat o navă ? Este 
o uzină, este o casă, este 
leagănul vieților temerare. 
Constructorii Olteniței lu
crează cu pasiune, pun în 
fiecare - din navele pe care 
le realizează suflet, mun
că și inventivitate, 
cînd cea de-a 20-a 
de 5 000 tone va fi lan
sată la apă, în ochii lor 
se va putea citi nostalgia 
despărțirii de cei drag, dar 
și mîndria de a fi urcat ra
pid și sigur treptele imense, 
incomensurabile ale consa
crării — de la atelierul de 
bărci, de odinioară, la con- 

’ strucția navelor fluviale și 
maritime de azi.

Cea de-a 
tone se 

intr-un 
scurt

20-a 
con- 
timp 
decit 
acest

de ordin
citorii, tehnicienii și in
ginerii construiesc nave la 
un nivel tehnic competitiv, 
care corespunde cerințelor 
actuale de pe piața mondia
lă, și fiecare dintre ele 
marchează urcușul neîntre
rupt spre îmbunătățirea ca
racteristicilor vaselor, fiind 
o treaptă sigură spre per
fecțiune, spre vase mai su
ple, mai puternice, mai ief
tine, care să întrunească a- 
precierile unanime ale be
neficiarilor.

La data cînd am fost pe 
șantier, de pildă, se lucra la 
a 20-a navă, cu o capacita
te de 5 000 tone, și la con
strucția unor vase dă pasa-

Iar 
navă

cală ® Expoziții
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Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

® Agendă muzi
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ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

22000 hectare insămințate
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DISCORDIEI"

țial In București, în timp ce unită
țile miniere din județ au o mare ne
voie de aparate. Inexistența acestor 
laboratoare și a unor mineralogi bine 
pregătiți face ca. datele geologice din 
zona aflată în exploatare să fie in
terpretate cu mare întîrziere, iar 
lipsa geologilor îngreunează luarea u- 
nor măsuri eficace în vederea scăde
rii ponderii sterilului în minereul ex
tras. Astfel, sînt formațiuni de lucru 
din subteran, care, neîndrumate de 
specialiști — chemați să indice zona 
mineralizată și să întocmească schi
țe precise de exploatare a zăcămin- 
tului — zile în șir. înaintează nu
mai In steril. Cum să nu se întîmple 
acest lucru cînd la ora actuală, la 
nivelul combinatului, nici nu se poa
te vorbi de un serviciu geologic, iar 
cei cîțiva geologi care activează în 
subteran sînt tineri, nedispunînd încă 
de experiența necesară pentru a 
face față condițiilor grele de zăcă- 
mînt, existente îndeosebi la Leșul 
Ursului.

Prezența, în județul Suceava, a unui • 
număr corespunzător de prospectori, 
de geologi și mineralogi — dictată 
de perspectivele largi care se deschid 
in fața sectorului minier de aici — 
este, prin urmare, deosebit de acu
tă. De aceea, este firesc, să întrebăm : 
Cînd va ajunge „caravana geologilor" 
în județul Suceava ? — la care aștep
tăm neîntîrziat răspunsul 
de resort din Ministerul 
Miniere și Geologiei.

Ion MANEA 
corespondentul

® Limitele unei 
ecranizări
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Alergare în grup, imediat după start, a participanților la Crosul Balcanic
Foto : Gh. Vințilă

© ATLETISM - Ieri di
mineață, în parcul Buf
tea, a XV-a ediție a Cro
sului Balcanic
© FOTBAL - în divizia 
A, o etâpă pasionantă
• Din nou despre soar
ta bazelor sportive
© Duminica sportivă 
județeană
© Corespondențe spe 
ciale din Italia, Brazilia 
Portugalia
Alte știri din țară și de 
peste hotare

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scînteii). — Mecanizatorii 
și țăranii cooperatori din județul. 
Constanta, folosind la maximum 
timpul bun de lucru, au luat de 
citeva zile „startul" in actuala 
campanie agricolă. In prima ur
gentă, semănatul culturilor de 
nutret și al legumelor. Pină in 
prezent au fost insămintate cu

Șantierul naval Oltenița

mazăre, ovăz, lucernă și 
plante de nutret peste 22 000 ha. 
S-au plantat, totodată, 175 ha 
cu cartofi și aproape 400 ha cu 
ceapă. In cooperativele agricole 
de producție din Cobadin, Tuzla, 
Corbu de Jos, Corbu de Sus, 
Gîrliciu. — semănatul culturilor 
din prima urgentă se apropie 
de sfirșit.

Relațiile S.U.A,
Piața comună

CĂLĂTOREȘTE
?

DILEMA JURISCONSULTULUI
DEASUPRA

Șefulețul de tarla
In Plutarh am găsit de curînd un capitol interesant. 

Discuția împăratului Alexandru cu niște gymnosofiști, 
reputații in răspunsuri și vorbe scurte, laconici adică. 
Cică a șasea prezumtivă victimă a cuceritorului între
bată cum ar putea cineva să se facă foarte iubit, acela 
ar fi răspuns : dacă ar inspira groază, puternic fiind ! 
Istorie adevărată sau parabolă, mica relatare mi se pare 
instructivă pentru că gindul m-a dus la „mici regișori" 
ai unor teritorii nevăzute in care-și fac și-și execută 
propriile legi, ei cu ai lor, Sfidînd bunul simț, dreptul 
și mai. ales încrederea celor pe care-i conduc.

Tarlaua personală ar fi dect o insulă ferită de uraga
nele vieții, un rai singular plin de ispite ale puterii, 
un poligon pe care s-ar exercita abuzul fără frica de 
consecințe Patru metri pătrați de pereți, aer, mobilă 
și personal ar putea da cuiva dreptul de viață și de 
moarte asupra unui impiegat inferior, ca în Gogol.

Ce este la urma urmelor un ~ •
însemna un director de con
știință, un 
clarvăzător, .............
luptător de nădejde in războ
iul împotriva greutăților șl 
al imprevizibilului. Și așa 
sînt mulți conducători de în
treprinderi și instituții spre cinstea lor, a vremilor care 
i-au format.. Dar ce devine un șef cînd noțiunea este 
stoarsă de înțelesul ei inițial, cind ajunge caricatura 
propriului său conținut ?<

Din infidela mea memorie ies personaje ciuda.te, pră
fuite de vreme, încărcate de sarcini exemplificatoare, 
adevărate caractere în sensul în care un mare scriitor 
francez s-a ilustrat dind pilde omenirii. Vechi dirlginți 
școlari plini de ințeleptiune. aruncind nuiaua și lovind 
cu cuvinte alese, profesori superbi ce nu cerșeau aplau
zele mute ale neascultătorilor, savanți fermecători ce 
ne-au hrănit tinerețea intelectuală, dar și mici șefi 
masă, mărunți sufletește, plini de ei înșiși, tirani ... 
cancelariilor pline de liirțoage, gata să împroaște cu 
noroiul murdar al îngimfării peste cei ce ar trebui să 
vadă in ei niște modele. Mai apoi vin din memoria mea 
suflete moarte, ucise de prudente și de socoteli mes
chine, vinind avansări șl slujind in patru labe, fără 
demnitate, gata la orice numai pentru un post mai 
avansat în ierarhia dulapurilor de arhivă. Vin din neant 
comandanți militari at fostei armate burgheze ce mă 
tiranizează incă in vise ciudate, strigînd și făcînd pe 
Napoleon intr-o curte de regiment, sfidind logica și 
bunul simț numai pentru a dovedi lor și celor din 
subordinea lor că se poate porunci orice și se poate 
executa orice.

1 Departe de noi acele vremuri și pentru totdeauna. Nu-

Șef ? Ideal, cuvîntul ar

mai că ni se intimplă să aflăm ori să întilnim și azi, 
in noi ipostaze, copiile jalnice ale unei mentalități 
prăfuite. Ca să-și facă din cel numit să-l îndrume un 
proteguitor la vreme de matrapazlicuri, ca să-i ciștige 
bunăvoința cînd comite ilegalități, subalternul nu-și 
mai numește conducătorul pe nume, nu-l mai cheamă, 
cum ne obișnuisem, cu tovarășul X. Nu ! Ii spune Șe
ful cu Ș mare. Și șeful e sensibil, săracul. Iar alteori 
șefulețul amețit de laude și de slugărnicia unor atari 
jumătăți de oameni, crede că ceea ce colectivitatea îi 
încredințează nu este numai o onoare, ci o scenă pe 
care ■ tenorul metafizic trebuie să iasă la rampă, să se 
dea în stambă, să urle, să scoată din țîțini pe alții, 
să-și exercite adică ceea ce înțelege el prin dreptul 
de a conduce. Brusc, puterile acestui șefuleț, ziceți-i 
cum vreți, se înmulțesc, puiesc. priceperea crește in 
toate domeniile. Sculat din propria-i statuie, indivi
dul se vede in oglindă

indrumător, un 
un amic, un PICĂTURA M CERNEALĂ

»

de 
ai

să

__ ___ . --------  . ’i- i 
frumos, și filozof, și înalt, și | 
înțelept. Ceea ce ar fi tre- I 
buit să rămină o dispoziție . 
devine un ordin, ceea ce nor
mal ar însemna o explicație -| 
necesară se transformă 
obligație fără a se cere 
fie și plină de rațiune 

binefăcătoare. Drumurile, casele, curțile, cotețele 
păsări, aerul și viețuitoarele din văzduh, ale lui sînt ; 
fără voia sa supremă nu pot bea apă, nu se pot culca, 
nu se pot reproduce. Coduri și sfaturi de înțelepți sînt 
nesocotite, oameni capabili sînt calificați ca nepricepuți 
numai pentru a nu naște cumva o idee potrivnică. Șefu- 
lețul de tarla crede că dacă el a hotărit că ceva e negru, 
negru rămine de la Dumnezeu și de la sfintul Duh. 
El nu hotărăște, el impune ! Nu vrea dragoste, vrea 
să fie respectat din frică. Mergind împotriva vieții și 
a bunului simț, șefulețul este de fapt dușmanul cel I 
mai mare al progresului și al libertății. II întilnim . 
tot mai rar, dar îl mai întilnim. Atitudinea de pro
prietar al funcției pe care societatea i-a încredințat-o, 
îl denunță. Cind toată lumea a ajuns la a înțelege 
rațiunea și eficiența muncii colective, el se crampo
nează pe piedestalul ruginit al deciziei nerealiste, al 
expresiei „să se facă, pentru că am zis eu", chiar dacă 
din gură ii ies enormități cit Himalaia. E-ușor de re
cunoscut : din toate gesturile lui e limpede că soco
tește munca ce i s-a încredințat nu o datorie de 
onoare ci un privilegiu la măsuri arbitrare. Puterea 
morală a societății noastre repudiază asemenea spe
cimene. Șefulețul, cu o asemenea croială, a pierdut 
pămintul de sub picioare. Să-l ajutăm să-l regăsească.

fi

în 
să 
și 
de

Eugen BARBU

Activitatea oficiilor juridice, or
gane cu atribuții precise în asigura
rea legalității raporturilor dintre or
ganizațiile socialiste, este indispen
sabilă bunului mers al 
socialiste. Pornind de la acest im
perativ, ne-am propus să urmărim 
modul cum se realizează asistența 
juridică și cum decurg relațiile de co
laborare conducere — oficiu juridic, în 
cîteva unități economice. Din ancheta 
pe care am intreprins-o, am constatat 
că acolo unde respectul față de lege, 
față de obligațiile asumate contrac
tual sînt înrădăcinate puternic în 
modul de lucru al conducerii între
prinderii sau centralei industriale, 
nefăcîndm-se deosebire intre „ceea 
ce îmi convine mie — unitate" și 
ceea ce prescriu dispozițiile legale 
intr-o materie sau alta, acolo rapor
turile conducere — oficiu juridic 
sînt bine așezate și fructuoase. Iată 
numai două exemple : la uzina 
„Semănătoarea" și F.C.T. București, 
unde s-a creat o adevărată „sim
bioză" director — consilier juridic, 
roadele sînt evidente : litigii puține, 
măsuri și operațiuni cu caracter pa
trimonial bine fondate, disciplină și, 
implicit, rezultate economice bune. 
Aici am găsit, în persoana juriscon
sultului, un veritabil sfetnic al con
ducerii, căruia i sc solicită părerea 
in fiecare operațiune cu caracter ju
ridic. cu alte cuvinte am putut ur
mări aspectul normal, util, necesar 
al relației conducere — jurisconsult.

Asigurarea legalității tuturor ope
rațiunilor ce apar în cursul diverse
lor raporturi între organizațiile so
cialiste este argumentul cel mai pu
ternic în favoarea ideii că juriscon
sultul trebuie să fie sfetnicul juridic 

■ al conducerii, primul care trebuie să 
vegheze la asigurarea legalității în 
activitatea unității respective. Ju- 
risconsultul-pompier, jurisconsultul- 
paravan, jurisconsultul-șicanator sînt 
noțiuni care, din păcate, mai reflectă 
incă realitatea — și nu în puține ca
zuri. Spicuim din constatările noas
tre cîteva situații tipice.,

„Dacă nu ciștigi procesul, să-ți 
faci transferul 1“ este fraza preferată 
acolo unde conducerea (in fapt, di
rectorul) impune relații ca de la șef 
la subordonat. Jurisconsultul, re- 
ținînd imperativul — enunțat mai în 
glumă, mai în serios — se zbate, 
caută argumente și, dacă obține cîș- 
tig de cauză, în ochii conducerii „nu 
și-a făcut decit datoria. E jurist, să 
facă ce-o ști și să ne descurce !“. S-a 
încetățenit, în cadrul unor unități,

economiei

ideea că numai dacă procesele sînt 
multe și cîștigate — remarca tova
rășul Adrian Mihalca, șeful oficiului 
juridic din Ministerul Finanțelor — 
jurisconsultul este intr-adevăr nece
sar întreprinderii. Or, nu după cîte 
procese au fost cîștigate trebuie a- 
preciată utilitatea acestuia, ci, dimpo
trivă, după numărul cit mai redus al 
litigiilor și judecăților in care este 
angajată întreprinderea.

în situațiile cînd directorii mani
festă mai multă solicitudine față de 
jurisconsulți se pot surprinde discu
ții de felul : „Te-aș întreba ceva, 
dar... mai bine lasă. Iar o să-mi spui 
că nu-i legal 1“ Dar dacă întrevede 
posibilitatea actului ilegal și totuși 
nu cere avizul jurisconsultului, cum 
se rezolvă chestiunea ? Se evită ? 
Se caută altă soluție ? Cu ajutorul 
cui ?

Iată cazul I.R.G.D. Constanța, exe
cutanta unei lucrări în beneficiul 
I.A.S. Cogealac. Conducerea I.R.G.D. 
a întocmit anticipat situația de plată 
definitivă, deși legea spune clar că 
„principalul document în baza căruia 
se întocmesc situațiile de plată și se 
efectuează decontarea lucrării este 
actul de recepție a lucrării". Urma
rea ? Cînd s-a terminat efectiv lu
crarea, s^a constatat că „lipsesc" de 
pe teren lucrări în valoare de 12 639

lei, lucrări care existau numai pe 
hîrtie (căci este un simplu petic de 
hirtie dacă a contravenit legii), înche
iată înaintea recepției.

Pierderi minore, nesemnificative
— spun unii. Din șirul unor astfel de 
„fleacuri de citeva mii de lei", pier- 
duți datorită nerespectării prevede
rilor legale, ne mulțumim să cităm 
citeva, concludente nu atît prin 
cuantum, cit prin modalități.

I.I.L. „Bobîlna" și fabrica de con
serve „11 Iunie" din Dej devin părți 
într-un raport dc locațiune fără în
tocmirea unui act scris (obligatoriu
— conform reglementărilor în vi
goare), pentru ca, în cele din urmă, 
să apeleze la lege, unul pentru a 
primi chiria, celălalt pentru a nu. 
o plăti ; I.G.O. Craiova, beneficiara 
unei lucrări executate de I.C.F.L. 
Craiova, o acționează pe aceasta din 
urmă în arbitraj pentru că „i se în
tîrzie lucrarea". In realitate, I.G.O. 
reclamă executarea unei prestații . 
pentru care nu avea autorizația con
siliului popular, deci pretinde să i 
se realizeze un ne... drept 1

ATLANTICULUI

R. DÎMBOVICEANU
D. N. POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Excelenței Sale
Generalului AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Pakistan, sînt 
bucuros să adresez în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al guvernului- și poporului român, precum și al meu per
sonal, felicitări, cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea și sănă
tatea Excelenței Voastre, pentru progresul poporului pakistanez.

îmi exprim speranța că relațiile dintre România și Pakistan vor con
tinua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

„Învinuiri reciproce, replici dulci- 
acrișoarc, nimic nu pare să meargă 
cum trebuie intre S.U.A. și Piața co
mună in legătură cu comerțul". Ast
fel definește „TRIBUNE DES NA
TIONS" înrăutățirea atmosferei in- 
teratlantice, pe planul relațiilor eco
nomice. Faptul că divergențele din
tre țările membre ale C.E.E., pe de 
o parte, și S.U.A., pe de altă parte, 
nu numai că se mențin, dar cunosc 
și tendințe de ascuțire constituie, de 
altfel, tema unor vii dezbateri în pre
sa occidentală. De cîțiva ani, „mărul 
discordiei" este azvîrlit de pe un mal 
pe celălalt al Atlanticului, cind de un 
partener, cind de altul, fapt ce se 
reflectă în momentele tot . mai frec
vente de tensiune, in tonul tot mai 
încins al dialogului dintre 
ton și „cartierul general" 
comune de la Bruxelles.

Un asemenea moment a 
la mijlocul lunii februarie, 
Robert Schaetzel, ambasadorul 
shingtonului pe lîngă Piața comună, 
a declanșat, potrivit ziarului „NEW 
YORK TIMES", primele „asalturi o- 
ficiale ale Statelor Unite împotriva 
politicii comerciale duse de C.E.E.". 
acuzînd-o de obstacolele întîmpinate 
de exporturile americane pe piețele 
vest-europene. Ulterior, din Washing
ton s-a anunțat că i-a fost remis lui 
Jean Francois Deniau, membru al 
Comisiei pentru problemele externe 
a C.E.E., un voluminos dosar, cuprin- 
zînd doleanțele S.U.A. referitoare la 
politica comercială comunitară. Tirul 
criticilor a continuat în decursul ur
mătoarelor săptămîni. Exprimîndu-și 
neliniștea față de accentuarea disen
siunilor americano—vest-europene,
Kenneth Davis, ministru adjunct al 
comerțului din S.U.A., a dezvăluit 
riscul „demarajului spre un protec
tionism general", în sinul lumii oc
cidentale. Criticînd Piața ' comună 
care „refuză să admită că nu putem 
rămine cu brațele încrucișate atunci 
cînd se încheie acorduri discrimina
torii față de noi", el a arătat că 
S.U.A. „vor lua toate măsurile spre 
a-și apăra interesele".

Viorel POPESCU

Washing- 
al Pieței

intervenit 
cînd .1. 

Wa-

(Continuare în pag. a IV-a)
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ss^S-b sali-fa-S-aa I Ministrul de stat însărcinat ca afacerileaciuawrarea cu nu raia ..
Virtuțile încheierea colocviului național studențesc cu tema

externe, cooperarea și comerțul exterior

inspirației populare
„Rolul filozofiei marxiste 
și al culturii umaniste 

in formarea viitorului specialist"

CONCERT CORAL NICOLAE LUNGU

Ateneul Român, a- 
cest martor al atitor 
evenimente muzicale 
de prestigiu, a găz
duit o emoționantă 
manifestare omagială 
susținută de corul Fi
larmonicii „George 
Enescu": concertul a- 
niversar dedicat cu
noscutului compozitor, 
pedagog 
Nicolae 
a pășit 
în al 
ceniu de 
certul, atît prin întrea
ga sa ținută artistică, 
cit mai ales printr-o 
masivă și entuziastă 
participare a publicu
lui, ne-a dat, o dată 
mai mult, adevărata 
măsură a prețuirii de 
care se bucură azi, în 
țara noastră, creatorii 
de valori spirituale.

întemeietor și con
ducător al remarcabi
lei formații corale 
„România", ansamblu 
de certă valoare care 
a activat cu mult suc
ces între anii 1936— 
1948 pentru promo
varea cîntecului româ
nesc, în țară și peste 
hotare, compozitorul 
Nicolae Lungu a des
fășurat o bogată ac
tivitate didactică, fie 
ca autor de manuale 
cit și printr-o muncă 
asiduă ca profesor de 
muzică la diferite li
cee din Capitală, Cîn- 
tecele sale și-au cîști- 
gat o binemeritată 
popularitate, figurînd 
în multe din progra
mele sălilor noastre

și dirijor 
Lungu, care 

de curînd 
optulea de- 
viață. Con-

de concert, fiind îndră
gite deopotrivă de miile 
de formații corale de 
amatori, în primul 
rînd datorită discursu
lui muzical simplu, 
armonic, cu o ci
zelată scriitură vo
cală, rezultante firești 
ale unei măiestrii cîș- 
tigate după o muncă 
îndelungată. Este su
ficient să cităm în a- 
cest sens doar două 
dintre cele maț cunos
cute creații ale sale 
Alunelul oltenesc și 
Măria neichii, Mărie, 
ce i-au asigurat de 

- fiecare dată un succes 
deplin, lucrări înde
lung ' aplaudate și în. 
seara concertului o- 
magial.

întregul program 
prezentat, o adevăra
tă antologie a creației 
sărbătoritului, a scos 
la iveală marea dra
goste a lui Nicolae 
Lungu pentru sprinte
nul folclor oltenesc, 
satul său natal și fru
musețea fără seamăn 
a meleagului româ
nesc. De la unduitorul 
pastel Tîrziu în toam
nă, la Cintec de lea
găn sau Alei, codrule, 
cintec haiducesc apre
ciat de Kiriac încă din 
1927, ca și poemul cu 
recitator (N. Gafton) 
La Cozia, pe Olt, o vi
brantă pagină muzica
lă inspirată 
tul istoric 
patriei, sau 
miniaturi 
pentru voce .
(Cucuie, pasăre blîndă,

din trecu- 
glorios al 

reușitele 
camerale 
și pian

Vezi pe cel cu cojocel, 
Inimă de putregai și, 
in prima audiție, Du-te, 
du-te, dorule) pînă la 
Dobroge, mindră gră
dină și Trăiască Repu-. 
blica, lucrări de inspi
rație mai recentă, to
tul ne-a cucerit de
plin. ne-a dat fiorul pe 
care ți-I dă numai arta 
adevărată ; în toate lu
crările am desprins cu 
emoție, tendința auto
rului de a face pe as
cultător să regăsească 
cu ușurință discursul 
muzical generos de 
largă accesibilitate, 
bogăția și originalita
tea folclorului olte
nesc.

Concertul aniversar, 
susținut cu totală dă
ruire de colectivul co
ral al 
condus 
competent de
Pintea, a beneficiat de 
aportul solistic al 
popularului tenor Va
lentin Teodorian, ca și 
de cel al coriștilor- 
soliști, sopranele Au
relia Diaconu, Con
stanța Teodorescu și 
baritonul Florin Du
mitrescu. Nicolae Li- 
careț a asigurat acom
paniamentul pianistic.

Am asistat cu emo
ție la o reușită seară 
de muzică, iar aplau
zele din finalul con
certului au constituit 
deopotrivă un viu o- 
magiu adus eminen
tului creator și muzicii 
românești.

Filarmonicii, 
autoritar și 

Vasile

IAȘI (corespondentul „Scînteii"). — 
Inscriindu-se firesc in contextul pre
ocupărilor susținute ale tuturor stu
denților țării de a dezdate amplu și 
profund documentele de o deosebită 
importanță ale Congresului al X-lea 
al P.C.R., de a cunoaște temeinic po
litica generală internă și externă a 
partidului nostru, de a-și insuși prin
cipiile marxism-leninismului, pe care 
se fundamentează în mod creator a- 
ceastă politică, colocviul național 
studențesc desfășurat în centrul uni
versitar lași, în zilele de 21 și 22 
martie: a., c., s-a afirmat ca. o mani
festare matură și responsabilă a gîn- 
dirii și atitudinii sociai-polit.ice a ti
neretului universitar din patria noas
tră. Reunind reprezentanți ai studen
ților din toate Instituțiile de învăță- 
mînt superior ale țării, colocviul, or
ganizat sub egida Comitetului execu
tiv al U.A.S.R., dă o nouă dimensiune 
unei autentice inițiative studențești, 
care se conturează ca o semnificati
vă' tradiția cu caracter politic și ști
ințific.

Răspunzînd inițiativei studenților, 
la lucrările colocviului au participat 
tovarășii Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Comitetului 
Central al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean de par
tid Iași, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, activiști de partid și d« 
stat care lucrează în domeniul învă- 
țămîntului,' rectori ai instituțiilor de 
învă.țămînt superior ieșene, cadre di
dactice universitare.

Deschizînd colocviul, tovarășul 
Traian Ștefănescu, președintele Con
siliului U.A.S.R., secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., a subliniat 
importanța pe care o are această ma
nifestare studențească, ca una din 
acțiunile. înscrise in programul de 
lucru pe care și l-au propus asociațiile 
în vederea. înfăptuirii depline .a în
datoririlor scare le revin în formarea 
multilaterală, pentru profesie și via
ță, a viitorilor specialiști. Atît refe
ratele prezentate de către Comitetul 
executiv al U.A.S.R. și de studenții- 
din centrele universitare București și

Iași, cit și intervențiile participanți- 
lor la dezbateri — stddenți, cadre di- 

■ dactice — au reliefat ideea că, pe lin
gă pregătirea profesională, pe care o 
asigură studiul disciplinelor de spe
cialitate, este necesară formarea vir
tuților social-politice indispensabile 
exercitării funcției pe care partidul, 
poporul, întreaga societate au încre
dințat-o Intelectualității In dezvolta
rea economiei, științei și culturii ro
mânești. ..Pregătirea filozofică, politi
că, Ideologică creează cadrul optim 
pentru formarea, sa ca om cu o cul
tură umanistă temeinică, înzestrat 
cu capacitatea de a înțelege sen
sul evoluției sociale, imperativele 
majore ale edificării societății noas
tre socialiste. Dezbaterile din ca
drul colocviului au conferit o sem
nificație profundă conceptului de 
angajare socială a tînăruîui intelec
tual, în corelație directă cu coman
damentele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării multilaterale a pa
triei. în acest, sens, s-a subliniat 
pregnant că angajarea socială con
stituie un act de opțiune conștien
tă, de profundă adeziune la linia po
litică generală a partidului și statu
lui nostru, de participare activă la 
efortul constructiv al întregii națiuni 
în numele idealurilor patriotismului, 
umanismului și internaționalismului 
socialist.

îndemnul însuflețitor de a stator
nici în relațiile sociale un climat de 
muncă devotată, de înaltă compe
tență profesională, de echitate și 
dreptate socială, adresat întregului 
popor de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut un puternic ecou 
în rîndurile participanților la coloc
viu, care au reafirmat necesitatea 
dezvoltării de către asociații, în toa
te colectivele de studenți, a spiritu
lui de combativitate politică și in
transigență ideologică, a atitudinii 
politice militante, trăsătură funda
mentală a personalității specialistu
lui, participant conștient la opera de 
edificare socialistă a patriei.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții la colocviul național studen
țesc de la Iași au ascultat cu viu 
interes cuvîritările tovarășilor Mircea 
Malița .și Ion Iliescu.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul de stat însărcinat 
cu afacerile externe, cooperarea și 
comerțul exterior al Republicii De
mocratice Congo, Cyrille Adoula, 
care, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu .Mănescu, a fă-, 
cut o vizită oficială în țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de Julien 
Kasongo, director de cabinet al mi
nistrului, Zephirin Konde, director al 
Departamentului cooperării din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Celestin 
Muloua, director’ al Departamentului 
comerțului exterior din Ministerul A-

facerilor Externe, Andre Koumoam- 
ba, secretar particular al ministru
lui.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de Cor- 
nellu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe,. Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ale
xandru Tujon. ambasadorul României 
la, Kinshasa, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Jean Marie Tuma 
Waku, însărcinat cu afaceri ad-.inte- 
f,im. al Republicii. Democratice Con
go la București.

(Agerpres)

imbunătăfiri

funciare
în județul Timiș se desfășoa

ră lucrări de completare și mo
dernizare a sistemelor hidro- 
ameliorative mai vechi, al că
ror randament, datorită împot
molirilor sau dimensiunilor ne
corespunzătoare, este încă re
dus. Aceste lucrări trebuiau 
începute în 1971 — ne spunea 
tov. Aurel Carnaru, inginer șej 
al Oficiului fond funciar, 
gospodărire a apelor și îmbu
nătățiri funciare Timișoara. To
tuși, la indicația comitetului ju
dețean de partid am devansat 
unele termene. Ca urmare, 6 
dragline și buldozere au și în
ceput să lucreze in zona C.A.P. 
Beregsăul Mic. urmînd ca pină 
la șfîrșitul anului să executăm 
lucrări de completare și moder
nizare a canalelor colectoare din 
sistemul de desecări Checea- 
Jimboția, pe o distanță de circa 
20 km. Se va îmbunătăți, în a- 
cest fel, transportul apei spre 
stațiile de pompare, scoțindu-se 
de sub influența, excesului de 
umiditate circa 7 000 hectare cu 
diferite culturi.

a tuturor cetățenilor j la 
acțiunile stabilite, Nea
junsuri în acest sens 

. s-au manifestat în ca
drul uzinei „Lamino
rul", la șantierul naval, 
liceele., nr. 2 ș.i 3, aso
ciațiile de locatari de la 
Hipodrom și 
deputății din circum
scripțiile electorale 63, 
11. 53 etc. Au fost si-

iio'anft pînă la 1 mai, 
.iar celelalte! 21 milioa
ne, pină la 23 august. 
Spicuim ci te va obiecti
ve : șe vor planta 23 000 
trandafiri, ; 15 134 arbori 
și arbuști, se vor ame
naja și pietrui un nu
măr de 17 străzi și 71 
km de drumuri, se vor 
executa lucrările de să
pături ' de la conducta 
de apă Șuraia—Brăila, 
se vor amenaja ' o pla- 

. . jă .și un canal de . agre
ment, baze sportive, 
piețe, elemente decora
tive și jocuri de apă 
etc. Propunerile sint 
îndrăznețe, pe măsura 
entuziasmului cetățeni
lor. ' îndeplinirea: lor 
cere însă o. prebcupare 
susținută din partea 
consiliului popular mu
nicipal,. â comitetului 
municipal al U.T.C? șl 
a tuturor celorlalți fac
tori de coordonare. 
Conducătorii de unități, 
fiecare deputat, aspfcia- 
țiile de locatari trebuie 
să cunoască din timp 
și exacț obiectivele și 
lucrările prevăzute .în 
zona respectivă, să ma
res, mai multă dragos
te' pentru realizarea la 
timp a obiectivelor sta
bilite, pentru n asigura 
municipiului Brăila un 
loc fruntaș în întrecerea.' 
patriotică rlintr».-miini-

Dacă ar fi șă se laude, 
cu realizările obținute 
prin muncă patriotică, 
brăilenii ar putea-o face 
din plin. Ei își iubesc 
orașul și vor să-l vadă 
într-o continuă prospe
ritate. Ne-am convins 
de aceasta o dată în 
plus, zilele trecute, cînd 
am participat alături de 
cei peste 800 de repre
zentanți din uzine,' in
stituții, asociații de io- , 
catari etc. la un adevă
rat miting al muncii 
patriotice. Analizîndu-se 
activitatea depusă anul 
trecut, sub conducerea 
comitetelor județean și 
municipal de partid, a 
consiliilor populare, a , 
reieșit că cetățenii mu-, 
nicipiului au adus o 
contribuție însemnată 
la activitatea de gospo
dărire și înfrumusețare 
a orașului lor, a unită
ților în care lucrează.' 
Volumul lucrărilor efec
tuate în 1969, prin mun
că patriotică, a însumat 
peste 35 milioane, lei; 
Multe întreprinderi și 
instituții s-au evidențiat 
prin buna organizare, a 
activității, prin preocu
parea susținută pentru 
realizarea lucrărilor re
partizate.

Din analiză au reieșit 
Insă și unele neajunsuri. 
Nu toate unitățile și in
stituțiile. comitetele de 
cetățeni și. asociațiile de 
locatari s-au preocupat 
temeinic de 
muncii și 
susținută a

Marna,

VRÂNGEA <

Munco patriotica 
a cetățenilor din 
municipiul Brăila

Treptele 
modernizării

In curînd, în municipiul Foc
șani vor fi date în folosință li
ceul economic,' clădire moder
nă cu trei nivele, o școală ge
nerală cu 76 săli de clasă și o 
creșă. Ritmul de înnoire a mu
nicipiului se accentuează con
tinuu. In alte două cartiere vor 
fi consfruite in acest an 825 a- 
partamente. A fost deschis șan
tierul unei noi școli generale cu 
16 săli de clasă și, simultan, se 
construiesc internate cu o ca
pacitate de peste 500 locuri. Noi 
contururi se întrevăd în ceea ce 
va fi. peste cițiva ani moderna 

.Rțață :â Unirii. Aici au început 
lucrările casei de. cultură, a sin
dicatelor, și. .wpnează să se des
chidă șantierul hotelului turis
tic, care va avea șapte etaje 
S-au demarat lucrările si pe 
șanti'crul unui magazin gene
ral; pentru care s-au alocat 7 

. milioana lei,

tuații cînd. salariații ,și 
elevii au fost aduși la 
obiectivele indicate, 
fără a se cunoaște ce 
au de făcut, fără unel
te și fără o suprave
ghere a factorilor obli
gați să răspundă de or
ganizarea. acestor sar
cini. Din toate deficîen- . 
țele semnalate e bine 
să se. tragă învățămin- 
tele necesare. Ar-fi de. nifeste măi mult Inte- dorit ca aceasta acțiune 
să se desfășoare conti
nuu. să nu i se dea un 
caracter de campanie. 
S-ar relua astfel o ve
che și frumoasă tradi
ție, faimoasă în acest 
nării dG 06 ma,Ul —

Volumul lucrărilor 
propuse a se executa în 

, 1970 se ridică la 36 mi
lioane, din care 15 mi-

organizarea 
mobilizarea 
salariaților,

Vally
Cara-
Marin

N. Grigore 
MĂRÂȘANU 
corespondentul 
„Scînteii"

incit aglomerarea de
„qui-pro-quo“-

Constantin RASVAN

Agendă
muzicală

cimentului gorjan

și brațele

PE PLAIURILE ALBEI

SFETNIC SAU POMPIER?
(Urmare din pag. I)

PE ECRANE

lucruri sînt 
și, în orice

încheierea unui act 
pentru... pielea 
închirierea „pe 

a unui imobil de către două 
unor

PRIMĂVARA

EXPOZIȚII

ÎN PREMIERĂ

NOI FILME DOCUMENTARE
La cinematograful „Timpuri ,neze ; „CĂSUȚA DE PE OKA“ 

Noi" din Capitală vor fi pre- și „ÎNTÎLNIRE CU ODES A",
zentate săptămînă aceasta noi producții a^^^diourilor^^so- 
producții de șcurt-metraj. Vor ‘ ‘ "
rula in premieră : „IN ȚARA 
RINOCERULUI ALB", pro
ducție a studiourilor ceho
slovace ; „LOS ZAFIROS", 
producție a studiourilor cuba-

vietice; „OPERA CORDIȘ", 
producție a studiourilor iugo
slave. Filmele anunțate vor 
putea fi vizionate .zilnic între 
23—29 martie, de la orele 
17—21.

Limitele unei ecranizări
O Două tinere talente : pianista 

Ilinca Dumitrescu și violonistul Ște
fan Rodescu vor fi prezentați la „Clu
bul prietenilor muzicii" de la maga
zinul „Muzica", marți 24, ora 18.

« Vineri și sîmbătă, la pupitrul Fi
larmonicii, Louis de Froment, cu con
cursul pianistului Valentin Gheor
ghiu, prezintă uvertura „Scara de 
mătase" de Rossini, „Concertul pen
tru pian și orchestră" de Grieg, „Idila 
lui Siegfried" de Wagner și „Bolero" 
de Ravel.

o Melomanii vor putea asculta în 
această săptămînă un program Bach 
— Franck, pe care organistul Horst 
Gehann îl va prezenta miercuri 25. 
ora 20, la Ateneu.

• Muzicieni ieșeni (cvartetul Fi
larmonicii din Iași) sînt așteptați 
joi 26, ora 20, Ia sala studio a Ate
neului, prezentînd lucrări de Haydn, 
Brahms și Dumitru Bughici.

• Cu prilejul recentei sale redes
chideri, Muzeul de artă populară (Ca
lea Victoriei nr. 107) a organizat o 
amplă expoziție de ' scoarțe roma
nești reprezentative pentru cele mai 
diferite zone ale țării.

o Sîmbătă. 21 martie, tn sala de 
expoziții a Ateneului (str. Franklin 
nr. 3) a avut loc vernisajul anualului 
„Salon al umoriștilor".

• Astăzi, 23 martie, are loc la Ga
leriile de artă „Anfora" (str. Mihai 
Vodă) deschiderea expoziției de gra
fică Adrian Nicula și Ileana Dăscă- 
lescu.

Sînt, de asemenea, anunțate pentru 
această săptămînă expozițiile :

— Vasile Dobrian — in sala Ga
leriilor de artă din b-dul Magheru 
nr. 20.

— Gravură populară din nordul 
Transilvaniei — manifestare organi
zată de Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România și care va fi pre
zentată în cadrul sălilor sale de ex
punere.

Splendoare In iarbă, producție 
S.U.A., în regia Juî Elia Kazan. Evo
care lucidă a crizei economice din 
1929, prin intermediul unei povesti 
de dragoste, — iubirea ratată a doi 
adolescenți. Cu Nathalie Wood. War
ren Beatty ș.a.

Ultima dragoste, producție a stu
diourilor cehoslovace, în regia lui 
Jaroslav Baltk. Cu Ida Rapaikova, 
Blanka Bohdanova, Vaclav Voska etc.

Din subtitlul romanului lui Daniel 
Defoe, „întîmplările fericite și nefe
ricite ale vestitei Moli Flanders'Lge- 
nericul, ca și întregul film al lui Te
rence Young selectează doar intim- 
plările fericite și de natură amoroasă 
ale aventuroasei eroine. Selecție re- 
strmgătoare care determină, de altfel, 
minusurile acestei ecranizări.

Și tot în același sens, dacă romanul 
lui Defoe este — după cum și-1 de
finește el însuși în prefață — „istoria 
unei vieți ticăloase urmate de că
ință (...) care e desigur partea cea 
mai bună-și strălucită a istoriei", fil
mul realizat de Young (părinte cine
matografic al foarte celebrului James 
Bond) renunță la semnificațiile mo
ralizatoare ale aventurilor frumoasei 
Moli, oprindu-se doar asupra fapte
lor în sine, văzute sub latura lor de 
farsă carnavalescă.

Romanul lui Defoe, deși scris acum 
două secole (1722 1), se citește cu sa
voare ; Moll Flanders e o aventuri
eră carev trece printr-o serie de pe
ripeții, străbătind cele mai felurite 
medii sociale, vulgară, dar de o fran- 
cheță cuceritoare, păcătoasă, dar răs- 
cumpărîndu-se prin căință îndelun
gată — tip perfect de „picâro" fe
minin. într-o societate in care fie
care era lăsat să se descurce cum se 
pricepe, Moli luptă pentru existență 
în felul ei și cu mijloacele de care 
dispune. Peripețiile ei sînt pentru

Defoe prilejul de a face satira unei 
societăți a cărei morală oficială e de
parte de a șe acorda cu practica vie
ții ; pasiunea pentru ban, pentru a- 
gonisire face imposibilă virxulea

Savoarea romanului vine din umo
rul interior care il domină, umoi care 
lipsește în mare parte filmului en
glez : așa 
poante, de farse, de.................
uri, de scene picante — lipsită de de
tașarea dată de umor — sfirșește prin 
a ne obosi.

Din panorama vastă a epocii, pe 
care o găsim în roman, filmul reține 
mai ales detaliile de decor. Ce e 
drept, extrem de frumoase și de un 
rafinament coloristic ce nu dezminte 
tradiția peisagismului englez. Profi
lul atît de complex al eroinei lui 
Defoe e restrins, in viziunea lui 
Young, la mimica fermecătoare și Ia 
decolteul mereu in prim plan al unei 
femei frumoase, mai mult sau mai 
puțin îmbrăcată în toalete luxoase.

.Iar dacă frumusețea poartă numele 
lui Kim Novak și e înconjurată de 
privirile cenușii și pătrunzătoare ale 
irezistibilului Richard Johnson — cu 
sau fără perucă — de zîmbetele „dis
tinse" ale lui Vittorio de Sica, sau de 
elanurile... sentimentale ale lui 
George Sanders ; și dacă toată po
vestea șe desfășoară în castele su
perbe cu pajiști verde-pal, cu saloane 
somptuoase și alcovuri cu perdele de 
atlas —eventual și intr-un hambar 
cu căpițe de fin sau ,într-o misteri
oasă Cabină de vapor ; și, în fine, 
dacă filmul are și „happy-end" — de 
ce nu am recunoaște că adaptarea 
cinematografică este, în felul ei, a- 
preciabilă ? Deși regretăm că. nu 
aduce pe ecran virtuți esențiale aie 
romanului originar, și deși... Dar ne 
oprim aici.

Scenă din piesa „Luna desmoș- 
teniților" de Eugene O'Neill în 
interpretarea colectivului Tea
trului maghiar de stat din Cluj

VESTIARELE

La Teatrul
Lucia Sturdza

Bulandra
Teatrul „Lucia Sturdza Bu

landra" prezintă la 28 martie, 
în premieră, comedia „Leonce 
și Lena" de Georg Buchner, în 
versiunea românească de Nina 
și Iosif Casslan. Regia și de
corurile : Llvlu Ciulei; costu
me : Ioana Gârdescu ; muzica: 
Theodor Grigoriu.

în distribuție : Ileana Pre- 
descu, Irina Petrescu, 
Voiculescu-Pepino, Ion 
tnitru, Virgil Ogășanu, 
Moraru, Mihal Mereută și alții.

O bună parte dintre salariații Com
binatului de materiale de construcții 
de la marginea orașului Tg. Jiu plea
că'spre casă în haine de lucru, ve
nind direct de lingă cuptoarele de vai 
sau morile de ciment. Este ușor de 
înțeles nemulțumirea celor care, după 
opt ore de muncă, sînt nevoiți să lasă 
pe poarta combinatului cu veșmin
tele pătate de var sau îmbîcsite cu 
praf de ciment, cu fața 
acoperite de pulbere.

Cauzele acestei stări de 
insă mai greu de înțeles, 
caz, perpetuarea ei este inacceptabilă. 
,S-a construit combinatul, dar nu s-au 
prevăzut și grupurile sociale cores
punzătoare diferitelor locuri de mun
că — ne spune.ing. C. Hristu, direc
torul combinatului. Am intenționat 
să construim un grup social central, 
dar... pînă la urmă s-a ajuns la con
cluzia că este mult mai practic să se

amenajezein fiecare secție cite unul, 
în prezent, sînt. date în folosință ase
menea vestiare în cinci secții. Au ră
mas în urmă lucrările de la morile 
de făină ale cuptoarelor de ciment și 
atelierul mecanic". Adică exact sec
țiile in care ar fi fost nevoie în pri
mul rînd de spălătoare, dușuri și ves
tiare. sînt lipsite de acestea, pentru 
că mai întîi proiectantul, și-apoi, con
ducerea combinatului nu s-au gîndit 
să asigure din timp salariaților posi
bilitatea de a părăsi locul de muncă 
în ținută de stradă.

Lucrările in cauză se execută de 
către cooperativa meșteșugărească 
Motru in ritm de melc. La adunarea 
salariaților, muncitorii s-au declarat 
gata să dea o mină de ajutor pentru 
grăbirea lucrărilor. Ce ar fi să se în
cerce această soluție ?

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

La izvoarele sănătății

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii"). — Sub. egida.Comițetului 
județean pentru cultură și artă și a 
Casei creației populare, în județul 
Alba a fost organizat festivalul cul
tural-artistic „Primăvara pe plaiu
rile Albei". La acest festival partici
pă un număr de 380 formații din rîn
durile cărora fac parte aproape 8 000 
artiști amatori, reprezentînd toate 
zonele folclorice ale județului Alba. 
Cele mai bune formații din zona 
munților Apuseni evidențiate in ca
drul festivalului „Primăvara pe pla
iurile Albei" vor prezenta un specta
col comun, cu prilejul sărbătorii popu
lare „Chemarea narciselor", care se 
va desfășura la 24 mai .a.c.. la Ne- 
grileasa. Celelalte formații eviden
țiate se vor reintîlni cu publicul 
cu prilejul altor manifestări cultural- 
artistice cum sint : sărbătoarea pito
rească de la Șugag. Tîrgul de fete, 
de pe muntele Găina, sărbătoarea 
muncitorilor forestieri de la Oașa și 
cea a culesului de vii de la Jidvei 
și Ighiu-Cricău.

Festivalul „Primăvara pe plaiurile 
Albei" a fost inaugurat ieri la casa 
de cultură din Aiud, prin spectaco
lele prezentate de formațiile din Alba 
lulia, Aiud și Ocna Mureș (ansam
blu uiorean de cîntece și dansuri).

Adriana ȚABIC

Cine sint vinovății ? De ce se a- 
junge la asemenea situații ? Un lu
cru este clar : 
definitiv de plată 
ursului• din pădure ; 
cuvint' 
unități socialiste , efectuarea 
lucrări pe terenul statului, dar fără 
avizul acestuia, sînt acte ilegale, în
cheiate dincolo nu numai de lege, dar 
chiar și dincolo de un elementar bun 
simț. Este greu de crezut că astfel 
de acte <și fapte s-au perfectat cu 
acordul jurisconsultului. Bineînțeles, 
in toate aceste cazuri, instanțele ar
bitrate. au fost intransigente. Ile
galitatea a fost curmată, raporturile 
dintre părți s-au restabilit. Dar cu ce 
risipă de timp, bani și muncă 1

Conducerea operativă a treburilor

economice, el’minarea nepriceperii 
și arbitrariului sînt imperative că
rora nu li se poate sustrage nimeni. 
Sint cerințe legate în primul rînd de 
respectul față de lege. Un act bine 
întocmit și întemeiat, o măsură chib
zuită, o operațiune . fructuoasă, nu 
pot exista in afara prescripțiilor le
gale. iar acolo unde apar un dubiu 
cit de mic, o posibilitate cit de cit 
echivocă, trebuie să se apeleze la 
specialiști, la cei care pot elucida cu 
competență orice nelămurire sau pot 
completa eventualele lacune ale le
gii., In acest scop, urgentarea emiterii 
noului statut al jurisconsulților, ale 
cărui principale elemente au trecut 
de faza de proiect — la nivelul Mi- 

. nisterului Justiției — se impune cu 
necesitate, această înnoire a regle
mentării oficiilor juridice venind să. 
concretizeze măsurile preconizate de

SF. GHEORGHE (corespondentul 
„Scînteii"). — Stațiunile pitorești Mal- 
naș, Vilcele și Balvanyos — din zona 
arcului carpatin — se pregătesc pen
tru a primi noi oaspeți. Aici se exe- ' 
cută lucrări de foraj in vederea iden
tificării unor noi izvoare de ape mi
nerale. S-au construit vile moderne.

conducerea de partid și de stat, cu 
privire la îmbunătățirea sistemului 
de conducere și de lucru in cadrul 
organizațiilor socialiste, in vederea 
instaurării și respectării legalității.

înainte de apariția noii reglemen
tări a oficiilor juridice, înainte de 
impunerea de drept a poziției și 
prestigiului Jurisconsultului, fiecare 
conducător de întreprindere și Insti
tuție trebuie să fie convins de Impe
rativul respectului fată de lege, de 
responsabilitatea față de orice raport' 
care obligă 'unitatea — deci, nemij
locit și economia națională — din 
punct de vedere patrimonial, con
vingere cane trebuie tă pornească 
mai ales de la cunoașterea legilor, 
de la respectul locului șt rolului pe 
care juristul trebuie să-l ocupe în 
Ierarhia organelor statului.

confortabile, iar la altele se efectuea
ză' lucrări pentru introducerea încăl
zirii centrale, pentru alimentare cu 
.apă caldă și rece. La Covasna — sta-' 
țiunea cit 500 izvoare — se extinde ca
pacitatea' de tiât'amerit, iar la Tg. Se
cuiesc șe construiește. un nou liotei 
turisțiț cu circa 120 locuri.

18,00 Deschiderea emisiunii. Con
sultații tehnice. Reluarea fazelor 
în manifestările sportive. 18,15 
„Brățara de au.r“ — emisiune pen
tru tineretul școlar. 18,45 Cîntece 
de dor în Interpretarea corului 
Ansamblului U.T.C. Dirijor Petre 
Crăciun. 19,00 Telejurnalul de 
seară. 19,20 Actualitatea în econo
mie. Contractul tn acțiune. 19,30 
Doi Interpret! al cînteculul popu
lar: Valeria'' Colojoară și Fellclan 
Fărcașu. 19,40 Feciorii Vrîncioalel 
— reportaj filmat despre ținutul 
unde s-a născut balada cea' mai 
tulburătoare a românilor. 20,00 Re
flector. 20,10 Anunțuri — publi
citate. 20,15 Roman foileton 
„Război șl pace” (III). 21,03 Steaua 
fără nume. 22,05 Agenda politică 
de Gheorghe Dolgu. 22,15 Mlcro- 
recltal. Gigi Marga. 22,25 Telejur
nalul de noapte. 22,35 Scena.

„Lttoral-1"
Fabrica „1 Septembrie'' din 

Satu Mare a asimilat un nou 
produs desfinat uzului casnic : 
încălzitorul instantaneu de apă 
denumit „Litoral 7“ (ce funcțio
nează cu gaz metan), care se 
poate folosi cu mult succes în 
bucătării, băi, spălătorii din 
locuințe. Fabricația da serie va 
începe in luna aprilie, cînd va 
fi livrat comerțului un prim lot 
de 700 încălzitoare din noul tip. 
Ing Ladislau Lazsadi, șeful a- 
telierului de proiectare al u- 
zinei, ne-a relatat că, față de 
tipul de încălzitor fabricat pînă 
în urmă cu doi ani la Tirgu 
Mureș, cel realizat la întreprin
derea sătmăreană prezintă o se
rie de caracteristici superioare : 
este mal ușor cu două kilo
grame, mai suplu, este prevăzut 
cu o siguranță electromagnetică. 
„Litoral 1“ are o încărcare ter
mică nominală de 300 kilocalorii 
pe minut și asigură uri debit de 
apă' caldă, în ' funcție de pre
siune, de 5—11 litri pe minut, 
temperatura apei variind in ra
port de presiune și debit intre 
67 și 44 grade C. De citeva zile 
a început și fabricația unui nori 
model de. mașină de gătit cu 
gaze „G-427". prevăzută cu 4 
ochiuri., cuptor și un arzător 
grătar — a-vînd, totodată, robi- 
neți multigaz, pentru adaptarea 
la orice gaz. în-două luni și ju
mătate din acest an, proiectanții 
fabricii au reproiectat 4 tipuri 
de produse, pentru a le conferi 
însușiri calitative superioare.

NEAMȚ

A doua tinerețe 

la... 100 de ani
Clădirea gării din Roman, 

construită acum 100 de ani, este 
supusă in aceste zile unor am
ple lucrări de modernizare. 
Spațiul interior va fi mai bine 
amenajat, mărindu-se funcțio
nalitatea și confortul clădirii ; 
totodată, se vor înlocui vechile 
planșee din lemn cu altele din 
beton, se va introduce încălzirea 
centrală. In exterior, clădirea 
gării (șl va păstra, actualul stil 
arhitectonic.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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CROSUL BALCANIC- 
a XV-a ediție

® Atleții noștri au ciștigat (doar) două titluri
Fermecătorul parc al Pa

latului de la Buftea a fost 
ieri dimineață amfitrionul 
celei de-a 15-a ediții a Cro
sului balcanic, la starturile 
căruia s-au aliniat sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia, România. 
Timpul excepțional de bun, 
la fel și traseul, pregătirea 
concutenților au asigurat un 
bun nivel întrecerilor pen
tru disputarea celor 10 ti
tluri (5 la individual, 5 la 
echipe). ,

Din cele 10 titluri, opt au 
revenit sportivilor' iugoslavi 
și bulgari. Judecîndu-le
sub prisma așa-zisei o-
mogenități pe echipe, cele 
două titluri obținute de
sportivii români (la 6 000 m 
tineret și 10 000 m se
niori) pot oferi, la pri
mă- vedere, o satisfacție. Pri
vind însă mai atent cum 
stau lucrurile, această satis
facție este destul de minoră: 
în primele trei locuri, la in
dividual, s-au situat doar 
trei români r- Valeria Ban 
(locul III la 1000 m juni-

PE PODIUMUL
DE ONOARE

INDIVIDUAL

SENIORI (10 000 m) — Dane Konica (Iugosla
via); SENIOARE (2 000 m) — V. Milosevici (Iugo
slavia) ; JUNIOARE (1 000 m) - Svetla Uiatevo 
(Bulgaria) ; JUNIORI (4 000 m) — I. Boboliub (Iu
goslavia); TINERET (6 000 m) — P. Gheorguiev 
(Bulgaria).

ECHIPE

SENIORI — România, Bulgaria, Iugoslavia, 
SENIOARE — Iugoslavia, Bulgaria, România ; 
TINERET — Romania, Bulgaria, Iugoslavia ; JU
NIOARE — Iugoslavia, România, Bulgaria; JU
NIORI — Bulgaria, Iugoslavia, Turcia.

oare), Eugen Negară (locul 
III la 4 000 m juniori) și 
Alexandru Grosu (locul II 
la 6 000 m tineret). Așadar, 
prezența noastră pe una din 
treptele podiumului la in
dividual a fost modestă, ea

nemulțumind într-o mare 
măsură. De comportarea sub 
așteptări a reprezentanților 
noștri se fac vinovați ei în
șiși, ca și cei care au răs
puns de pregătirea lor — 
pentru că două titluri, și a-

celea pe echipe, nu ne pot 
satisface dacă le confrun
tăm cu realele noastre posi
bilități.

Fermecătorul parc a fpsl 
un excelent amfitrion al 
sportivilor, dar mai puțin al 
spectatorilor (care, clin pă
cate,. au avut de întîmpinat 
la început unele restricții 
privind accesul de-a lungul 
traseului). Din cauza perde
lelor de arbori (ce-i drept, 
foarte frumoși, impunători, 
unii, poate, chiar cu drept 
de a fi socotiți monumente 
ale naturii), publicul nu a 
putut urmări întrecerile de- 
cît -fragmentat; alergătorii 
apăreau din desiș, dar după 
puține secunde se pierdeau 
iarăși în desiș. Ar fi fost 
bine dacă, ținînd cont de 
acest impediment, organiza
torii asigurau o informare 
auditivă a spectatorilor, 
pentru a compensa lipsa vi
zibilității.

Oricum, Crosul balcanic 
găzduit la Buftea a fost in 
general un succes al atletis
mului.

Horia CRISTEA

Gala 
de box 

de la Dinamo
Duminică dimineața, în Capitală, 

in cadrul campionatului republican 
de box pe echipe, Dinamo București 
a învins cu 16—6 echipa Electropu
tere Craiova. Cîteva rezultate tehni
ce mai importante : Covaci (D)'egal 
cu Constantinescu (E) ;■ Monea . (D) 
b. ab. Șchiopu Ghifă.(D) bi.,Jro. 
Cojocaru (E) ; Drugă (D) b. ab. Po
pescu (E) ; Ivan (D) egal cu Sto- 
ian (E).

HANDBAL FEMININ

Turneul internațional 
de la Timisoara

TIMIȘOARA (prin telefon de < la 
Cezar Ioana). — Moderna sală a spor
turilor „Olimpia" din Timișoara a 
găzduit timp de trei zile ediția a Il-a 
a „Cupei primăverii", turneu inter
național de handbal feminin, organi
zat de clubul Universitatea din loca
litate. în afara formațiilor Universi
tatea î și TI, Constructorul și Liceul 
4 și a echipelor C.S.M..„Sibiuși. Jiul 
Petroșani la acea’ștă ediție .au'.'luat 
parte și două formații de 'peste ho
tare : Radniciki Belgrad (Iugoslavia) 
și -Inter Bratislava (Cehoslovacia).

Duminică dimineața, sute de. iubi-

tori ai handbalului din orașul de pe 
Bega au asistat la partidele finale. 
Pentru locurile I-II s-au întîlnit for
mațiile timișorene Universitatea I, 
campioana țării noastre, și Construc
torul. După o dispută deosebit de 
dîrză, în care victoria a stat mai tot 

, timpul sub Semnul incertitudinii, au 
s câștigat handbalistele de la Universi- 
■ tatea cu 12—11 (7—5), cărora-le-a re- 
! venit Cupa. Locul III a fost ocupat-, 

de formația Radniciki Belgrad, care 
a dispus cu 11—5 (6—44 de Inter Bra
tislava.

DUMINICA 
SPORTIVĂ 
JUDEȚEANĂ

TULCEA (de la coresponden
tul „Scinteii", Radu Apostol). — 
Ca pretutindeni, și în orașul de 
la poarta Deltei fotbalul are 
mulți adepți. Echipa tulceana 
„Delta", vioara intîi a fotbalu
lui local, competiționară in di
vizia C, a jucat la București cu 
I.C.A.B. Arcuda. dar terenul „23 
August" din localitate nu a stat 
pustiu. Aci au avut loc trei in- 
tilniri de fotbal din prima etapă 
9 campionatului județean.

Ieri s-a organizat de aseme
nea prima competiție de hand
bal in aer liber, rezervată ele
vilor sportivi din școlile gene
rale, dotată cu „Cupa primă
verii".

Timpul frumos, de autentică 
primăvară, a permis componen- 
ților lotului de canotaj (ju
niori) — recent constituit — pri
mul antrenament de amploare, 
în prezența multor iubitori ai a- 
cestui sport.

CRAIOVA (de la corespon
dentul „Scinteii", Nistor Țuicu).

...Cunoscind faptul că în Cra
iova sint peste 300 de popicari 
legitimați, am întreprins un raid 

■ pe Ia arenele în care au loc de 
obicei întrecerile acestora. Din 
cele 6 arene de popice, ieri doar 
două au avui activitate, reunind 
numai 32 de sportivi. Popicări- 
ile asociațiilor „Finanțe-Bănci". 
„Justiția", „Voința" șt a între
prinderilor industriei alimentare 
erau închise.

Tratativele duse cu conduce
rile instituțiilor ce patronează 
aceste baze sportive pentru a fi 
puse și la dispoziția sportivi
lor din alte asociații („Minerul". 
„7 Noiembrie". „Electroputere"). 
care n-au unde activa, nu au dus 
la nici un rezultat. Nici proprie
tarii nu le folosesc, dar nici 
altora nu le dau voie 1

SUCEAVA (de la corespon
dentul „Scinteii", Ion Manea). — 
Tn sala sporturilor din Suceava 
s-a desfășurat o interesantă 
competiție pugilistică dotată cu 
„Cupa Bucovina". La întrecere 
au particiDat un număr de 39 
pugiliști din județele Suceava. 
Vaslui și Botoșani. O bună com
portare au avut-o boxerii Dumi
tru Bîrlescu (48 kg), Ioan Gher
man (57 kg). Nicolae Arion (63 
kg) și Vladimir Hopenciuc 
(60 kg), cel mai tînăr concurent. 
Trofeul — „Cupa Bucovina" — 
a revenit pugiliștilor suceveni.

SATU-MARE (de la corespon
dentul „Scinteii", Octav Grume- 
za). — Pentru prima oară in 
orașul Tășnad s-a desfășurat 
ieri un simultan de șah susținut,- 
Ia 30 de mese, de maestrul spor
tului luliu -Szabo („Olimpia" 
Satu-Mare), vicecampion repu
blican pe anul 1969. Simultanul 
— la care au participat tineri, 
cadre didactice, lucrători dih di-~ 
ferite instituții ' din' Tășnad—— 
s-a încheiat cu următorul bilanț: 
23 partide cîștigate de Iuliu 
Szabo și 7 pierdute. .

FOTBAL Divizia A
IN DERBIUL ETAPEI

cinci posibile!

REZULTATE TEHNICE

Doar un goi

Consecință a suspen
dării terenului propriu, 
pentru acte nesăbuite 
ale unor spectatori giu
leșteni. echipa Rapid 
București, lidera clasa
mentului. s-a văzut ne
voită să susțină unul 
dintre cele mai impor
tante meciuri, cu F. C. 
Argeș, a doua clasată, 
normal a-1 disputa a- 
casă. pe un teren 
tru, Ia Ploiești, 
după-amiază, pe 
dionul Petrolul, îri 
unor tribune 
(cu spectatori 
nind nu numai din lo
calitate și împrejurimi, 
ci și din București și 
Pitești), a avut 
mult așteptata 
Rapid - F. C. 
adevărat derbi 
pei a XVIIl-a.

Lovitura de 
a jocului au dat-o pi- 
teștenii. Primul șut la 
poartă insă aparține 
rapidiștilor. în minutul 
3 (Niculescu prinde 
destul de greu). Intere
sate. evident. în aceeași 
măsură, să obțină vic
toria, ambele 
luptă la fel de 
apărare, ca și 
Cei ce se află 
multe ori insă 
ții favorabile de a des
chide scorul sint rapi-

neu- 
leri 
sta- 
fața 

arhipline 
prove-

loc deci 
partidă 
Argeș, 

al eta-
începere

echipe 
mult, în 
in atac, 
de mai 
in situa-

dișții. între 
beneficiază 
cornere, de 
turi libere 
nea careului 
și... șutează o dată in 
bară. în minutul 25. 
Codreanu — de la 6 m 
numai — fiu poate 
marca ; intervenția lui 
Niculescu este promptă. 
Același minut presu
pune pericol și la poar
ta lui Răducanu. întii 
tvan și apoi Dobrin il 
pun la grea încercare 
pe portarul bucureștean 
(la primul șut, Rădu
canu salvează cu un 
splendid plonjon, la 
colțul de sus al porții, 
deviind mingea în cor
ner). Rapidiștii aveau 
să mai regrete ratarea 
unor mari ocazii. Tn 
minutul 35. același Co
dreanu, și toi 
linia de S m 
lui Niculescu. 
mingea. cu 
mult peste poartă. La 
pauză, scor alb.

La începutul celei 
de-a doua reprize, par
că stimulați sau ambi
ționați de nenumărate
le ratări din prima par- 

kte a meciului, rapidiștii 
se concentrează mai se
rios in ' momeritele- 
cheie, în momentele de

altele, ei 
de două 

două lovi- 
din margi- 

argeșean

de pe 
a porții 

trimite 
stîngul.

finalizare. După cîteva 
acțiuni ofensive, de ta
tonare. dacă putem 
spune astfel, spre poar
ta piteștenilor, liderii 
deschid scorul. în mi
nutul 55, cu un șut- 
bombă, la o centrare de 
pe partea dreaptă a te
renului, Neagu 
diază mingea în 
Niculescu n-a 
timp să plonjeze 
tea mingii decit 
ce aceasta intrase 
poartă. în continuare, 
de unde se crease im
presia că rapidiștii pot 
lua jocul pe cont pro
priu, aspectul general 
al jocului se schimbă. 
Inițiativa trece de par
tea piteștenilor. Este e- 
vident insă că fotba
liștii giuleșteni — la 
„căldura" golului — se 
mulțumesc să se men
țină pe poziții ceva mai 
retrase. Deși au avan
taj teritorial. Dobrin și 
coechipierii săi se com
plică deseori in fazele 
decisive, fie aminind 
pește măsură pasa, fie 
ezitind în a șuta direct, 
prin surprindere.

Victoria 
este intru totul 
tă, chiar dacă 
scris un singur

DIVIZIA B
Seria 1. Flacăra Moreni — Metrom 

Brașov 2—0, Metalul București — 
Oțelul Galați 2—0 , Metalul Tirgoviș- 
te — Gloria Birlad 2—0 ; Portul Con
stanța — Sportul Studențesc Bucu
rești 2—0 , Politehnica Galați — 
Ceahlăul Piatra Neamț 0—1 ; Poiana 
Cimpina — Progresul București 0—3 ; 
Chimia Suceava - Dunărea Giurgiu 
4—0 ; Știința Bacău — Progresul 
Brăila 2—0.

In clasament, după 17 etape, con
tinuă să conducă PROGRESUL 
BUCUREȘTI, cu 24 puncte. Pe locul 
al doilea — Metalul Tirgoviștc (20 p).

Scria a H-a. Olimpia Oradea — 
Vagonul Arad 1—1 ; Gaz Metan Me
diaș — Chimia Rml Vilcea 2—1 : Mi
nerul Anina Minerul Baia Mare 
2—0 ; Olimpia Satu-Mare — C.F.R.

în cîteva rînduri

expe- 
plasă. 
avut 

in ca- 
după 

in

rapidiștilor 
merita- 
au în- 
gol...
I. D.

Timișoara 2—1 ; Metalul Hunedoara 
— Metalul Turnu-Severin 2—1 ; Po
litehnica Timișoara — C.S.M. Reșița 
1—1 ; C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir 1—0 ; C.F.R. Arad — Electro
putere Craiova 3—2.

Lider, după 17 etape, este C.S.M. 
SIBIU, cu 22 puncte, urmat tie Va
gonul Arad (21 p).

• Rapid — F. C. Argeș 1—0 
(0—0). Autorul golului : Neagu.

• Universitatea Cluj — Poli
tehnica Iași 2—1 (1—1). Au mar
cat : Anca și Adam pentru clu
jeni, Cuperman — din 11 m, 
pentru ieșeni.

® Steaua — C.F.R. Cluj 1—0 
(1—0). A marcat : Vigu.

o Jiul — Steagul roșu 0—0. 
o Dinamo Bacău — Dinamo 

București 3—3 (2—1). Au mar
cat : Doru Popescu (de trei ori) 
pentru bucureșterli ; Ene Daniel 
(de două ori) și Dembrovski 
pentru băcăuani.

o Crișul - U.T.A. 0-1 (0-1). 
A marcat : Moț.

o A.S.A. Tg. Mureș — Petro
lul 0-0.

• Farul — Universitatea Cra
iova (amînat).

CLASAMENTUL
18 10 4
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ETAPA VIITOARE
Politehnica Iași — Dinamo Ba

cău, Steagul roșu Brașov — Ra
pid, F. C. Argeș — Universitatea 
Cluj, Petrolul Ploiești — Farul 
Constanta, Dinamo București — • 
Steaua. C.F.R. Cluj — Crișul 
Oradea, Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș, U.T.A. — Jiul.

Pe Postăvar 
e încă iarnă!

CăMPIONfîTUL UNIVERSITAR DE SCHI
Previziunile meteorologilor pentru masivele mun

toase vizitate de amatorii de schi s-au adeverit ; in 
Postăvar, de pildă, zăpada a fost excelentă pentru 
schiat, ceea ce a însemnat condiții favorabile pen
tru campionatul de schi al studenților.

Deși la start cu circa 100 de concurenți, cam
pionatul s-a rezumat, practic, la ■ un duel pentru 
titluri — pasionant și cu multe răsturnări de pro- 

. nosticuri — doar între reprezentanții a trei centre 
. universitare : Brașov (Politehnica), București 

(l.E.F.S.) și Cluj (Universitatea). Slalomul special 
a dat câștig de cauză — atit la băieți, cit și la 
fele — I.E.F S.-ului, prin C. Cișmașu și Elena Nea- 
goe. Ambii însă au ciștigat în mod surprinzător 
(dar pe deplin merit !), înaintea startului principalii 
favoriți fiind N. Crețoi (Politehnica) și Iudith Tij- 
mori (I.E.F.S.), pe baza unor rezultate valoroase la 
campionatele naționale de săptămîna trecută. Sla
lomul uriaș a avut aceiași protagoniști, dar in 
timp ce Elena Neagoe a repetat succesul din pri
ma zi, cucerind locul I (din nou înaintea colegei 
sale de institut, Iudith Tomori), bucureștcanul C. 
Cișmașu a trebuit să se mulțumească doar cu lo
cul secund, ’ fiind întrecut de această dată, destul 
de net, de brașoveanul Crețoi. în cele două probe, 
Clujul a obținut un loc III, prin Georgeta Băncilă 
(la „uriaș").

O acțiune specifică și spectaculoasă din rugbi—atac cu pase la mină (faza din meciul Grivița 
Roșie-Progresul) Foto : Gh. Vințilă

ȘAH. — După patru runde, la 
Praga, in turneul eliminatoriu în ve
derea' desemnării a doi participant 
la turneul interzonal pentru campio
natul mondial de șah, conduce marele 
maestru maghiar Portisch cu 3 punc
te. II urmează Smejkal (Cehoslovacia) 
— 2 puncte, Ivkov (Iugoslavia) . și 
Andersson (Suedia) — arnbii cite 1,5 
puncte. în runda a 4-a, Smejkal l-a 
invins pe Andersson, iar Ivkov a re
mizai cu Portisch.

SCHI. — La Pra-Loup (Franța) a 
continuat „Meciul celor 6 națiuni". 
Proba masculină de coborire a reve
nit elvețianului Bernard Russi, ur
mat de Bob Cochran (S.U.A.) și Ber
nard Orcei (Franța). La feminin pe 
primul loc s-a clasat austriaca W.il- 
Irud Drexel (1 ’47”47/l00), urmată de 
francezele Michele Jacot (1 *47’'95/100) 
și Isabell Mir (J’4B*’71/100).

HANDBAL. — în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin, la Kiev s-au intîi- 
nit echipele Spartak din localitate și 
Jalghiris Kaunas. Handbalistele din 
Kiev.au repurtat victoria cu scorul 
de 12—10 (5—6).

• Echipa masculină de handbal 
V.F.L. Gummersbach (R. F. a Ger
maniei) s-a calificat in semifina
lele „Cupei campionilor europeni", 
în urma victoriei realizate in re
tur cu scorul 
in fața echipei

a
bun.
sovietici

Gummersbach 
veraj mai 
handbaliștii 
22-17).

de 20-11 (10-5)
Konzeva Moscova, 
întrunit un gola- 

primul meci, 
ciștigaseră cu

Un

VITEZA.
internațional de patinaj

— Cu prilejul

0 ®

PATINAJ
unui concurs , . _ r____„
viteză desfășurat la Sverdlovsk, Va
leri Muratov (U.R.S.S.) a corectat re
cordul mondial in proba de 500 m cu 
timpul de 39”t/l0.

Revenim asupra problemei desfiin
țării bazelor sportive, care a mai fost 
abordată în ziarul „Scînteia", pentru 
că fenomenul își menține actualita
tea. Prevederile legale sint cît se poa
te de limpezi : „Desființarea unei 
baze sportive se va putea efectua nu
mai cu asigurarea construirii unei alic 
baze sportive în locul celei supuse 
desființării, în care scop titularii de 
investiții care cer desființarea bazei 
sportive vor prevedea in planurile de 
investiții indicatorii necesari. Proiec
tarea și executarea bazelor sportive 
în scopul înlocuirii celor desființate 
se vor asigura cel puțin la dimensi
unile, capacitatea și numărul de ele
mente componente ale bazelor desfi
ințate, de către organele care propun 
acestea".

Din păcate, exemplificind neres- 
pectarea prevederilor legale, reține 
atenția faptul că intîlnim chiar și 
reprezentanți ai unor organe și orga
nizații cu responsabilități în dezvol
tarea bâtei materiale- a mișcării 
sportive. La Focșani, micul bazin de 
înot a fost desființat de către con
siliul popular, fără a se realiza altul 
în loc. Acum, reprezentanții organe
lor locale. în loc să înțeleagă că au 
obligația să-l refacă pe alt amplasa
ment, solicită pentru aceasta fondul i 
de la centru. La Fălticeni, stadionul 
orașului este în curs de desființare.. 
însă nu se întrevede nici o posibili
tate ca, paralel, să se treacă la ame
najarea unei alte baze sportive. La 
Zalău, o popicărie acoperită a fost 
transformată in magazie a cinema
tografului local. N-au fost respectate 
obligațiile asumate nici în cazul stră
mutării pe alt amplasament a sălii 
de gimnastică și a terenurilor de 
sport aparținînd Liceului nr. 38 din 
Capitală.

Cabana „Metropola" de pe malul 
lacului Herăstrău, avînd inițial un 
hangar pentru păstrarea bărcilor,

continuă să fie folosită vara ca sală 
de expoziție, iar iarna ca depozit de 
mărfuri, in timp ce ambarcațiunile 
asociațiilor sportive stau sub cerul li
ber. Sala de sport „Carpați", dintr-un 
minunat loc de recreere pentru stu
denții căminuliîi din apropiere, a de
venit sală de ședințe. La repetatele

un an de la data cererii". Timpul 
insă trece și în sala „Carpați" stau 
nemișcate scaunele, masa prezidiu
lui și... zăvorul de la ușă.

Numeroase sint cazurile care arată 
că îndatoririle și angajamentele asu
mate cu privire la reamplasarea baze
lor sportive, dezafectate sint date ui

Din nou despre 
soarta unor 

baze sportive
solicitări de a elibera sala, pentru a 
i se da destinația inițială, proprieta
rul (Ministerul Industriei Metalurgi
ce) cămine impasibil. Cu toate că 
legea — și în acest caz — este 
clară : „Bazele sportive care sint 
folosite în alte scopuri decît pen
tru activitatea de educație fizică 
și sport și care pol fi utilizate, 
vor fi redate acestei activități Ia ce
rerea C.N.E.F.S. în termen de cel mult

ta ji.,1 ■; j-x'A i'i-ui,

tării foarte repede. Un exemplu. La 
Oradea, din toamna lui 1966 se bate 
la ușile inchise ale consiliului popu
lar pentru a se obține in schimbul 
sălii de sport Dinamo sala din strada 
Vlădeasa. așa cum s-a consemnat 
sub semnătura a 15. reprezentanți ai 
9 organe și organizații locale.

Este adevărat, pentru îmbunătăți
rea bazei materiale a sportului, in 
actualul cincinal s-au alocat fonduri

de două ori mai mari față de pe
rioada anterioară. în ultimii ani au 
sporit și fondurile alocate de sindi-' 
cate, și contribuția voluntară a ce
tățenilor pentru realizarea de tere
nuri sau săli sportive. Dar eficiența 
eforturilor pentru asigurarea condi
țiilor de dezvoltare a educației fizice 
a maselor este diminuată, dacă in a- 
celași timp unele terenuri sau săli de 
sport sini desființate, fără a fi înlo
cuite, așa cum obligă legea, cu altele 
similare. La Cluj, de exemplu, în 
timp ce s-au construit două baze 
sportive moderne (o sală cu 3 000 
de locuri și un bazin ’acoperit) 
folosite pentru sportul de performan
ță, s-au desființat 27 . diferite baze 
sportive carp deserveau populația și 
mai ales tineretul. în orașul Pitești 
s-a construit un frumos stadion, pe 
care se desfășoară jocurile din cam
pionatul diviziei naționale A de fol- 
bal : este în curs de construire și o 
sală de spoft. Dar este regretabil că, 
paralel cu aceasta, de pe harta ora
șului au dispărut 27 de terenuri și 
spații folosite pentru activitatea spor
tivă de masă în Capitală, pentru ul
timii 9 ani. raportul este următorul : 
32 de baze sportive nou construite — 
83 desființate.

Dacă revenim asupra problemei 
dezafectării (fără acoperire și abu
zive) a bazelor sportive, o facem cu 
dublu scop : să aducem în discuție o- 
bligativitatea respectării stricte a le
galității in acest domeniu și să su
gerăm forurilor locale ca acum, la 
începerea unui nou sezon soorliv în 
aer liber, să revadă si posibilitățile 
ce există centru a daclan'i o acțiu
ne largă, cu contribuția cetățenilor și 
munca voluntară a tineretului, de a- 
menajare a cît mai multor terenuri 
sportive simple.

Prof. Gh. VLAD

RUGB1. — Un bou meci in „Tur
neul celor 5 națiuni" : la Edinburgh. 
Scoția—Anglia 14—5 (6--0).

CICLISM. — Turul ciclist al Alge
riei a continuat cu desfășurarea ' e- 
tapei a 12-a, penultima, pe ruta Te- 
nes—Cherchell (100 km), Primul a 
trecut linia de sosire algerianul Ham
za Madjid. în clasamentul general 
individual conduce Peschel (R. D. 
Germană), urmat, la egalitate de 
timp, de englezul Dailley.

BOX. — Francezul Marcel Cerdan 
jr. a obținui o nouă victorie interna
țională. în gala disputată la Lyon, el 
l-a invins la puncte, după 10 reprize, 
Pe englezul Johnny Cooke. Cerdan 
va pleca peste două zile în S.U.A., 
urmînd să susțină două meciuri la 
Madison Square Garden din New 
York.

AUTOMOBILISM. — Tradiționala 
competiție internațională automobi
listică „12 ore de la Sebring", desfă
șurată in Florida, a revenit lui Mario 
Andretti (Ferrari), care a realizat 247 
ture cu o medie orară de 172,629 km. 
Andretti a pilotat cu schimbul, avind 
colegi pe Ignazio Giunti și Nino Va- 
carella. Pe locul doi s-a clasat echipa
jul Steve McQueen (S.U.A.) - Peter 
Revson (S.U.A.) pe Porsche la 23”8/10, 
urmat de Masten Gregory (S.U.A.) — 
Toine Hezemans (Olanda) pe Alfa 
Romeo, la 4 tururi.

VOLEI, 
turneu in 
masculină 
tr-un joc 
voleibaliștii cehoslovaci au invins cu 
scorul de 3—0 selecționata 
Germaniei.

- In prezent se află în 
R. F. a Germaniei echipa 
de volei Spartak Brno. în- 
disputat la Osnabrueck,

R. F. a

BRAZILIA

mare.
cind surpriza

Sint 
fi

sigur că in 
un obstacol se-
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® „Cupa țărilor 
latine" la handbal
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LISABONA (prin telefon), -r. 
începind de astăzi, timp de o 
săptămină, în capilala Portuga
liei are loc o nouă ediție a com
petiției internaționale de hand
bal masculin, dotată cu „Cupa 
țărilor latine". Cele șapte for
mații (echipe naționale de tine
ret) reprezintă handbalul din 
Brazilia, Franța. Italia. Maroc. 
Portugalia, România, Spania.

Echipa română, căreia i se a- 
cordă șanse la cucerirea trofeu
lui, are in componență și pe doi 
dintre jucătorii care au făcut 
parte din lotul național prezent 
la campionatele mondiale din 
Franța — Chicid și Orban. Cei
lalți handbaliști care au făcut 
deplasarea la Lisabona sint : 
Munteanu, Băntu. Dan Marin, 
Bota. Ștcf Preotu, Dumitru Tra
ian. Cirlan.^, Voinea. Chircii, 
Roșu.

Ordinea meciurilor echipei 
României este următoarea : cu 
Brazilia (24 martie), cu Maro
cul (25 martie), cu Spania (27 
martie), cu Italia (28 martie), cu 
Franța (29 martie), cu Portuga
lia (39 martie).

® Un nou antrenor, o 
nouă schemă tactică

R1O DE JANEIRO (prin telșx, 
de la Vasile Oros). — Chiar a 
doua zi după ce și-a luat postul 
in primire, Mario Zagalo, noul 
antrenor al echipei de fotbal a 
Braziliei, a trecut la lucru. El a 
organizat un meci de antrena
ment (două reprize a 30 de mi
nute) intre două formații ale lo
tului reprezentativ. Cu acest pri
lej a cunoscut și potențialul ce
lor cinci noi jucători introduși 
in lot : portarul Felix (Fulmi- 
nense), fundașul Leonidas (Bo- 
tafogo), mijlocașul Arilson (Fla- 
mengojj Înaintașii centrali Dario 
(Atletico-Belo Horizonte) și Ro
berto (Botafogo).

Zagalo nu a anunțat încă mo
dificări spectaculoase, insă ele 
ar putea da curs unor preferințe 
manifestate anterior numirii 
sale. Pe plan tactic, se crede că 
Zagalo va transfera la selecțio
nată schema de joc 4—3—3, cu 
extrema stingă retrasă pentru a 
sprijini linia de mijloc (așa 
cum făcea el însuși, cind juca), 
unica schemă aplicată în cariera 
sa relativ scurtă . de antrenor. 
Noul antrenor vede astfel adver
sarii Braziliei in Guadalajara : 
„în calitate de campioană mon
dială, Anglia trebuie respectată. 
Cehoslovacii sint bine pregătiți 

. și malițioși. Noi, care avem ju
cători mai buni, pentru a-i în
frunta, nu trebuie să le accep
tăm jocul ce vor să ni-1 impună. 
Românii ne vor da realmente de 
lucru. în jocurile realizate re
cent aici nu și-au arătat adevă
rata forță. 
Mexic vor 
rios".

Căderea lui Saldanha nu e 
ceva neobișnuit. Cele mai fru
moase nume de antrenori brazi
lieni au pățit la fel. Frații Mo
reira, Flavio Costa, Vincente 
Feola și alții. Mai ales Aimore 
Moreira și Vincente Feola au 
„experimentat" mai intîi gloria

supremă, ca apoi să sfîrșească 
in postura de „inamici publici". 
Balonul rotund manevrează, aici, 
mijloace financiare colosale, ri- 
valizind cu industria și comer
țul și constituind una dintre 
manierele principale, de promo
vare politică.

Tn cazul lui Saldanha, însă, 
' faptul surprinde in primul rînd 

pentru că, înainte cu numai două 
zile de demitere, conducătorii, 
C.B.p. l-au asigurat pe antrenor 
de tot sprijinul. Eu personal am 
asistat la un interviu al preșe
dintelui Joan Havelange in care, 
timp de o oră și jumătate, l-a 
elogiat ' pe Saldanha și a spus 
că va fi alături de el în orice 
împrejurări, că il menține nu 
numai pentru, perioada Cupei, 
ci și după aceeâ, cît va dori.

® Cel mai bun

ROMA (prin telex, de la 
genio Bomboni). — Cea mai 
moașă cursă mondială, cea 
clasică (cu cea mai respectabilă 
virstă) dintre toate cursele ciclis
te din lume — e vorba de cursa 
Milano—San Remo — a revenit, 
in fine, unui ciclist din țara or
ganizatoare. După 17 ani de aș
teptare 1 în 1953. Loretto Pe
trucci, plecind în grup, cu cei
lalți alergători, din Milano spre 
San Remo—via Roma, avea să 
se acopere de glorie, cîștigînd 
marea cursă. După aceea, nici 
un italian, chiar și în acești ul
timi ani, cind ciclismul italian a 
găsit campioni de rasă ca Gi- 
mondi, Motta, Adorni, Basso, 
Zilioli, Bitosși. n-a mai cucerit 
laurii in această „regină" a ma- 
riloi curse mondiale.

La ediția a 61-a a cursei au 
luat startul 236 de alergători din 
cei 243 de înscriși. Scepticismul 
in legătură cu un eventual suc
ces italian a fost foarte 
Dar, ca de obicei 
este senzațională, și entuziasmul 
suporterilor este senzațional. Mai 
ales cind' se cunoaște modul în 
care Dancelli — o figură, totuși, 
cunoscută în ciclismul mondial 
— a cucerit această a 54-a vic
torie a sa, ca profesionist, ma’i 
frumoasă și mai entuziasmantă 
decit toate cele precedente. Cu 
un curaj puțin comun chiar și 
celor mai cunoscuți ași ai ciclis
mului, considerînd, probabil, că 
stind in pluton și lăsînd totul 
pe sprintul final nu poate a- 
vea sorți de izbindă, Dancelli a 
lansat un atac de evadare soli
tară, la puțin timp după par
curgerea a jumătate din traseu. 
Era un moment cind acalmia 
trona peste masivul grup al con- 
curenților. Ultimii 79 de kilo
metri ai cursei i-a făcut literal
mente de unul singur, cu o te
nacitate fantastică, uitîndu-se 
numai înainte, mereu înainte, 
deși... din urmă se apropiau a- 
menințători belgienii Leman și 
Goodefrot, olandezul Kartensen, 
Zilioli. Ajuns la destinație, cu 
un avans de aproape două mi
nute, Dancelli a ridicat brațele 
in sus, în semn de triumf. Lacri
mile bucuriei, ale decontractării 
nervoase l-au podidit cind crai
nicul televiziunii i-a oferit mi
crofonul pentru a-și spune pri
mele sentimente în calitate de 
succesor al Iui Petrucci. Vădit e- 
moționat. n-a putut zice decît 
atit : „în sfîrșit, sint campion !“.

Intr-adevăr, de acum, după 
succesul din Milano—San Remo, 
Dancelli a intrat definitiv în 
galeria „celor mari", de talia 
lui Gimondi. Merckx, Motta etc.
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Aspect de la o recentă adunare populară de la Roma, convocată
rinței maselor muncitoare de a se crea un guvern orientat spre stînga'
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Premierul Wilson intenționează 
să organizeze alegeri anticipate

agențiile de presă
ZIUA NAȚIONALA
A PAKISTANULUI

ROMA 22 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului socialist italian — u- 
nul din cele patru partide chemate 
să formeze noul guvern de centru- 
stinga — a aprobat cu o largă 
joritate proiectul de program 
vernamental prezentat sîmbătă 
fostul premier Mariano Rumor,
sărcinat încă o dată cu soluționa
rea crizei de guvern. Luni, proiec
tul urmează să fie dezbătut și de Co
mitetul Central al Partidului socia
list și, după cum apreciază agen
ția Reuter, va primi un răspuns po
zitiv și din partea acestuia.

De altfel, pînă luni, toate cele pa
tru partide trebuie să-și precizeze 
poziția față de proiectul de pro
gram. Rumor fiind solicitat să pre
zinte în această zi președintelui Sa- 
ragat un raport asupra activității 
sale în direcția soluționării crizei de
clanșate încă în februarie.' Proiectul 
de program conține toate punctele 
asupra cărora s-a ajuns la un acord 
total sau cvasitotal în cursul con
sultărilor anterioare și agenția Reu
ter, citind observatori din capitala 
italiană, scrie 
nu se vor ivi 
ment — ceea 
bil — Rumor
raport pozitiv președintelui Sara- 
gat“.

LONDRA 22 (Agerpres). — Pre
mierul Harold Wilson intenționează , 
să organizeze alegeri generale antici
pate în luna iunie a acestui an, se 
afirmă în numărul de duminică al 
cotidianului londonez „Observer".

JEDDAH 22 (Agerpres). — înso
ritul pori saudit înălțat lingă Marea 
Roșie, Jeddahul a devenit gazda mi
niștrilor de externe, precum și a al
tor oficialități din 15 țări africane și 
asiatice, sosite aici pentru a parti
cipa la conferința islamică, progra
mată să-și inaugureze lucrările luni.

Potrivit postului de radio Jeddah, 
printre statele reprezentate la aceas
tă conferință se află R.A.U., Soma
lia, Pakistan, Tunisia, Libia, Sudan, 
Iran, Mauritania, Republica Arabă 
Yemen.

Dintre țările arabe nu participă Si
ria și Irakul, precum și Republica 
Populată a Yemenului de Sud, a- 
ceasta din urmă din pricina conflic
tului său de frontieră cu țara gazdă,. 
Arabia Saudită. Pe agenda conferin
ței se află o singură problemă — e- 
voluția situației din regiunea Orien
tului Apropiat.

Ziarul precizează că primul-ministru 
britanic ar îi indicat unor membri ai 
guvernului că va pune capăt actua
lei legislatori înaintea vacanței de 
vară. Se relevă, de asemenea, atmo
sfera de încredere care domnește în 
cercurile laburiste după redresarea, 
în ultimele luni, a balanței de plăți 
și mai ales în urma victoriei obținute 
de Partidul laburist în recentele a- 
legeri parțiale de la South Ayrshire 
(Scoția). Constituțional, consultarea 
electorală ar trebui să se desfășoare 
la sfîrșitul lunii martie 1971.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse, menționind ultimele sondaje 
efectuate în rîndul opiniei publice, 
remarcă reducerea substanțială a 
avansului pe care îl aveau conserva
torii în fața laburiștilor.

Amploarea acțiunilor
revendicative din Spania

MADRID 22 (Agerpres). — Agita
ția socială continuă în Spania și gre
vele riscă să atingă în acest an o 
amploare fără precedent, a declarat 
un înalt funcționar al Ministerului 
Muncii din Madrid. „Punctul cald" 
în săptămîna trecută s-a înregistrat 
în Sevilla, precizează agenția France 
Presse, unde au avut loc, simultan, 
două importante greve. La una au 
participat 2 500 muncitori din con
strucții, iar la cealaltă salariații fa
bricilor de piine. în plus, greva me- 
talurgișfilor de la „Siderurgica Se- 
villana S.A.“ continuă de aproape o 
lună. în centrul orașului patrulează

Importante forțe de poliție, pentru a 
preveni eventuale manifestații. La 
Tarrasa, 2 000 de salariați ai firmei 
„A.E.G.-Telefunken" participă la o 
grevă ce durează de peste trei săp- 
tămîni. în minele din Âsturia se 
înregistrează, de asemenea, unele 
acțiuni greviste, mai ales la mina 
„La Camocha". Acțiuni revendicati
ve au loc și în rîndul populației ru
rale. Crescătorii de vite din cîteva 
provincii spaniole, printre care Țara 
Bascilor și Navarra, au blocat șo
selele, exprlmindu-și în felul acesta 
nemulțumirea față de prețurile fi
xate la lapte.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia An
kara, Gri§ore Geamănu, a fost pri
mit în audiență de președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay, în le
gătură cu apropiata sa vizită în țara 
noastră. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.

Cu prilejul Zilei de luptă 
împotriva discriminării ra
siale 'a Addis Abeba a avut loc o 
reuniune de comemorare a victime
lor de la Scharpeville, la care au par
ticipat membri ai corpului diploma
tic al țărilor africane și alți repre
zentanți diplomatici, colaboratori ai 
organizațiilor Internaționale, repre
zentanți ai opiniei publice și ziariști.

Premierul laoțian, Suvan- 
na Fuma, l-a primit dumini
că pe trimisul prințului Su- 
fanuvong, c°'°ne'u^ pradith tm- 
eng Tham, anunță agenția Associated 
Pi'ess, citind surse din Vientiane. în 
cursul întrevederii, colonelul Pradith 
Thieng Tham a remis premierului 
laoțian o scrisoare adresată acestuia 
de prințul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, în legătură cu situația 
din Laos.

Președmfele Nasser a 
prezidat sîmbăiă o reuniune 
a Comitetului de reformă financiară, 
economică și a investițiilor, anunță 
postul de radio Cairo, citat de agen
ția France Presse. în urma reuniu
nii, care a durat trei ore, Mohamed 
Soliman Sidki, ministrul energiei 
electrice și barajelor, a declarat că 
„au fost discutate liniile generale ale 
bugetului de investiții pentru noul 
an".

fîJegeri în R.D.G. pentru 
organele locale. In Republiea 
Democrată Germană au avut loc ieri 
alegeri pentru organele locale ale 
puterii de stat. Cei 11 milioane de 
alegători au fost chemați să desem
neze deputății consiliilor districtuale, 
regionale, raionale și orășenești.

Impasul negocierilor din
tre Libia și companiile pe
troliere Negocierile dintre oficia
litățile libiene șl reprezentanții com
paniilor petroliere care acționează în 
țară au ajuns, în momentul de față, 
într-un punct mort, a declarat minis
trul petrolului, Ezzidine Mabrouk. în
tr-un interviu acordat Agenției 
nale de presă.

Secretarul general al Partidului Democrat Kurd, Mah*
popormud Osman, a subliniat, într-o declarație făcută presei, că „întregul . . 

irakian și forțele progresiste ale tării sprijină declarația guvernului Republicii 
Irak cu privire la reglementarea problemei kurde". De o deosebită importanță, 
a subliniat el în continuare, este în prezent aplicarea în viață a acordului in
tervenit atît de către guvern cit și de către kurzi. Arătind că traducerea în 
viață a acestui acord nu va fi lipsită de greutăți, el a relevat că sarcina am
belor părți „este de a înlătura toate piedicile și de a îndeplini toate prevede
rile înțelegerii realizate".

MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR
AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 22 
Unul dintre scopurile . 
vizitei mele în R. F. a Germaniei 
l-a constituit examinarea factorilor 
care împiedică dezvoltarea relațiilor 
economice dintre țările noastre și, în 
limita posibilităților, înlăturarea lor, 
a declarat — după cum relatează 
M.T.I. — ministrul comerțului exte
rior al R. P. Ungare, Jozsef Biro, la 
înapoierea din vizita sa de patru zile 
în R. F. a Germaniei. Ministrul a 
subliniat că relațiile economice, 
schimburile de mârluri dintre Unga
ria și R. F. a Germaniei sint regle
mentate de acorduri încheiate pe 
timp de un an, dar la tratativele care 
au avut loc părțile au convenit ca 
următorul acord să fie semnat pe o 
perioadă de cinci ani. în afară de a- 
ceasta, părțile au căzut de acord că 
relațiile economice dintre cele două 
țări nu trebuie să se limiteze la sfera 
schimburilor de mărfuri, ci trebuie 
să fie extinse și în domeniul relați
ilor de cooperare. în sensul larg al 
cuvfntului

Jozsef Biro a declarat apoi că, deși 
în cursul tratativelor s-a examinai in 
primul rind dezvoltarea relațiilor bi
laterale, s-au ivit și alte probleme 
ca. de exemplu, participarea noastră

in organizațiile economice interna
ționale, între altele în G.A.T.T. Mi
nistrul economiei al R.F.G., Schiller, 
ne-a dat asigurări că, dacă va fi 
pusă pe ordinea de zi problema pri
mirii Ungariei în ~ "
Germaniei o va 
rat el.

în cursul vizitei 
mul rînd în cursul 
nistrul afacerilor

Președintele Organizației 
pentru eliberarea Palesti- 
jjgj Yasser Arafat, a sosit la Pekin 
in fruntea unei delegații — anunță 
agenția China Nouă. La sosire, el a 
fost întîmpinat de Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat, Chiu 
Hui-tso, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei populare chi
neze de eliberare. Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent a) 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, și de alte persoa
ne oficiale.

G.A.T.T., 1 
sprijini, a

R. F. a 
i decla-

în pri- 
cu mi- 
Waiter 

Scheel, au fost examinate și problem0 
politice, a spus Biro. Ministrul de 
externe al R.F.G. a subliniat că el 
apreciază pozitiv declarațiile făcute 
de ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Janos Peter, cu prile
jul vizitelor la Bruxelles și Varșovia, 
precum și declarația făcută televiziu
nii din R. F. a Germaniei , el este de 
acord cu faptul că, in scopul menți- 
nerii păcii in Europa, relațiile dintre 
cele două țări se pot lărgi nu numai 
pe plan economic, ci și pe planuri 
politice și culturale.

în încheiere, ministrul comerțului 
exterior ungar, Biro Jozsef, a anun
țat că a invitat pe Karl Schiller, mi
nistrul economiei a! R. F. a Germa
niei, să facă o vizită in Ungaria. In
vitația a fost primită și vizita va a- 
vea Ioc probabil încă în acest an.

noastre, și 
întîlnirilor 

externe,

Conflictul dintre guver
nul columbian și fostul pre
ședinte Pinilla, candidat Ia su
gerile prezidențiale, s-a agravat în 
ultimele zile. Potrivit informațiilor 
sosite din Bogota, Pinilla a acuzat 
cercurile guvernamentale de „trafic 
de influență". Oficialitățile au dez
mințit aceste acuzații, iar președin
tele țării, Carlos Lleras Restrepo, a 
anunțat că Pinilla va trebui să răs
pundă în fața tribunalului pentru 
afirmațiile sale.

Poporul pakistanez sărbăto
rește astăzi cea de-a 14 aniver
sare a proclamării republicii.

După cum se știe, evenimen
tul, petrecut la 23 martie 1956, 
constituie unul din momentele 
importante ale luptei pakistane
zilor pentru lichidarea domina
ției coloniale și făurirea unui 
stat independent. El a avut loc 
la nouă ani de la proclamarea 
independenței Pakistanului și 
a însemnat un nou pas înainte 
pe calea afirmării dreptului po
porului pakistanez la existență 
liberă, la dezvoltarea economică 
și socială de sine stătătoare. 
Anii care au trecut de atunci 
au fost marcați de eforturi sus
ținute pentru înlăturarea înapo
ierii moștenite de la colonia
liști, de înregistrarea unui șir 
de transformări cu caracter în
noitor. Au fost puse bazele unei 
industrii naționale prin _ con
struirea unor importante între
prinderi siderurgice la Caraci și 
Chittagong, au luat ființă hidro
centrale. întreprinderi ale in-

dustriei constructoare de mașini, 
fabrici de prelucrare a iutei, de 
celuloză și de zahăr. S-au luat 
de asemenea măsuri pentru dez
voltarea intensivă și mecani
zată a agriculturii. Cel de-al pa
trulea plan de dezvoltare pe 
cinci ani, care va intra în vi
goare cu începere de la 1 iulie 
a.c., prevede o creștere a veni
tului național cu 6.5 la sută și 
alocarea unor '-importante fon
duri pentru dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele.

Poporul român, 
față de poporul 
prietenie sinceră, 
multă simpatie 
Pakistanul îi face 
voltării sale economice. Cu pri
lejul sărbătorii de azi, el îi tri
mite un călduros salut, îi u- 
rează noi succese în lupta pen- > 
tru dezvoltarea economiei na
ționale, pentru prosperitate 
pace.
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PIAȚA COMUNA
(Urmare din pag. I)

au 
de

Intîlnirea de la Erfurt dintre pri
mul-ministru al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, și cancelarul 
Republicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, reține în continuare 
atenția presei din diverse țări, fiind 
considerată drept unul din evenimen
tele importante ale scenei politice in
ternaționale.

Ca o latură comună a acestor co
mentarii sint aprecierile că întilni
rea, discuțiile avute intre șefii guver
nelor celor două state germane s-au 
dovedit necesare și utile, așa cum, 
de altfel, au subliniat in declarațiile 
făcute ambii participanți la dialogul 
de la Erfurt. Asemenea aprecieri 
confirmă, o dată in plus, justețea ideii 
și practicii contactelor directe, a con
vorbirilor, a tratativelor intre state, 
prin posibilitățile pe care le oferă in 
vederea ■ unei .mai bune cunoașteri a 
pozițiilor, a explorării căilor pentru 
a se ajunge, treptat, la înțelegeri a- 
supra unor aspecte concrete ale re
lațiilor reciproce.

Organul P.S.U.G., ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND", a informat pe larg 
asupra desfășurării convorbirilor de 
la Erfurt, publicind relatările trimi
șilor săi speciali sub titlul .-.„Coexis- 

’ tența pașnică reclamă relații pe baza 
egalității și a normelor dreptului in
ternațional". Relatind despre inter
viul acordat de premierul R.D.G. te
leviziunii berllneze. ziarul scoate în 
relief aprecierea că. in abordarea 
convorbirilor, delegația R.D.G. s-a 
călăuzit în primul rind de „năzuința 
spre asigurarea păcii" și că „impor
tant este că am pornit de la proble
mele hotărîtoare, de la problemele 
vitale,, de la interesele vitale ale oa
menilor nu numai din R.D.G. și 
R.F.G., ci și din toate țările Europei". 
ȘT celelalte cotidiene din R.D.G. re
zervă spații ample tntilnirii Tot
odată, sint criticate unele luări de 
poziție ale exponenților U.C.D.-U.C.S. 
in Bundestagul de la Bonn, arătin- 
du-se că asemenea atitudini „nu pot 
contribui la un început nou în sensul 
unei coexistențe pașnide". („BER
LINER ZEITUNG").

Presa vest-germană publică, de ase
menea, ample relatări și comentarii 
consacrate acestui eveniment, expu- 
nind, în linii generale, punctul de ve
dere că întrevederea de la Erfurt

constituie un pas pozitiv, care impune 
noi intilniri menite să ducă la nete
zirea asperităților existente in rela
țiile dintre cele două state germane, 
la crearea unui climat prielnic secu
rității europene. Făcindu-se interpre
tul acestui punct 
„NEUE RUHR 
„Erfurt este un 
sfirșit. Important 
pat un dialog" 
fează că „dacă tratativele vor con
tinua cu consecvență, obiectivitate și 
realism", „se poate concepe, într-un

de vedere, 
ZEITUNG" 
început și 
este că s-a 

Același ziar

ziarul 
scrie : 

nu un 
înfiri- 
relie-

șeful guvernului Republicii Federale 
a recunoscut în mod formal existența 
celor două state de pe teritoriul ger
man, in actualele lor frontiere".

Scoțînd în evidență că „nimeni nu 
se așteaptă ca o singură zi de con
vorbiri la Erfurt să ducă la o înțe
legere reciprocă comună", cotidianul 
cehoslovac „PRACA" arată că, deși 
declarațiile lui Willi Stoph și ale lui 
Willy Brandt sint în mare măsură 
opuse, „ele coincid într-un anume 
punct : cei doi sînt gata să con
tinue convorbirile, să caute și să

Presa internațională

despre intUnirea

/â Erfurt
viitor previzibil, încheierea unui 
acord care să reglementeze rezonabil 
relațiile dintre cele două state ger
mane" „KOLNER STADTANZEI- 
GER“ subliniază că normalizarea re
lațiilor intre cele două state germane 
implică statornicirea intre ele a unor 
frontiere ale păcii, in timp ce „DIE 
WELT", arătind că „important este 
să știm unde duce drumul de la 
Erfurt", se releră in mod concret 
„la admiterea simultană a ambelor 
state (germane) la O.N.U.", ceea ce 
presupune in mod necesar recunoaș
terea R D.G.

Pornind de la necesitatea recunoaș
terii realităților istoricește constituite 
pe teritoriul european in urma celui 
de-al doilea război mondial, ziarul 
polonez „ZYCIE WARSAWY" men
ționează că „prin vizita sa la Erfurt,

găsească rezolvarea actualei situații 
nelogice". Viitoarea /etapă a convor
birilor „ar trebui să precizeze cit de 
lung va fi drumul început la Erfurt 
și dacă el va putea fi scurtat în in
teresul ambelor state germane și al 
înlăturării unuia din cele mai im
portante puncte de amenințare la a- 
dresa securității europene" Un alt 
■'iar cehoslovac, „LIUD“, relevă că 
„însuși faptul că cei doi șefi de gu
verne s-au întîlnit este un pa- cu a- 
tît mai important cu cit orice con
tinuare a dialogului dintre cele două 
state germane poate fi considerată 
drept un succes".

în afara relatărilor cu privire la 
convorbirile de la Erfurt, presa iugo
slavă a inserat declarația purtătoru
lui de cuvînt al secretarului de stat

pentru afacerile externe Dragoliub' 
Vuița, care 
șefilor celor 
prezintă un 
dezvoltarea 
Un rezultat 
niri ar putea să aibă o mare însem
nătate pentru statornicirea unor în-., 
țelegeri intre cele două state ger
mane, precum și pentru evoluția ge
nerală din Europa".

Ziarele centrale din 
subliniază caracterul 
al intîlnirti, faptul că 
de expunere a pozițiilor", șefii celor 
două delegații „au ascultat cu foarte 
multă atenție cealaltă parte" („MA
GYAR Hl REAP") Presa budapestană 
expune pe larg propunerile formula
te de Willi Stoph, argumentarea de 
către acesta a necesității de a se a- 
junge la soluții constructive ; in a- 
celași timp se citează din cuvîntarea 
lui Brandt pasgjul în care se afir
mă că situația impune căutarea a- 
celor domenii in care există posibili
tatea obținerii de progrese in intere
sul păcii.

Dialogul început la Erfurt ocupă un 
loc central și in paginile presei fran
ceze. Ziarul „LA NATION", apropiat 
cercurilor oficiale, scrie : „Sfîrșitul 
perioadei de incertitudine pe care îl 
deschide întrevederea de la Erfurt 
nu va avea loc prea curind Dar ceva 
s-a pus în mișcare în inima Euro
pei". in timp ce ..L’HU M AN 1TE", or
gan al PC Francez. într-un articol 
intitulat „Un punct de plecare", a- 
preciind că ..după Erfurt pozițiile 
respective rămînînd în continuare 
mult depărtate". își exprimă părerea 
că „viitoarele întîlniri nu vor rămîne 
sterile".

Rezumînd, se poate conchide că 
presa internațională, dînd expresie 
părerilor majorității covirșitoare a o- 
piniel publice, apreciază întilnirea de 
la Erfurt ca un act pozitiv, corespun- 
zînd aspirațiilor popoarelor, ale tutu
ror acelor cercuri care se situează pe 
poziții realiste, lucide in probleme 
internaționale și care se pronunță 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane, ca factor de 
primă importanță al securității în Eu
ropa.

In orașul italian Marsala a 
avut loc inaugurarea unei ex
poziții de artă populară ro
mânească. Sute ele exponate
— obiecte din piele și lemn, 
țesături, costume, ceramică, 
instrumente muzicale, covoare
— reușesc să dea o imagine 
concludentă asupra dezvoltă
rii artei populare românești, 
măiestriei și expresivității ar
tizanatului românesc.

apreciază că „întilnirea 
două state germane re- 
eveniment important în 
relațiilor lor reciproce, 
pozitiv al acestei întîl-

R. P. Ungară 
„neprotocolar" 
la Erfurt, „loc

R. C.

Filmul „Hiroshima-Naga
saki, august 1945", rea,izat 
după pelicule ale operatorilor japo
nezi care au filmat la o lună de la 
bombardamentul atomic, a fost pre
zentat pentru prima dată de televi
ziunea niponă. Filmul, care durează 
16 minute, prezintă imagini tulbură
toare despre distrugerea celor două 
orașe și suferințele locuitorilor lor.

Minisîrul afacerilor ex- 
în Guvernul Revolu-terne

tionar Provizoria al Repu
blicii ~
doamna 
cheiat vizita oficială de cinci zile îr> 
Algeria la invitația ministrului de ex
terne. Abdelaziz Bouteflika. în timpul 
convorbirilor au fost examinate pro
bleme interesînd cele două părți. Cu 
ocazia vizitei sale în Algeria, minis
trul afacerilor externe în Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a fost primit 
de președintele Houari Boumediene.

VietMimilui de Sud,
Nguyen Thl Binh. și-a în-

Dincoace de Atlantic, „cei șase" 
trecut la contraatac. Un purtător 
cuvînt al comisiei de la Bruxelles a 
dezmințit oficial primirea vreunui 
„dosar de doleanțe", făcind insă, în 
același timp, unele „puneri la punct" 
in legătură cu acuzațiile americane. 
Cercurile comunitare au folosit prile
jul spre a arăta că ele sint, de fapt, 
cele îndreptățite să exprime repro
șuri Statelor Unite pentru politica 
lor de menținere a unor bariere pro- 
tecționiste in cadrul schimburilor co
merciale. în replica sa. comisia de la 
Bruxelles se sprijină pe datele statis
tice publicate intr-un document al 
C.E.E., conform căruia, in 1969, ex
porturile S.U.A. pătre statele comu
nitare au crescut cu 13,9 la sută, în 
timp ce exporturile „celor șase" peste 
Atlantic au scăzut cu 1,4 la sută.

Ascuțirea disputei Interatlantice 
marchează o reevaluare in profun
zime a raporturilor Americii cu ță
rile membre ale Pieței comune. Wa
shingtonul, care a „binecuvîntat" 
nașterea acestei organizații, în spe
ranța consolidării intereselor mono
polurilor americane în perimetrul e- 
conomic vest-european, încearcă în 
prezent să-și adapteze întregul arse
nal de mijloace ale politicii comer
ciale, pentru a putea contracara con
curența vest-europeană, pe care o 
consideră redutabilă, in condițiile 
conjuncturale în care o serie de prac
tici comunitare stînjenesc într-o pro
porție crescindă fluxul de mărfuri 
„made in S.U.A “.

Aplicarea de către „cei șase" a sis
temului fiscal comunitar T.V.A. (taxa 
asupra valorii adăugate) — potrivit 
căruia pe mărfurile importate se plă
tește impozitul stabilit in țara consu
matoare și nu în cea producătoare — 
este considerată de-S.U.A. drept o 

_ „taxă de frontieră" discriminatorie, 
înmulțind barierele proteeționiste din 
jurul Pieței comune.

Statele Unite își exprimă, . de ase
menea. dezacordul față de practica 
C.E.E. de subvenționare a exporturi
lor, mai ales de produse agricole, 
ceea ce dezavantajează produsele 
mericane în lupta de concurență 
terțe piețe. în general, politica

a- 
pe 
a-

s. u. a. Greva factorilor poștali

continuă să
NEW YORK 22 (Agerpres). - în

cercarea de forță pare să fie Inevita
bilă între administrație și • factorii 
poștali a căror grevă, declarată „ile
gală". continuă să se extindă, in po
fida amenințărilor puțin voalate ale 
președintelui Nixon de a recurge la 
intervenția armatei, transmite agen
ția France Presse.

Sîmbătă jumătate din țară era

ia proporții
lipsită de serviciile poștale și alte 
secții locale ale Sindicatului factori- 

. lor poștali își anunță decizia de a se 
alătura greviștilor.

La Washington au avut loc o serie 
de reuniuni cu participarea unor 
Înalte oficialități militare, dar cercu
rile apropiate Pentagonului refuză să 
confirme dacă armata a primit in
strucțiuni pentru a interveni.

gricolă comunitară constituie, potri
vit experților americani, o frină seri
oasă în calea comerțului S.U.A. Fap
tul este explicabil, avînd în vedere 
că produsele agricole dețin o pon
dere de 25 la sută din totalul expor
turilor americane. Recent, Carl-Gil- 
bert, reprezentantul special al pre
ședintelui Nixon la Consiliul 
G.A.T.T. (Acordul general pentru ta
rife și comerț), a declarat : „Trebuie „ 
să găsim mijlocul de a limita utiliza-- 
rea extravagantă de subvenții pen
tru export... Avem de ales între a 
consacra respectivul procedeu sau a 
convinge pe cei în cauză să pună ca
păt acestei practici". Cu alte cuvin- ; 
te, americanii vor riposta cu aceeaț^ 
monedă, în cazul cînd exporturile lor 
vor continua să fie stînjenite.

Pe de altă parte, inițiatorii „rundei 
Kennedy" — in cadrul căreia s-a sta
bilit o reducere eșalonată a taxelor 
vamale la produsele industriale, in 
medie cu 35 la sută, între țările mem
bre ale G. A.T.T. — au lansat ideea u- 
nei a doua „runde Kennedy", care să 
liberalizeze schimburile de produse 
agricole. In ceea ce-i privește, „cei 
șase" recunosc că problemele comer
țului mondial cu produse agricole nu 
pot fi rezolvate decît printr-un efort 
de „înțelegere reciprocă", fără a uita 
să amintească, în acest sens, că Piața 
comună reprezintă principalul cum
părător al produselor agricole ameri
cane.

în cadrul politicii de creștere a ex
porturilor, Washingtonul dorește, de 
fapt, angajarea unor negocieri care 
să ducă nu numai la eliminarea sub
vențiilor pentru export, ci a întregu
lui ansamblu de bariere comerciale 
netarifare (restricții cantitative, taxe 
administrative etc.) din partea Pieței 
comune. Aplicarea acestui proiect ar 
urma să asigure, după patru ani — 
conform calculelor experților — o 
sporire a exporturilor americane cu 
42 la sută. Washingtonul și-a expri
mat regretul că partenerii vest-euro- 
peni nu vor să ia în considerare a- 
ceastă propunere înainte de 1971, „si
lind" astfel Congresul să amîne încă 
o dată, probabil, abolirea legislației 
„American Selling Price" (Ă.S.P.), 
simbol al protecționismului american, 
care face practic imposibil importul 
de produse chimice

„Cei șase" acuză, 
tele Unite că nu-și 
mentele asumate în 
înlăturarea sistemului A.S.P. a fost 
deja negociată în cursul elaborării 
„rundei Kennedy", în schimbul obți
nerii unor concesii-vamale din partea 
țărilor Pieței comune, și deci — con
sideră ei — este nefiresc ca îndepli
nirea acestui angajament să fie con
diționată de noi cereri.

Cum va evolua în continuare con
flictul comercial dintre Washington 
și „cei șase" 7 Observatorii de presă 
occidentali sint reticenți în pro
nosticuri. Cert este că încilcirea ghe
mului de contradicții interatlantice 
apropie „ora reevaluărilor" în poli
tica comercială a țârilor capitaliste, 
făcind tot mai acută necesitatea inlă— 
turării măsurilor discreditate de în
grădire a schimburilor de mărfuri 
internaționale, spre a crea premisele 
unui comerț liber, între toate statele, 
fără nici un fel de restricții.

in S.U.A.
la rîndu! lor, Sta- 
respectă angaja- 
cadrul G A.T.T. :
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