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— graficul de aprovizionare 
a unităților suferă din cauză 
că marfa nu este preluată ime
diat la sosirea sa. la unități;

ÎN CIRCUITUL

CORESPUND MAGAZINELE EXIGENȚELOR ACTUALE 
ALE COMERȚULUI?

unde ocoli.

o lună, cind locala- 
mulat în noul bloc 
pe strada Vasile

ca- 
raze ultraviolete. Cit 

lucrează în subteran,

sălbatice'4

pă cîîe știm această

țiiie dintre întreprinderile co
merciale cu ridicata și cele 
cu amănuntul. Intre acestea 
clteva niaî semnificative:

CUM SE CREEAZA BARIERE

izvoarelor"Planurile
Sud-AfricaneRepublicii

cu

un-

făcut Vorster pentru

A ZAWAR1E
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și cea 
vreme

de lapt 
dorința

In însăși Înfăptuirea 
de apartheid s-ar fi 
o oarecare „liberali-

J.C .R.M. Petroșeni comercia
lizează in afara pieselor de 
schimb pentru frigidere, tele
vizoare, radiouri etc, peste 
22 000 de articole. Aproape 
100 de unități comerciale — 
mctalo-chimice, alimentare, 
textile, papotării. menaj, fie
rărie, oficii farmaceutice — 
se aprovizionează cu mărfuri 
din depozitele I.C.R.M. Raza 
de acțiune a întreprinderii co
merțului cu ridicată a pro
duselor melalo-chimice, se ex
tinde în afara municipiului Pe
troșeni, în tot județul Hune
doara. precum și Jn judelui 
Alba.

Discuția cu conducerea 
LC.R.M. a pornit de la o cifră. 
In anul 1967 întreprinderea a 
plătit 104 600 lei dobînzi >u- 
pllmentare pentru mărfurile 
qreu vandabile. Aceasta ca ur
mare a unor carențe care, în
că, se mai manifestă în rela-

era ca 
iarna 

ză- 
din bel- 

Sub nea, 
odihneau 

așteptarea 
zile mai 

urmele

Acum 
rii s-au 
turn de 
Roaită nr. 11 din Petroșeni, 
era in plină iarnă, era ză
padă. Accesul din stradă la 
intrarea în bloc — cca. 50 
de metri — era ca pavat. 
Binevoitoare, iarna dăruise 
pămintului 
padă 
șug.
se 
în 
unor 
calde, 
constructorilor. 
Primăvara Insă, 
care nici în 
acest an nu s-a 
mult așteptată, a 
ea nu suportă 
după una. două, 
de primăx ară. 
bloc s-a transformat 
„mlaștină".
cu pantofi lustruiți și ajungi 
la serviciu de parcă-ai fi 
umblat pe arătură. Seara, la 
plimbare, la cinematograf sau 
la teatru trebuie să-ți iei pan
tofi de schimb.
să fi arătat cu degetul. De 
ocolit n-ai pe
Noroiul e atotstăpînitor. Și,

lăsat prea 
i venit Dar 
zăpada. Și 

, trei zile... 
accesul la 

Intr-o 
Pleci dimineața

In pre->a sud-alricană 
străină apar în ultima 
articole menite să demons
treze că „înfățișarea" R.S_A. 
ar fi devenit mai atrăgătoare 
după ce Vorster a ocupat 
poaltil de prim-ministru. In 
locul unui șef de poliție, se
ver și neînduplecat, a cărei 
imagine se asociază cu legei 
privind arestarea pe termen 
de 90—180 de zile, fără 
judecată și anchetă, și cu tor
turarea deținulilor politici, 
a venit un amator de golf și 
glume vesele, blind, un oa

♦
♦

CUM DEVIN UNELE MĂRFURI GREU VANDABILE ? 

CUNOSC RESPONSABILII DE MAGAZINE, GESTIONARII. 
TOATE PRODUSELE CARE SE APLA 1N DEPOZIT. CA- 
IITATEA Șl MODUL DE UTILIZARE A I OR ?

ESTE SATISFĂCĂTOARE RECI AMA CARE SE FACE 
PRODUSELOR NOI ?

CONSUMATORII CUNOSC VARIETATEA PRODUSEI OR 
CARE SE AFLA ÎN MAGAZINELE. DE DESFACERE CU 
AMĂNUNTUL ?

ca nu cumva să se usuce 
prea repede, cîte-un camion 
cu însemnul constructorului 
îl mai amestecă 
Ciae ar trebui
menajeze acest acces ? Du- 

o- 
bligatie revine constructoru
lui (Grupul 2 de șantiere Pe

troșeni). Știm 
însă precis că 
scările blocului 
— liftul nu 

funcționează în
că — sînt pli
ne cu 
copiii se joa
că In noroi, că 
în drum spre 

sau de acasă călcăm in no
roi, că poate ar trebui să 
ne cumpărăm cizme de cau
ciuc. Dar mai știm... că sin
gura soluție ar fi ca aleea 
din strada Vasile Roaită la 
blocul nr, 11 să fie amenaja
tă pentru circulația pietoni
lor. Altfel cine știe, mline 
poimîine broaștele iși vor 
incepe concertele de seară, 
iar ratele sălbatice, venind 
de peste mări și țări, ar pu
tea să se oprească aici, ade
menite de simfoniile batra
cienilor.

politic din vechea școală. 
Vorster este prezentat ca un 
om apropiat de cetățeni, un 
om cu care se poate vorbi 
și care ascultă cu atenție tot 
ceea ce i se spune. Se fac 
încercări de a se crea impre
sia că 
politicii 
produs 
zare".

Ce a
a se bucura de simpatia co
mentatorilor de presă t Ei a 
dat mina cu primul ministru 
al statului Lesotho, Leabua

—magazinele nu pregătesc 
în prealabil comenzile;

— cererile cumpărătorilor 
. pentru mărfurile care lipsesc
nu sint înregistrate șî satisfă
cute la timp;

— o mare parte din unități 
se aprovizionează doar pe cl
teva zile, din care cauză se

.creează goluri pentru linele 
produse mai solicitate. De obi
cei se motivează acest 
prin lipsa de spațiu ;

— mărfurile noi sînt 
puțin popularizate ;

— unele magazine metalo- 
chimice, unele chiar din Pe
troșeni par obosite;

Pentru unele precizări și a- 
înănunte, să-l ascultăm pe tov. 
Szallosv Ernest, director co
mercial al I.C.R.M.

— In fiecare an apar o se
rie de sortimente noi. Multe

CUL1WA-ARIA

Jonathan, și cu trei miniștri 
din Malawi, găzduiți in cele 
mai bune hoteluri din Cape
town. El s-a fotografiat îm
preună cp ei. Vorster a anun
țat o nouă formulă de parti
cipare a R.S.A. la competițiile 
sportive internaționale, care 
a fost primită ca o „conce
sie".

Curtnd după venirea la pu
tere, Vorster a făcut cunoscu
tă modificarea iminentă a con
cepției sale : Africa și întrea
ga lume vor auzi despre 
R.S.A. și o vor vedea diutr-o 

din ele nefiind cunoscute de 
cumpărători se transformă în 
mărfuri greu vandabile. Mul
te nu ajung nici în' magazine, 
iar dacă ajung sînt-uitate un
deva înlr-un colt prăfuit al 
raftului. Metode pentru elimi
narea acestui neajuns sînt 
multe. In primul rînd 'vitrine
le ar trebui să aibă un coli 
al noutăților, să fie schimbate 
și înnoite tuai deș. Noi va tre
bui să impulsionăm activitatea 
voiajorilor cave pot face mai 
mult decît note de comandă. 
Experimental am amenajat in 
încăperea unei magazii o ex
poziție. Cele aproape 600 de 
produse expuse le-am ales 
dintre cele greu vandabile — 
obiecte de uz casnic, articole 
de menaj, ceramică • • neagră, 
plăci pentru, picup etc. Expo
ziția. a fost vizitată de lucra
torii din comerț ai Văii Jiu
lui. Rezultatele sînt mulțumi
toare. Stocurile acestor măr
furi au început să scadă. Pen
tru viitor, dacă bineînțeles vom 
fi sprijiniți, intenționăm orga
nizarea unei expoziții cu vîn- 
zare undeva în centrul orașu
lui Petroșeni. Aceasta este cu 
atit mai necesară cu cît expo
ziția do care am amintit ne-a 
dovedit că gestionarii nu cu-

(Continuare in pag a 3-a) 

asemenea poziție din care n-au 
văzut-o Încă niciodată, a de
clarat el. De atunci, miniștrii 
cabinetului fac in permanentă 
declarații în arest spirit, iăr 
„propagandiștii" de la amba
sadele R.S.A. din principalele 
țări occidentale, precum și 
„Fondul snd-afrieah" le ur
inează exemplul în paginile 
revistelor luxoase pe care le 
editează. •

Pe măsură ce în R.S.A. creș
te volumul producției indus
triale apare necesitatea unor 
noi piețe de desfacere, Anaii-

DE IERI
până 

A % I
record 
lucrările 
înaintare

După calculele efec
tuate ieri, a rezultat că 
brigada condusă de mi
nerul Ptirdă Gheorghe 
de la sectorul II al mi
nei Vulcan a realizat în 
luna februarie o înain
tare do 120 m la săpa- ' 
rea planului înclinat iod, 
stratul 15, blocul I. Ast
fel recordul minei de 
107 ni pe lună deținut 
tot de această brigadă 
a fost întrecut.

Pentru căminul 
dumneavoastră

La magazinul cu arti
cole de menaj din Pe
troșeni au fost puse în 
v taxare sortimente 
de pahare pentru 
șampanie, apă și 
chior, între care și de 
lip „Cazinou".

Noi unități 
mandatare

Incepind de ieri, in Va
lea Jiului și-au început 
activitatea opt unități 
de alimentație pe bază 
de mandat. Printre aces
tea se numără : bufetele 
nr. 52 „Dîmbovița' 
Petroșeni, nr. 27 > 
nil rece” Aninoasa, 
29 „Ciocîrlia" din Iscroni 
etc.

VREMEA
In cursul nopții tem

peratura minimă a fost 
de minus 6 grada.la, Pe
troșeni și minus 14 gra
de la Paring, iar 
mele au oscilat 
minus 4 grade si 
13 grade. Pentru
toarele 24 de ore : Vre
me rece, cerul mai mult 
acoperit, precipitații sub 
formă de ninsoare.

minus 
u rma

za structurii comerțului sud- 
africau demonstrează că aceas
tă tară concurează direct cu 
țările industriale dezvoltate In 
domeniul mărfurilor industria
le, iat masa principal? a ex
portului R.S.A. in țările dez
voltate este formată din mate
rii prime, produse agricole și 
ale industriei extractive, -și nu
mai 6 la sută din volumul to
tal al exportului este formal 
din mărfuri industriale. Pe de 
altă parte, aproximativ 75 la 
sută din comerțul- R.S.A. 
țările-mai puțin dezvoltate es
te format din produse ale in
dustriei prelucrătoare. Tocmai 
astlel se explică această „po
litică nouă" de care se vor
bește la Pretoria, care 
nu este altceva dQClt

, ședința plenară ex
traordinară o Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Central a exanu- 
nat Ia primul punct ai ordinii 
do zi informarea în legătură 
cu activitatea delegației româ
ne și cu modul în care s-au 
desfășurat pini in prezent lu
crările întîlnirii consultative 
de la Budapesta, și a aprobat 
hotărîrea ce se publică alătu
rat.

La punctul ai doilea al or
dinii de- zi, plenara a exami
nat probleme tn ’ legătură cu 
participarea delegației rom-1-

Hotărîrea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
întrunită în ziua de 1 martie 
1968, a ascultat informarea in 
legătură cu activitatea dele
gației române și cu modul in 
care s-au desfășurat pină in 
prezent lucrările întîlnirii con
sultative de la Budapesta.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a ho 
tărît în plenara din 14 februa
rie a.c. ca o delegație a parti
dului nostru să participe li 
întilnireâ consultativă de la 
Budapesta, în scopul de a și 
aduce conlribulia activă la în
tărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste, de a acțio
na, împreună cu celelalte par
tide participante, în vederea 
pregătirii unei consfătuiri in
ternaționale menite să repre- 
.zihte un aport real la norma
lizarea relațiilor dintre parii 
dele comuniste și muncitorești, 
la restabilirea unității lor.

In cadrul întîlnirii consulta
tive, jncă înainte .de începe
rea dezbaterilor, delegația 
partidului nostru a adresat 
tuturor delegațiilor participan
te un apel tovărășesc de a se 
abține să critice, să pună în 
discuție sau să judece sub 
orice formă activitatea politi
că internă sau externă a

Un cadou familial
oferă noua gain dură de mo
bilă, creație a Întreprinderii 
bucureștene, „Arta Mobilei".

Un sugestiv tablou 
al perspectivei 

de metal
Minr-le de tier Telibc 

Ghelar au devenit in ultimii 
ani „izvoare" puternice de me
tal, constituind ’ o sursă im
portantă de materie primă pen
tru furnalele Hunedoarei. Pen
tru a ilustra mai bine cele re
latate este suficient să amin
tim că aceste două unități ale 
industriei extractive din jude- 

de 
mi-

tul nostru dau mai mult 
jumătate din producția de 
nereu de fier a țării.

In bazinul Poiana Ruscă, 
de extragerea și prelucrarea 
fierului datează de pe timpul 
dacilor și i umanilor, rezervele 
de metal capătă an de an noi 
dimensiuni. La Ghelar au in
trat recent in exploatare d >uă 
abataje noi, moderne. Aces
tea completează capabitățiie 

ne la ședința ce va avea Iac 
la. Sofia în ziua de 6 martie 
a Comitetului Politic consul
tativ al țărilor participante la 
Ti alaiul de la Varșovia șl a 
adoptai hotărîri corespunzătoa
re.

In încheiere a luat cuvintul 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — care a 
subliniat importanța deosebi
tă a problemelor puse în dez
baterea Comitetului Central — 
organul suprem al partidului 
nostru — care -între congrese 
discută și hotărăște asupra 
problemelor fundamentale ale 

unui partid frățesc prezent sau 
nu la lucrări. Cu toate acestea, 
da la început au fost încălca
te înțelegerile anterioare, po* 
zițiile exprimate prin documen
te, precum și asigurările da
te prin declarații publice de 
către reprezentanții unor parti
de cățva avea loc un schimb 
liber și democratic de păreri 
privind pregătirea consfăt-i rii 
internaționale a. partidelor co
muniste, că nu va ti atacat, 
condamnat sau judecat nici in 
partid frățesc. In luările de 
cuvint ale unor vorbitori, au 
fost aduse critici și atacuri 
unor partide comuniste fră
țești. Astfel, în ședința din 28 
februarie a întîlnirii consulta
tive, delegația Partidului Co
munist din Siria și-a perm’s 
să pună în discuție polit» -a 
internațională a Partidului Co
munist Român și a Republi -ii 
Socialiste România, și s-a de
dat la atacuri și calificative 
jignitoare la adresa partidului

O vizită „de suprafață" la 
baia minerilor loneni e destul 
de edificatoare in privința gri
jii pe care statul o poartă 
celor ce muncesc. Alături de 
încăpătoarea sală a dușurilor, 
de cea a vestiarelor, moderna 
baie a fost dotată și cu 
meră di 
timp 
lipsiți complet de lumina soa
relui, 
să ia contact cu astfel de raze 
și "atunci ar trebui să com
penseze acest neajuns trccînd 
prin camera de raze. Dar nu-1 
compensează, căci pentru a pu
tea trece prin camera de raze 
ultraviolete le lipsesc niște 
ochelari speciali care să pro
tejeze nervul optic de efectul 
razelor. De circa opt luni s-a 
dat în primire baia — și oche
larii tot nu s-au găsit. Insă nu. 
pentru a vedea camera de ro

de p.Mdnepe prevăzute pentru 
prima etapă la cea mal nouă 
mină a Ghelarului situată în 
partea estică. La ihina nouă 
Teliuc-esl, dată în exploatare 
cu 2 ani in urmă, s-au atins 
parametrii de producție prevă- 
zuți pentru penultimul an al 
cincinalului.

Clteva ceasuri de p >pas in 
oricare punct din acest hotar 
al fierului, iți dezvăluie un 
capitol interesant din viața 
metalului.. Iu adînc.uri te tn- 
tîmpină peste lot scrlșnetul 
perforatoarelor puternice aliate 
în luptă cu roca dură, freamă
tul roților vqgonetelor trase 
.de locomotive electrice care 
poartă, spre ziuă, munții de mi
nei eu. La suprafață peisajul-, 
este completat de forezeie

politicii șl activității par(M«- 
lui, asupra măsurilor de însem
nătate vitală pentru interesele 
partidului, ale poporului ro
mân, ale națiunii noastre so
cialiste, asupra activității de
puse de partid și guvern pen
tru dezvoltarea relațiilor 4a 
colaborare cu toate țările so
cialiste, cu toate partidele rv 
muniste și muncitorești frl- 
teșii și detașamentele mișcării 
de eliberare națională, cu toa
te statele, indiferent de orta- 
duirea socială, pentru salvgar
darea păcii și cooperării In* 
tre popoare, / 

nostru -și a poziției salo pri
vind consfătuirea inlernoțio- 
nală a partidelor comuniste $1 
muncitorești.

Delegația Partidului 'Comu
nist Român a făcut in legătMx 
ră cu aceasta o declarație e< 
nergică de protest. In răspun
sul săiî, delegația siriană s-a 
eschivat să retracteze al iru
rile adresate partidului nos
tru. și deși o .serie de dele
gați s-au desolidarizat d” a- 
cesle. atacuri, întilnireâ nu a 
Iu 1 poziție de dezaprobare 
față de atitudinea delegalnhd 
sirian. Luînd cunoștință de 
răspunsul delegației siriene la 
acest protest, și ținînd ’seama 
de gravitatea atacului împotri
va partidului nostru, și <*e 
spiritul în care se desfășuiau 
lucrările, delegația noastră a 
Informat Comitefbl Centrai al 
Partidului Comunist Rornân.

Amjlizind situația creat!
I

(Continuare ia pag. 4 xț

ze ultraviolete am fost la Lo- 
nea. Am fost pe urmele unei 
reclamații care ne aducea la 
cunoștință lipsa unor îmbună
tățiri de ordin igienico-sanitar 
elementare. Oamenii care sem
nau scrisoarea reclamau : „nu 
avem de multe ori apă să ne 
spălăm după ce ieșim .din mină. 
Și, murdari fiind, nici pe au
tobuz nu ne lasă. Hainele de 
șut le luăm pe noi ude căci în 
circa 16 ore cît stau pe ume
rașe în vestiare nu se pot 
u?ca din lipsa condițiilor de 
uscare". „Din luna octombrie, 
anul trecut, n-am primit să
punul la care avem dreptul" 
— spun minerii de la sectorul I.

Oamenii ' aveau dreptele. 
Cînd am trecut cu președin
tele comitetului sindicatului

puternice și excavatoarele ie 
lilizate la exploatarea mine
reului din carieră, de ciulele 

• funlcuiarului ce aleargă ne<e 
bosițn spre combinatul side
rurgic Hunedoara, spre a po
toli ,,foamea" furnalelor, trans
porting zilnic o cantitate do 
concentrat feros din care se 
poate produce peste 1 000 tone 
de fontă

9 caracteristică a minelor 
noi o constituie Înalta produc
tivitate a muncii, datorită gra
dului ridicai de înzestrare teh
nică și oiqanizărli științifice a 
procesului de extracție si 
transport. In patru din noile
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Convorbire cu profesorul Forior Kalman despre...

I

i

Macedonski
Acum 114 ani, Io Cro/ovn. 

intr-o familie asupra originii 
căreia continua să planeze mis
terul, o \-cnit pe lume col ca
re sc declara emulul lui M. E- 
mincscu Alexandru Mace- 
dcmrdv Poclul se afirmă repe
de. inslruind lira cu rezonan
te acul-socialc. amintind de D. 
Bolintincanu și G. Alcxan- 
drescu.

Fire nrgidimtsă, spirit conlro- 
dietnriu. autorul volumelor de 
versuri „Prima vorbă" (1872), 
..Excelsior' (1895L ..Flori sa
cre* (1912), „Poema rondelu
rilor* (7927) se impune aten
ției conlcmparunilor cu toarte 
multă dilicullalc. nu al îl din 
cauza lijjsei valorii intrinseci 
a creației sale, cil a spiritului 
pronunțai de Irondă. maniles- 
tal de clteva ari violent prin 
niște polemici ncicricile (epi
grama împotriva lui M. 
ncscu, polemica cu V. Alee 
dri|, cure l-au acoperit 
oprdbriu și trîtare.

Al Maoedonsiki. conducăto
rul revistei „Utcratorul" și a- 
•iimatorul cenaclului literar al 
respectivei grupări, este un 
creator de școală in lirica ro
mânească

T.răind cu o treufă convin
gere o damnării, c sen'imen-

Fmi- 
rsan- 

de

MEDALION
ful că lave puric din acei 
„pocles mandits" (.poeți bles
temați despre care vorbea și 
poetul francez Paul Verlaine), 
Al Macedonski, plnă a inau
gura o direcție nouă in lirica 
româneasca, teoretizată in pa
ginile „Literatorului" prin ar
ticole. explorează vina folclo
rică („Cîntec"), cultivă poe
zia de inspirație rustică în 
ciclul ...Mărgelele Oltului" (din 
volumul „Flori sacre"), creează 
o poezie erotică, uneori pe o 
harpă de împrumut — mai a- 
les cea a lui Lamartines

Meditația ;>e marginea exis
tenței umane este dublată frec
vent de cea asupra destinului 
individual, de soarta creatoru
lui de geniu (..Noaptea de 
decembrie" este comparabilă 
cu ..Luceafărul' eminescian). 
De •• sensibilitate acul vi
zuală, Macedonski este și un 
mare pictor al naturii (Buco
lica nudă. Lowki, Noapte de 
mai. Naiada, ele.).

Teoretician al „poeziei v.iilo- 
rului". Al. Macedonski intro
duce la noi un gust nou de 
poezie, cea simbolistă, cultivă 
versul liber.
noi 
tic. 
sicnii, 
nicu muzicală a versului sim
bolist (cii neologisme, refre
ne. Ipit-mofn e). noet vizionar 
■și ârsorî)Jliv, Mnoedonski a 
(onfizal urra dintre cele mai 
( implc'Kc iormufe ale literaiu- 

romancșLi.

tipuri
Minuțios 

recurgi nd

experimentează 
de vcrsifica- 

cu parna- 
la I eh-

olar Grijjorescn și Ion Turn 
artiști do primă mărime ai 

scolii românești de plclură, au lost 
raportați la perioadele de timp în 
care au Irăfl și creai, deschizători de 
drumuri in plclură națională și chiar 
mondială. Părerile despre cei doi ar
tiști sini multe șl conlrbversale. 
Țoale alcslă insă același lucru : va
loarea de necontestat a operei lor. 
contribuția la înălțarea picturii româ
nești, la creșterea oi deosebit de 
favorabilă pe plan mondial.

O discuție m proiesorul Todor 
Kalman de la Școala generalii nr. I 
Polroveni. \<iloro>- artist plastic lol- 
odală. ne-a dat prilejul să oferim 
c ililoTilor cîteva păreri asupîa ope
rei color doi prestigioși mînuitori 
ai penelului românesc.

— Drs-pre N’icolac Grigoresru se 
afirmă rB este unul din cei mal 
mari pictori români. Gr l-a impus 
pe Griqoroscu ?

— Nicolae Grigoroscn a trail și 
croat InlT-o perioadă de adinei pre
faceri soc lal-islorice la noi in Țară. 
Țișnlnd din seva aceslni pămin! ro
mânesc, îrăminlal de evenimente, 
Griqorescu și-a orientat creația spre 
somonii lui, a legal-o organic de. 
popor, de viața și năzuințele sale.

Artistul a Intrt poziție fața de con- 
formcmul in aria, de academismul 
îngust. FI si-a ales rni mull discor- 
năminl snWeUtolo, a căulgl calea 
cea mai dreoplă, mai sîgirrn, de a 
ajunge la inima personajelor sale. 
Tocmai de aceea, apartenența ope
rei sale este profund populară, ușor 
accesibilă, iar piciorul cslc conside
rai un dosih irșil arfisl cdlățean, bu

it-fide\.Tr. mar< Dar șl perioada de 
creație a lui Țnmlescu a fosl rllră- 
botută do (ransîormărl in știință, 
ginrtiPO sl rivlliznțio, de lărgirea o- 
rizonlului spiritual al membrilor so
cietății. Țuculescu eslo dcschlzălor 
de drumuri în plclură. dar la allă 
scară docil Grlgorescu. Ca șl Grlqo- 
irescit, Țncnlosrii a prelual moșteni
rea cuTInrală a inainlașllor, a pre-

4

si ccIîîIhII r-oii inspirai din realita
te.» poporului, s-au încadrai fn o- 
rienlărllr artei conlompotonc Iot, 
>iu frtloHll același limbaj plaslic des
pre lume și viață, Șl unul șl celă- 
lall mi fosl deMChizuloTi de drumuri 
în pictura nnționăh't, au prelual fli 
prelucrai în lumina viziunii proprii 
fiecăruia moștenirea înaintașilor șl 
au lăsal o, îmbogățită, moștenire ur
mașilor. Aoesle parllrnlarilăți, arde
rea lor în află, consacrarea orca-

concepția despre Itime șl 
abslraelii. Tocmai aceste 
nlnteză .șl abstractizare tl 
pe Țiioitlenun de înainta

După festivalul
de la Brașov

l-a

DOI MARI PICTORI
ia

iirindu-se de o larga popularitate 
fiind situai în fruntea scolii noastre 
naționale de pictură, pe care' a 
dlcal-o la nhel mondial.

— Ion Țuculescu i-a n-mat 
Griqoroscu la o clistnnlă fn timp 
peste o jumătate do secol. Totuși, 
ol s-n afirmat ca un mare orlisl, o- 
pem sa fmbocia|ind colecțiile unor 
muzee din tarii și din -slrfiindtalc 
Și ol osie nn deschizător do drumuri 
în pictură. rGe n adus nou în acest 
qon de artă. Țuculescu ?

— Distanța în limp < 
,pe cei doi arlișli

rl

noi, și-a 
arfei popu- 

slrăbăltila de 
i'sle puternic 
•vremii sale 

•pre deosebire de profinoeninu’

liioral-o, i-a dai sensuri 
axat creația pe valorile 
larc. Și opera sa este 
un înalt mesaj social, 
ancorată in realitatea 
dar.
său. Țuculescu ridică limbajul iplas 
lie al operei sale la valoare de sim
bol prbiiT-ntn con Iad nemijlocil cu 
contemporaneitatea, iar viziunea sa 
ariis'iicâ atinge un paroxism expre 
siv.

— Ce-i apropie pe cei doi pictori ?
— In primul rind caracterul pro 

innd popular al operei lor. Și unu'

ițlei, înaltul spirit pafridlic — 'toate 
ne permit să-l așezam alături pe cel 
doi jnari artiști români.

— Și- .ce-i deosebesc ?
— Culoarea, tipologia figurii, de- 
minantnl geografic sini deosebit 

le expresive în creațiile iul Grigo- 
rescu, sini redate plastic, simplu, 
concret, cu o naturalețe care înoîn- 
lă. Grlgorescu este un colorisl de o 
mare sensibilitate șl prospețime, nn 
maestru neîntrecut al peisajului, fn 
opcTa căruia respiră un lirism ro
bust, sănătos, un profund realism.

Țuculescn -este Influențat de cu

rortte moderne, viziunea sa arfktlcă 
este expreslonlslă, pierind de Ja fi
gurarea rmilllfițll pe care o redă sim
bolic, iar 
vltfțS osie 
raliteli de 
deosebesc 
șui său.

— Probabil că aceste calitflli îl 
deosebesc de predecesorul său șl în 
privința ncretdbillfttlii diferite n o- 
perei lor.

— Da, dar pentru a diacnlfl acces- 
lă problemă a accesibilității, trebuie 
să afirmăm că este vorba in primul 
rind de cunoaștere. înțelegerea și 
insnșiroa operei Ini Țiiculcscu pre- 
spiine din partea maselor Jarqi de 
oameni o apropiere competentă de 
arfă, n preocupare perseverentă pen- 
Iru a-i .înțelege sensurile. Pictura 
Iul Gfigorescin este simplă, conerdfă, 
realistă, mai iișot accesibilă. Impor
tanța operei Iul Țncntescu insă nu 
a fosl măsurată In întregime deoa
rece asistăm în continuare lo o in
fluență In creștere a sa asupra ce
lor ce iubesc pictura. Succesele ra- 
sunăfoare ale operei sale la expo
zițiile organizate în străinătate îi 

valoarea incontestabila, a- 
1a lor de ironie pe arena 
a picturii.

’Convorbire susținută -de
D GHEONEA

Margareta
Pîslaru —
o mențiune

con Urmă 
șezindn-I 
mondială

nimic.

Solii muzicii ușoare din 20 
de țâri ale Europei au spus 
„la revedere" pitorescului Bra
șov. Concursul — aid de n- 
predat de toii specialiștii pre- 
■/.enli in orașul de la poalele 
Tlmpei •— s-a terminat. S-m 
pus punct și emoțiilor concu- 
renlilor șl ale... telespectatori
lor. Cel trei „Cerbi" — potri
vit deciziilor juriului — au 
luat drumul... străinătății. Coi 
mai buni au ciștigal...

Dintre cei trei cîntărați ro 
mâni, pre.z.enți pe podiumul de 
concert al concursului. Marga
reta Pislaru. talentata și popu
lara noast'a interpretă, uvhu.

i

R. BRĂDEANl

a JI1U R A ARTA

și a) patriei scut, 
Fii mereu la loc demn; 
Faptele Vale, 
Mărunte și mari, 
Scînleieze ca raza de soare!

Corvin ALEXE

R E C O M A N D A M

ti
de

Tertulian 
volum

© Un studiu monografic asupra 
revistei „Literatorul" (1880—1919), al 
Cărei inspirator și fondator a fost 
Alexandru Macedonski, a apărut, re-

i n om și-a scos casa la mezat, 
Prețul cel mai mic

11 avea mama, 
cane a fosl vîndută, 
imediat, 
unui om fără mamă.
A urmat bătrînul tată, 
apoi nevasta, 
apoi frații

suronle,
cum nații,
și cumnatele, 
copiii
și rudele îndepărtate.
La șfîrșil,

ineva a vrui
să-l cumpere pe el; 

o omul atîl de boqal.

și omul s-a 
■pe preț de 
Cumpărătorul 
avea fotografia, mamei Vînduli 
Și omul

■s-a vîndut
fotografie.

Despre tine, 
omule plin de virtuți, 
animat de-alc patriei țeluri;
Despre tine, 
omule cu ochi de șoim 
și cu mîinile-nfipte-n oțel 
Despre tine, prietene, scriu. 
Prieten al meu

@ Criticul literar N. 
feră cititorilor un nou 
„Eseuri". Cuprinzând pagini eseistice 
valoroase, interesante și bine docu
mentate, asupra concepțiilor .estetice 
ale lui 1. L. Caraqiale, despre pesi
mismul eminescian și cel schopen- 
hauerian, despre George Călinescu 
oa dialectician si estet și despTe fi
lozofa lui Lucian Blaga, volumul 
Tecent apărut constituie un mate
rial documentar remarcabil.

© Document, fantezie, aventură, 
pagini dt llampe de epocii,

pictură de caractere — iată ce-l în- 
tîmpină pe cititor în cel de-al trei
lea volum al cidlului „Contravizil- 
lele doctorului B. A." de V. Em. Ga
lan, intitulat sugestiv „A Treia Ro
mă". Volumul — o... întîlnire a dl- 
titorilor cu Bucureștii domniilor fa
nariote — este deosebit de atractiv.

„Erewhon și Reîntoarcerea lui 
Erewhon" .(două volume apărute Tn 
Biblioteca pentru toti) sînt scrieri 
in care Samuel Butler împletește po
lifonic toate motivele majore ale cu
getării sale. Scrise de pe alte po
rii», totuși asemănătoare cu „Călă- 
lorjile lui Guliver" de Swift, cele 
două volume ale lui Butler se citesc 
cu mesaț.

cea mai uuria comportate sec 
nică și mai puf in... trac decrl 
ceilalfi colegi români, a cuce
rit una din mențiunile speciale 
ale juriului. Prezentind spec
tatorilor brașoveni și... străini 
— in maniera de interpretare 
care-i este aii! de proprie și 
care-a făcut-o adulata publi
cului românesc — cunoscutul 
șlagăr „Nu-ți fie teamă de-un 
sărut" de Camelia Dâscâlescr 
șl melodia „Dragostea e cinic- 
cui meu" de Charlie Chaplin, 
al cărei text a fost tradus și 
adaptat de ea, Margareta Pis
laru a lost răsplătită cu apliiu 
?e frenetice de numeroșii ad
miratori, iar in final, cu <■ 
mențiune, de către juriu. Poa
te e prea puțin I Avind Insă 
In vedere compania de inter- 
preti foarte valoroși pe care-a 
avut-o, mijloacele și proce
deele artistico-inlerpretalive, de 
care dispune, verificate în la
ta microfonului, pe ecran și 
pe scenă, distincția este un 
preludiu al altor satisfacții, 
care vor urma In mod firesc.

Curtis, celebră și populară cântăreață 
italiană. Se afirmă 
nu imită pe nimeni, 
cru li conferă atita 
ticitate. Și pentru 
atîti admiratori.

că Betty Curtis 
Tocmai acest lu
stră! ucire, auten- 
acest motiv arecent, semnat de Adriana Iliescu, 

o monografie care nu trebuie 
lipsească din biblioteca oricărui 
bilor al literaturii beletristice.

DISCURI
© Ludovic Spiess, Vali Niculesuu, Anton Ncgoițescu, Lucia Roic 

(in clișeu), Ion Stoian șl Constanta Cîmpeanu — soliști ai Teatrului 
de operetă din București — susțin, pe un singur disc, un recital repre
zentativ din operetele lui Lehar, Kalman, Offenbach, și Herve. Operdta 
— o îneîntare ce nu presupune vreo inițiere deosebită în arta muzi
cală, dar care poate Însemna pentru foarte multi o poartă către aflarea 
unor satisfacții estetice mai substanțiale — se recomandă cu căldură in 
acest disc.

De pe platourile străine

® GTNEASll I ITALIAN Giamnrnco Mingozao reali
zează un nou film intitulat „Trio" tablou sensibil dar destul 
de trist al tinerelului modern.

0 LA STUDIOUL „MOSF1LM" se lucrează la realiza
rea unui film artistic oare are la bază primele povestiri ale 
Iul Maxim Gorki.

® I A PLOVDIV a început turnarea noului film bulgar 
„SFEȘNICUL DE TIER" — ecranizare după cunoscutul ro
man al eminentului scriitor bulgar Dlmllăr Talev.

tromm MUNTEAN

PANORAMIC TEATRAL

Fred Mac Murray și Nancy Olson in „Profesorul dlslrat" 
cinematograiul „Cultural" din I.iipenl.

© Mia Barbu, o 
tinără interpretă a 
romanțelor, cîntă 
vibrant și convin
gător melodiile 
„Am iubit doi ochi 
albaștri", „Te duci 
și tu", „La fereas- ■ 
tra casei mele* și 
„E prea tîrziu". 
Orchestra Iul Nicu 
Stănescu o acom
paniază ireproșa
bil. Așa că...

Un conglo- 
străluciior 

medium-Iox, 
svvjng-vals, sbacke. 
twist, bolerouri și 
lighine — acesta 
ește discul pe ca
re ni-1 oferă Betty

DINCOLO 
DE GÎNDURI

Anda era 
O spunea 
cu sufle- 
Impărtăși- 
Dragostea 
era a lui

De crnd se știa, 
numai a Iul lăticu. 
in șoaptă, zlmbind, 
tul plin de bucuria 
rii unei mari taine, 
era reciprocă. Anda
lăticu și lăticu al Andei. Se
ninul lor era nepătat, soarele, 
In care li se contopeau sufle
tele, alunga oriae urmă de 
nor ce Îndrăznea să se arate. 
Soarele era numai al lor, ce
rul la fel. Noaptea venea nu
mai chemată și numai alunei 
cind soarele, de prea ostenit, 
cerca putință de odihnă. Pen
tru soarele lor nu era preves
tită nici o eclipsă și vraja 
unei dragoste, numai de ei 
știută, se risipea peste glodu
rile lor, ca o aromă necunos
cută celorlalți.

Anda era a lui lăticu Și tă
ticii al Andei. Dar, de Ia o 
vreme norii, ca nișle balauri, 
norii venind parcă de peste 
alt tărim, norii fără putință 
de a fi risipii) 
la lntlia lor a- 
rălarc, au înce
put să ascundă 
fața soarelui. 
Anda ridea, lă-

Tăticul zimbea cu tristețe și 
Anda aștepta tăcută să-i arate 
tăticul sufletul, să-l mingile, 
să nu-1 mai doară. Dacă ve
dea că nu-i arată tăticul su
fletul, se apuca iar de scris 
și de povestit cu păpușa.

Intr-o zi, lăticu n-o mai 
chemă la el ca altădată, du
pă ce se trlnti pe canapeaua 
din camera lui și-a ei. Stinje- 
nită, se apropie de canapea 
și Îndrăzni, ca in alitea dăți, 
să-1 Întrebe dacă-l doare ceva, 
dacă li poate fi de folos.

Tăticu o așeză lingă el. și-i 
spuse :

— Plec in lumea mare, dra
ga talii. Nu trebuie să-ți pară 
rău. Tot pe tine te voi chema 
să-mi luminezi nopțile, care de 
acum vor ii mai întunecoase.

Anda asculla, fără să între
be nimic, speriată, cu glodu
rile risipite aiurea. Prea erau 
nedeslușite vorbele tăticului, 
prea sunau altfel. $i o durere

SCHIJA

Este binecunoscut faptul că -e\'O- 
lutia generală a tehnicii a adus ser
vicii importante tuturor domeniilor 
artei. Acest lucru rste valabil și în 
construcția și dotarea teatrelor, a- 
■cesle sanctuare în care se oTiciază, 
din timpuri îndepărtate, cultul zeiței 
Thalia. Rfndurile de fată Iși propuD 
■să fără o incursiune sumară in e- 
volutia tehnicri teatrale din timpul 
nostru.

Știm că clementele d<- bază ale 
unui teatru au fost, și au rămas 
două : -;ala de spectacole — partea 
atribuită publicului — și scena — 
loru) în care se desfășoară specta
colul teatral.

'Scena este perimetrul cel mai mult 
alertai de tehnica modernă. Com
ponentele -i flirxiilarr-le unei scene 
au lost și, in linii mari au r&ures, 
următoarele ; podiumul (locul afec
tat mNr.jrii actorilor), sufite (par-

tea superioară a scenei și inStnl 
liile ei), culisele '(părțile ascunse pu 
blicului. de pe cele trei laTuri ale 
-renei), avanscena fpartea cea mai 
-apropiată de public a podiumului), 
rampa (linia de lumini așezată la 
marginea dinspre sală a avanscenei) 
si "fosa orchestrei. Dirttre tipurile de 
scenă cunoscute, cea mai obișnuită

diale, scenele marilor teatre iau din 
ce In ce mai mult aspectul unor a- 
devărate uzine. Ele sînt dotate cu 
sisteme perfecționfile de manevrare 
a decorurilor, atft pe orizontală cit 
șl pe veTlicald. Se raspîndesc tot 
mai mult scenele turnante care pi
votează 1d jurul unui ax, schimbin- 
du-și aspeclul după fiecare act, sce
nele glisante care alunecă pe o su
prafață special .amenajată, scenele 
culisante, prevăzute cu o platformă

după .necesități.
In Suedia, la Malmp, s-a construit 

un teatru ale cărui sală și scenă 
sini adaptabile, schimbîndu-și după 
dorință proporțiile. Astfel, scena 
poate pătrunde în mijlocul specta
torilor iar sala poale fi redusă de la 
o mie șapte sute de locuri cit are 
n total, pjnă la patru sute de lo- 
•uri.

Casa de cultură din Grenoble ar* 
„ei săli de teatru a căror noutate

TEHNICA TEATRALA MODERNA
<-->le cea numită „â I’italienne", în 
foixnă de cutie optică ;(teatrul local 
<)!'■ un asemenea tip de scenă). In 
ultimul timp, scena -â Fitalierme în
cepe sfi fie înlocuita cu scena cir
culară modernă.

Intre oele două rirzboaie mon-

.ire se dcțphiH aziî orizontal un 
•etor din culise pîn.i în lata publi

cului, ele.
In 1927, arbiter l il Walter Gropins 

și regizorul Ervin Piscafor imagi
nează un sistem de Teatru total în 
■care scena poate s„ fie așezată în 
fața publicului sau în mijlocul lui,

constă nu atit în faptul că scena 
poale pătrunde In mijlocul publicu
lui, cit fn faptul că ea arc un cadru 
variabil după principiul diafragmei 
aparatului de fotografiat.

Modernizarea tehnicii și a mijloa
celor teatrale i-a preocupat și pe

menu .de teair Astfel,
regizorul Ion Sava a conceput, îm
preună cu arhitectul Badros, un pro
iect de sală circulară, cu scaunele 
așezate pe o turnantă pentru a pu
tea fi rotit în jurul scenei deschise 
care înconjoară sala. In felul acesta 
acțiunea poale fi urmărită fie din- 
tr-un punct fix, fie panoramic, prin- 
tr-o .mișcare lentă, circulară, paralelă 
■ii desfășurarea acțiunii.

Recent, inventatorul Constantin 
Bălteanu a brevetat o invenție, inti
tulată teatru polivalent, care se pare 
că revoluționează cu adevărat mij
loacele și tehnica teatrală. Astfel, 
el a conceput o solă In care acțiu
nea să se poată desfășura „pe apă, 
sub apă, pe gheată și pe uscat, 
schimbarea decorurilor să se facă 
rapid (In cîteva secunde) sau fără 
pauze, în mod cinematografic1' — 
după cum însuși declară.

Viitorul va decide care din aceste 
înnoiri vor rezista șl care vor ră- 
mîne simple curiozități.

Prof. C. PASCU

CI

Ucu, abătui, iși risipea glodu
rile.

— La ce te gindești, tăti
cule ?

tLasă-mă, Anda, lasâ-mă 1 
Tu .ești prea mică.

— Cum prea mică, dacă la 
toamnă merg la școală ? Să-fi 
spun o poezie ?

— Anda, ie rog...
— Tăticule, imbracă-le să 

mergem la cofetărie.
— Anda dragă, tăticu-i obo

sit. Vrea să fie liniștit. II as- 
auiți ?

— Știu ce-al vrut să mă-n- 
trebi. Cile lele ai-?

— Poate. $i cile
— Una, răspunse 

bind mulțumită.
— Si cine-i?
— Eu tăticule,

am ?
Anda, zlm-

Anda. Ții 
minte cind îmi ziceai ,/grăsu
na Miki ?" Atunci eram mied 
și grasă. Așa-i ?

Si tăticul tăcea, iar 
scria... numerele de la 
zece.

Seninul lor devenea 
în ce mai înnourai.

— Ești supărat tăticule. Spu- 
ne-l fetitei tale ce ai 1 De. ce 
ești supărat? Te doare ceva?

— Sufletul, Anda, sufletul.
— Si unde-i sufletul ? Dacă-I 

mingii eu puțin, îți trece ?

Anda 
unu la

din ce

i pentru 
dală, o 
neînțe-

i se cui- 
sullel.

— M-am săturat, Anda dra
gă. nu mai pot. $tiu că tu nu 
pricepi nimic, dar cind vei 
crește mai mare am să-ți po
vestesc.

Ollînd din 
lui, Ana a — 
numai o Iui 
Știu tăticule, știu... și vorbele 
i se opriră in gît, sugrumate 
de plins. Se opri deodată din 
plins și-l întrebă

— Tăticule, dar unde-i lu
mea asta mare ?

— Pe unde-s stelele, răspun
se lăticu, z.îmbind, de repe
zeala cu care Anda îl întrebă

— Pe unde-s stelele ? Dar tu 
știi tăticule, că cine ajunge 
acolo nu se mai întoarce ? Si. 
dacă Iu pleci, eu cu cine ră- 
mîn ? Doar ou mama 7 lăt' 
cule...

Si Anda și tăticii asculta' 
cum lumea mare ii chema pe 
amlndoi. Pe lăticu care se... 
săturase și pe Anda care era 
a lui tăticu.

Si mama, ca un nor în care 
se adunase htrluna, aștepta 
plecarea lor in lumea mare. 
Car-e nu se va lnllmpla insă 
niciodată. Pentru că tăticu... 
visase.

simțila 
prima 
durere 
leasă, . 
bări in

adincul suiletu- 
copila care era 
lăticu — .zise

Radu SELEJAN

fide/.Tr


V1NFRI 15 MAR 1IF 1968
STEAGUL ROȘU 1

Tot cu ocaua mică
Pc- 
-n|ă

Nu de mull, la cunoști 
pinici publice a lost a 

faptul cd judecătoria din 
I roșe ni a judecat în șorfi
cu procedură urgcnlă pre 
sul a trei hatmani ai F.A P.L. 
Pelroșeni care au fosl prinși 
vlnxfnd cu Hds6 Io grama;. Și 
laid că n-a lrecul nici o lună 
dc rile și 
a judecai un proces 
Barmana Narifa Ioana 
huidui Mureșul din Lupeni 
losl prinsă dc către orqanei 
milifici județene vinzind cu 
lipsă la gramaj Iu pol ni nirt- 
surf de 100 ml — lipsuri intre 
19—24 ml la licoare unitate 
de măsură, la patru „unități" 
ciupea și pe a cincea Peni ni 
patru unități dc măsură v’n- 
dule cu lipsă, patru luni do 
pedeapsă privativă de liberta
te La proces, inculpala a de
clarai cd a avui cunoștință de 
procesul fnlcnlai celor trei

;i aceeași Judecătorie 
l un proces similar, 

de la

dc

tul restaurantului „Cina", lot 
din Lupeni. A cerul 50 dc gra
me dc tom. Romul Insd avea 
gust dc rachiu alb. un qusl 
pronunțai. Barmana. cate a 
guslal si ca din băutura res
pectivă, a recunoscut că c 
băutură , botezată". Responsa
bilul restaurantului a luai act 
de această grosolană lalsilica- 
re. „Am primii sticla desfun
dată dc la cealaltă colegă" s-a 
scuzai barmana dc serviciu. 
Tot ce se poale. Noi așteptăm 
măsurile pe care Ic va lua 
conducerea T.A.P.L In treacăt 
fie zis. prea multe nemulțu
miri în legătură 
rea băuturilor ni 
cunoșlinlă dc la
.Cina".

cu falsifica
se aduc la 
restaurantul

I. c

Tractoare românești
pentru export

Un nou lot de peste 600 de trac
toare de tipurile U — 450, U — 650 
și U — 651 au fost exportate zilele 
acestea în Australia, R.D. Germană, 
Iran, Italia, Spania, R.D. Vietnam. De 
asemenea, In R.D. Germană au fost 
livrate 227 autoturisme de teren m— 
461, iar în Iran circa 340 de pluguri 
purtate tip P.P. 3—30 M. si 43 de 
mașini de stropit și prăfuit.

Prin intermediul întreprinderii ro
mânești de comerț exterior „Mașinex- 
port" au fost expediate unei firme

japoneze un strung Carusel de tip 
S.C. 2 500, produs de Fabrica de 
mașini-vnelte și agregate București, 
precum și mașini de danturai roți 
tip F.B.—320-A, fabricate la Uzinele 
mecanice Cugir. In baza contractului 
încheiat cu o întreprindere comer
cială din Bulgaria, pentru livrarea 
în acest an a 15 locomotive Diesel 
—electrice de 2 100 C.P., recent au 
fost expediate cinci locomotive.

(Agerpres)

Modele noi de încălțăminte
CLUJ. — Cunoscuta fabrică de pie

lărie și încălțăminte „Clujeana" a 
lansat recent în producție cîleva 
modele noi de pantofi tip sport, ale 
căror fețe au fost confecționate din 
piei provenite de ia bovine grele. 
Înainte, acest sortiment de piele se 
r-tiliza exclusiv la părțile interioare 
ale încălțămintei. Printr-o tăbăci re 
cu tananți vegetali și o finisare 
specială, foarte rentabilă, din punct 
de vedere economic, s-au obținut

fețe dc pantofi cu aspect placul, moi 
și foarte rezistente, care se buccTă 
de o apreciere deosebită la export.

In trimestrele II și III, fabrica 
„Clujeana" \a livra organizațiilor 
comerciale peste 100 de modele noi 
de ghete, pantofi și sandale apre
ciate prin caracteristicile lor supe
rioare : flexibilitate, rezistență, per
meabilitate la aer, comoditate la 
purtat.

(Agerpres)

Maestrul sportului Petre Hristovici
se destăiuuie

DESPRE BOB
Șl PERSPECTIVE

După cum se știe, bobul, acest 
frufhos și spec taculos sport de iarnă, 
este mai puțin practicat la noi în 
țară, iar în Valea Jiului — de loc. 
Vă rugăm să ne explicați ce luncți’ 
îndeplinesc cei 4 membri ai echipaju 
lui bobului de 4 persoane și ce atr 
buțiuni are fiecare?

— Echipajul de bob pentru 4 
persoane se compune din următorii

■ugoe (strungul). Presa mondială și 
pecialiștii îl apreciază în mod de- 
>scbit pe Ion Panțuru pentru calmul, 
tirajul și inițiativa de care dă dovadă 
n timpul cur-ei. De altfel, pilotul 

are rolul Dotărilor în conducerea 
bobului pe pîrlie. în timp ce mij
locașii și frînarul au maro rol In 
plecări, lor cerînduli-se multa forță 
la împingerea bobului, viteză de 
acționare și o sincronizare perfectă

PROPRII

In clișeu : Petre Hristovici (în prim plan) la un antrenament

inemb-i : pilotul, mijlocașul 1, mij
locașul II și frînarul. Echipajul din 
care fac parte are următoarea al
cătuire, In ordinea funcțiilor de con
curs: Panțuru (de profesiune mecanic), 
Hristovici (student), Mafiei (lăcătuș).

Atmosfera localului public
(Urmare dm pay. If

folos dacă In toiul serii, restauran
tul e străbătut de „fantome ame
țite". Intr-o ținută vestimentară ina
decvată, gata să cadă peste consu
matori, iar pe ringul de dans se 
«Iau în spectacol persoane în plină 
„vervă", desuiete iar dincolo de mie
zul nopții diseuza îți irită timpa
nele cu o ,.săltăreață" de nu poți 
ie<Tpționa cuvintele comesean uluL 
Ce intimitate poale oferi 
„Hai la noi" uDde. contrar 
tiiloT de pe pereți,
«•a-ntr-o tavernă iar în local domină 
dezordinea î Ce impresie îți poale 
oferi restaurantul „Carpați" unde 
«onsumalori în toată firea stau la 
masă, servesc un meniu întreg cu

se

berăria 
inscrip- 

fornează

căciulile sau pălăriile pe cap. De 
\e nu se adresează „duduia în șorț 
alb" clienților fără respect față de 
localul public cu invitația decentă, 
Scotă cu tact : „Vă rog să v* des- 

coperiți!". Pe cine ar jigni o ase
menea invitație ? In acest local am 
fost martorul unei scene chiar con
trare : ospătărița Cliihaia Eugenia 
striga tocmai de lingă sobă unui 
client neavenit: „Mă moacă, de ce 
nu închizi ușa?!".

In fine, faptul că la crama „Odo- 
bești" se servesc clienții în stare de 
ebrietate și se-ncing scandaluri care 
transformă în multe seri intr-un ve
ritabil infern acest local destul de 
reușit prin specificul Iul; că în ge
neral nu se ține seama de regula ca 
'amenii In stare de ebrietate să nu

Centrul de librării
DEVA

angajează de urgentă:
gestionar la librăria din orașul Vulcan

Informații suplimentare se pot primi zilnic de la librăria 
,lon Creangă" din Pelroșeni, telefon 1654.

lie serviți (La „Șiretul" Vulcan un 
om a ajuns într-o asemenea „stare" 
Incit a confundat fereastra cu ușa 
șl a Ieșit In stradă prin geam); că 
nu se impun rigorile unei compor
tări civilizate (expresiile cele mai 
vulgare slnt rostite cu cea mal 
mare seninătate fără a primi ripos
ta meritată); că în multe localuri 
mobilierul nou e deteriorat de in
divizi iresponsabili (a se vedea bu
fetul „Ardealul" — Uricanl); că sînt 
tolerate cele mai zgomotoase „ie
șiri* care dovedesc lipsă de bun 
simț; apoi lipsa de ordine, curățe
nie din diferite localuri ?! Toate 
acestea vorbesc despre aceeași in
consecventă : absența strădaniilor 
din partea personalului alimentației 
publice de a conjuga Investițiile ma
teriale cu preocupări de ordin or- 
ganizaloric-etic pentru a face din 
fiecare local un cadru Intim, fami
liar, civilizat. De aici acea senzație 
penibilă ce o resimți clteodată că, 
pășind pragul vreunul bufet, trebuie 
să renunți la pretențiile, de loc 
exagerate, ce le incumbă condiția 
la de om, calitatea ta de contempo
ran... cu secolul XX și cauți s-o 
lei din loc cit mai repede posibil. 
Șl de ce toate acestea ? Pentru că 
mulți, dominați de conformism, nu 
văd dincolo de latura comercială, 
funcția social-educatoare ce o înde
plinește localul public.

a mișcărilor. Pe parcursul pirtiei se 
caută evitarea mantinelelor care pro
duc pierderi de timp prețios. Foarte 
importantă este intrarea și ieșirea 
din viraje, deoarece angajarea pe 
partea superioară a virajelor avanta
jează alunecările rapide, in timpul 
cursei se cere o coborire perfectă a 
celor 4 membri ai echipajului, pre
zență de spirit, iar ca amănunt, destul 
de important Insă, memorarea pirtil- 
lor din cursele de antrenament. Orice 
neatenție, cit de mică, duce la răs
turnarea și, nu-i de loc plăcut, dacă 
ne gîndim că-viteza bobului depășește 
chiar 100 de km. pe oră.

— Care-i programul de pregătire al 
boberllor ?

— Pregătirea bobrrilor cuprinde 
un ciclu de antrenamente complicate : 
practicarea unor sporturi co 
montare cum ar fi aviația și cart 
a unor exerciții de forță și do 
diție lizică și, bineînțeles, antrena
mentele specifice de bob.

— Dacă vreți să ne împărtășiți 
cîleva din perspectivele dv. în prac
ticarea ramurei sportive pe care ați 
îndrăgit-o ?

— Pentru a putea vorbi de per
spective, aș vrea să spun mai înlii 
că întrecerile la care am participat 
pînă în prezent mi-an oferit mari 
satisfacții , evident că în schimbul 
unor eforturi ce] puțin de aceeași 
mărime.

Am văzut țări frumoase, cu bogate 
tradiții în sporturile de iarnă, cum 
sînt Austria, -Elveția, Franța. Am 
participat la întreceri alături de inari 
campioni, prilej de a-mi ridica mă
iestria sportivă, de a cunoaște mai 
bine tainele bobului. Am fost mindri? 
cînd, și datorită mie. tricolorul nos
tru a fost înălțat pe cel mai înalt 
catarg. Asemenea sentimente de înîn- 

îli învăluie întreaga ființă și 
le poți simți mai aproape decît 

atunci cînd le trăiești tu însuti. Dar 
toate aceste satisfacții le-am trăit — 
nici nu se poate altfel — renuuțind 
la satisfacții mărunte, de moment, pe 
caro viața cotidiană ți le oferă. A 
trebuit să mă pregătesc intens, uneori 
tn condiții dificile, să 
mult, ceea ce m-a obosit, 
să pierd teren și din punct d< 
al pregătirii mele ca student, teren 
pe care m-am străduit si mă voi stră
dui să-l recuperez. Am însă con
știința împăcată , că alături do cei
lalți colegi de echipaj, am contri
buit șl eu la cunoașterea noastră 
ca sportivi, la ridicarea gloriei spor
tive a patriei, 
șl pe viitor.

Fără îndoială 
estrul sportului 
va respecta promisiunile 
profesională si sportivă.

că studentul și ma-
Pelre Hristovici Iși 

pe linie

călătoresc
si uneori 

vedere

Duminica 17 marile

Marii 19 marile

(lec-

V8

Miercuri 20 martie

Efof-

Piersic, GheorgKe 
Cosma Brasoveanu, 
lacobescu. Valerin

mici : Galeria da
Kiri, clovnuL 

Transmit 
,.T«-

varietăților.
i artistic: „Inamicul publie 
1" — comedie cu Fernan-

pe nielee- 
conrurstjl 

..BrlulețiH" din

Primăvara’68 ’

«I
:.i
i

îi
i
i
i

la adevărata viață oamenii $ 
pumîntul pe care aceșlia tru
deau (llnlr-un trecui Imemo
rabil.

Urmași demni ai culturii șl 
aspirațiilor străbune, qencra- 
liilc socialismului au dat noi 
forme, noi dimensiuni timpu
lui. Din orașul vechi, cu o 
personalitate foarte puțin con- 
litrală, nu au rămas decît a- 
minți rile... bacilor din satele 
dimpre/ur care din lată in liu 
plecau ,,ct)lanc la Deva*'.

In Deva moderna, in Deva 
zilelor noastre oamenii au ln- 

■ ăfat *ă măsoare trecerea lim- j 
pulul în cărămi/i așezate pe 
verticală, In tone de mine- I 
zeu extras, in milioane de ki- | 
lowafiore ce se vor naște aici 
peste pufin timp, in bunuri i 
materiale șl spirituale care Inc 1 
viata mereu mai demnă de I 
7Hole ne care le trăim. «

Arhitectura modernă a cen-1 
Irului orașului și a noului car- | 
tier Gojdu dovedesc dragostea - 
pentru Irumos a edililor orașului I 
șt a locuitorilor care au de- | 
venit proprietari ..de fure" al t 
trumusclilor cotidiene.

Spatii comerciale elegante I 
cu mărfuri in sortimente va
riate, personal amabil șl, in | 
destul de multe cazuri, șuti-1 
cienl de calificat, in punctele1 
cu un pronunțat vad comercial 1 
lac ca cel care calcă pentru I 
prima oară caldarimul acestui 
oraș, să plece plăcut Impresio- 3 
nat de acesle realități.

Utilul cu frumosul și-au dat • 
mina la construirea și antena-1 
jarea Incașelor de cultură și I 
locurilor de agrement unde 1 
devenii iși petrec o mare par- I 
te din timpul lor liber. Aceste ’ 
locuri nu numai că oferă cli- | 
pe de destindere vizitatorilor, I 
oaspeților, dar contribuie și la * 
educația lor estetică

Faptul câ In lafu hotelurilor I 
din Deva poposesc mașini zu " 
cele mai diferite inscripții de t 
f>e continent, nu înseamnă nu- I 
mai că orașul se găsește re • 
tirul unui căutat traseu furiș- fl 
tic, mai înseamnă cd ospi-1 
talitalea dex eanâ nu are ne- " 
voie de nici o publicitate. ■

Viei unde poale, pe întreg I 
cuprinsul județului nostru. 1 
confruntarea intre i echi și « 
nou nu este mai plastică, mai I 
grăitoare ca in acest oraș. .1-1 
devărate file de istorie vie, . 
corbul cu inelul tn cioc de ue I 
blazonul corvinilor. ruinele | 
cetălii din deal, de unde se 
zăresc siluetele ce (lșnesc de I 
pe malul Mureșului spre tării,! 
conturind noua cetate a lumi- I 
nli și multe altele, stau mărtu- • 
rie hărniciei oamenilor de pe | 
aceste meleaguri.

9,00 Oro exactă. Cum va fi s-remefl, 
astăzi ?

9,0? Gimnastica dc Înviorare
9,10 Pentru copii și tineretul șco

lar : „Ex-lerra '68". Film se
ria) : „Meteor XL-5*. La șase 
pași de o excursie - emisln- 
ne-concurs.

10,45 Emisiunea pentru sale.
12,30 Concert simfonic. In program i 

Simfonia in Do major de An
tonio Vivaldi și Concertul pen
tru orchestră de Doru Popovld. 

După-amiază : Transmisiuni sportivei' 
Fotbal. In pauză : „Careul ma- 

Inregislraf 
box: Jce

gic" vă prezintă, 
pe film meciul de 
Louis — Max Baer.

17,15 CtJ clnlecul și jocul 
gurile patriei. Iși dă 
Ansamblul 
Constanța.

1 18,00 Curierul Artelor. Emisiune de 
actualitate teatrală, muzicală șl 
plastică.

18.30 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Desene animale.
20,00 Film artistic ■ „Cosmin, fiu! 

zimbrului" (Seria I). O produc
ție a Studioului de televlzlunfl 
București. In rolurile principa
le : Florin 
Cozorici, 
Luminița 
Marian.

20.45 Caruselul
21.15 Film

nr. I 
doi.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Telesport.
23.15 închiderea emisiunii.

17.30 Pentru cei 
carton. Filmul:

18,00 Circuitul economic, 
siune de la Întreprinderea 
sătura" — Iași.

18.30 Curs de limba franceză 
ția a 8-a).

19.00 Pentru tineretul școlar: 
place muzica ? „Don Quijote'* 
de G. F. Telemann (selecțiunl). 
Interpretează un grup de bale
rini de la Opera Română.

19.30 Telejurnal til de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. PubUcI-

tate.
20.00 Filmul •erial : Thierry Ia

Fronde.
20,30 Seară de teatru : „Io, Mircea

Voievod" de Dan Tărchilă. In-
lerpretează un colectiv de ac
tori de Ia Teatrul de stal din 
Constanța. In pauză: Album 
de poezie de dragoste.

23,30 Telejurnalul de noapte.
23.40 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
S im bălă 16 martie

RADIOGRAFIA
o i* pagube

(Urmare din pay. 1)

rebuturile — care sub forma reface
rilor de lucrări, ating forme cronice 
mai ales în sectorul construcții — 
slnt deseori justificate pe conside
rente speculative privind „riscul 
normal al serviciului", „factori na
turali* sau — așa cum se va vedea
— cu pretexte de ordin estetic. A- 
ceiași „viruși": ușurința șf lipsa 
simțului de răspundere, ca și ne
priceperea sau graba unor angajați
— factori care stau la baza celor 
mai multe rebulări de acest fel — 
sini astfel „acoperiți" și pină la 
urmă, pagubele produse slnt supor
tate toi din acutul obștesc.

Practica de judecată ne oferă 
exemple și de acest fet. Iată de pil
dă radiografia unor pagube produse 
la Șantierul de construcții I upenl. 
din care se vede că deși este vorba 
despre—

.„Caverne" vechi
„problema rămine actuală mai a- 

1c- prin modul „ingenios" de a o 
„trata”.

Obiectul litigiului

za de doi ani — l-au constituit 
gube provocate din refaceri de 
crări (zugrăveli, vopsitorle și remon
tarea de geamuri la unele blocuri 
precum și la cinematograful din I.u- 
peni, in valoare de peste 30 mii lei 
și care, iniția), au lost imputate u- 
nor ingineri și maiștri.

O stranie coincidență a tăcut ca 
aceste pagube să fie puse sub sem
nul ..fatidic" al cifrei 3, multiplica
tă algebric pină la semnificația unei 
„superstiții" de genul cifrei IX

—3 au fost blocurile la care s-au 
remontat geamurile CI. C2, C3.

— de 3 ori au fost remontate 
aceste geamuri ;

— 3 au fost cauzele invocate in 
apărare: la prima montare — fri
gul ; la a doua — grindina ; la a 
treia — dimensiunile prea mari ale 
geamurilor primite de la fabrică ;

— alte 3 cauze, fn realitate au 
pagubele ; nec-v idențierea

depozitarea necorcs- 
ge<jtDUTllor și lipsa de 
favorizai și unele sus-

produs 
consumurilor.

aptin7âtoare 
pază (care 
trageri).

— de 3
Iile și vopsiloria

a

care duiea-

pa- 
lu-

ori s-au refăcut zugrăve- 
ld cincmdtograinl

Lupeni și la cele 3 blocuri 
oaie;

— 3 gusturi diferite au 
la refacerea acestor lucrări și schim
barea culorilor de la cinematograful 
Lupeni ; al constructorului, al pro
iectantului șl al delegatului benefi
ciarului

— 3 cauze organizatorice explică, 
in cazul blocurilor CI, C2, C3 aces
le refaceri: neevacuarea unor gră
mezi de pămint care au strins apă 
de ploaie fn jurul blocurilor res
pective. lipsa unui dren pentru scur
gerea acestor ape și executarea 
deiectuoasă a izolației hidrofuge de 
către întreprinderea 3 izolații Bu
curești. Toate aceste cauze, la un 
Ioc, au dus la infiltrarea apel In 
pereți, și, ca urmare, la degradarea 
zugrăvelilor și vopsitoriel.

Indiferent de cauzele de mai sus 
(de natură organizatorică sau dicta
te de diversitatea de gusturi și opi
nii estetice), o întrebare apare 
gitimă :

Cum a lost tratată „boala" și 
ne a „plălit oalele sparte" ?

Tratamentul aplicat a fost cel „cla
sic": „o donare de singe*...

mcnțin-

prezidat

le-

cl-

PROGRAMUL 1 : 5.00 Buletin de 
știri; 6,00—8,25 Muzică și actualități;
8.25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon. melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Unda veselă; 10,00 
Cînlă Neil Sedaka; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,45 Muzică ușoară; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Revista 
revistelor economice; 11,12 Ciclul 
„Să Înțelegem muzica"; 12,00 Piese 
alese din fonoteca noastră de fol
clor,- 12,15 Buletin de știri; 12,22 
Muzică ușoară; 12,45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intilnirc 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,30 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 14,15 
De la fluier la marile ansambluri 
folclorice; 15,00 Buletin de știri. Bu
letin meleo-rutier; 15,05 Cintece 
populare; 15,15 Muzee și expoziții;
15.25 Muzică; 16,00 Radiojurnal.

Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Pa
gini corale alese; 16,30 Roza vinlu- 
rilor; 16,55 Rapsozi ai cintecului 
nostru popular; 17,15 Atențiune, pă
rinți!; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Dialog cu ascultătorii; 18,15 Calei
doscop muzical; 18,30 Știință, tehni
că, fantezie; 18,50 Jocuri populare; 
19,00 Radiogazeta de seară; 19 30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Noi înregis
trări de folclor; 20,30 Din discurile 
lui Leonard; 20,40 Romania veșnic 
tînără; 21,00 La balul de sîmbătă 
seara; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic-, 22.20 Formația 
Jean lonescu; 22,30 Moment poetic; 
22,35 Vă Invităm la dans; 24,00 Bu
letin de știri; 0.05—6.00 Estrada noc
turnă. Buletine de știri și meteo- 
rulierc la orele 1,00; 2,00; 3.00 și 
4,00.

și o transfuzie
miraculoasă

fie 
ce- 
lu- 

..uns-a găsit 
beneficiarul ca-

cea.

o-

Căci in Ioc ca pagubele să 
recuperate pe cale de impulații 
lor vlnovați — cum dicta logica 
crurllor și legea 
donator de singe'
re a inclus printre alte lucrări su
plimentare, dintr-un deviz de 
1 300 000 Iei și lucrările reiacute de 
la șantierul Lupeni. „Transfuzia"
dată făcută, pagubele au fost supor
tate de stat (adică de noi toți).

Vorba aceea: ..unde merge mia, 
merge și suta !".

Așa a „mers* și la blocurile turn 
din Petroșeni recent date în folosin
ță, la care refacerile de lucrări (a 
golurilor pentru montarea cadrelor 
de ferestre). In valoare de peste 
5 000 lei au primit același trata
ment.

Deși din punct de vedere juridic 
litigiile respective s-au stins — prin 
anularea iinpuiațlilor, ca urinare a 
documentelor acoperitoare mențio
nate — problema pusă în discuție 
— risipa și prevenirea ei — rămine 
în continuare pe „rol". Căci opinia 
publică nu poate fi de acord cu ase
menea „transfuzii* pe spinarea sta
lului. atita timp cit pagubele slnt 
produsul ușurinței și lipsei simțului 
de răspundere. Iși are și stalul vor
ba lui „unde nu merge suta, nu tre
buie să meargă nici mia I

PROGRAMUL 11 : 7,00 Așa-i jocul 
pe la noi; 7.10 Tot înainte; 7,30 Bu
letin de știri; 7,35 Buletin meleo- 
rutier; 7.39 Marșuri sportive; 7,45 
Muzică populară; 8,00 Muzică ușoa
ră; 8,30 Buletin de știri; 8,35 Muzi
că populară; 9,27 Miniaturi de es
tradă; 10,00 Buletin de știri; 10,90

Orchestrele Cornel Pope.-» u și Hel
muth Zacharias; 10,45 Muzică popu
lară; 11,15 Do-Re-Mi pentru copii; 
12,00 Buletin de știri. Buletin meteo
rologic; 12,07 Varietăți muzicale;
12.45 Cintece distractive; 13,00 Din 
creația compozitorilor Nicolae Kir- 
culescu și H. Malineanu; 13,30 Ști
ința tn slujba păcii: 13.40 Cintă A- 
chim Nica și Bănica Stănescu-Roiriâ- 
nești; 14 00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteo-rutier; 14.08 Concert de 
prînz; 15,00 Selecțiuni din opereta 
„Silvia" de Kahnaii; 15,15 Coruri 
bărbătești; 15,30 Soliști de muzică 
ușoară; 16.00 Melodii populare; 16,15 
O operă în 30 de minute : „Semira- 
mida" do Rossini; 17.00 Radiojurne' 
Buletin meteorologic; 17,15 Din re
pertoriul corului Radioteleviziunil; 
17,30 Jocuri populare; 17,40 Radio- 
publicitate; 13,00 Olimpiada melo
diilor; 18,55 Buletin de știri; 19,00 
Muzică ușoară; 19,30 Scriitori la mi- 
< rofon; 19,45 Muzică; 19,50 Noapte 
mă, copii : povestea „Vulpea cea 

-ireală"; 20,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Filar
monicii de slot „George Encscu*. In 
pauză: Buletin de știri; Manuscris 
radiofonic; 22.30 Album folcloric;
22.45 Muzică ușoară; 23,00 Radiojur-' 
nai; 23,07 Muzică de jazz; 23,30 
Duete de dragoste din opere; 24,00 
Dansați cu noi; 0,55 Buletin de știri; 
1,00 Din nou dans; 1,55 — 2,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier.

17.30 Pentru cei mici: Micii meșter! 
mari, Filmul : Kiri, clovnul.

18,00 Telecronica economică: 
lurl conjugate.

18,80 Curs de limba engleză 
ția a 8-a).

19,00 Alma-Mater — emisiune 
tru studenți. Absolvent 
mea satului.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic, 

citate.
20,00 Interpretul preferat 

populară la cererea 
latorilor : Ion Bogza.

20.15 Transfocator.
21,00 Avanpremieră.
21.15 Telecinematica : 

Film artistic cu
1(1_ Claude Reins.
ial 1 22,45 Telejurnalul de noapte. 
...• 23,00 Închiderea emisiunii.

„Dor 
Bette

(lec-

pea- 
în Ia

Publl-

- muzici 
telespec-

nestins". 
Davis șl

I 
I
I

Joi 21 martie

Titlul de fruntaș obligă j
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I
I
I

utpuuein 
lipsește 1 
i „Stea-1

________ 1,470^

tone/post planificat, I
orma admisă de ce-1 
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(Urmate din pag 1)

gă rezervele noastre interne. Ne vom 
recondiționa singuri armăturile T.H. 
în așa măsură ca cel puțin 75 la su
tă din ele să fie refoloslbile. Vom 
recondiționa parcul nostru rulant In 
așa fel Incit să renunțăm la 800 va- 
goneto noi prevăzute In planul de 
aprovizionare. Prin organizarea dc 
echipe omogene pe 3 schimburi la 
descărcare vom preveni staționarea 
vagoanelor și deci plata locațiilor. 
Consumul de lemn 11 vom micșora 
prin Introducerea stllpllor hidraulici 
în 3 abataje frontale.

Prin extinderea organizării muncii 
tn abataje pe bază de programe de 
lucru, întărirea asistenței tehnice $1 
folosirea din plin a timpului de lu
cru vom reduce numărul brigăzilor 
rămase sub plan de la 20 la 15 la 
sută și ne vom crea toate premisele

17.30 Pentru cei mici: Filmele „Pol/, 
și secretul celor șapte stele șf 
Kiri, clovnul".

18.00 Le ordinea zilei. Organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Relații om-mașină.

| 18,30 Curs de limba germană (lec
ția a 8-a).

19,00 Studioul pionierilor. „Vine, vi
ne... primăvara".

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletin';! meteorologic. Publl- 

. citate.
20,00 Film serial: Ivanhoe.
20,26 „Mult e dulce și frumoasă" — 

emisiune de limbă română.
20.55 întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răs
puns încă.

21.30 Studiau! mic; Dialog poetic de 
Lucian Blaga.

22,00 Orașele muzicii: Hamburg.
22.30 De la Giotto la Brâncușl
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunll.

anul 
toate

pentru a încheia trimestrul și 
cu planul realizat de către 
sectoarele.

— Să vorbim acum de perspecti
va trofeului cîștigat de mina ce o 
«onducețL In colectivul minei. I.u- 
penl care are merite deosebite și în 
acest an — veți avea un.. rival pre
tențios, hotăril să reciștige titlul de 
mină fruntașă...

— Dacă 11 vom ceda! Dispunem 
și noi de condiții; nu ne 1 
nici hotărtrea pentru a păstra „Stea
gul..." Iar realizările de pînă acum 
— peste 3 000 tone cărbune extrase 
peste plan, randamentul de 1,470 
față de 1,446 t 
încadrarea In norma _____
nușă, reducerea Ia jumătate a acci
dentelor față de perioada corespun
zătoare a anului trecut slnt fapte 
elocvente ce atestă că ne și ținem 
de cuvlut...

Vineri 22 marile

mici : A. B. C.

«•ml-

17.30 Pentru cei
de ce ? J’oinul cu vrăbii. Fil
mul : Kiri. clovnul.

18,00 Drumuri și popasuri 
siune turistică.

18,20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba rusă (lecția a 

8-a).
19,00 Pentru tineretul școlar: Școl! 

șl tradiții : „Lazăr din Avrig".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Studioul muzical. Cultura mu

zicală de-a lungul timpului. 
Bach și Haendel.

20,40 Reportaj '68. Clujul — Centru 
universitar. Film Tv realiza) 
de Toma Popescu.

21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „Jurnalul unui 

escroc". Comedie a studiourile» 
ungare.

22,55 Telejurnalul de noapte.
28,05 închiderea emisiunii.



TTNERl 15 MARTIE 19644 STEAGUL ROȘU

Puternică scădere Guvernul cehoslovac va lua măsuri VIETNAMUL DE SUD Remanierea
8 cursului
acțiunilor

severe pe linia organelor de stat

industriale
la Wall Street

NE IV YORK, — „Intr-o atmosferă 
de criză șl tnlr-o activitate intensă, 
Wați Street-ul a suferit joi o puter
nică scădere a cursului acțiunilor 
Industriale" relatează coresponden
tul dm New York al agenției Fran
ce Presse. Scăderile au afectat toa
te compartimentele incluzînd, în mod 
paradoxal, si cel al minelor de aur. 
Au fost lovite puternic și serviciile 
publice care constituie un refugiu 
tip în cazurile de presiuni puter
nice.

Observatorii financiari consideră 
că această situație este inspirată de 
doi factori : teama ca febra spe
culațiilor asupra aurului să nu an
treneze o devalorizare a dolarului 
și eventualitatea unei creșteri Impor
tante a taxei de scont a rezervei 
federale.

In cursul 
clal că taxa 
la 5.1a sută, 
urmărind să
supra dolarului șl să atragă în S.U.A. 
capitalurile „flotante".

serii s-a anunțat ofi- 
de scont a fost urcată 
măsură interpretată ca 
slăbească presiunile a-

• Demisia președintelui Consiliului National Slovac

PRAGA. — După cum anunță a- 
genția G.T.K., la Praga a ivut loo 
o ședință a guvernului cehoslovac 
la care a fost ascultată informarea 
ministrului afacerilor inte-rne, mi
nistrului apărării naționale și pro
curorului militar principal privind 
cercetările în cazul activității cri
minale a lui lan Sejna. După cerce
tarea amănunțită a tuturor împreju
rărilor — relatează agenția C.T.K. — 
guvernul va reveni asupra acestui 
caz șl va lua măsuri severe pe li
nia organelor de stat.

In cadrul aceleiași ședințe au fost 
dezbătute problemele legate de în
chiderea unor mine de cărbune ne
eficiente, probleme ale dezvoltării 
colaborării economice internaționale 
șl ale relațiilor politice externe ale 
Cehoslovaciei.

Apoi, guvernului i-a fost prezentat 
un raport privind măsurile în ve
derea reducerii poluării aerului în 
regiunea Cehiei de nord, 
a analizat, de asemenea, 
ale dezvoltării economice 
regiuni slovace rămase 
precum și unele probleme

Guvernul 
probleme

Baze americano-saigoneze 
bombardate de patrioți

guvernului
Maiayeziei

BRATISLAVA. — La Bratislava a 
avut loc ședința Consiliului Națio
nal Slovac, în cadrul căreia depu
tății au ascultat scrisoarea lui Mt- 
chal Chudik prin care acesta își a- 
nunță demisia din funcția de preșe
dinte al Consiliului Național Slovac 
și din rindul membrilor Prezidiului 
consiliului.

Luînd cuvîntul, deputății și-au 
primat atitudinea critică față 
scrisoare, arătînd că în ea nu 
vorbește de loc despre greșelile 
mise de Chudik în activitatea
Un deputat a propus ca plenumul 
Consiliului Național Slovac să-și de
clare dezacordul față de forma în 
care a fost exprimată cererea de de
misie a Iul Chudik șl să-l scoată din 
această funcție pentru pierderea În
crederii.

de
se

co
sa.

NAȚIUNILE UNITE. — 'Reunit 
noaptea, Consiliul de Securitate

Joi 
a 

adoptat în unanimitate o rezoluție 
care cere guvernului sud-african să 
elibereze imediat pe cei 33 de pa- 
trioți din Africa de Sud-vest.

In cazul în care guvernul de la 
Pretoria nu va da curs acestei ce
reri, Consiliul de Securitate se va 
reuni din nou imediat, pentru a a- 
dopta măsuri eficiente în conformi
tate cu prevederile Cliartei O.N.U., 
se subliniază în rezoluție.

SAIGON. — Artileria Frontului 
Național de Eliberare a bombardat 
în noaptea de joi spre vineri un nu
măr de șapte baze amerlcano-sai- 
goneze.

Cel mai puternic atac a fost în
dreptat asupra bazei americane de 
la Konluin, situată la 112 km sud 
de Saigon. Cele peste 90 de obuze 
care au explodat în perimetrul ac- 
tel baze au provocat pagube 
rioase instalațiilor militare.

se-

★

a-șlSAIGON. — In încercarea de 
salva regimul, guvernul saiqonez a

ridicat metodele de corupție Ia po
litică oficială de stat. Agenția Fran
ce Presse anunță că Ministerul A- 
părării do Ia Saigon va plăti o „re
compensă" de 5 000 de piaștri ori
cărei persoane care va denunța un 
dezertor și 2 000 de piaștri pentru 
denunțarea unui „nesupus". Regimul 
de la Saigon asigură că numele de
nunțătorilor va fi ținut secret.

Dar, așa cum au dovedit eveni
mentele recente din Vietnam, popu
lația Saigonului și din alte orașe nu 
numai că nu a denunțat, dar a spri
jinit activ forțele patriotice care 
luptă pentru cauza comună a eli
berării patriei.

KUALA LUMPUR. — Primul mi
nistru al Maiayeziei, Tunku Abdul 
Rahman, a anunțat o remaniere a 
cabinetului său, care nu a afectat, 
însă, nici unul dintre principalele 
portofolii ministeriale. De menționai 
că, In baza remanierii, fostul pricn- 
ministrii al statului Malacca, Abdul 
Ghaffar Baba, devine ministru fără 
portofoliu cu însărcinări speriate 
în guvernul prezidat de Tunku Ab
dul Rahman.

----®----

Experiență
PROCES INTENTAT IM1 GRUP nucleară în Nevada
DE MEMBRI AI MAFIEI

Incidentul din Golful Tonkin
pretext pentru escaladarea

cu faptele

tenebros și 
a justifica 
americană

NEW YORK. — „Incidentul din Golful Tonkin, 
confuz, ținut în mare taină, a fost amplificat pentru 
escaladarea războiului din Vietnam", scrie revista 
„Esqulre".

războiului din Vietnam

Cehoslovacia cere extrădarea lui SejnaC0SM0S-206

Articolul își susține afirmațiile cu 
date precise furnizate de comandan
ții echipajelor celor două nave 
„Maddox" și „Turner Joy“, despre 
care s-a pretins că au fost atacate 
de vedete nord-vietnameze. „Naddof" 
urma să efectueze o călătorie de ru
tină de genul acelora pe care na
vele americane le întreprind în toa
te colțurile lumii, declara la 6 au- 

1964 ministrul apărării al 
Robert McNamara. Revista

„Esquire" este de părere că a cali
fica activitățile unei nave spion drept 
misiuni de rutină este cel puțin ten
dențios. Comisia senatorială pentru 
problemele externe și Congresul nu

au fost piise Ia curent 
reale înainte de a aproba rezoluția 
cu privire la incidentul din Golful 
Tonkin, ceea ce a fost echivalent cu 
o semnătură în alb dată președinte
lui Johnson pentru escaladarea răz
boiului din Vietnam, scrie revista.

Comandantul navei „Maddox", 
Herbert Ogier, crede că este foarte 
posibil ca operatorii de la instalațiile 
radar ale navei să fi interpretat în 
mod eronat semnalele care au apă
rut pe ecran. Acestea nu puteau fl 
vedete nord-vietnameze, a spus 
©gler, iar șu netele care veneau din 
apă puteau RTRXPBÎ de Ia elicea va
sului nostru.

•im -.ede un caricatu
rist al revistei U. S. News ac
tuala „liniște" înregistrată de 
tulburările rasiale in orașele 
americane - un fel de muși
na infernală care va declanșa 
explozia unor noi lupte o
populației de culoare pentru 
drepturile civile și care, ca de 
Obicei, vu surprinde în momen
tul izbucnirii.

Criza politică 
din Chile

MOSCOVA. — In ?a Sovie
tică a fost lansat joi satelitul arti
ficial al pămîn tulul „Cosmos-206", 
care s-a plasat pe o orbită avind 
parametrii apropiați de cei stabiliți 
inițial. Aparatajul științific instalat 
la bord este destinat să continue

WASHINGTON. — Ambasadorul Cehoslovaciei în S.U.A., K. Duda, 
a inmînat lut W. Stoessel, asistent ad-lnterim al Secretarului de stat al 
S.U.A., pentru probleme europene, o notă a guvernului cehoslovac. Re- 
ferindu-se la acordul cu privire la extrădarea reciprocă a infractorilor, 
încheiat între Cehoslovacia și S.U.A. in anul 1925, nota cere oiicial ex
trădarea Iul Ian Sejna, care a comis infracțiuni- grave, .ce cad sub inci
dența acordului dintre cele două țări — anunță ^gepția C.T.K.

PALERMO. — In fața unui tribu
nal din Palermo a început joi pro
cesul intentat unui grup de 17 mem
bri ai Mafiei și filialei ei america
ne „Cosa Nostra", acuzați de a fi 
condus o bandă care a introdus în 
S.U.A. prin contrabandă stupefiante 
în valoare de milioane de dolari. 
Mai multi acuzați sint judecați în 
contumacie, neputind fi capturați 
de politia americană. Cei 17 sint în
vinuiți, de asemenea, de a fi intro
dus 
nite

perioada anilor

Palermo este apre- 
mai ambițioasă în-

granți ilegali în 
1957—1965.

Procesul de Ia 
dat ca fiind cea
cercare a autorităților italiene de a 
pune capăt activităților Mafiei, or
ganizație criminală care este extrem 
de puternică, în special în Sicilia.

WASHINGTON. - Comisie pen
tru energia atomică a S.U.A. a a- 
nunțat că joi, la poligonul pentru 
experiențe nucleare din Nevada, a 
avut loc o explozie nucleară sub
terană de m:că intensitate. Aceasta 
este a șasea explozie nucleară sub
terană anunțată de Statele Unit? de 
la începutul anului 1968.

SANTIAGO DE CHILE. — Criza 
politică din Chile a cunoscut noi 
desfășurări. Principalele partide de 
opoziție au anunțat că vor vota îm
potriva așa-zisului plan al guvernu
lui Frei de sporire a salariilor mun
citorilor. Prin acest plan guvernul 
intenționează să limiteze dreptul la 
grevă al oamenilor muncii și să a- 
nuleze compensațiile la salarii în 
raport cu indicele de creștere a cos
tului vieții, sistem aplicat în pre
zent.

Intre timp, lucrătorii de la servi
ciile de impozite au declarat grevă 
tn semn de protest împotriva planu
lui guvernamental. La Santiago de 
Chile s-a anunțat că principalele 
centrale sindicale intenționează să 
lanseze un apel la grevă generală.

cercetarea spațiului cosmic. Conferință a statelor

Inundațiile
din Turcia

ANKARA. — Ca urmare a 
prăbușirii caselor inundate de 
ploile excesive căzute In Tur
cia zilele acestea, 15 persoane 
din apropierea localității Mus 
din Anatolia orientală și-au 
pierdut viata. Inundațiile au 
provocat, de asemenea, pagu
be materiale apreciabile.

Rockefeller dorește imposibilul
(Urmare din pag. I)

lăsat să se înțeleagă că nu este 
candidat. El a declarat o dată In 
plus: „Nu mă voi prezenta, dar dacă 
delegații Convenției republicane, 
care se va ține în august, mă vor 
chema, nu mă voi sustrage".

..Rockefeller nu vrea să fie can
didat. El dorește să devină pre
ședinte. Asta înseamnă că dorește 
imposibilul", a apreciat Theodor 
Sorensen, specialist în materie de 
campanie prezidențială. Fostul con
silier, mina dreaptă a lui John 
Kennedy, căruia acesta din urmă ii 
datorează alegerea sa Jn I960, a 
expus motivul afirmațiilor sale : ,,Re- 
pt blicanii nu-1 vor solicita pe guver
natorul 
motive : 
liberal ; 
partidul 
datura 1 
In 
care constă în a nu face declarații 
de^ît jn ultimul moment, este dest'.l 
de periculoasă. In timp ce stă retras, 
ceilalți candidați cîștigă teren Dar

iu-1
Rockefeller 
în primul 

in al doilea rind a renegat 
1 refuzînd să susțină candi- 
lui Barry Goldwater, în 1964. 

-fîrșit. strategia lui Rockefeller,

pentru două 
rînd este prea

uiai este ceva: Rockefeller refuză 
3ă facă aprecieri în legătuyă cu una 
dintre cele mai importante probleme 
— Vietnamul. Cum: ar putea fi con
siderat în acest caz speranța poporu
lui american tn timp ce Dunctcl său 
de vedere în legătură cu această 
problemă ar putea fi mai rău dectt 
cel al lui Nixon sau al președintelui 
Johnson ? Richard Nixon pare să fie 
alegerea logică a partidului republi
can".

Legănîndu-se pe un fotoliu, Cu un 
pahar cu lapte în, mînă, la cel de-al 
24-lea etaj al unui zgîrie-nori, Soren
sen analizează cazul lui Robert 
Kennedy: „Senatorul Kennedy nu 
este candidat la alegerile prezidențiale 
din 1968. Dacă și-ar fl pus can
didatura ar fi fost respins de Con
venția Partidului democrat care 
urmează să se reunească în luna 
august Ia Chicago. El ar provoca o 
asemenea sciziune în cadrul partidu
lui Incit ar deveni inevitabilă vic
toria republicanilor. Să încerce la ora 
actuală să ocupe postul de președinte 
ar însemna pentru el o sinucidere 
politică”.

„Bîrlogul"
lui Bormann
a fost descoperit

Hitler.

STOCKHOLM. — Intr-un In
terviu acordat ziarului suedez 
„Dagens Nyheler", șeful Ofi
ciului central de documentare 
pentru urmărirea criminalilor 
de război naziști, Simon Wie
senthal, care a făcut recent o 
vizită la Stockholm, a anun
țat că agenfii săi au dat de 
urmele lui Martin Bormann, 
fostul adjunct al lui
Acesta a fost depistat intr-un 
loc denumit „colonia 
net". In sudul Braziliei, la fron
tiera cu Paraguay. Considerat 
mult timp mort, Bormann, as
tăzi in virstă de 68 de ani, 
duce o viată de lux, obsedat 
insă de teama de a fi răpit șl 
extrădat. „Vice-regele nazis
mului" ar trăi într-o „fortă
reață de junglă', fiind apărat 
Împotriva intrușilor nedorifi 
de o puternică gardă Înarma
tă, a precizat Wiesenthal. A- 
gentli săi au dat de urma Iul 
Bormann in urma examinării 
arhivelor capturate după căde
rea Berlinului.

„Concert" unic

Wald-

LONDRA. — 
televiziune BBC 
concert unic în 
fonie a compozitorului vest-german 
Rolf Lierbermann, executată de 156 
mașini de birou. Simfonia este „in
terpretată" de mașini teletip. de du
plicat, de scris, de înregistrat, de 
calculat, de capsat etc. șl de... un 
clopoțel de ușă. „Orchestra" este 
„dirijată” de un calculator electro
nic.

Postul de radio șl 
a programat un 
genul său : o sim-
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din Africa centrală
BRAZZAVILLE. - — La Brazzaville 

s-a deschis joi <r conferință econo
mică a statelor din Africa Centrală. 
Conferința, la care participă delegați 
din Congo-Brazzaville, Republica A- 
frioa 
erată 
vind 
ceste

Centrală și Ciad, este consa- 
examinării unor probleme pri- 
dez voi tarea agriculturii în a- 
țări.

Asasinatul de la Dallas—•—
a fost o lovitură de stat

prin contrabandă în Statele U- 
tnari cantități de tutun si inil-

au participat la am- 
Evident trebuie să 
acest lucru. Or, cu

pregătită de C.l.A.

rindul meu 
voi lupta 
nevinovăția

JIM GARRISON DECLARA

0 nouă sentință 
de condamnare 
la moarte în Rhodesia

SALISBURY. — Joi seara, Curtea 
Supremă din Salisbury a pronunțat 
o nouă sentință de condamnare 
moarte în procesul unui grup 
cinci patrioți africani, învinuiți 
au încălcat ,.legea cu privire 
menținerea ordinii". Procurorul a 
firmat că cei cinci africani ar 
introdus arme pe teritoriul Rhode- 
siel, învinuire care a fost respinsă 
de acuzați.

După pronunțarea sentinței, cel 
cinci patrioți au fost încarcerați în 
celulele condamnaților la moarte 
ale închisorii din Salisbury, unde au 
fost spînzurați, recent, alți cinci a- 
fricani.

GENEVA. — „Știu de cine, 
pentru ce și cum a fost asa

sinat președintele Kennedy", a 
declarat procurorul districtului 
Orleans, Jim Garrison, Intr-un 
interviu acordat săptămânalului 
elvețian „UIIlustre". „Pot să 
afirm — a corilinual el — că 
președintele Kennedy a căzut 
sub gloanțe In cursul unei u'ti- 
buscade pregătite minuțios de 
membri ai C.l.A. (serviciul de 
spionaj american N. R.). In 
fapt este vorba de o lovitură 
de stat și de o execuție su
mară. La acest complot 
participat 15 persoane.

trăgători 
buscadă.
dovedesc
cil ancheta mea progresează, 
cu at îl ea intimpină mai mul
te obstacole neprevăzute: do
sare arse sau dispărute, tă
ceri și absente surprinzătoare, 
note distruse...".

S-ar putea ca ancheta mea 
să dureze luni, ani... dar dacă 
nu voi muri, la 
„accidental", mă 
pentru a dovedi 
fui Oswald și a face ca ade
vărata asasini să fie areslali".

AFRICA 
SU D: Sofia lut 
Blaiberg, pacientul 
căruia 1 s-a efec
tuat acum 64 de 
zile o operaffe de 
transplant pe ini
mă, donind singe 
pentru transfuzii 
spitalului Groote 
Schuur din Cape
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„Patima" aurului, care a cuprins 
lumea capitalistă după devalorizarea 
lirei sterline, a început de cîteva 
zile să crească din nou în intensi
tate. Simptomele au început să a- 
pară la sfîrșitut săptămînii trecute 
cînd temerea, scepticismul și neîn
crederea ce domneau în cadrul cer
curilor financiare au determinat o 
sporire a, operațiunilor de cumpăra
re de aur. O mare efervescență pu
ne stăpinire pe întreaga piață a au. 
rului și specula se’ declanșează pre
tutindeni. Mai ales la Londra, Pa
ris șl Zurich, unde se negociază can
tități fantastice.

Miercuri, cînd febra aurului urca 
grad după grad, au fost bătute toate 
recordurile. In această zi, la Londra 
cursul aurului a atins cel mai ri
dicat nivel de iâ crearea în 1961 a 
„Pool-ului internațional". Cinci bănci 
particulare, care au fixat cursul o- 
perațiunilor de schimb, . au urcat 
prețul de vînzare la 35 dolari și 25 
de cenți uncia. în timp ce maximul 
înregistrai pînă atunci fusese de 35 
dolari și 23 de cenți uncia.

Experții considerau miercuri sea
ra. la închiderea operațiunilor, că 
cantitatea de aur negociată în acea 
zi s-ar fi apropiat de 100 tone. A 
fost atins astfel nivelul maxim din 
timpul crizei din luna decembrie a 
anului trecut.

La Paris, progresul tranzacțiilor a

CRIZA A
fost și mai spectaculos. Numai in
tr-o singură zi, la 13 martie, au fost 
negociate peste 16 tone de aur, a- 
dică de 20—25 ori mai mult decit 
în zilele obișnuite. Este vorba de 
un record absolut. Volumul tranzac
ții lor la bursa din Paris s-a ridicat

COMENTARIUL 
ZILEI

la 97,8 milioane franci, cifră care, 
de asemenea, reprezintă un record. 
Precedentul se Înregistrase la 15 de
cembrie 1967, cînd au fost vîndute 
16 tone de aur în valoare totală de 
84 milioane franci.

0 febră speculativă fără prece
dent s-a abătut șl asupra bursei din 
Ziirlch, unde numai într-o singură ' 
zi, marți, au fost negociate 60 tone 
de aur. Chiar și la Milano, unde 
deobicei domnește calmul, tensiunea 
a sporit intr-un asemenea climat.

Cererea acută ar fi urcat șl mal 
mult prețul aurului dacă cele șapte 
țări membre ale Pool-ului n-ar fl 
pus la dispoziția acestui organism 
internațional o parte din rezervele 
lor de aur, pentru a alimenta piața 
șl pentru a menține cursul aurului

AURULUI
la suma fixată în urmă cu 30 de 
ani : 35 de dolari uncia. In plus, tre
zoreria americană a lansat pe piața 
vest-europeană 450 de milioane do
lari pentru a putea face față even
tualelor cereri de conversiune a do
larului în aur. Cumpărătorii sint, pe 
de o parte, particularii care și-au 
pierdut încrederea în marile monede 
de rezervă (dolarul șl lira sterli
nă), iar pe de altă parte băncile și 
marile societăți care speră în capi
tularea „ Pool-,ului ° aurului, de pe 
urma căreia și-ar asigura mari be
neficii.

Creștera generală a achizițiilor de 
aur a fost însoțită si de o slăbire 
sensibilă a dolarului și lirei sterli
ne pe piața internațională de schimb. 
La Bursa din Paris, dolarul a scă
zut miercuri, în raport cu francul, 
la 4,9 260 față de 4,9 310 cit fusese 
cu o zi înainte. Scăderea lirei este 
șl mai accentuată. Această rapidă 
deteriorare a situației monetare in
ternaționale a determinat pe nume
roși observatori din lumea capita
listă să ceară Statelor Unite o re
evaluare a prețului aurului, singura 
tară unde nu s-a operat nici o mo
dificare după cel de-al doilea război 
mondial.

Originea noii crize a aurului ar • 
cauze multiple. Potrivit specialiști
lor, una din acestea o constituie de
ficitul balanței de plăți americane,

care crește de la an Ia an, iar mă
surile anunțate la l ianuarie 1968 
de președintele Johnson n-au fost 
puse încă tn aplicare. Comentînd 
această eventuală măsură, cotidianul 
de mare tiraj din Zurich „Blick" 
scria zilele trecute: „Nu constituie 
pentru nimeni un secret faptul că 
numeroase bănci de emisie nu sini 
întru totul de acord cu politica ame
ricană a prețului aurului. Această 
politică costă într-adevăr băncile 
vesl-europene de emisie o impor
tantă cantitate de aur". Reamintin- 
du-se că președintele Johnson dis
pune, In cazul unei crize, de puteri 
depline, se vorbește chiar de o de
cizie americană și mai dură — in
terzicerea oricărei ieșiri de aur din 
S.U.A. Prin această măsură se speră 
că dolarul îșj va păstra puterea sa 
de monedă Internațională.

Criza a fost amplificată și de re
centa reuniune a guvernatorilor băn
cilor centrale ale -țărilor membra 
ale „Pool-ului", care s-a încheiat oria 
menținerea pur și simplu a statu- 
quo-ului. Declarația dată publicită
ții după reuniune, în care membrii 
acestui organism se angajau să sus
țină cursul aurului la 35 dolari un
cia, a avut un efect contrar, sporind 
și mai mult panica și neîncrederea.

Indiferent de verosimilitatea zvo
nurilor care continuă să circule la 
bursa occidentală, ele confirmă cer
titudinea că pe piața occidentală ara 
loc o criză monetară Ha mari pro
porții.
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