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Pe teritoriul județului Argeș se 
află în prezent în plină construcție 
zeci de obiective industriale sau so- 
cial-culturale. Valoarea fondurilor de 
investiții alocate în acest an șantiere
lor respective este importantă. Pentru 
fructificarea acestora beneficiarii, 
proiectanții, constructorii și furnizorii 
de utilaje tehnologice depun eforturi 
deosebite. Se află în curs de realizare 
complexul de piroliză al Combinatu
lui petrochimic Pitești, cea de-a doua 
hală de la Fabrica de motoare elec
trice Pitești, capacitățile de extindere 
de la Uzina de piese auto Colibași, 
dezvoltarea Uzinei mecanice Muscel, 
trei microhidrocentrale, capacitățile 
de dezvoltare a întreprinderii „Tex- 
tila“-Pitesti și alte asemenea obiec
tive. de mare însemnătate pentru 
economia națională.

Majoritatea acestor obiective au 
termen de punere în funcțiune în 
anul 1968. Tn acest caz. nu întîmplă- 
tor în structura fondurilor de inves
tiții amintite o pondere importantă 
o are valoarea utilajelor tehnologice. 
De aceea, sosirea pe șantiere a acestor 
utilaje tehnologice, ritmic, în cantită
țile necesare și în condiții de calitate 
ireproșabilă, influențează direct asu
pra realizării planului de investiții și, 
în final, asigură darea în exploatare 
a obiectivelor respective, la terme
nele prevăzute. Considerînd că la ora 
actuală tocmai livrarea utilajelor

Conjurația
scriptologiei și rutinei
împotriva mobilității
comerciale

Despre necesitatea 
diversificării alimen
tației publice s-a mai 
scris și cu alte 
juri. în esență, 
diversificare se 
rește, pe de o 
crearea unor 
variate forme de co
merț alimentar, a unor 
localuri destinate di
verselor categorii de 
consumatori, în stare 
să răspundă marii va
rietăți de preferințe, 
iar pe de altă parte — 
rentabilizarea maximă 
a acestui atît de im
portant sector comer
cial. Deschiderea <le 
localuri administrate 
de mandatari este toc
mai una dintre posibi
litățile acestei ample 
acțiuni de diversifi
care. Mandatarul, ca 
angajat al întreprin
derii sau organizației 
comerciale, este direct 
și în cea mai mare 
măsură interesat să a- 
tragă clienții, să cre
eze localului pe care-1 
conduce popularitate, 
faimă. Motivul este 
cunoscut: cîștigul lui 
este direct proporțio
nal cu volumul măr
furilor vîndute. deci, 
cu beneficiile realiza
te. Cu foarte mici ex
cepții, această formă 
de comerț, în care se 
îmbină armonios in
teresele întreprinderii 
comerciale cu ale an- 
gajaților, a dat rezul
tate bune, uneori chiar 
foarte bune. Localurile 
administrate de man
datari și-au schimbat 
în mare măsură înfă
țișarea, sînt bine și di
vers aprovizionate, au 
o rentabilitate conve
nabilă. Aceste rezul
tate au fost, natural, 
înregistrate de către 
organizațiile comer
ciale. Dacă rentabili
tatea acestor unități 
e mare și clientela lor 
mulțumită, ce ar fi ur-
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mat în mod firesc ? E- 
vident, să se deschidă 
cît mai multe aseme
nea localuri. în cîte
va mari orașe chiar 
așa s-au petrecut lu
crurile. în altele însă, 
trecerea unor unități 
comerciale în admi
nistrarea mandatari
lor se desfășoară ane
voios, trenează. La 
Focșani, au fost trecu
te în administrarea 
mandatarilor doar 2 
unități, la Giurgiu — 
3, la Călărași — 4. De 
ce se tărăgănează atît 
de mult lucrurile ? Am 
pus această întrebare 
mai multor directori 
ai organizațiilor 
merciale. Ni s-a 
puns cam așa :
viitor vom acționa mai 
energic, ne vom ocupa 
mai bine de această 
problemă". Cam atît 
După cum se știe, 
mandatarii nu sînt o- 
bligați să respecte nici 
rețetarul; unitățile lor 
nu sînt inventariate, 
nu fac situații statis
tice. într-un cuvînt, 
aceste unități nu au 
nevoie de cunoscuta 
activitate birocratică. 
Și dacă în localuri nu 
se face scriptologie, 
nici trustul, întreprin
derea sau organizația 
comercială nu-și mai 
poate face prea mult 
de lucru. Mai exact: 
o bună parte din aces
te unități, de „coordo
nare, conducere și în
drumare" se văd puse 
în situația de a nu mai 
avea ce să... scrie! în 
consecință, vor fi ne
voite să facă ceea ce 
se cere — mai mult 
comerț și mai puțină 
scriptologie. Și unora 
nu le prea convine. 
Dar este oare admisi
bil să renunțăm cu 
atîta ușurință la avan
tajele formelor noi de 
comerț. de' dragul 
menținerii unor între-

prinderi în care s-au 
ascuns birocrația, for
malismul ?

Dar în calea trecerii 
unei unități comer
ciale pe bază de man
dat mai e un obsta
col. E însăși bi
rocrația efectuării for
melor de trecere. 
Cîțiva mandatari din 
Capitală mi-au poves
tit că cererile lor, de
puse la T.A.P.L. în 
noiembrie 1967, au fost 
rezolvate în martie 
1968. Patru luni au 
zăcut actele I Unde ? 
La T.A.P.L., la Secția 
de sistematizare a mu
nicipiului București 
(I ?), la tribunale, la 
secțiile financiare, Ia 
notariat și așa mai de
parte. Respectivii man
datari au făcut zeci de 
drumuri inutile, au 
fost trimiși de colo- 
colo, chemați și reche
mați. De ce oare se 
face o asemenea risi
pă de energie, de ce 
se complică lucruri 
atît de simple ? Din 
discuțiile pe care 
le-am avut a reieșit în 
mod evident necesita
tea ca Ministerul Co
merțului Interior să ia 
măsuri de simplificare 
a formalităților res
pective, iar instituțiile 
menționate mai sus să 
rezolve cererile în ter
men, nu după bunul 
lor plac.

Lanțul greutăților 
nu se oprește aici. In
strucțiunile M.C.I. 
stipulează clar: uni
tățile administrate de 
mandatari pot fi con
trolate în mod obișnuit 
de inspecția comercia
lă și de inspecția sani
tară. în pofida acestei 
precizări, chiar de la

Gh. GRAURE

tehnologice
„cheie" pe șantierele județului Ar
geș. la indicația organelor locale de 
partid, inspectorii Băncii de Inves
tiții au efectuat o analiză la 13 ti
tulari de .investiții, care trebuie să 
dea în funcțiune un număr impor
tant de capacități de producție.

Nimic de zis. în general se con
stată o preocupare din partea bene
ficiarilor de investiții respectivi, cît 
și a forurilor lor tutelare pentru asi
gurarea utilajelor tehnologice pe 
șantiere. Aceasta reprezintă o notă 
bună, o dovadă a responsabilității cu 
care beneficiarii privesc respectarea 
termenului stabilit de finalizare a 
eforturilor de investiții, de „conec
tare" a noilor obiective în circuitul 
economiei naționale. Investigațiile a- 
nalizei au reliefat însă și cazuri con
trarii, materializate în grave rămî- 
neri în urmă în livrarea utilajelor 
tehnologice. La sfîrșitul lunii februa
rie, diferite întreprinderi nu con
tractaseră un volum de utilaje tehno
logice în valoare de peste 25 mili
oane lei. La Combinatul petrochimic 
Pitești, bunăoară, erau necontractate 
utilaje în valoare de 4 378 000 iei, 
deși data prevăzută pentru începerea 
montajului la unele instalații a ex
pirat încă de anul trecut. în plus, 
pentru unele utilaje nu s-a confir
mat acceptarea comenzilor de la unii 
furnizori ca : I.A.M.C. Otopeni. „E- 
lectrobanat" Timișoara, „Electromag
netica" București. Pentru alte utilaje, 
ca cele necesare gospodăriei de var 
al. căror montaj trebuie , să 
înceapă la 15 aprilie, nu s-a 
găsit nici furnizorul. Sînt și anu
mite cazuri cînd montajul unor uti
laje trebuia să înceapă în luna fe
bruarie. dar nu a fost posibil. întru- 
cît nu existau nici repartiții, ca în 
cazul celor două pompe centrifuge 
necfesare la canalizarea apei indus
triale.

în pofida acestor evidente întîrzieri 
în contractarea și livrarea utilajelor 
tehnologice, pe șantier și la benefi
ciar nu se manifestă îngrijorare și 
nici hotărîrea de a le soluționa. Oare 
aceste utilaje sînt de prisos, sau se 
vizează punerea în funcțiune cu men
ținerea tradiționalelor „codițe". a- 
dică a lucrărilor neterminate ? între
barea este valabilă și în cazul Uzi
nei mecanice Muscel. Aici, pentru 5 
pompe, ai căror termen de montaj 
a expirat în luna februarie, există 
numai... promisiuni că două din ele 
se vor asigura tocmai în trimestru] 
III. Beneficiarul — larg la inimă — 
a acceptat acest termen, considerînd 
că nu are alte posibilități de achizi
ționare mai devreme. iar pentru 
restul de trei pompe nu s-au obți
nut încă repartițiile deși sînt nece
sare la dezvoltarea C.E.T.. lucrare 
cu termen de punere în funcțiune în 
trimestru] II din acest an Cît pri
vește Fabrica de tananți din Pitești, 
necontractarea unui volum de uti
laje din tară, din care pentru un 
milion lei nu există încă repartiții, 
periclitează darea în exploatare 3 
instalației de furfurol în acest an. 
Ca și în unele din cazurile amin
tite. beneficiarul, în loc să insiste 
pentru grăbirea livrărilor de utilaje, 
solicită forurilor tutelare decalarea 
termenului de punere în funcțiune. 
Cum s-ar spune, se adoptă în conti
nuare poziția de minimă rezistentă, 
ignorîndu-se unele cerințe stringente 
ale economiei naționale.

Asemenea neajunsuri nu se dato
rează exclusiv furnizorilor de uti
laje tehnologice, cum se mai înțe
lege pe alocuri. Ci practicii de a... 
pasa răspunderea, admisă de unii 
factori care au atribuții precise în 
îndeplinirea planului de investiții. 
Iată cum stau lucrurile la Trustul 
de panificație Argeș. Nu s-au con
tractat încă utilajele necesare pu
nerii în funcțiune în acest an a unei 
fabrici de pîine în orașul Pitești, tot 
din cauza inexistentei repartițiilor.

Ing. Alexandru MINCULESCU
Sucursala județeană Argeș 
a Băncii de Investiții

(Continuare în pag. a III-a)

Perspectiva 
arhitectonică
a municipiului

trebuie elaborată
in mod democratic
cu aportul
locuitorilor înșiși

Opinii de Ion ISTRATI

Ca un mai vechi locuitor 
în orașul moldovenesc de 
pe malurile Bahluiului, cu
nosc și am îndrăgit sincer 
lașul, cu vîrsta lui multise
culară, cu faima neștirbită 
a trecutului său. 11 văd me
reu, de aproape două dece
nii încoace, crescînd impe
tuos, dezvoltîndu-se ca pe 
unul dintre cele mai impor
tante centre urbane ale Ro
mâniei. Oraș din ce în ce 
mai modern, cu puternica 
lui recentă industrială și cu 
gloria stiii 
lă de ieri 
plasat înt' 
dru naturi 
în juru-i 
prejurimi îmbrăcate cu fer
tile vii si împomate livezi 
desfătate de verdeață și 
soare și împresurat, ase
meni, sub lumina amiezilor 
estivale, de miresmele gră
dinilor din Tătărași si Ți-

cău, din Sărărie si Copou, 
sau de parfumul post-pri- 
măverin al teifelor si al 
teilor liric înfloriți pe stra
da Ștefan cel Mare, pe Ca
lea 23 August sau pe aleea 
M. Sadoveanu — de aproa
pe zece ani încoace, lașul 
a cunoscut și cunoaște o 
sesizabilă si elocventă me
tamorfoză edilitar-gospodă- 
rească, trăind intens, pe 
planul sistematizării, pro
funde și înnoitoare prefa
ceri. Toate acestea Ii con
feră — fără, bineînțeles, să 
rupă cu tradițiile înaintașe 
Si cu autenticele valori ale 
civilizației și culturii de 
altă dată — o tot mai dis
tinctă personalitate.

Cu farmecul său aparte 
?i grafie poziției și relie
furilor sale, lașul a stimu
lat dintotdeauna fantezia 
celor ce l-au vizitat, in-

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Franceze,

La școala generală nr. 4 din Capitală
Foto : M. Cloa

ÎNCEPUTURI
LITERARE

Cele mai tinere condeie din întreaga țară 
i-au întrecut Ieri în cadrul concursului lite
rar pentru pionieri. Concursul s-a desfășurat 
pe două grupe de clase, cu o tematică va
riată. Pionierii din clasele III—IV au avut de 
ales între temele : „Anotimpul preferat", „O 
tntimplare din viața mea' sau un alt subiect 
după preferință. Pentru pionierii din clasele 
V—VIII tematica a cuprins : „Portretul unei 
ființe dragi", „O zi de neuitat' sau o temă la 
liberă alegere.

LA LONDRA ȘI NEW YORK

Slăbiciunile

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Franceze,

monedei forte
generalul Charles de Gaulle, și so

ția, vor face o vizită oficială în 

România între 14—19 mai 1968.

După cîteva săptămîni de Ia intrarea în funcțiune a primei linii tehno
logice pentru tractoare și motoare a uzinei de reparații din Balș (fotografia 
de mai sus) a început să producă cea de-a doua linie tehnologică. Procesul 

de producție este organizat în flux continuu, automatizat, după tipul uzinei 
de tractoare din Brașov. Noua întreprindere din Balș va putea repara anual 
3 400 de motoare și 1 200 de tractoare, concomitent cu producerea și re- 
condiționarea a circa 800 tone de piese de schimb și 1 000 tone de utilaje 
necesare diferitelor tipuri de mașini agricole. Uzina este considerată a fi 
una dintre cele mai moderne de acest fel din țară.

Foto : Agerpre»

Washingtonul a găzduit sîmbătă și duminică o urgentă reuniune a 
guvernatorilor membrilor activi ai cartelului aurului ; reprezentanți 
ai diverselor guverne au făcut declarații de solidarizare sau de
solidarizare față de propunerile de susținere a monedei americane ; 
în diversele capitale occidentale se fac multiple propuneri pentru 
„asanarea" sistemului monetar interoccidental ; președintele și alte 
personalități din S.U.A. fac declarații privitoare la urgența măsu
rilor de întărire a pozițiilor aurului, preconizind noi impozite șt 
embargo cît mai deplin asupra scurgerii în continuare 3 aurului din 
tezaurul american... Iată numai citeva din cele mai recente eve
nimente care vin să confirme gravitatea situației în care se află 
„monedele-forte" ale lumii 
propunem să schițăm unele 
dificultăți.

occidentale. In cele ce urmează ne 
din etapele ce an dus la actualele

Piața occidentală a aurului trăieșta 
în aceste zile o febră cu totul neobiș
nuită, asemănătoare în multe pri
vințe cu ajunul unei mari crize eco
nomice, deși este evident că pentru 
a se ajunge la o adevărată criză, ar 
trebui să se producă o serie de feno
mene caracteristice, despre care acum 
nu se poate vorbi. Cert este că neli
niștea deținătorilor de capitaluri li
chide din țările occidentale pare să fi 
ajuns la culme și că ei caută acum 
să-și plaseze valorile într-o formă 
materială care să riște cît mai puțin 
să se devalorizeze în urma unei even
tuale „reconsiderări" a sistemului 
monetar al lumii capitaliste.

Pentru cei neavizați evenimentele 
actuale de pe piața aurului par a se fi 
produs brusc și fără o cauză pro
fundă. Lucrurile nu stau însă cîtuși 
de puțin așa. încă din noiembrie 
1967, cînd a fost anunțată devalori
zarea oficială a lirei sterline, era de 
prevăzut că sistemul monetar occi
dental va avea de înfruntat noi în
cercări dure și că actuala sa struc
tură va fi repusă, mai devreme sau 
mai tîrziu, în discuție.

Experții financiari, ca și cercuri 
guvernamentale vest-europene (în
deosebi cele franceze) atrăseseră a- 
tenția în repetate rînduri, din 1961 
încoace, că sistemul monetar interna
țional ar trebui să sufere o reformă 
profundă, lichidîndu-se privilegiile 
pe care le aveau monezile-cheie ale 
sistemului — dolarul și lira sterlină 
— acestea trebuind să fie adaptate 
situației lor reale de pe piața mo
netară occidentală. Or, această situa
ție decurgea din faptul că în mod 
cronic balanțele americană și engle
ză de plăți erau deficitare. Dețină
torii de dolari și lire cheltuite în 
străinătate de cetățenii și monopolu

rile celor două state, ca șl de apara
tul lor guvernamental, converteau 
sistematic în metal prețios acesta 
monede, determinînd o adevărată he
moragie de aur din tezaurul S.U.A. 
și Angliei în mîinile băncilor cen
trale ale altor state occidentale. Mă
surile paleative și nehotărîrea de a 
lua decizii fundamentale au cronici- 
zat deficitele și au dus în cele din 
urmă guvernul britanic în fața nece
sității imediate de a devaloriza lira 
sterlină (adică de a micșora cantita
tea de aur pe care este convertită 
o liră, modificînd astfel și paritatea 
la care este schimbată lira cu mone
dele altor state). încă de pe a- 
tunci, observatorii economici afir
mau că prin devalorizarea lirei ster
line (și, simultan, a monedelor na
ționale ale altor 11 țări dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare), „cade prima 
linie de apărare a dolarului" și că 
acesta va avea de suportat nume
roase atacuri frontale pe care, pînă 
atunci, le înfrunta lira sterlină. Asi
gurările oficialităților americane că 
dolarul nu va fi devalorizat, ca și 
repetatele transferuri monetare făcute 
de S.U.A. pentru susținerea încre
derii în dolar, au temporizat criza, 
au amînat-o pînă la jumătatea lunii 
martie cînd s-a declanșat cu o vio
lență deosebită. într-o singură zi, 
piața pariziană a aurului a înregistrat 
o dublare a tranzacțiilor, 
londoneză a cunoscut o 
nemaiîntîlnitfi a cererii 
prețios.

Particularitatea pieței 
constă în faptul că acest 
este numai

iar piața 
amploare 

de metal

aurului 
metal nu 

„o marfă oarecare", cl

Dr. N. S. STANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

de la București © Alte știria lui Ionel Drîmbă, la Paris

® Etapă agitată în divizia A sportive din țară și de peste

hotarede fotbal; o nouă schimbare

(Continuare 
în pag. a II-a)

[duminica sportivă
© Frumoasa performanță

latâ o imagine iugestivă pentru ceea ce înseamnă motocro» I
de lider ® însemnări despre

Turneul internațional de șah

(CITIȚI CRONICILE ȘI CORESPONDEN
TELE SPECIALE IN PAGINA A III-A)
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Mobilitatea comercială
(Urmare din pag. I)

PremiereteatralePremiere
cinematograficeCaropol, Mircea Cojan, Constantin Diplan, Dunea, Sabin 

Făgărășanu, Al. Hasnaș, Didona Popescu, Mihai Stan, 
Lazăr Vrabie, Camelia Zorlescu.

Actualitatea culturală
LA OPERA ROMANA a fost prezentat ieri în premieră 

(în cadrul studioului experimental) un concert-spectacol 
reunind — sub conducerea regizorului Hero Lupescu — 
oiteva capodopere preclasice (conducerea muzicală — 
Paul Popescu ; dirijorul corului — Stelian Olariu ; sceno
grafia Elisabeta Benedek. Coregrafia poartă semnătura 
regretatului maestru Gellu Matei). De o factură originală 
spectacolul cuprinde in distribuție pe violonistul George 
Hamza ; pe cintăreții Elisabeta Neculce-Cartiș, Maria 
Șindilaru, Victoria Bezetti, Ion Stoian, Vasile Moldovea- 
nu, Viorel Ban ; pe balerinii Magdalena Popa, Amatto 
Checiulescu, Cristina Hamei, Mihaei Crăciunescu, Doina 
Andronache, Pavel Rotaru, Ștefan Bănică, Adrian 
Gheorghiu.

SPECTACOL DE TEATRU „ROTUND". Astăseară în 
sala centrului de documentare al A.T.M. din Capitală, va 
avea loc premiera unui spectacol inedit. In regia și 
cadrul plastic aparținind lui Mihai Dimiu, o serie de 
actori de la mai multe teatre bucureștene vor apare 
în fața publicului cu un spectacol cuprinzînd șapte schițe 
de Dumitru Solomon, reunite sub titlul : „încerc". 
Reprezentația, cu un caracter experimental, constituie 
prima încercare de teatru „rotund" din țară. Organizată 
sub egida A.T.M., premiera va reuni în distribuție pe : 
Matei Alexandru, Violeta Andrei, N. Gr. Bălănescu, Anda

TEATRUL MIC a prezentat, duminică, în premieră 
„Baltagul" de Mihail Sadoveanu. Text de spectacol : 
Radu Penciulescu, care semnează și regia. Primă transpu
nere scenică a acestei capodopere, spectacolul (scenogra
fia — Teodor Constantinescu, muzica — Theodor Gri- 
goriu) este interpretat de Olga Tudorache (Vitoria Li
pan), Niculina Zăinescu, Traian Stănescu, Ion Cosma, Ion 
Marinescu, Andrei Codarcea, Leopoldina Bălănuță, 
Vali Cios, Constantin Codrescn, Stamate Popescu, Vic
tor Rebengiuc, N. Pomoje, Tatiana Iekel, Virgil Marsellos, 
Hie Iliescu, Vasile Nițulescu, Florin Vasiliu, Ion Focșă- 
neanu, Al. Lungu, Tudorel Popa, Victoria Gheorghiu, Ar- 
cadie Donos, Dumitru Furdui, N. Ifrim, Jeana Gorea, 
Boris Ciornei. C. Dinescu, C. Cristescu.

TEATRUL „AL. DAVILA" din Pitești a prezentat, tot 
ieri, in premieră, spectacolul cu piesa „Micul infern" 
de Mircea Ștefănescu, în regia lui Sorin Grigorescu și 
scenografia lui Emil Moise. In distribuție : Telly Barbu, 
Ioana Citta Baciu, Mioara Iatan, Dem Niculescu, Dimitrie 
Bitang, Sorin Gheorghiu și Valeriu Baciu.

O reîntîlniro cu Zbigniew Cy
bulski i
...va fi prilejuită de filmul „Cu 
toată viteza înainte", care va rula în 
programul viitor la cinematograful 
„Republica". Regretatul actor po
lonez apare aici într-unul dintre 
ultimele sale roluri. Este o peliculă 
insolită, redînd aventurile închipui
te ale unui marinar cu fantezie bo
gată și pus pe sporovăială. Ac

țiunea aduce pe ecran peisaje va-

riate, medii diverse. Filmul — ale 
cărui exterioare sînt filmate în 
Finlanda, Danemarca, Martinica și 
la Casablanca — poartă semnătu
ra regizorului Stanislaw Lenarto- 
wicz (care a realizat, între altele, 
filmul „Giuseppe la Varșovia", tot 
cu Cybulski). In fotografia din stin
gă: o imagine din film.

ț mandatarul o asemenea faptă ! E 
ușor de înțeles pentru oricine. O- 
mul și-a făcut anumite socoteli ne
gustorești : diferența de preț de la 
supă o compensează la alte mîncă- 
run. Pe total, cîștigă. Dar contro
lorii nu vor să știe ; ei rămîn nedu
meriți în fața noului, nu pot pri
cepe cum de sînt sparte șabloanele 
sau tiparele prăfuite.

E regretabil, dar am constatat că 
și unele întreprinderi care tutelea
ză unitățile în mandat au început 
să facă propriilor lor angajați tot 
felul de șicane. Un mandatar din 
București (bufetul „Borcea") îmi 
spunea că ar vrea să aducă loca
lului cîteva renovări. Lucrările pre
supun ca localul să fie închis 2—3 
zile. S-a adresat întreprinderii 
care-1 tutelează. „Ai voie să faci 
ce vrei — au spus cei din condu
cerea I.A.P.L.-uluj — dar nouă, fie 
că e închis localul, fie că e des
chis, să ne dai beneficiile în mod 
normal" De unde beneficii nor
male dacă localul e scos din cir
cuitul comercial cîteva zile? Intru- 
cît cu restul rețelei comerciale nu 
se procedează astfel, nu înțelegem 
de ce există un regim discrimina
toriu față de unitățile administrate 
de mandatari Tot contrar instruc
țiunilor, unele organizații comer
ciale fac mandatarilor lor inexpli
cabile greutăți în aprovizionare.

E oare 
curajați, 
tarii să 
„persona
noastre comerciale ? Atunci 
se mai poate realiza dezideratul 
diversificării comerțului de alimen
tație publică ? Pentru organizațiile 
și întreprinderile comerciale, trece
rea unor localuri în administrarea 
mandatarilor nu este nici pe depar
te o chestiune facultativă. Bunul 
mers al alimentației publice im
pune promovarea formelor noi de 
comerț, mai avantajoase, mai aeri
site, mai aproape de cerințele ac
tuale. E deci obligatoriu ca aceste 
forme să fie larg utilizate, expe
riența bună să fie extinsă.

înființare, localurile mandatarilor 
sînt supuse unor sîcîitoare forme 
de control.

Apariția primului mandatar în 
orașul Bistrița a pus pe roate toate 
organele de control. Respectivul 
mandatar ne scrie că a lucrat și în 
trecut în comerț — ca gestionar. Ei 
bine, jn două luni (de cînd e man
datar) a fost inspectat de mai rpulte 
ori decît în 3 ani cît a lucrat ca 
gestionar. Care sînt aceste organe 
de control ? In primul rînd, in
specția comercială. Pe urmă : mili
ția economică, controlul obștesc, 
pompierii, sanepidul, controlul fi
nanciar. merceologii întreprinderii 
și chiar delegați ai organizației 
locale U.T.C. I Ce controlează ? 
Mîncărurile preparate de manda
tari. Am reușit cu • mare greutate 
să aruncăm la coș rețetarul culi
nar, această frînă în diversificarea 
bucătăriei. Specialiștii din alimen
tația publică au voie să prepare 
orice fel de mîncăruri, orice fel de 
combinații culinare, fără a fi îngră
diți de vreun rețetar. Cu o singură 
condiție i prețul să fie în concor
danță cu gramajul mîncărurilor 
respective și să fie cel mult egal 
cu prețurile stabilite inițial de în
treprindere. Dar iată că miliția e- 
conomică, inspecția comercială și 
alte organe de control au început 
să-i inspecteze pe mandatari cu 
vechiul rețetar în mînă I Cu ce 
drept și în numele cărui act nor
mativ ? La Focșani, miliția a fă
cut chiar... analiza ciorbelor! Au 
vrut să știe cîte grame de carne, 
cite de orez, și cîte de ceapă și 
leuștean are fiecare porție La ce 
folosește acest lucru ? La rîndul ei, 
Inspecția comercială din Iași a luat 
la rost pe unul dintre mandatari, 
iscodindu-1 tot asupra... rețetaru- 
lui. Un caz și mai ciudat s-a petre
cut la Craiova. Acolo, un manda
tar — om întreprinzător — pentru 
a crea faimă localului, a reușit să 
ofere clienților supe și ciorbe mai 
ieftine. „Controlorii" au intrat 
imediat în alertă. S-au interesat 
îndeaproape cum de-și permite

Noaptea nunții în ploaie — un 
film muzical produs de studiourile 
Defa-Berlin, din care nu lipsesc nici 
unele elemente atractive, dar nici 
poncifurile genului. Regia; Horst 
Seemann.

a-

IERI, IN ȚâRă

O nouă

fă-

în 
,Len

in cadrul acfiunii de tntocmire a 
evidentelor științifice pentru colecțiile 
de cărți vechi ale bibliotecii muzeu
lui Brukenthal din Sibiu, cercetătorii

tului de cultură 
artă al județului 
Dîmbovița

prima 
sine stă- 

a acestui 
poate însă

a sosit în Capitală 
66“ din R. D. Germană. 
Vera Oelschlegel, an- 
prezenta spectacole la

Ilfov, 
per- 
sale. 

altele, 
costume

non grata"

lor 
te 
s-a 
rea
Răcari) și

Duminlcă
„Ansamblul
Condus de 
tamblul va
București și în cîteva orașe din 
țară.

STRÎNGĂTOR

.poate deveni un 
cunoscut și a- 

în literatura 
de mîine".

Fe cînd împlinirea

firesc ca în loc să fie în- 
ajutați, stimulați, manda- 

fie șicanați ca niște 
a rețelei 

cum

Prof. Ion GAVRILA 
președintele Comite
tului de cultură și

Nicolae BRUJAN 
coresp. „Scînteii*

„ANSAMBLUL 66"

de expoziții

CALEI

Perspectiva arhitectonică
a municipiului lași
(Urmare din pag. I)

in 
ur-

în

ales, suind 
pe verticala 
întrupări ar- 
dus, în anii

SERIAL ROMÂNESC LA TELEVIZIUNE
Ieri seara, pe micul 

ecran a fost prezentat 
primul episod al fil- 
mului-serial „Cosmin, 
fiul zimbrului", pro
ducție a Studioului de 
Televiziune „Bucu
rești''. Scris de dra
maturgul Mircea Ște
fănescu și regizat de 
Cornel Popa, cu cola
borarea unui bun ope
rator : Nicolae Niță, 
filmul evocă intîm- 
plări de legendă din

vremurile domniei 
lui Ștefan cel Mare. 
Desigur că pentru a 
putea aprecia cum se 
conturează personali
tatea eroului titular și 
a tovarășilor săi, sem
nificația acțiunii etc., 
ar trebui să vedem și 
celelalte două episoa
de ale tripticului care 
constituie 
parte, de 
tătoare, 
serial. Se

afirma că, de pe a- 
cum, „Cosmin, fiul 
zimbrului" întrunește 
trăsături de gen re
marcabile, că schi
țează un peisaj de 
epocă amplu și colo
rat, stimulînd sim
patia publicului față 
de istețul Cosmin 
(erou popular în
truchipat cu aplomb 
de Florin Piersic) și 
curiozitatea de a ve
dea ce se întîmplă

mai departe. Filmat 
cu economie de mij
loace dar cu o pregă
tire atentă și cu reală 
aplicație, serialul se 
anunță, de la premie
ra sa, ca o încercare 
izbutită, în pofida u- 
nor inegalități ine
rente oricăror începu
turi. De remarcat și 
calitățile muzicii scri
se de Paul Urmuzes- 
cu, ale scenografiei

semnată de V. Rotam, 
ale sunetului (Dan 
Jelescu), montajului 
(Rada Călin), precum 
și aportul unor ac
tori ca Gheorghe 
Cozorici, Cosma Bra- 
șoveanu, Luminița 
Iacobescu, Aimăe la- 
cobescu, Valeria Ma
rian ș.a. Redactorul 
filmului: Dorina Oni-

Pentru cîțiva dolari în plus, film 
realizat de regizorul italian Sergip 
Leone. Este o peliculă tip „wes
tern" (ca și „Pentru un pumn de do
lari", semnat de același regizor) 
dar care mizează excesiv pe latu
ra de violență a genului, în detri
mentul romantismului, a caracteru
lui social sau psihologic proprii 
creațiilor tradiționale de această 
factură.

DOSCO

„Două bilete la matineu* 
este titlul filmului produs 
cinemascop de studiourile 
film" și anunțat în programul viitor 
la cinematograful „Victoria". Su
biectul, de factură polițistă, redă 
cercetările întreprinse pentru des
coperirea unei bande de escroci. 
Pentru a nu dezvălui amănuntele 
intrigii, ne limităm a spune doar că 
aceste cercetări pornesc de la un 
indiciu în aparență foarte vag : 
două bilete de spectacol, folosite 
ca semn de recunoaștere. Regia : 
Herbert Rappaport. în distribuție : 
A. Zburev, Z. Tahilova, I. Gorba- 
cev ș.a. In fotografia de jos : 
cadru din film.

CE SE ASCUNDEA 
IN COPERTA 
„APOSTOLULUI" (1794)

Lucrurile s-au tn- 
tîmplat la Casa de 
cultură din Răcari, 
după publicarea pro
punerilor noii împăr
țiri administrative. 
Observind că această 
comună — pină
tund aparținind re
giunii București — 
va fi inclusă în jude
țul Dîmbovița, direc
toarea casei de cul
tură, cu aprobarea 
comitetului executiv 
al sfatului popular 
raional, s-a grăbit să 
transfere dotări esen
țiale din inventarul 
așezămîntului de cul
tură. De ce ? Ca să

rămînă... pe teritoriul 
noului județ 
împreună cu 
soana domniei 
E vorba, între 
despre 32 
naționale, stația de 
amplificare, televizo
rul, acordeonul, jocuri 
de șah, covoare, 7

• cuiere, 
etc. Din 

purtate cu 
Consiliului 
provizoriu 
reieșit că

dulapuri, 10 
30 scaune < 
discuțiile 
secretarul 
popular 
Răcari a 
majoritatea obiecte- 

au fost transfera
ta Buftea (unde 
mutat stringătoa- 

directoare din 
la Periș,

ambele localități a- 
parținind județului 
vecin, Ilfov. Ce pă
rere au despre acest a- 
buz forurile județene, 
avînd în vedere că o- 
biectele citate — ab
solut necesare pentru 
continuarea activită
ții unui lăcaș de cul
tură — figurau la 31 
decembrie 1967 în 
lista de inventar a 
Casei de cultură Ră
cari ?

COMERȚ DE CURTE 
CU DE-A SILA

Duminică, Uniunea artiștilor 
plastici și Fondul plastic au pa
tronat o „premieră" deosebită. A 
lost inaugurată — cu expoziția 
pictorului Traian Beldean — o 
nouă sală oiicială de expoziție. 
Noua sală situată pe strada Mi
hai Vodă (vis-a-vis de sediul 
central CEC), propune un nou loc 
de confruntare artistică. Dar ca 
orice început, acesta trebuie sus
ținut inteligent și priceput. Pentru 
ca noua sală să intre efectiv în 
circuitul de galerii de artă al Ca
pitalei este important ca ea să 
fie popularizată prin mijloace efi
ciente de publicitate. Situată în 
preajma unor artere comerciale 
importante — Calea Victoriei, 
Lipscani — noua galerie de artă 
trebuie impusă în primul rînd

prin expoziții de prestigiu. Este 
firesc să așteptăm aici, în conti
nuare, vernisaje de bună calitate 
ale unor pictori reputati, verni
saje însoțite poate de forme cît 
mai diverse de captare a intere
sului publia.

Fiind, cu treburi, la Piatra 
Neamț, am vizitat librăria din 
preajma hotelului „Ceahlău". 
Am vrut să-mi cumpăr o car
te : poeziile lui Minulescu. 
Dar cartea se vindea numai „în 
pungi" — împreună cu alt vo
lum, care nu mă interesa. Sis
temul a mai fost criticat in 
presă. Să nu credeți insă că 
critica a rămas fără ecou. El a 
fost „perfecționat". Ca să poți 
obține cartea dorită, musai să 
cumperi incă una, dar — dacă 
insiști — „la alegere" I 
buie să recunosc acest 
de a forța mina ?i 
ga cumpărătorului este 
delicat. Probabil că de aceea 
sistemul „pungilor" a fost in
trodus și în alte librării, in
clusiv din Capitală. Este tim
pul insă ca el să fie abolit, cu 
pungi cu tot.

bibliotecii au făcut zilele acestea o 
descoperire plțnă de interes, Pe am
bele coperfi interioare ale „Aposto
lului", tipărită la Rîmnic în 1794, 
s-au găsit lipite — ca forzaf — pagina 
de titlu (cu stema Țării Românești) șj 
primele 4 pagini din Predoslovia gra
maticii românești a lui Enăchifă Văcă- 
rescu, apărută în prima ediție la Rîm
nic în 1787, sub titlul „Observații sau 
băgări de seamă asupra regulelor și 
orînduelilor gramaticii românești adu
nate și alcătuite acumu întîiu dă dum
nealui — lanache Văcărescul". Cu a- 
jutorul restauratorului ptefioasele file 
ale gramaticii — o raritate în marile 
biblioteci din fără — au fost complet 
refăcuta.
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teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu“ 
(la sala mică a Palatului) : Recital 
de pian Crimhflda Cristescu — 20.
• Opera I jmână : Frumoasa din pă
durea adormită — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Livada cu vișini — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe în
tuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 19.30. 
o Teatrul „Giulești" (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Caragiale"): 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : Nenorocirile din dragoste ale 
lui Arlechino — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(la Sala Palatului) : Concert spectacol 
— 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : 
Adam și Eva la revistă —

dacă 
Tre- 
mod 
pun-, 
mai

Ing. Marius TEODORU 
lași

Debuturi. Și după aceea?

La Craiova, în sala Teatrului Natio
nal, a avut loc festivitatea acordării 
denumirii de „Tudor Arghezi’ liceului 
nr. 5 din localitate. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Invătămîntu- 
lui, ai organelor județene de partid și 
de stat, membri ai familiei poetului.

★

In aula Bibliotecii Centrale „Mihail 
Eminescu” din lași a avut loc redes
chiderea ciclului de „prelecfiuni popu
lare’, organizat de Comitetul jude
țean de cultură și arfă pe linia tradi
ționalelor manifestări culturale de masă 
ale societății literare „Junimea”. Cu 
acest prilej prof. univ. Constantin Cio- 
praga a finut prelegerea „Reflecții a- 
supra personalității literaturii române". 
Ciclul de „prelecfiuni” va fi continuat 
bilunar.

Revista „Tribuna" 
inaugura cu doi ani in 
urmă un spațiu spe
cial destinat debutan- 
ților. Succinte prezen
tări semnate de criti
cii revistei : Ion Lun
gu, Ion Oarcăsu, D. 
Cesăreanu au însoțit 
grupaje de poezii pro
mițătoare semnate de 
Tatiana Mateianu. Ion 
Sîngereanu, Marta 
Bărbulescu, Romea 
Cantemir, Doina Ior- 
dănescu etc. Despre 
Tatiana Mateianu. în 
numărul din 17 mar
tie 1966, se afirma t 
„ne aflăm în prezența 
unui talent adevărat"... 
care ,j 
nume 
preciat 
noastră

găduinței, pentrn că 
datorită unei amnezii 
regretabile, revista 
„Tribuna", în doi ani 
încheiați. nu și-a mai 
deschis coloanele ste
lei anunțate. De altfel, 
pînă la urmă, lăudabi
la inițiativă a fost a- 
bandonată complet; în 
ultimele luni, pro
filurile tinerelor spe
ranțe. aproape că au 
dispărut din revistă. Și 
alte reviste ar putea 
furniza exemple ase
mănătoare. „Cronica", 
de pildă, sub titlul 
„Primii pași", publica 
pe la mijlocul anului 
trecut versuri de Rave- 
ca Păștinaru și Vasile 
Constantinescu. Uita
rea a intervenit șî 
în aceste cazuri. To-

tuși, în paginile „Cro
nicii" e vizibilă o preo
cupare mai constantă 
față de destinul lite
rar al dcbutanților. 
Din anul 1967 și pînă 
acum, pot fi întîlnite 
cîteva cazuri în care 
cei ce făcuseră primii 
pași își continuă pre
zența aproape în fie
care număr al revistei. 
Credem că urmărirea 
exigentă și consecven
tă a destinului literar 
al talentelor tinere ar 
trebui să constituie o 
preocupare principală 
a tuturor revistelor. 
Altminteri, „lansarea" 
debutanților devine 
pur formală.

VESTIGII MCICE

Ion ANDREIANU

In cadrul muzeului din Odorheiul 
Secuiesc s-a deschis expoziția : „Un 
popor viteaz — Dacii". Expoziția, a- 
menajată de către colectivul acestui 
muzeu, în colaborare cu cercetătorii 
muzeului de istorie din Cluj, cuprinde 
26 de panouri ilustrînd roadele unei 
minujioase cercetări arheologice nu
mismatice, lingvistice. In afară de a- 
cest material general, sînt prezentate 
și bogate vestigii din timpul strămo
șilor noștri, descoperite prin săpături 
arheoiogice în raza de activitate a 
muzeului din Odorhei. Un interes deo
sebit prezintă monedele dacice, ră
mășițele unui cuptor de redus mine
reuri descoperite la Doboșeni, cupto
rul de olar dac din Mugeni și altele.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii"

tr-aripîndu-le admirația, 
uimirea și elogiile. In con
secință, nu puțini din cei 
care au avut cîndva răgaz 
să poposească pe aceste 
străbune și mîndre plaiuri 
l-au asemuit mai întîi (ca 
de pildă, episcopul Marcus 
Bandinus cel de la 1647), 
cu cetatea eternă a Romei, 
orînduit fiind, ca și aceasta, 
pe șapte albastre si do- 
moale coline.

Orașul, an de an înti
nerit treptat de rîvna so
cialistă a noilor vremuri, a 
renăscut și se reface a- 
proape din temelii, afir- 
mîndu-se în toată plenitu
dinea forțelor sale mate
riale și spirituale. înălțat 
spre cer cu fruntea actua
lelor sale mari și modeme 
construcții industriale, du
rate trainic și ingenios în 
mai toate vechile cartiere 
care, la rîndul lor, au fost 
și sînt populate de ansam
blurile arhitecturale ale 
nenumăratelor blocuri — 
lașul adaugă, la frumuse
țile sale de ieri, dalbul și 
celelalte pastelate colori-

• Răpirea fecioarelor : PATRIA - 12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. 
BUCUREȘTI (completare Atențiune, ciuperci) — 11,15 ; 13.30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
O Cu toată viteza, înainte !: REPUBLICA — 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
© Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL — 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
© Eroii de la Telemark : CAPITOL - 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.30, 
GRIVIȚA — 12 : 15 ; 17,45 ; 20,30. TOMIS — 10,45 : 13,15 ; 15.45 ;

• SHntul la pîndă : FEROVIAR - 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
EXCELSIOR — 11 1 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. MODERN — D.45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 (la toate completarea Orizont științific nr. 
1/1968) — FLOREASCA (completare Cu dansatorii maghiari în 
Grecia) - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Orizont științific nr. 1/1968) -* 16 ; 18.15 ; 20.30.

18 ; 20,30.
20,30.

18,15 ; 20,30.
0 Am întîlnlt țigani fericiți : CENTRAL — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, GLORIA (completare Atențiune, ciuperci 1) — 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Cu dansatorii maghiari 
în Grecia) - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Viață sportivă : CINEMATECA - 10 ; 12,30 ; 16,30.
© Muzicantul : VICTORIA - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O împușcături pe portativ : LUMINA (completare Pilule II) — 
9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Cînd tu nu ești : DOINA - 11,30 ; 13.45 ; 16 : 18,15 ; 20,30.
O Tom Jones : UNION - 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
• Leul african : TIMPURI NOI (completare
București) — 9—21 în continuare.
© Blestemul rubinului negru : GIULEȘTI —
ARTA - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 11 ;
17 1 1» 1 «.

20,30.
Nătcă pleacă Ia

cinema

• Cel șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare.
• O sută unu dalmațieni : BUZEȘTI (completare Nălcă pleacă la 
București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine va deschide ușa 7 : — CRINGAȘI (completare Pași spre 
Brâncușl) — 15,30 ; 18 : 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : BUCEGI — 13 ; 16.30 i 
19.45. AURORA — 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Comisarul X : UNIREA (completare Armonie) — 16 ; 18,15 ;
20,30. i

• Lordul din Alexanderplatz : FLACARA — 15,30 ;
• șapte băieți și o ștrengărită : V1TAN — 15,30 ; 18
o Valetul de pică : MIORIȚA (completare Creierul) — 11,30 ; 13,45 | 
16 ; 18,15 ; 20,30
• Un nabab maghiar : POPULAR (completare Flora australiană)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SIndbad marinarul : MUNCA (completare Dați-ml un calmant)
- 14 ; 16 ; 18 ; 20.
o Câutați idolul : MOȘILOR (completare Miracole) — 15.30 : 18 ; 
20.30, FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 20.30.
© Ocolul : COSMOS (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dimineți de iarnă : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Capcana : VOLGA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45.
O Haiducii : RAHOVA (completare Lupta internă a speciilor) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o Reîntoarcerea' Iul Surcouf : PROGRESUL (completare Lauri 
celor mai buni) — :
• Loana : LIRA
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat și o 
științific nr. 1/1968)
0 Nu uita gara
Kenya !) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O fată fericită : PACEA (completare Plinea noastră) — 15,45 ; 
18 ; 20,30.

15,30 ; 18 ; 20,30.
(completare Lupta internă a speciilor)

femele : DRUMUL SĂRII (completare Orizont 
- 15,30 ; 17,30 ; 20.
Lugovaia : COTROCEN1 (completare Salut,

turi aplicate pe întreaga 
operă de edificare urbană 
care, cu energie și pricepe
re, se făurește cu consec
ventă sub ochii noștri. Ne
îndoios lucru, ritmul rapid 
în care orașul se dezvoltă 
și se maturizează, extinzîn- 
du-se și, mai 
monumental 
actualei sale 
hitectonice, a 
trecuți, și la săvîrșirea unor 
regretabile erori și păcate 
urbanistice, care pe alocuri 
au ciopîrțit lașul, operîn- 
du-se, în unele cazuri, inabil 
și cîteodată pripit, fapt 
care a dus la anularea 
clădirii Academiei Mihăile- 
ne ce reprezenta un lăcaș 
definitoriu pentru caracte
rul orașului, ca să nu ne 
mai referim la o seamă de 
incoerențe, de inarmonii și 
de disjunctive construiri 
inapte să răspundă în chip 
specific cerințelor și exi
gențelor unei urbanizări 
estetice originale.

Dar nu de astfel de gre
șeli și de lipsuri e vorba 
acum, acestea fiind, spe
răm, depășitei Ne închi
puim, pe baza succeselor 
dominante de pînă acum, 
cum anume va arăta ora
șul de mîine, avînd larg 
desfășurate în față schițe
le de sistematizare viitoare, 
proaspăt executate pe 
planșetele arhitecților și 
care — întregite de dife
rite desene, de fotografii, 
de planșe în culori și de 
elocvente machete — ne 
suscită interesul. Onorat, 
nu de mult, cu titlul de 
municipiu și beneficiind 
astfel de întreaga gamă a 
condițiilor și posibilităților 
capabile să-i imprime ope
rativ o dezvoltare cît mai 
armonioasă, prin continua 
intensificare a vieții' sale 
economice, politice, științi
fice si culturale, orașul Iași 
intră, hotărît, într-o nonă 
fază a personalizării și în
floririi sale. Despre pers
pectivele imediate sau mai 
îndepărtate ale acestei de
veniri s-au adunat să se 
sfătuiască, săptămîna tre
cută. în sala de recepție a 
Pa’atului Culturii, mai 
multi arhitecți, împreună

cu geologi și medici, cu in
gineri și geografi, cu isto
rici și scriitori, cu econo
miști și filozofi, cu sculp
tori și sociologi, cu pictori 
și psihologi etc. S-au pur
tat cu acest prilej discuții 
fructuoase și s-au înregis
trat demne de luat în consi
derare opinii, observații, 
propuneri și sugestii, cu 
toate privind sistematizările 
ce se cuvin întreprinse în 
piața Podu Roșu, in piața 
Palatului Culturii și 
piața Tineretului. Aci 
mează să se realizeze 
anii ce vin construcția u- 
nui număr de aproape 
1 000 de apartamente și 
pentru aceasta, ținîndu-se 
cont de faptul că după 
1970 populația lașului va 
atinge circa 300 000 locui
tori — trebuie chibzuit și 
cu gust soluționate nenu
mărate probleme refe
ritoare la circulația vehi
culară și pietonieră, ca și 
la un șir de dotări comer
ciale și social-culturale, la 
conservarea unor monu
mente istorice și de artă, 
la crearea spațiilor de a- 
grement, la eventuala tra
sare a altor noi artere stra
dale, la etapizarea lucrări
lor preconizate, la îmbina
rea vechiului stil arhitec
tural cu atributele celui 
novator de azi ș.a.m.d. La 
concluziile optime ale a- 
cestui interesant și util 
schimb de vederi urmează 
încă să se mai mediteze, 
ceea ce nu însemnează că 
nu se va proceda delndată 
la atacarea acelor obiecti
ve ce nu mai comportă 
dezbateri speciale. Pînă a- 
tunci, însă, 
dințat, o 
opțiunea 
sau alta 
tive, ca 
doptarea 
de dezvoltare a orașului — 
plecînd de la inteligența, 
de la sensibilitatea artisti
că. de la rigla de calcul și 
de la penița muiată în tuș 
a specialistului, au devenit 
și devin, în cele din urmă, 
rezultatul unei cooperări 
și a unei elaborări colec
tive. Determinată si condi
ționată de urbanismul ce

ne-am încre- 
dată mai mult, că 
pentru o variantă 
a piețelor respec- 
și, în genere, a- 

întregului plan

«e cuvine a fi — ți este 
conjugat — cu o înțeleap
tă modernitate, arhitectu
ra, ca disciplină științifică 
și ca artă, la Iași, ca și în 
toate celelalte cuprinsuri 
ale țării, e tot mai nece
sar și multilateral solicita
tă azi de către ansamblul 
fenomenelor sociale, orien- 
tindu-se, așadar, în toate 
cazurile și spre aportul ob
ștesc venit din partea ce
lor pentru care se constru
iește și inspirîndu-se crea
tor de la nădejdile si aș
teptările acestora !

Sub acest raport, nu ar 
strica organizarea la Iași
— și poate nu numai aci
— a unei expoziții publice 
care să ofere cetățenilor 
putința de a-și exprima 
părerile lor asupra schițe
lor și proiectelor viitoare
lor lucrări la care se va 
păși. O asemenea confrun
tare consultativă ar avea 
darul de a inocula și 
transmite municipiului Iași 
un plus de garanție că vii
toarele edificii pe care le 
visăm, blocurile de locuit 
sau magazinele rețelei co
merciale, sălile de specta
cole și terenurile de joa
că, spatiile verzi, esplana
dele de pe cornișa de la 
Rîpa Galbenă, estacadele 
din zona Bahluiului, pasa
jele subterane din fața 
Casei Tineretului, viaduc
tul aerian din Tătărași, an
samblurile arhitectonice 
așa cum sînt ele concepu
te. aliniamentul străzilor 
etc. și-ar găsi cele mal in
dicate amplasamente și di
mensiuni. Toate acestea 
și-ar spori eleganța, grația 
și poezia, și-ar evidenția 
mai bine îndrăznețele lor 
contururi, și-ar armoniza 
mai cu talent coloriturile, 
ar adăuga la siluetele lor 
noi elemente decorative, 
ar fi mai ireproșabil fini
sate. din punct de vedere 
al confortului, comunicîn- 
du-ne astfel, împreună cu 
noua lor frumusețe, o cît 
mai aleasă 
la care, ca 
cit, avem, 
cu totii l

plăcere estetică 
oameni ai mun- 
firește, dreptul
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DUMINICA SPORTIVĂ
fotbal: Steaua a revenit CORESPONDENȚA DIN PARIS

în fruntea clasamentului
Ionel Drîmbă a ciștigat

© „LANTERNA ROȘIE" A ÎNVINS LIDERUL • SPECTACULOSUL SALT REALIZAT DE PETRO
LUL : DE LA LOCUL 10, PE LOCUL 6 © CRAIOVENII ÎNVINȘI PE TEREN PROPRIU DUPĂ DOI 
ANI ȘI JUMĂTATE • MEZINII ECHIPELOR ÎN PRIM PLAN ® DEȘI ÎNVINGĂTOARE, ULTIMELE 

TREI CLASATE AU RĂMAS PE VECHILE POZIȚII

„Cupa Adrien Rommel"

Progresul a învins
un adversar resemnat

Iată pe Progresul acumu- 
lînd trei puncte în primele 
două etape ale returului, 
deși antrenorii săi susțin că 
sint obligați de împrejurări 
să se prezinte pe teren cu 
improvizații, că adevărata 
fizionomie a echipei este 
alta, că accidentările, di
feritele traumatisme sau... 
suspendări au decis um
plerea golurilor din for
mație cu juniori sau debu- 
tanți în divizia A (cazul 
înaintașului Alecu sau cel 
al fundașului 
rinescu, pînă 
component al 
de categorie 
Dar... Alecu 
cel mai bun 
gătorilor.

Incepînd jocul „blocat" 
psihic, el s-a deconectat 
încet. încet, evoluînd în 
cea de a doua parte a me
ciului cu multă dezinvol
tură, susținîndu-și veleită
țile de viitor titular cu su
ficiente argumente tehnico- 
tactice, dovedind mult ta
lent. Spectatorii care au 
fost martorii jocului Rapid- 
U.T.A. de sîmbătă după 
amiază au făcut o logică 
legătură între Alecu și. 
foarte tînărul mijlocaș giu- 
leștean Dumitru, proaspăt 
promovat de către condu
cerea tehnică a Rapidului.

central Mâ
nu de mult 
unei echipe 

inferioară), 
fost ieri 
al învin-

a 
om

tului că, de la început, doar 
o singură echipă (gazda) 
s-a arătat hotărîtă să scoa
tă totul de la acest joc, 
cealaltă fiind preocupată în 
special să iasă onorabil din 
neplăcuta situație în care 
a pus-o... gripa, de care au 
suferit majoritatea compo- 
nenților săi în ultimele zile. 
Cu forțele împuținate, pe- 
troșenenii s-au văzut lipsiți 
de arma lor principală — 
mișcarea continuă în spa
țiul de joc.

Este pentru prima oară, 
de cînd a revenit în divizia 
A. cînd, la București, „un- 
sprezecele" din Valea Jiu
lui a căutat să se orienteze 
spre un joc, hai să-i zicem, 
pozițional. Numai Perones- 
cu și lonescu au părăsit din • 
cînd în cînd acest consemn 
dat de antrenori, încercînd 
traversări de teren, schim
buri de locuri etc. Și aceste 
inițiative s-au confundat cu 
singurele faze periculoase 
la poarta lui Mîndru. Dar 
golul Jiului ă fost urmarea 
unei erori tehnice copilă
rești a experimentatului 
portar al gazdelor, superfi
cial în prinderea unui ba
lon șutat din „unghi mort" 
de Peronescu, după o lovi
tură liberă executată de 
Stoker. Era minutul 54 și 
golul înscris de Peronescu

CLASAMENTUL

După acest gol, oaspeții, 
acceptînd ideea înfrîngerii, 
nu au mai luptat decît pen
tru limitarea ei. Georges
cu, Matei (de două ori) și 
Oaidă au mai avut posibi
litatea de a înscrie, dar au 
ratat, fie datorită proprii
lor deficiențe de ordin teh
nic, fie opoziției apărării 
imediate a Jiului, grupată 
toată în careu, care a jucat 
fără să se cruțe. De altfel, 
Talpai s-a și accidentat 
a părăsit terenul, cu 15 mi
nute înainte de sfîrșit. Jiul 
n-a putut trimite pe teren 
un om de schimb, deoarece 
beneficiase de această pre
vedere a regulamentului ' 
competiției, cînd îl înlocuise 
pe Octavian Popescu. In- 
tîmplare care merită să fie 
ținută minte de antrenorii 
Șt. Coidum și V. Frîncules- 
cu...

Și așa, acest meci impor
tant doar pentru „sub
solul" clasamentului (mai 
poate fi vorba de vreo im
portanță la acest nivel, în 
situația în care retrograda
rea rămîne o chestiune de 
discutat în baraj?) s-a în
cheiat cu victoria Progre
sului, o victorie care are 
darul să confirme punctul 
cucerit la Arad, precum și 
o anume creștere a nive
lului de joc al echipei bucu- 
reștene, în comparație cu 
ceea ce era în sezonul de 
toamnă.

A arbitrat foarte bine 
Iuliu Boroș-Timișoara.

de factură tehnică bună. 
Gazdele au mizat mult pe 
atac, însă oaspeții s-au a- 
părat cu siguranță și au 
contraatacat periculos. Cel 
mai periculos șuter : Dumi- 
triu III (A.S.A.), cel mai 
bun portar : Suciu (Steaua). 
Cele două goluri s-au în
scris la interval de 5 mi
nute. Tătaru (Steaua) des
chide scorul în min. 53, cu 
un șut excelent ; Dumitriu 
III (A.S.A.) egalează în a- 
ceeași manieră, în minutul 
58.

Și

STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV — F.C. ARGEȘ 2—1 
(0—0). „Lanterna roșie" a 
învins liderul ! Deși învin
gători, brașovenii n-au pă
răsit ultimul loc ; piteștenii 
însă, învinși, au trecut pe 
locul secund.

Autorii golurilor: Necula 
(min. 60) și Gh. Nicolae 
(min. 85) pentru Steagul 
roșu ; Nuțu (min. 78) pen
tru F.C. Argeș.

PARIS (prin telefon). — Sînt bucuros să transmit 
vestea strălucitei victorii repurtate de floretistul român 
Ionel Drimbă, în prestigioasa competiție care este 
„Cupa Adrien Rommel", disputată în capitala Franței. 
Așa cum arătam în corespondenta transmisă sîmbătă 
seara, la „startul" acestei întreceri — considerată pe 
drept cuvînt un veritabil turneu preolimpic — s-au 
prezentat cei mai reputafi floretiști din Europa, fapt 
ce conferă o notă în plus de spectaculozitate perfor
mantei lui Drîmbă.

înainte de a vă comunica ordinea concurenfilor în 
clasament, să vă redau succint o apreciere despre 
Drîmbă, apreciere aparținind corespondentului sportiv 
al agenfiei France Presse : „Românul Ionel Drîmbă a 
condus asalturile cu autoritate și o măiestrie perfectă. 
Cîșfigînd toate cele 5 meciuri cu scrimerii din U.R.S.S., 
Polonia și Ungaria care ajunseseră în finală, sportivul 
român și-a asigurat o victorie indiscutabilă".

lată și clasamentul final : 1 — Ionel Drîmbă (Româ
nia), 5 victorii, 11 tușe ; 2 — Vitold Woyda (Polonia), 
3 victorii, 14 tușe ; 3 — Jeno Kamuti (Ungaria), 3 vic
torii, 16 tușe; 4 — Gherman Sveșnikov (U.R.S.S.), 2 
victorii, 16 tușe ; 5 — luri Sîsikin (U.R.S.S.), 1 victorie, 
24 tușe ; 6 — Vladimir Denisov (U.R.S.S.), 1 victorie.

Gh. ALEXANDRU

Valentin PAUNESCU

1. Steaua
2. F.C. Argeș
3. Farul
4. „U“ Cluj
5. Dinamo Bacău:
6. Petrolul
7. „U“ Craiova
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. U.T. Arad

10. Rapid
11. Jiul
12. Dinamo București
13. Progresul
14. Steagul roșu

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

8
8
7
6
8
7
7
5
6
6
5
4
3
4

3
4
5
5

27—15
23—12
22—14

IN ȚARA4 
3
3
4
0 7
1
1
5
2
2 
3
5
6
3

7
7
5
7
7
7
6
6
8

17—21
13—13
17—20
20—18
16—20
15—21
10—21

15
14
14
13
13
12
11

DINAMO BACĂU — U- 
NIVERSlTATEA CLUJ 2—0 
(1—0). Băcăoanii respectă 
tradiția : nu pot fi învinși
pe teren propriu. Jocul 
de ieri a fost frumos 
normal, aplaudat de 
20 000 ' ' ’ ’ 
flați 
scris 
prin 1
(Ene 
curs 
Ringheanu) și în mintul 53 
(Ene Gh.).

I de spectatori 
în tribune. Au 

însă doar de două 
frații Ene : în min. 10 
Daniel, cu largul con- 
al portarului clujan

Luptâ dîrzâ pentru balon între Oaidâ și portarul Jiului
Foto : S. Cristian

I 
I
I
I
8
8
8
5
I
8
8
8
I
8
8
I
8
8
8
8
I 
I
8
8
8
8
8
1 
I
8
I

Pe Valea Oltului
Foto : Dan Er. GRIGORESCU

Autoturismele con
cursului excepțional

Un bilet de 30 de lei cu 
drept de participare la toate 
cele 10 extrageri te duce cu 
gîndul la autoturismele de di
ferite mărci pe care le atri
buie ciștigătorilor Administra
ția de Stat Loto Pronosport la 
primul concurs excepțional 
PRONOEXPRES al anului.

Concursul din 24 martie a- 
tribuie, in număr nelimitat, 
„Renault 10", „Skoda 1 000 
M. B.“, „Renault Gordini" și 
„Trabant 601", iar prin tra
gere la sorți, 10 autoturisme 
„Warszawa", „Moskvici 408“ 
cu 4 faruri și radio, „Skoda 
1 000 M. B.“, „Renault Gor
dini" și „Trabant 601“.

Excursii 0. N. T. 
peste hotare

Agențiile O.N.T. din Capi
tală și din reședințele județene 
au pus în vînzare bilete pen
tru excursiile în străinătate 
pe trimestrul II. în această 
perioadă se vor organiza în 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia și U.R.S.S. peste 300 de 
excursii pe 23 itinerare. La 15 
și 25 iunie se organizează, 
/pentru prima dată, excursii cu 
autocarele pe o durată de 13 
zile pe traseul București — 
Plevna — Sofia — Plovdiv — 
Burgas — Varna — Tîmovo — 
București. De asemenea, în lu
nile aprilie și mai O.N.T. va 
organiza croaziere pe Dunăre 
în R. S. F. Iugoslavia și R. P. 
Ungară.

Pe șantierele 
cu scadența in 1968
(Urmare din pag. I)

Iar'cei care urmăreau, cu 
ajutorul tranzistoarelor, 
partidele Steagul roșu — 
F.C. Argeș și A.S.A. Tg. 
Mureș — Steaua, unde alți 
doi candidați la titularizare
— Gh. Nicolae (Steagul 
roșu) și Gh. Tătaru (Steaua)
— contribuiau (prin goluri) 
la succesul sau semisuccesul 
echipelor lor, mai adăugau 
încă două relee în acest 
circuit de tinere speranțe 
ale fotbalului nostru. Pre
zenta lor, marcantă, în rea
lizările echipelor din care 
fac parte nu poate decît 
să ne bucure.

Dar să revenim la parti
da de pe Stadionul Repu
blicii. Progresul și Jiul 
n-au putut să ofere spec
tatorilor lor un meci „elec
tric", poate și datorită fap-

echilibra doar tabela de 
marcaj, Golul Progresului 
fusese înscris de Alecu, în 
min. 40, cu un șut pe cît 
de puternic și plasat, pe 
atît de curajos. (Fundașul 
Mihai a vrut să împiedice 
înscrierea golului, dar n-a 
reușit decît să devină coau
tor...).

Spunem că a echilibrat 
doar tabela de marcaj, pen
tru că golul egalizator sur
venea în timpul unei puter
nice presiuni a gazdelor. 
De altfel, acestea și-au și 
concretizat superioritatea 
peste șapte minute, cînd 
Georgescu, singur în mar
ginea careului oaspeților, a 
primit o foarte inspirată 
pasă, de la Matei și â mar
cat, cu tot saltul disperat al 
portarului formației oaspe.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
FARUL 2—0 (1—0). Perma
nent în ofensivă, echipa 
ploieșteană a făcut o parti
dă bună și sub raportul 
eficacității. Moldoveanu (în 
min. 36) și Grozea (min. 
53) sînt autorii golurilor.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 0—1 (0—0). De doi 
ani și jumătate, craiovenii 
n-au gustat din „cupa în
frîngerii" pe teren propriu. 
Dinamoviștii au obținut 
victoria prin golul înscris, 
în min. 55, de Haidu.

A.S.A. TG. MUREȘ — 
STEAUA 1—1 (0—0). Un joc

șah Cinci runde în turneul de la București

Știri, rezultate
J ' tehnice

Fotbal: DIVIZIA B
SERIA I : Politehnica 

Galați — Metalul București
1- 1; Electronica Obor—Poli
tehnica Iași 0-0; Politehnica 
București—C.F.R. Pașcani
2- 0; Portul Constanța—
Chimia Suceava 1-0 ; Ceah
lăul Piatra Neamț—Metrom 
Brașov 1-0 ; Flacăra Mo- 
reni—Poiana Cîmpina 1-0 ; 
Victoria Roman—Chimia
Km. Vîlcea 0-0.

în fruntea clasamentului, 
după 15 etape, este Poli
tehnica Iași, cu 22 de 
puncte.

SERIA a ll-a: C.S.M. 
Sibiu—I. S. Cîmpia Turzii

PRONOSPORT
Concursul din 

17 martie
A. S. A. Tg. Mureș —

Steaua
Steagul roșu — F.C. Argeș 
„U" Craiova — Dinamo

București
Petrolul — Farul 
Dinamo Bacău — „U" Cluj 
Flacăra — Poiana
C. F. R. Timișoara —

Vagonul
Brescia — Atalanta (2—1) 
Florentina —

Juventus (2—0)
Napoli — Bologna (0—0) 
Roma — Varese (1—0)
Bpal — Internazionale (1—2) 
Torino — Mantova (4—1)
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3-0 ; C.F.R. Cluj—Gaz Me
tan Mediaș 3-0; Metalul 
Hunedoara—Minerul Baia 
Mare 0-0; Olimpia Ora
dea—Politehnica Timișoara
3- 1 ; C.F.R. Timișoara— 
Vagonul Arad 0-0 ; C.F.R. 
Arad—Crișul Oradea 1-0 ; 
C.S.M. Reșița—A.S. Cugir
4- 0.

în elasament, după 15 
etape, continuă să conducă 
Vagonul Arad (21 puncte).

VOLEI
Medicina București — 

Universitatea Craiova (femi
nin) 3—0 ; Combinatul Po
ligrafic București — Drape
lul Roșu Sibiu (feminin) 
3—0 ; Institutul de cultură 
fizică — Alumina Oradea 
(masculin) 3—0.

MOTOCICLISM
Peste 10 000 de specta

tori au urmărit ieri pe tra
seul de la Pantelimon în
trecerile primei etape a 
campionatului republican de 
motocros. Iată cîștigătorii 
pe categorii : 500 cmc:
Puiu Ovidiu (Steagul Roșu 
Brașov) ; 250 cmc : Cris
tian Dovitz (Metalul Bucu
rești) ; 300 cmc (tineret) : 
Ion Dinu (Steaua). Etapa 
următoare va avea loc la 5

mai în orașul Cîmpulung 
Muscel. La 31 martie se va 
desfășura un nou concurs 
în cadrul Cupei primăverii, 
organizată de clubul Meta
lul București.

Turneul internațional de 
șah de la București — unul 
dintre cele mai tari, dacă 
nu chiar cel mai puternic 
organizat de federația noas
tră de specialitate — și-a 
consumat primele 5 runde. 
Evident, fără a putea să 
tragem nici un fel de con
cluzie sau să facem obser
vații de ordin general, cu 
caracter definitoriu, vom 
încerca să împărtășim ci
titorilor unele dintre as
pectele mai deosebite tră
ite cu mai multă sau mai 
puțină intensitate emoțio
nală pe parcursul acestor 
prime runde. Simpla lec
tură a diagramei concursu
lui ne indică faptul că un 
turneu care reunește mari 
maeștri ca Bilek, Gheor
ghiu, Gipslis, Parma și 
Tringov, înconjurați de 
maeștri internaționali care 
încearcă unii să-și confir
me titlul, alții să asalteze 
mult doritul „ Eldorado"
— titlul de mare maestru
— dă naștere unor confrun
tări dramatice, unor în
fruntări pline de conținut 
și de contribuții teoretice 
importante pentru dezvol
tarea șahului în general.

Neîndoielnic, unele din a- 
ceste presentimente, jude
căți anterioare primei ri
dicări de cortină, asupra 
concursului, au fost con
firmate de unele dintre 
partide.

încă din prima rundă 
am asistat la o adevărată 
surpriză pe care ne-a re
zervat-o Corvin Radovici, 
care împotriva marelui 
maestru iugoslav a jucat 
apărarea... iugoslavă, des
chidere preferată de șa- 
histul oaspete, incomodîn- 
du-l vădit Pe acesta și ob- 
ținînd o prețioasă jumăta
te de punct. Prudenți, cei 
doi principali pretendenți la 
locul întîi, Florin Gheor
ghiu și Gipslis, au căzut 
repede de acord asupra 
remizei. Această precau
ție a caracterizat în gene
ral întîlnirile care au adus 
la masa de joc față în 
față marii maeștri.

Cu toate acestea am asis
tat la partide frumoase 
între Gheorghiu si Rado
vici, unde tînărul mare 
maestru și-a demonstrat o 
dată mai mult fantezia și 
forța de joc. In partida cu 
marele maestru sovietic
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Gipslis, Drimer a combă
tut o variantă de bază din 
bogatul repertoriu de des
chideri al acestuia, varian
tă care, datorită contribu
țiilor sale personale, este 
citată în literatura șahistă 
din ultima vreme sub nu
mele de „varianta Gipslis". 
Surprins, șahistul sovietic 
n-a putut smulge jucăto
rului român mai mult de 
o jumătate de punct. Pline 
de idei noi, cu atacuri și 
contraatacuri, cu adevărate 
„lovituri de teatru", au 
fost partidele Bilek-Jansa, 
Ghițescu-Tringov, Liebert- 
Troianescu.

Desigur am mai putea 
cita și alte exemple de 
partide bune, dar ne oprim 
aici și semnalăm o primă 
impresie ce se desprinde 
din întrecerile disputate 
pînă acum; șahiștii noștri 
demonstrează în general o 
bună pregătire teoretică a 
deschiderilor (meritul re
venind în bună măsură 
antrenorilor lotului na
țional).
Elisabeta POLIHRONÎADE 
maestrâ internațională 
de șah

Pe scurt de peste hotare
Sala de sport „Aripile 

Sovietelor" din Moscova 
găzduiește a 5-a ediție a 
Turneului internațional 
de tenis de masă. In pri
mul meci al competiției 
masculine pe echipe, se
lecționata României a în
vins cu scorul de 5—2 re
prezentativa R. D. Ger
mane. Dorin Giurgiucă a 
obținut 3 victorii cu ace
lași scor (2—0) la Lemke. 
Stein și Vater.

In cursa ciclistă alge
riană Tour d’Annaba, du
pă 2 etape conduc în cla
sament frații Pettersson 
(Suedia) — în ordine E- 
rik, Gosta si Sture. Al 
4-lea este tot un suedez 
— Jan Aake — iar pe 
locul 5. la 26’ de lider, se 
află B. Kninel (R.D.G.). 
Nici un ciclist român nu 
figurează între primii 15 
clasați.

Potrivit anchetei zia
rului polonez Sportowiec, 
cea mai bună selecționată 
europeană în momentul 
de față ar fi următoarea ;

Banks (Anglia) — Gemmel 
(Scoția), Moore (Anglia), 
Hurțilava (U.R.S.S.), Fac- 
chetti (Italia) — Becken
bauer (R.F.G.), Charlton 
(Anglia) — Johnstone 
(Scoția), Albert (Ungaria), 
Eusebio (Portugalia), Far- 
kaș (Ungaria).

învingători la Grenoble, 
schiorii norvegieni au su
ferit numai eșecuri (pe 
teren propriu) în tradițio
nalul concurs de la Hol- 
menkkolen. Toini Gus- 
taffson a înclinat steagul, 
cedînd supremația la 5 
kilometri finlandezei
Sonja Pusula. Cea mai 
mare surpriză s-a înre
gistrat însă la combinata 
nordică, probă cîștigată 
de americanul John Bo
wer. urmat de norvegia
nul Andersen si sovieti
cul Driaghin.

în concursul atletic pe 
teren acoperit de la De
troit. americanul Bob 
Beamon a realizat cea 
mai bună performanță 
mondială de sală în pro

ba de săritură în lungime 
cu 8,30 m.

55 000 de spectatori au 
asistat la Edinburg la me
ciul de rugbi Anglia-Sco- 
ția, pentru Turneul celor 
5 națiuni. Au învins rug- 
biștii englezi cu 8—6, 
după ce scoțienii au con
dus la pauză cu 6—0.

După 24 de etape, în 
campionatul italian de 
fotbal conduce A.C. Mi
lan cu 36 puncte, urmată 
de A C. Torino (30 punc
te). Varese. Napoli. Fio
rentina (cite 28 puncte). în 
etapa a 24-a Milan a în
vins cu 2—0 pe Lanerossi, 
Torino cu 4—1 pe Man
tova, Internazionale cu 
2—1 pe Spăl.

La Tel Aviv, într-un 
meci pentru calificarea în 
turneul olimpic de fotbal 
din Mexic, selecționata 
Israelului a învins cu 
7—0 (3—0) reprezentativa 
Ceylonului.

Tunisianul Gammoudi a cîștigat ieri cel de-al
55-lea „Cros al națiunilor", disputat pe hipo
dromul din Tunis. Telefoto : U.P.I. — Agerpres
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Totodată, mai sînt necesare și utilaje 
cu montaj din import, însă benefi
ciarul nu s-a interesat de ele pe mo
tiv că de contractarea și dirijarea 
lor se ocupă Ministerul Industriei 
Alimentare. Și. probabil că acest 
minister consideră că beneficiarul ar 
trebui să insiste pentru procurarea 
utilajelor respective. Așa se tolerea
ză tărăgănarea, precum și cercul vi
cios al restanțelor în punerea în 
funcțiune a unor obiective indus
triale.

Un caz aparte, dacă se poate spune 
așa, îl prezintă achiziționarea utila
jelor pentru Fabrica de motoare 
electrice Pitești. Aici, necontractarea 
la termen a unul volum de utilaje 
tehnologice în valoare de peste două 
milioane lei s-a datorat, în cea mai 
mare parte, lipsei documentației teh
nice complete, care trebuia asigurată 
tot de către titularul investiției. Cît 
privește șantierul Uzinei de piese 
auto Colibași, potrivit graficelor, 
peste două luni urmează să înceapă 
montajul unor utilaje. Dar ce vor 
monta constructorii din moment ce 
nu s-au obținut nici repartițiile soli
citate de uzină direcției sale gene
rale de specialitate, încă din luna iu
nie 1967 ? Nu credem că forul de 
resort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini are vreo justi
ficare plauzibilă care să contraca
reze lipsa de grijă pentru soarta re
partițiilor și utilajelor tehnologice 
respective.

Dar analiza de care aminteam a 
mai scos la iveală și o altă defec
țiune. Un volum de utilaje reprezen- 
tînd 14 milioane lei, deși contractate 
cu furnizorii, nu are termene de li
vrare corelate cu data începerii mon
tajului. La acest capitol revine în 
discuție tot Combinatul petrochimic 
Pitești, obiectivul cu volumul de in
vestiții cel mai mare. Ce se întîm- 
plă pe acest șantier ? Utilaje în va
loare de aproape 7 milioane lei s-au 
contractat pentru a fi livrate cu 1—3 
luni după data prevăzută pentru în
ceperea montajului. Cazul se repetă 
și la Fabrica de tananți Pitești. Ter
menul de începere a montajului ca
zanului de aburi s-a fixat în luna 
mai 1968. Data livrării utilajelor este 
însă 15 august și, culmea ironiei, 
acest termen s-a stabilit de către 
Arbitrajul de Stat în urma acțio
nării în litigii a furnizorului (uzina 
„Vulcan" București) de către bene
ficiar. Pot aceste organe să consi
dere termenul de punere în func
țiune a unor obiective, aprobat prin 
planul de stat, ca o chestiune facul
tativă ?

Procedeele de acest gen nu sînt de 
natură să stimuleze respectarea con
tractelor de livrare a utilajelor co
respunzător necesităților de începere 
a montajului. Dimpotrivă, ele tind 
să... legalizeze indisciplina în rela
țiile furnizori-beneficiari. La Combi
natul petrochimic Pitești, din cauze 
de acest gen, sînt în restanță utilaje 
în valoare de peste 3 milioane lei 
— furnizori „Grivița Roșie" din 
București și uzina de specialitate din 
Ploiești — care au avut termen 
de începere a montajului în anul 
trecut. Așa stînd lucrurile, este im
perios necesar să se recupereze în 
cel mal scurt timp toate întîrzierile 
în livrarea utilajelor din anul trecut 
și din acest an, în scopul desfășu
rării cît mai rapide pe șantiere a lu
crărilor de montaj, iar organele cen
trale care au tangență cu aceste 
chestiuni să nu nesocotească indica
țiile exprese privind punerea în 
funcțiune la termen a noilor obiec
tive industriale.

Inexplicabil, pe alte șantiere se 
constată și cazuri inverse. Utilajele 
au sosit pe șantier Ia termen și stau, 
intrucît constructorul nu era pregă
tit pentru a efectua lucrările de 
montare. Datorită lipsei unei maca
rale de ridicat de 50 tone nu s-au 
putut monta la Rafinăria Pitești, în 
primele luni din acest an, aproape 
200 tone schimbătoare de căldură, 
cuptoare si vase, precum și o 
coloană da 47 tone. Totodată,

la Combinatul petrochimic Pi
tești existau în stoc 300 tone uti
laje tehnologice: compresoare. de 
pildă, al căror montaj este condițio
nat de punerea în funcțiune a unui 
pod rulant. Iată cum, din cauza rit
mului lent de lucru, pe unele șan
tiere argeșene, constructorii întîrzie 
începerea montajului la utilajele teh
nologice și. mai departe, desfășura
rea probelor mecanice și tehnologice, 
a rodajului, absolut necesare înainte 
de a se raporta darea în exploatare 
a obiectivelor respective.

O problemă stringentă, care nu 
poate fi trecută cu vederea, este ca
litatea utilajelor tehnologice. Ea a 
fost amplu dezbătută la Consfătui
rea pe țară a lucrătorilor din indus
tria construcțiilor de mașini, din iu
nie 1966. Deși de atunci s-au con
semnat progrese vizibile în această 
direcție, totuși unele întreprinderi 
mai fao rabat de la calitatea obliga
torie a utilajelor pe care le furni
zează. Aminteam de întîrzierea lu
crărilor la podul rulant de la Com
binatul petrochimic Pitești. Una din 
cauzele principale ale acestei rămâ
neri în urmă o constituie tocmai de
fecțiunile de calitate ale utilajului 
respectiv, livrat de U.M. Timișoara. 
Tot la acest combinat există, de ase
menea. 50 de utilaje (vase șl recipi- 
enți) sosite pe șantier incomplete șl 
cu defecțiuni de calitate, din care 
cauză nu se pot monta. De ce bene
ficiarul a recepționat astfel de uti
laje și cine răspunde acum de even
tualele cheltuieli cu unele reme
dieri ?

Consecința unor asemenea practici 
periclitează respectarea termenului 
de punere în funcțiune a diferitelor 
obiective industriale, pe producția 
cărora economia națională contează. 
De asemenea, se constată tendința 
unor beneficiari de a solicita amî- 
narea termenelor de dare în exploa
tare a capacităților respective. După 
părerea noastră, astfel de neajunsuri 
nu pot fi admise sub nici un motiv. 
Singura soluție este reanalizarea si
tuației create cu toți factorii de răs
pundere și stabilirea măsurilor ener
gice pentru respectarea întocmai a 
sarcinilor de punere în funcțiune a 
obiectivelor înscrise în planul de 
stat.

■nBansauBamoBHKn

vremea

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul va
riabil. Innourări mal accentuate 
s-au semnalat în Transilvania, 
unde au căzut averse locale de 
ploaie. Averse izolate s-au mal 
semnalat în Muntenia și Dobro- 
gea. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări locale, predominînd 
din sectorul sud-vestic. Tempe
ratura aerului la orele 14 oscila 
între 5 grade la Joseni și 18 gra
de la Băilești și Turnu Măgu
rele. în București : vremea s-a 
menținut călduroasă cu cerul 
variabil. în cursul după-amiezii 
a plouat slab. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 martie. In țară : 
vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale. Vîntul va sufla 
potrivit, predominînd din secto
rul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 4 și 14 grade, local mal 
ridicate. în București : vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

«



viața internațională

Un detașament al forjelor patriotice din Vietnamul de sud îndreptîndu-se spre un nou obiectiv de luptd

Incidente
la Calcutta

CALCUTTA 17 (Agerpres). — A 
treia zl consecutiv, la Calcutta au 
avut loc duminică incidente între 
musulmani și hinduși. Pînă în pre
zent, în cursul ciocnirilor cu po
liția, care a intervenit pentru a 
restabili calmul în oraș, au fost 
ucise trei persoane, iar alte 40 au 
fost rănite.

Primul ministru, Indira Gandhi, 
a sosit duminică la Calcutta pentru 
a vizita cartierele orașului unde au 
avut loc incidentele. In cursul con
vorbirilor pe care le-a avut cu auto
ritățile locale și reprezentanții par
tidelor politice, Indira Gandhi a 
cerut să fie luate măsuri energice 
în vederea înlăturării tulburărilor.

agențiile de presă transmit
Noi Incidente la Universita

tea din Madrid au avut loo 
sîmbătă. Poliția călare a intervenit de 
mai multe ori împotriva studenților 
care au ripostat cu pietre. La Uni
versitatea din Santiago de Composte
la studenții continuă să boicoteze 
cursurile. O adunare interzisă 
de autorități, a reunit 3 000 de 
denți ai facultății de medicină.

Proteste împotriva 
agresiunii wme

G. Brown 
despre La Nurnberg

în Vietnam
NEW YORK. — Un număr de 23» 

de profesori de la Universitatea din Co
lumbia (S.U.A.) au declarat că vor spri
jini pe tinerii americani care refuză să 
se încorporeze în armată pentru a fi 
trimiși în Vietnam. In ziarul universi
tății, „Daily Spectator*, ei au inserat o 
declarajie în care subliniază că vor a- 
corda sprijin financiar și juridic tuturor 
studenților care refuză să plece în Viet
nam, deoarece „socotesc războiul dus 
de S.U.A în Asia de sud-est nedrept și 
amoral*. Acești profesori riscă să fie 
socotiți „vinovafi* la fel ca și renumi
tul pediatru american Benjamin Spock, 
acuzat de „instigare* a tinerilor caro 
protestează împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam.

BUENOS AIRES. — în capitala Argen
tinei a avut loc duminică un miting de 
protest împotriva politicii duse de S.U.A. 
în Asia de sud-est. Participant^ BU di
fuzat manifeste cerînd intensificarea ac
țiunilor opiniei publice pentru curmarea 
agresiunii americane în Vietnam.

situația din
partidul 
laburist

CQNGRESUL
P. S. D. G.

WASHINGTON. — Harold Willens, li
derul organizației americane „Oamenii 
de afaceri împotriva războiului din Viet
nam*, a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că guvernul Statelor Unite 
trebuie să renunțe la „actuala politică 
de sinucidere* pe care o duce în Asia 
de sud-est. El a subliniat .că actuala 
criză financiară este provocată tocmai 
de faptul că S.U.A. cheltuiesc în Vietnam 
miliarde de dolari și întrețin acolo sute 
de mii de soldați americani.

londra. — în capitala Marii Bri
tanii a avut loc duminică o puternică 
demonstrație împotriva războiului din 
Vietnam. Circulația a fost complet blo
cată în centrul Londrei do către mani- 
festanții care se îndreptau spre amba
sada Statelor Unite. între poliție și miile 
de participant la această demonstrație 
s-au produs ciocniri. Poliția a făcut uz 
de petarde și bombe fumigene.

Remaniere
în guvernul
R. A.U

într-o declarație publicată 
minică dimineața în ziarul „Sun
day Times", George Brown, care a 
demisionat din funcția de ministru 
de externe al guvernului britanic, 
își exprimă unele vederi personale, 
divergente față de acelea ale pri
mului ministru Harold Wilson, în 
legătură cu unele probleme ale An
gliei.

El arată că intenționează să-și 
consulte colegii și amicii politici 
înainte de a hotărî dacă trebuie 
să-și păstreze funcțiile de lider 
adjunct al grupului parlamentar 
laburist Fostul ministru de ex
terne a precizat că, după părerea 
lui, „ar trebui depusă o anumită 
activitate pentru a restaura mo
ralul partidului". Brown a precizat 
că „el intenționează să ia parte la 
această activitate".

du-

BONN 17 (Agerpres). — La 
Nurnberg s-au deschis duminică lu
crările Congresului Partidului so
cial-democrat din R. F. a Germa
niei. In cadrul congresului vor fi 
dezbătute probleme privind politica 
internă și externă a țării, partici
parea P.S.D.G. la marea coaliție 
U.C.D.—P.S.D.G., desemnarea lui 
Willy Brandt ca lider al partidului 
în campania electorală din 1969 și 
candidatura sa la funcția de can
celar etc.

înainte de deschiderea congresu
lui, relatează agenția France Presse, 
la Nurnberg au avut loc o serie de 
demonstrații de protest împotriva 
participării P.S.D.G. la elaborarea 
așa-numitei legislații guvernamen
tale de urgență, ce conferă autori
tăților prerogative speciale pentru 
„menținerea ordinii". In timp ce se 
îndreptau spre clădirea unde se 
desfășoară lucrările congresului, 
ministrul de externe vest-german, 
Willy Brandt, președinte al 
P.S.D.G., și vicepreședintele parti
dului, Herbert Wehner, au fost re
ținuți de manifestanți și au fost 
nevoiți să intre în sala congresului 
pe o ușă lăturalnică.

CARACI. — Duminică a avut loc la 
Caraci un miting de protest împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Re
prezentanți ai Partidului nafional-popular, 
ai organizațiilor studențești și sindicale 
au condamnat agresiunea imperialistă 
în Vietnam și au cerut retragerea trupe
lor americane do pe teritoriul acestei 
țări.

ROMA. — Mii de studenji italieni au 
, demonstrat sîmbătă seara pe străzile Ro

mei Împotriva agresiunii americane tn 
Vietnam. Demonstrant» purtau toije a- 
prinse ți pancarte pe care erau scrise 
lozinci în sprijinul luptei patriofilor viet
namezi. Ei au fost opriji de baraje ale 
polifiei cînd s-au Îndreptat spre amba
sada S.U.A. Intre politie ți demonstrant! 
s-au produs ciocniri. Traficul a fost oprit 
pentru mai multă vreme.

CAIRO 17 (Agerpres). — Ziarul 
egiptean „Al Ahram" anunță că 
începînd de sîmbătă președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal Ab
del Nasser, procedează la o rema
niere a cabinetului său. Președintele 
Nasser, care este de la 19 iunie în 
același timp șef al statului și șef 
al guvernului, va menține în con
tinuare președinția noului cabinet, 
„datorită circumstanțelor actuale, 
pînă la lichidarea urmărilor răz
boiului din luna iunie" — scrie 
ziarul. Această remaniere, subli
niază „Al Ahram", este o operație 
indispensabilă pentru adaptarea 
aparatului executiv superior al ță
rii la actualele obiective națio
nale. Compoziția noului guvern 
urmează să fie anunțată în urmă
toarele zile. Se așteaptă ca preșe
dintele Nasser să pronunțe un dis
curs radiotelevizat cînd va expune 
liniile politicii guvernamentale.

Duminică s-a înapoiat 
Belgrad Edvard Kardeli, mem
bru al Consiliului Federației al 
R.S.F. Iugoslavia, care, în calitate de 
trimis personal al președintelui Iosip 
Broz Tito, a întreprins o vizită 
Sudan, Tanzania, Zambia, Uganda și 
Kenya. Kardeli a avut convorbiri cu 
conducătorii acestor țări cu privire 
la situația internațională actuală, ro
lul țărilor neangajate fi colaborarea 
bilaterală.

La Hanoi a sosit o delega
ție a Partidului Comunist 
Francez, condusă de Jacques Du- 
clos, membru al Biroului Politic al 
P.C.F. După cum anunță agenția 
V.N.A., duminică delegația franceză 
a fost primită de către primul secre
tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Le Duan.

în

CAPETOWN. — 
Revenit acasă, Philip 
Blaiberg, unicul su
praviețuitor pînă în 
prezent al unei ope
rații de transplanta
re a inimii, ți-a în
ceput perioada de 
convalescență răs- 
punzînd la unele 
din miile de scri
sori ți ilustrate ca 
i-au fost adresate 
din lumea întreagă. 
El intenționează să 
înceapă redactarea 
unei cărți avînd ca 
subiect experiența 
sa neobișnuită. In 
fotografie : dr. Blai
berg ți soția.

Telefoto 
Agerpres.

Slăbiciunile
Un purtător de cuvînt al se

cretarului general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că există pers
pectiva ca în viitorul apropiat să fie 
angajate tratative între liderii celor 
două comunități din Cipru, cu toate 
că, pînă în prezent, nu a fost stabi
lită o dată pentru începerea lor. El 
a menționat că o contribuție pozitivă 
au avut-o în acest sens demersurile 
desfășurate în ultimul timp de repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Cipru, Bibiano 
Osorio-Tafall.

Dezvoltarea

Pe străzile Londrei, demonstrație împotriva execuțiilor de patrioți în Rhodesia

relațiilor 
iugoslavo-olandeze
Comunicat privind vizita 
la Belgrad a lui J. Luns

BELGRAD 17 (Agerpres). — In co
municatul cu privire la convorbirile din- 
fre Marko Nikezici, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, și Joseph Luns, ministrul de ex
terne ai Olandei, se constată dezvolta
rea cu succes a relațiilor dintre cele 
două fări în toate domeniile ți se ex
primă hotărîrea părfilor de a intensi
fica colaborarea pe plan politic, eco
nomic, cultural și țfiinfific. în cursul con
vorbirilor, Luns a manifestat o înțele
gere deplină fafă de eforturile Iugo
slaviei în scopul întăririi relafiilor eco
nomice cu fările membre ale C.E.E. ți 
s-a declarat de acord că pentru aceasta 
e necesar să înceapă tratative în vede
rea găsirii unor solufii satisfăcătoare.

Miniștrii au salutat rezultatele obfi- 
nufe în dezvoltarea colaborării fărilor 
europene și au ajuns la concluzia că o 
conferinfă bine pregătită privind secu
ritatea europeană ar constitui o contri
buție însemnată la consolidarea păcii pe 
acest continent.

„monedei forte
(Urmare din pag. I)

servește șl ca acoperire emisiunilor 
monetare ale băncilor centrale. Prin 
folosirea aurului în scopuri mone
tare, piața acestei mărfi capătă o im
portanță cu totul deosebită, iar con
junctura ei, variațiile cursurilor, am
ploarea tranzacțiilor dobîndesc o 
semnificație profundă, care are nu
meroase implicații asupra altor sec
toare ale economiei.

Cea mai importantă piață a aurului 
este la Londra, aici fiind efectuate 
aproximativ 85 la sută din totalitatea 
cumpărărilor și vînzărilor de aur ale 
lumii. Din această pricină este ușor 
de înțeles de ce o știre ca aceea 
că pe piața londoneză s-au vîndut, 
numai în ziua de 13 martie, peste 
200 000 kg de aur, la un curs sporit, 
a provocat o adevărată panică în rîn
dul deținătorilor de lire sterline și 
dolari, determinîndu-i să caute un 
plasament cît mai rapid și mai sigur, 
cu alte cuvinte, să-și preschimbe mo
nedele engleze și americane în aur. 
în fața acestei febre a aurului, care 
amenința să ducă la o convertire 
masivă în aur a monezilor-cheie ale 
sistemului monetar occidental, gu
vernul american a solicitat Angliei 
închiderea pieței londoneze a aurului, 
sperînd că astfel tendințele specula
tive vor înceta. După dezbateri re
petate, guvernul britanic satisface 
cererea americană și dă publicității 
hotărîrea sa de a închide bursa și 
de a suspenda operațiunile bancare 
cu devize.

Reacțiile n-au întîrzlat să apară. 
Centrul de greutate al tranzacțiilor 
cu aur s-a mutat imediat de la Lon
dra pe alte piețe (Ziirichul înregis
trează a doua zi vînzări de peste 
100 000 kg de aur. Parisul peste 50 000 
kg etc.). Aceasta face ca și alte mari 
bănci centrale să suspende operațiu
nile cu metal galben și cu devize, sau 
le-au restrîns la minimum. Singurele 
piețe care continuă să funcționeze, 
sînt cele de la Paris, Frankfurt, 
Beirut. Piața de la Paris, de pildă, 
ajunge la tranzacții de peste 260 mili
oane franci zilnic, în vreme ce în zi
lele normale operațiunile nu depășeau 
cifra de 3 milioane franci. Cursul 
crește atingînd la Paris 7 000 franci 
kilogramul de aur, la Beirut se în
cheie operațiuni cu prețul de 1210 
dolari kilogramul de aur, față de 
1137 dolari cît era la 13 martie cînd 
începuse febra.

Știrea difuzată în cursul zilei de 
sîmbătă că piața londoneză ar pu-

tt

Terenul politicii americane con
tinuă să vibreze din cauza undei de 
șoc provocate de rezultatul „alege
rilor preliminare" din New Hamps
hire. Un eveniment de importanță 
locală și cu implicații limitate s-a 
transformat într-unul din subiectele 
cele mai dezbătute în Statele Unite 
și amplu comentate pe toate meri
dianele. Explicația nu constă doar 
în faptul că, după cum scrie „Was
hington Post", „președintele a cîș- 
tigat votul, iar senatorul Eugene Mc
Carthy a cucerit victoria’". Semnifi
cația majoră a celor petrecute re
zidă în demonstrarea spectaculoasă 
a lipsei de popularitate a politicii 
administrației, a frămîntărilor și 
convulsiilor determinate de agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

New Hampshire, stat din „Noua 
Anglie", cu o populație de numai 
685 000 de locuitori considerat pa
triarhal în raport cu alte zone din 
Statele Unite, iese din anonimat 
doar în anii bisecți, cînd se desfă
șoară alegerile prezidențiale. Aici, 
prin tradiție, bătălia electorală 
trece de fiecare dată din culise pe 
scenă pentru că au loc primele 
„alegeri preliminare" dintr-un șir 
care continuă în alte 14 state.

Concepute la începutul secolului, 
„alegerile preliminare", cu caracter 
neoficial, au constituit inițial o în
cercare de eliberare de monopolul 
impunerii candidaților de către pa
tronii mașinii politice a celor două 
partide, democrat și republican, ce 
alcătuieso în Statele Unite caruse
lul puterii. Practic, lucrul s-a do
vedit imposibil, dar aceste alegeri 
au continuat să fie privite drept 
un sondaj al poziției în rîndul ale
gătorilor democrați sau republi
cani față de candidați. Poziția re
zultă fie din indicarea directă a 
preferinței, fie din votul dat pen
tru stabilirea delegaților care la 
convențiile naționale ale celor două 
partide desemnează, în cursul ve
rii, candidatul oficial ce urmează 
să se prezinte la alegerile prezi
dențiale din noiembrie. Succesul

După ridicarea cortinei
în New Hampshire
în „alegerile preliminare" nu an
trenează în mod automat învesti
tura candidatului la convenția 
partidului său. De altfel, majorita
tea delegaților nici nu-și obțin 
mandatul pe baza „alegerilor preli
minare". Totuși, aceasta nu dimi
nuează în Statele Unite atenția cu 
care ele sînt urmărite, iar în con
dițiile prezente, importanța ce 11 
se acordă.

înaintea „alegerilor preliminare", 
influentul ziarist James Reston 
scria că „lucrul cel mai însemnat 
în New Hampshire sînt nu rezulta
tele, ci tendința pe care ele o vor 
exprima ; nu cine învinge, ci marja 
victoriei. Dacă McCarthy obține 25 
sau 30 la sută din voturi împotriva 
președintelui care aparține pro
priului său partid, victoria preșe
dintelui nu va fi un triumf, ci un 
semnal de alarmă pentru el". Atît 
Reston cît și alți observatori ame
ricani știau că în New Hampshire 
numărul democraților înregistrați 
ca atare nu depășea 50 000. Dar în 
acest caz nu cifra contează. New 
Hampshire era pentru ei termome
trul opiniei publice, într-un an cru
cial, cînd întregul angrenaj al so
cietății americane se află situat pe 
nisipurile mișcătoare ale agresiunii 
în Vietnam. Intrecînd toate pronos
ticurile, senatorul McCarthy, pînă 
de curînd puțin cunoscut, a evi
dențiat, obținînd 42 la sută din vo
turi, cît de'profund este sentimen
tul de frustrare căruia agresiunea

din Vietnam i-a dat naștere în rân
durile americanilor.

înainte de a se arunca în viitoa
rea politicii și a păși pe colina Ca- 
pitoliului din Washington, unde se 
află Congresul, McCarthy a fost 
profesor de sociologie. Timp de 
zece ani, începînd din 1948, el a 
făcut parte din Camera Reprezen
tanților, trecînd de aici în Senat. In 
ultimul an, McCarthy a fost con
siderat cel mai vădit opozant în 
Congres, din rîndurile partidului 
democrat, față de politica ameri
cană în Vietnam.

O anumită imagine asupra con
cepțiilor senatorului McCarthy a 
oferit cartea sa „Limitele puterii" 
apărută vara trecută și consacrată 
politicii externe americane.

Indiferent dacă acest volum a 
fost conceput ca o platformă de ca- 
tapultare mai puternică a autoru
lui în viața politică sau numai ca 
un diagnostic al situației actuale a 
Statelor Unite în lume, unele din 
constatările senatorului au meritul 
de a spune cititorului american lu
cruri pe care el le cunoaște destul 
de puțin sau deloc. Schițînd por
tretul politicii externe americane 
în primii ani de după război, sena- 

. torul îl consideră pe principalul ar
hitect al blocului N.A.T.O., secre
tarul Departamentului de Stat, 
D. Acheson, că „ar fi fost un bun 
delegat la Congresul de la Viena" 
din secolul trecut. In carte se apre
ciază că în perioada succesorului lui 
Acheson, respectiv a lui J. F. Dul-

Ies „au fost foarte puține înfăptuiri 
în politica externă". In timpul lui 
Dulles „CIA (organismul de spio
naj), condus de fratele său, Allen, 
a devenit o forță majoră în formu
larea și aplicarea politicii externe".

Referindu-se la relațiile cu țările 
Americii Latine scrie i „Vorbim 
despre neintervenție și acționăm 
prin violarea obligațiilor tratatelor 
cum am făcut-o prin intervenția în 
Republica Dominicană în 1965. Nu 
putem să obținem ceva procedînd 
pe căi care se exclud reciproc" Deși 
senatorul se identifica, în general, 
cu acțiunile din trecut ale politicii 
externe americane, reluînd, de pildă, 
vechile clișee de justificare a creă
rii blocului nord-atlantic și de 
aplicare a „planului Marshall", re
cunoștea, totuși în mod semnifica
tiv în cartea sa, că „situația în 
Europa este mai bună fiindcă unele 
dintre țelurile noastre au eșuat, iar 
altele n-au fost niciodată adoptate". 
Acest lucru reieșea, de altfel, și 
atunci cînd autorul se referea la 
principala problemă la ordinea zi
lei în politica externă americană, 
agresiunea din Vietnam. El se în
doia că o asemenea politică putea 
fi justificată și că ea ar putea duce 
la o victorie a Statelor Unite. Se
natorul nu ezita să se declare îm
potriva războiului, dar nici nu se 
situa pe o poziție clară în privința 
modalităților prin care Statele Uni
te să înceteze agresiunea. Rezulta că

opoziția sa față de război decurgea 
mai ales din faptul că acesta depă
șește „limitele puterii" Statelor 
Unite. Ca și alți autori americani de 
lucrări politice, senatorul recurgea, 
în concluzia cărții, la paralela isto
rică î „Avem de învățat lecții de la 
Atena și Roma, de la Spania seco
lului al XVI-lea... Prestigiul unei 
țări este conform cu meritele ei. 
Contribuția Americii la civilizația 
lumii trebuie să reprezinte ceva 
mai mult decît o continuă amenin
țare polițienească a planetei".

Prin concepțiile sale, senatorul 
Eugene McCarthy nu trece dincolo 
de limitele curentului liberal din 
Statele Unite — această tendință 
politică amorfă a aripilor celor 
două partide ce alcătuiesc^mecanis
mul puterii. Liberalismul în Statele 
Unite a fost întotdeauna un refugiu 
pentru intelectuali și mica burghe
zie revoltată de cinismul și corup
ția celor două partide tradiționale. 
El exprimă, de asemenea, interesele 
chiar ale unei părți a marii burghe
zii, care, profesînd anticomunismul, 
susține o studiere mai aprofundată 
a noilor realități din lumea con
temporană și predică o anumită mo
derație în politica internă și exter
nă americană.

Declarațiile senatorului Mc
Carthy, după ce a anunțat că va 
participa la competiția „alegerilor 
preliminare" au reprezentat, cel 
puțin în problema vietnameză, un 
pas înainte în raport cu opiniile ex
primate în cartea sa. In New 
Hampshire el și-a întemeiat întrea
ga campanie pe opoziția față de 
continuarea agresiunii și pe obține
rea unei soluții politice negociate. 
„Rezultatele alegerilor preliminare 
care s-au desfășurat marți în New 
Hampshire au arătat că Lyndon 
Johnson, cu toate că este președin
tele Statelor Unite și șeful partidu
lui democrat, nu este invulnera
bil..." (AFP' Nu este mai puțin 
adevărat că în ultimele trei dece-

nii nu s-a întîmplat niciodată în 
Statele Unite ca un președinte îr> 
exercițiu să nu-și păstreze manda
tul, dacă, conform legislației, își 
poate pune din nou candidatura.

Faptul nou pe care l-au adus „ale
gerile preliminare" este că, așa 
cum arăta guvernatorul William 
Guy, îngrijorarea a sporit în legă
tură cu posibilitatea înfrîngerii par
tidului democrat în alegerile din 
noiembrie, în cazul în care con
venția de la Chicago îl va desemna 
candidat pe președintele Johnson, 
în condițiile menținerii actualei po
litici. De aceea, după alegerile din 
New Hampshire numeroși oameni 
politici americani își reexaminează 
planurile pentru bătălia electorală. 
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît 
în aceeași zi cînd vor avea loc ale
gerile prezidențiale urmează ca vo
tul să hotărască soarta a 34 de se
natori, a tuturor membrilor Came
rei Reprezentanților și a 22 de gu
vernatori.

Imediat după cunoașterea rezul
tatelor din New Hampshire, senato
rul Robert Kennedy a avut o dis
cuție de zece ore cu consilierii săi 
intimi. Discuția s-a axat asupra 
alternativei: sau senatorul să con
tinue să se conserve pentru bătă
lia prezidențială a alegerilor din 
1972, sau să intre imediat în cursa 
electorală, pentru a nu pierde ini
țiativa în urma acuzațiilor ce i se 
aduc că ar căuta să profite de ac
tivitatea de defrișare a terenului 
politic înfăptuită de senatorul 
McCarthy. Sîmbătă, Robert Ken
nedy a anunțat oficial că va intra 
în testul alegerilor preliminare și 
că va lupta pentru a obține înves
titura partidului democrat. Dumi
nică la Washington se considera că 
în cîteva zile președintele va trece 
la contraofensivă. După ridicarea 
de cortină din New Hampshire, ta
bloul luptei electorale apare mai 
ascuțit, mai complicat.

Eugen PREDA

tea rămîne închisă pînă miercuri a 
fost primită cu un nou val de spe
culații pe piața aurului. A început 
să se simtă lipsa de metal pe pia
ță. Deținătorii de aur se întreabă 
dacă nu cumva o devalorizare ofi
cială a dolarului îi va pune în si
tuația de a-și vedea cu mult mă
rită valoarea metalului pe care-1 de
țin. în această situație, multi inves
titori, alarmați de lipsa aurului da 
pe piață, s-au 
rile de bursă.

Este ușor de „ _ __ ___
precipitării evenimentelor, oficialită
țile americane nu au putut să ră- 
mînă impasibile, ele încercînd să 
contracareze efectele negative ime
diate, străduindu-se să prevadă evo
luția situației în perspectivă. Printra 
inițiativele urgente s-a înscris și 
convocarea pentru sîmbătă și dumi
nică a unei reuniuni a guvernatori
lor băncilor participante la „pool-ul 
aurului" (cu excepția Franței 
deși face parte din acest carte 
mai activează în el).

Deși inițial se anunțase că di. cu
tiile sînt strict secrete și că nu sa 
va da nici un comunicat la sfîrși- 
tul reuniunii, ulterior, din pricina 
neliniștii declanșate de această știre, 
s-a luat hotărîrea de a se publica 
un document despre rezultatele con
ferinței. Dar, se întreabă observa
torii, reuniunea se va arăta dispu
să să ajute Statele Unite să de
pășească actuala fază critică 7 (A- 
ceste îndoieli nu sînt pure „specu
lații", ci se bazează pe faptul că 
unele bănci participante la reuniu
ne au recomandat sau chiar au 
procedat la o „reducere la minimum" 
a tranzacțiilor cu dolari și lire ster
line).

Desigur, Statele Unite nu-și vor 
limita acțiunea în domeniul yno, ?- 
tar exclusiv la „căutarea de a 
pentru susținerea dolarului. Di-, 
le cercuri americane fac o ni&ti- 
tudine de propuneri pentru „salva
rea" situației. Sînt avansate astfel 
tot felul de propuneri extreme, con
tradictorii și care, în fond, nu ar 
aduce nici o soluție dificultăților pe 
care le înfruntă dolarul în momen
tul de față. O simplă enumerare a 
principalelor măsuri preconizate dă 
posibilitatea de a aprecia gravitatea 
situației cît și implicațiile pa care, 
într-un fel sau altul, le vor avea 
perturbările de pe piața aurului : 
o nouă ridicare a scontului (abia a 
fost sporit de la 4,5 la 5 la sută, 
iar acum se solicită fixarea la 6 
sau chiar 6,5 la sută) ; întărirea con
trolului asupra exporturilor de ca
pital, mergîndu-se pînă la contro
lul total al mișcărilor de capital a- 
merican ; solicițarea unui masiv îm
prumut la Fondul Monetar Interna
țional ; obținerea unui angajament 
din partea băncilor centrale că nu 
vor converti activele lor în dolari și 
nici dolarii în aur; lărgirea acor
durilor de credit pe termen scurt 
cu băncile centrale străine ; adopta
rea unei suprataxe de 10—15 la sută 
asupra impozitelor directe ; măsuri 
de lărgire a exportului de mărfuri 
și impunerea unei suprataxe asupra 
importurilor pentru a îmbunătăți 
astfel balanța comercială ; procla
marea unei politici de austeritate 
prin controlarea prețurilor și sala
riilor ; formarea, alături de piața o- 
ficială a aurului" (pe care să se e- 
fectueze tranzacții numai între băn
cile de emisiune la cursul oficial 
de 35 dolari uncia de aur) a unei 
pfețe „libere", pe care tranzacțiile 
să fie făcute în funcție de cererea 
și oferta de metal. Este ușor de se
sizat că multe din măsurile preco
nizate tind să așeze povara dificul
tăților pe umerii contribuabilului, ale 
cetățeanului de rînd.

Surprinzător este faptul că nici 
una din aceste măsuri nu va putea 
avea efecte substanțiale asupra ba
lanței externe de plăți americane, 
deși toate dificultățile prin care tre
ce acum dolarul decurg din defici
tul cronic al acestei balanțe. Orice 
soluție care nu are în vedere în
tregul complex de fenomene econo
mice și politice (între care cheltu
ielile militare și, mai ales, cheltu
ielile determinate de agresiunea 
S.U.A. în Vietnam) va putea, în cel 
mai bun caz, să determine doar sim
pla amînare a crizei dolarului. Acest 
lucru îl remarcă de altfel și ziarul 
„New York Times", care duminică 
scria : „orice se va hotărî la confe
rința monetară internațională, care 
se desfășoară la Washington, încre
derea nu va putea fi restabilită atîta 
vreme cît Statele Unite nu vor face 
ordine în treburile lor economice șl 
financiare". Atîta timp cît relația 
dintre aur și dolar — în calitatea Iul 
de monedă-cheie a sistemului mo
netar occidental — nu va reflecta 
raporturile reale de forțe, dilema 
„aur sau dolar ?“ va fi mereu rea
dusă la ordinea zilei cu mai puțină 
sau mai multă acuitate.
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