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Pe haita Văii Jiului se con
turează tot mai mult cea mai 
lînără mină din bazinul nos
tru carbonifer — mina Live- 
zeni. lonită Gheorghe si Scor
nea D. din echipa de lăcă
tuși condusă de Băncilă Remus 
de la T.C.M.M. execută mon
tarea graficelor la putui auxi
liar al noii mine Livezeni.

“«“is!"’

LA frlINA PAROȘEM

Climat favorabil pentru realizarea 
în trimestrul I a 25 la sută 
din planul anual

La mina Paroșeni, pe lingă activitatea de investiții, se 
; desfășoară și o activitate productivă — de extracție — ur-

mărindu-se ca la terminarea lucrărilor de deschidere și pre
gătire, producția minei să fie la nivelul capacității proiectate.

Dacă la activitatea de producție, rezultatele minei Paro- 
șeni silit bune — de la începutul anului s-au extras peste 
plan mai mult de 2 200 tone de cărbune — nu același lucru 
se poate spune despre activitatea de investiții.

Planul de investiții, pe trimestrul I a. c. ia mina Paro- 
seni este de 7 970 000 lei, reprezentînd 29 la sută din planul 
anual. In luna ianuarie, față de 2 600 000 lei cit a fost pla
nificat, s-a realizat 1 836 000 lei, deci cu 764 000 lei mai pu
țin. Cauze... destule.

Pentru amănunte ne-am adresat tov. Grigore Pătrulcă, 
inginerul șei al E.D.M.N.

începe un
nou curs foto

Cursul de foto care a funcționat la Casa de 
cultură a sindicatelor din Petroșani și-a încheiat, 
de cîteva zile, ciclul lecțiilor. Cei care l-au frec
ventat au dobîndit cunoștințe ample atît în ceea 
ce privește mînuirea aparatului de fotografiat, 
cit și în tehnica de laborator.

Spre a da și altor amatori posibilitatea să-și 
însușească tehnica fotografiei, la 1 martie, va 
începe un nou curs foto la care pot sa se înscrie 
toți cei ce se simt atrași de această artă.

IIWEiAffi CULTURAL-SPOimV
Ia slîrșlt de sâptămlnă

EBcepîssd sa data

,,Din lipsă de efectiv — față de 
plan mai puțin cu 45 muncitori — 
în luna ianuarie planul minei la 
lucrările de investiții n-a putut fi 
acoperit de planul brigăzilor. Deci 
de la început am plecat cu un po
tențial mai mic față de necesar. 
Pe de altă parte, din cauza timpu
lui nefavorabil, lucrările de ame
najare a puțului auxiliar nr. 2 — 
mț^.tarea moazelor, a ghidajelor și 
amenajarea compartimentului de 
circulație — s-au desfășurat ane
voios, cu o productivitate scăzută, 
fapt ce a diminuat realizările valo
rice. La sfîrșitul lunii, cînd am

„Intrarea j 
strict 
interzisă^

i E adevărat, asemenea cazuri 
ș.ztr din ce In ce mai rare, dar 
încă n-au dispărut pe de-a-ntre- 
gul. Indicatoarele de interdic
ție, anacronice în unele locuri, 
tronează ia loc „de cinste”.

Dorești, de exemplu, să te 
iniormezi despre mersul au
tobuzelor pe cutare rută ? Sim
plu ! Vrei să știi cit mai întir- 
zie autobuzul de Aninoasa ? 
Și mai simplu. Te îndrepți spre 

biroul de mișcare al l.C.O Pe
troșani din Piața Victoriei un
de, in mod firesc, ai putea 
afla ceea ce te interesează. 
Dar cînd să intri ca un cer
ber, avizul scris pe ușă te o- 
prește o clipă. Cei dinăuntru 
poate rid. Ești pus într-o situa
ție neplăcută, penibilă. Treci 
totuși peste „Intrarea străini
lor strict interzisă" spunîndu-ii 
că nu ești străin, că ești local
nic și intri. Răspunsul plin de 
nervi — zîmbetele au dispă
rut ca prin minune — te des
cumpănește Din politețe spui 
un mulțumesc și „cauți" o altă 
sursă de informare.

„Intrarea străinilor strict in
terzisă", încă mai ferește u- 
hele birouri, unde este so
cotită ca „necesară".

Sînt cazuri cînd cei de din
colo de ușă au într-adevăr ne
voie de mai multă liniște do
resc să fie cît mai puțin de
ranjați. De acord. Dar in lo
cui drasticului aviz n-ar suna 
mai civilizat „Avem nevoie de 
liniște”. Viața cotidiană de zi 
cu 2i o cere cu insistență. 

primit aprobare pentru sistarea 
temporară a lucrărilor la puț, din 
brigada respectivă am format două 
brigăzi pentru lucrările de înain
tare. In luna februarie, brigăzile 
sînt complete, toate lucrările pre
văzute in grafic sînt atacate. Mai 
avem greutăți cu locomotivele. Nu
mărul celor existente nu asigură 
un transport ritmic al sterilului și 
cărbunelui. O locomotivă reparti
zată nouă încă în luna decembrie 
stă și astăzi la U.R.U.M.P. pentru 
modificarea ecartamentului. Pe lin
gă aceasta, organizarea transpor
tului suferă si din cauza parcului

R. S.

(Continuare in pap. a 3-a,

Clădirea impunătoare a cinematografului ,,Cultural" domină frumosul cartier Braia din Lupeni.
Foto : N. Moldoveanu

mandatul 
SCRIS Șl 
NESCRIS ĂL 
MANDATARILOR

Cînd Klinisterul Comerțului Inte
rior, a hotărît predarea unor unități 
de alimentație publică — bufete, 
restaurante, cofetării — mandatari
lor, s-a avut în vedere o radicală 
îmbunătățire a rezultatelor acestor 
unități, îmbunătățire cerută în 
mod imperios atît de amploarea pe 
care a luat-o turismul în întreaga 
tară cît și de cerințele consumatori
lor locali. De altfel, ordinul de în
ființare a unităților cu mandat, se

Teatrul de stat
Un colectiv de 

actori al Teatrului de 
stat „Valea Jiului1' 
prezintă miine, in ma
tineu și .seara, un spec
tacol cu. piesa ,,Angelo, 
tiranul Padovei" de V. 
Hugo.

Casa de cultură
Vii ine la ora 10 

va avea loc, in sala de 
spectacole a Casei de 
cultură .un concert de 
muzică cultă. Iși va da 
concursul artistul eme
rit Mircea Buciu.

La cluburi
© VULCAN. Astăzi 

ia ora 18 are ioc in 

sala bibliotecii o sea
ră literară consacrată 
răscoalei țărănești din 
1907.

ANINOASA. Tea
trul de păpuși din Alba 
lulia prezintă astăzi, la 
ora 10 și la ora 15, 
spectacole cu piesa 
„A lost odată..." de A- 
iecu Popovici și Vini- 
ciu G ai ița.

& LONEA. Sala de 
spectacole va găzdui 
miine, incepînd cu ora 
16, concursul „Cine 
știe, răspunde'' pe te
ma „O glorioasă epo
ca istorică de progres 
și prosperitate a Româ
niei socialiste".

referă la această îmbunătățire în 
mod concret, mandatarii avîrid sar
cina să asigure diversificarea sor
timentului de preparate, îmbunătăți
rea calității acestora și, bineînțeles, 
a deservirii.

Mandatul acordat responsabililor 
care au preluat aceste unități are 
în primul rînd menirea de a încura
ja și dezvolta inițiativa personală. 
Acordindu-i-se largi posibilități de 
aprovizionare prin unități ale fer
melor de stat sau ale cooperativelor 
agricole de producție, ditect prin 
cooperatori sau producători particu
lari, la preturile curente de desfa
cere cu amănuntul, mandatarul este 
interesat ca în unitatea pe care o 
conduce și pentru a cărei bună repu
tație răspunde, să ofere clienților 
produse de calitate.

Prin contractul care se perfectează 
între trustul de alimentație publică 
si mandatar, acestuia din urmă îi re
vin obligații și îndatoriri firești : să

In sălile de sport
TENIS DE MASĂ

Astăzi la ora 16 
și miine la ora 9 se 
vor desfășura, in sala 
„Viscoza" din Lupeni, 
Întrecerile dintre echi
pele Liceului industrial 
Petroșani, Viscoza Lu
peni, Minerul Lupeni 
și Voința Petroșani.

ȘAH

Iubitorii acestui 
sport pot participa as
tăzi, de la ora 17/ la 
concursul de șah indi
vidual care se desfă
șoară la clubul sindi
catelor din Lonea. Con
cursul este dotat cu 
„Cupa 8 Martie".

respecte profilul unității, regulile ge* 
nerale de comerț și de igienă sani
tară, să se încadreze în prețurile de 
desfacere cu amănuntul, sa respec
te programul de funcționare și, bi
neînțeles, lunar să depună o sumă 
globală care cuprinde beneficiul pla
nificat a se realiza, cheltuielile efec
tuate de trust pentru aprovizionare, 
întreținere' etc.

Dar pe lîngă mandatul scris, pe 
lînga contractul acestor responsa
bili de unități prin care garantează 
creditul ce li se acordă de către 
trust, întrevedem și mandatul ne
scris, care se referă la priceperea 
si inițiativa personală a acestora, la 
interesul de a realiza o desfacere 
care pe bună dreptate să concureze 
cu celelalte unități similare, la preo
cuparea lor ca gusturile clienților 
fie ele cît de diverse, să fie satis
făcute, deservirea să fie civilizată, 
etc.

Știm cu toții că un bufet își poate

Ziarul „Steagul roșu" 
va apare în format 
mare. Cotidianul va pu
blica cu regularitate'

— articole
— reportaje
— iW’S
— știri sportive
— informații
— spinii
— mica poWicita- 

te etc.
Pentru a prezenta citi

torilor săi cele mai noi 
știri din Valea Jiului, din 
județul Hunedoara, din tară 
și de peste hotare „Steagul 
roșu“ va apare ca zâar 
«Ie seara.

IN ZIAROL PE AZI:

© MAGAZIN
(In pag. a 2-a)

© Delegația Partidului Co
munist Român condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
părăsit Praga

0 Vietnamul de sud : F.N.E. 
denunță fărădelegile imperia
liștilor americani.

0 Consfătuire sovieto-fran- 
cezâ

(pag. a 4-a)

realiza planul de vînzare cu ușu
rință, pentru că nu de puține ori 
vadul comei cial ,,se creează" de la 
sine în jurul țuicii și a mititeilor. 
Dar pe lîngă desfacerea acestor 
două produse, la care se mai pot a- 
dăuga berea, un vin și o friptură, 
mandatul nesci i< al mandatarilor obli
gă în esență la atingerea unor ast
fel de rezultate îneît atragerea clierT 
ților să se datoreze altor consideren
te decît cele pe care le oferă țuica 
sau berea și în alte unități.

In Valea Jiului, Trustul de ali
mentație publică locală a încheiat la 
finele anului trecut, contracte cu 
trei mandatari in Petroșani, Aninoa- 
sa și Uricani. Rezultatele, numai pe 
lunile noiembrie ;i decembrie 1967 
a acestor unități sînt evidente : au 
realizat o desfacere cu 61 mii lei inai

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)



s-o văd

MEDICAMENT
0-

de 
fiu 
zi 
se

și pasta !
Sfîrșil
Ca să 
această 

noi

o privire de 
cuprinde , ia

ht gene- 
ore de

lo- 
iH 
pe

STEAGUL ROȘU—2

POLENUL j®C'GA

★

DE ICI. DE COLO
toi

Și

★

ai 
Ini

afară de 
un limbaj 
toți indie- 
acest lim-

Londra a fost nevoită să plătească 
prevăzătorului tată suma de 446 do
lari.

a ?
Soția

scoțieni : 
ăsta are 

nemaipome-

mai tîrziu i-a ars casa. 
Acum zece zile a sem
nat un contract de a- 
sigurare pe viață 
ieri a murit.

— Ce mai faci prie
tene ? Și soți

— Eu bine, 
moartă.

★

g indii vreodată 
ai trăi daca 

veniturile

In ultimul timp oamenii de 
știință din lumea întreagă se 
interesează în mod deosebit 
de polen. Bobițele acoperite 
cu un înveliș tare reprezintă 
celule sexuale bărbătești. Ele 
conțin hormoni, vitamine și a- 
minoacizi — acid ribonucleic și 
un component al acidului de- 
zoxiribonucleic — care deter
mină dezvoltarea și aspec
tul exterior al tuturor ființe
lor. Conform ultimelor cer
cetări, memoria are două fe
luri de activitate — de lungă 
durată și de scurtă durată. Cea 
de lungă durată a fost expli
cată prin prezența acidului ri
bonucleic, fără de care nu am 
putea ține minte nici cum 
chemă.

In Suedia s-a obținut recent 
un extras 
tiv puțin 
utilizează 
diferitelor 
mâții la i 
sulfamidele

In 1960 medicul suedez 
Janssen 
„Lund" 
nul are 
cazurile 
tatei,
Noul medicament a dat rezul
tate excelente în tratamentul 
ceîaleei, ca tonic și la înlătu
rarea oboselii.

Extrasul de polen nu acțio
nează ca un antibiotic, el nu 
distruge microbii, ci hrănește 
celulele, le ajută să-și măreas
că forța de apărare împotriva 
infecțiilor.

S-au constatat ameliorări și 
în maladii grave ca comoții ce
rebrale, hepatită, bronșită, 
chiar și în scleroză. Cazul 
mai senzațional este cel 
vindecării tinerei daneze 
Elmgard, condamnată de 
medicii. Ea suferea de o infec
ție puternică Ia creier din care 
cauză pierduse treptat simțu
rile, devenind surdă, mută și 
oarbă. Injecțiile cu extract de 
polen au salval-o și, spre ui
mirea generală, ea și-a recăpă
tat simțurile.

Ideea tratamentului cu polen 
aparține unui feroviar suedez.

din polen. Deși rela- 
experimentat, el se 
deja la combaterea 
boli cronice și Infla- 

care antibioticele și 
iau dau rezultate.

dr. 
de la Universitatea 

a constatat că pole- 
un efect favorabil în 
de inflamație a pros- 

în boli cronice grave.

„Mai, 
lu ați 

de

gea- 
uși.

Mă-ntîlnesc deunăzi cu-n cunos
cut. Mă ia de brațul stîng, ca pe 
nevastă-sa, și-mi zice tăios : 
omule, voi de ce dracu’ nu
atitudine împotriva petecelor 
hîrtie iresponsabile,..

— Care petece ? zic absent.
— Alea care zac lipite pe 

murile transparente ale unor
— Cum adică, zac ? Explică-te ?
— Stai ușor că-ți spun totul, 

sînt formidabili unii. Nu 
mult, 

Cînd ve- 
filă dintr-un caiet li- 
pe o ușă grăind si- 

îmi ziceam că

Dom'le,
știu de ce, dar pînă nu de 
îi credeam, ca prostul, 
deam cîte-o 
pită cu pap

„Vin imediat",
dus și omu' pînă vizavi, dar 

urgent. îmi aprindeam o ți- 
Apoi alta. Daca terminam ti

să cumpăr altele

uita la mine în-

gur : 
s-o fi 
vine 
gară,
gările plecam 
proaspete, de la chioșc. Acolo altă 
hîrtiuță : „Vin peste cinci minute". 
Eu așteptam. Treceau și zece. Pe
tecul de hîrtie se
tîi curios, apoi 11 vedeam deodată 
lățindu-se intr-un rîs batjocoritor. 
Și parcă-mi șoptea : „Șeful meu nu 
bea decît de la
Durează", li 
Mușcam filtrul 
în continuare,

t**a loi. Ln promptitudinea lor.

trei șprițuri în sus. 
întorceam spatele, 
țigării și... credeam, 
în oameni. In cin-

a

La unele popoare în 
limba vorbita există și 
al gesturilor. Astfel, la 
nii din America de Nord 
baj al gesturilor este același, în 
timp ce limba vorbită diferă. Lim
bajul gesturilor tribului australian 
Aranta cuprinde 500 de semne. In 
sudul Australiei, femeile bătrîne 
renunță uneori, conform unor da

ni, la grai și comunică timp de 
—3 luni numai prin semne.

Există nu numai jargonuri apă
rute în mod sțihinic, ci și limbi arti
ficiale, inventate special, pentru a 
înlesni comunicarea între oameni 
de naționalități diferite. Pe globul 
pămîntesc se vorbesc aproximativ 
3 000 de limbi și dialecte. Ar fi 
imposibil ca un om sa le cunoască 
pe toate. De aceea se creează limbi 
cu gramatici extrem de simple și 
care cuprind cuvinte din diferite 
limbi. In prezent, există circa 400 
de limbi artificiale. Cea mai cunos
cută dintre ele este esperanto, ca
re are șapte milioane de adepți. 
Ea a fost creată in anul 1887 de 
medicul polonez Ludwig Zamenhof. 
Majoritatea cuvintelor esperanto 
sînt de origine romanică, o parte 
slave și germanice.

Există jargonuri internaționale 
vorbite de oameni de diferite na
ționalități. Sînt dialecte amesteca
te, alcătuite din cuvinte din dife
rite limbi și care nu au gramatică. 
Astfel, în Africa de vest se vor
bește „engleza stricată" (broken 
English). Marinarii care navighea
ză pe Oceanul Pacific se înțeleg 
într-un jargon alcătuit din cuvinte 
englezești, dar conținînd elemente 
de gramatică chineză. Jargonul fo
losit în insulele Oceanului Pacific 
a devenit limba vorbită a popu
lației din nord-estul Noii Guinee. 
Pe insulele din Mediterana este 
răspîndit jargonul sabir, care con
ține cuvinte din limbile franceză, 
greacă, italiană, arabă, dar în care 
gramatica acestor limbi s-a pierdut.

Sîmbătă. 
săptămînă. 
sincer, în 
muiți dintre 
abat din drumul spre 
casă pe la ci le-un bu
fet pentru unul „mic". 
Alții își rezervă aceas
tă plăcere pentru a 
petrece seara cîteva 
ore în ambianța plă
cută (dacă există) a 
unui restaurant de mî- 
na-ntîi.

Așadar, și unii și al
ții sînt „vinovați" că 
de obicei în această 
zi localurile sînt pline, 
mesele ocupate, ospă
tarii ași jder ea. Un cli
ent cere una, alt cli
ent cere alta. Ce mai, 
în atmosfera asta, cînd 
bieții ospătari aleargă 
prin sală dornici să-ți 
încarce masa și uneori 
nota de plată, ne e 
dat să vedem deseori 
un personaj ce stă sta
nă de piatră în ușa ba-

rului cu 
șoim ce 
treaga sală, 
ral, la aceste
virf, dumnealui nu fa
ce nimic deosebit. Nu 
mișcă un deget, o mi
nă, nimic. El e „șeful", 
responsabilul, omul ca
re cu o mină de Her 
sau alt aliaj mai moale 
conduce cu dîrzenie 
sau milostenie, un plu
ton de ospătari bine 
pregătiti din punct de 
vedere... fizic.

Nu vreau să genera
lizez, departe de mine 
gîndul ăsta, că vorba 
aceea, nici eu nu țin 
regim și mai dau pe 
la restaurante așa că...

Simbăla trecută am 
intrat cu un amic la 
restaurantul „Progre
sul" din Lupeni, și cul
mea, contrar „speciali
tății" casei n-am apu
cat să luăm loc la o 
masă că am și fost în

trebați pe un ton ama
bil ce servim. Cine a 
făcut acest lucru ? 
colo ? Nu 1 Însuși 
ponsabilul în carne 
ținută obligatorie / 
nu mă mișc 
(din
mint. Tot 
comanda, 
servit cu 

lipsea 
tot el 
plecare

★

Oamenii de știință se gîndeșc 
o limbă în caro să se poată înțele
ge cu locuitorii altor planete. A- 
ceastă limbă se va numi lincos (de 
la lingua, caro în limba latină 
seamnă Cosmo).

UN OM foarte poli
ticos, dar tot atît de 
distrat avea obiceiul 
să salute pe toată lu
mea cu cuvintele ; „Ce 
mai faci prietene ? Și 
soția ?"

O cunoștință pe care 
salutase astfel, îi 

răspunde:
- Eu bine. Soția 

mi-a murit anul trecut.
Politicosul i-a pre

zentat condoleanțe și 
și-a văzut de drum. 
Curind după aceea s-a 
întîlnit din nou cu a- 
celași cetățean și, con
form obiceiului, l-a în
trebat :

Pregătiri de 
măvară la 

din Lonea

INTRE doi
A. — Tom 

un noroc 
nit.

B. — De ce ?
A. — Inchipuiește-ți 

că anul trecut, la trei 
zile după ce s-a asigu
rat c'ontra accidentelor, 
și-a fracturat un picior. 
Acum șase luni s-a a- 
sigurat contra incen
diilor și o săptămînă

-- ASCULTA, Charlie, 
te-ai 
cum 
avea
Rockefeller ?

— Nu, în schimb 
m-am gîndit invers.

— Adică ?
— Cum ar trăi Ro

ckefeller cu veniturile 
mele...

EDWARD KUC, din Zielona Go
ra, voievodatul Wroclaw, Polonia, 
pasionat colecționar de autografe, 
posedă semnăturile lui John Kenne
dy, losip Broz Tito, Gamal Nasser, 
D. Eisenhower, Fidel Castro, Pablo 
Picasso, Bertrand Russel, ale cosmo- 
nauților Gagarin, Titov, Beleaev, 
(Henn, White, ale actorilor Sophia 
Loren, Gina Lollobrigida, Fernandel, 
a cunoscutului fotbalist Di Stefano 
și ale multor altor personalități.

★
AUSTRALIANUL Roger Braham 

s-a asigurat pentru cazul ca soția sa 
va naște doi gemeni. Nu a trecut 
nici un an de atunci și soția lui a 
născut nu doi, ci cinci copii deodată 
— fiind primul caz de cvintupleți 
din Australia. Banca „Lloyd" din

l^v «£®»

Pi
res* 
și..'.'
Să 

aici
vă

— Și... derulat de necinstea u- 
nora, acum generalizezi ?

— Nicidecum. Am spus — unii. 
Stai, să auzi alta. Intru odată în- 
tr-un magazin alimentar din Petri- 
la. La raionul de lactate, un 
petec de hîrtie mă avertizează

PETECELE
HÎRTIE ȘI
Q

alt
CQ-

— Ei, chiar așa !
— D-apai cum! Mai sînt și alt

fel de petece d-astea. Scrise cu 
litere de-o șchioapă, frumos, cu 
tuș pe hîrtie velină : „AUDIENȚE 
ÎNTRE..." Pe la Sfaturi populare. 
Mă instalam în fruntea coloanei

FOILETON

tern, a trecut pe lîngă noi surd, 
preocupat și s-a topit undeva, in
tr-un birou. Iar cînd a crezut c-atn 
așteptat destul ne-a primit, totuși. 
După... 10 ore.

— ?! 1
— Da.

așteptat 
face ?

— Ești

Păi dacă 20 de inși au 
cîte-o juma1 de oră, cit

pot 
as- 
to-

CONȘTIINȚA
tegoric că vînzătoarea e în con
cediu. Responsabilul îmi spune că 
are brînză de oaie, dar s-aștept că 
„momental" nu poate să mă
veasca nimeni din cauză de aglo
merație. Am fugit ca din pușcă a- 
fară, că mă grăbeam să cumpăr 
brînză 
gramul 
cauză 
lență".

ser-

că mă
și n-aveam trecut ' în pro-
meu zilnic....... întîrzieri din

de birocratism sau indo-

de așleptători. Și, fără să vreau, 
mă transformam în... ascultător. Au
zeam pe „șeful" de dincolo de pa
ravanul lemnos, vorbind la telefon 
cu onorata-i soție: „Dragă, n-am 
putut să iau bilete la „Prostăna
cul" că am avut mult de lucru. Fă 
tu un drum pîn-acolo... Dar, ce .eu 
sînt responsabil cu biletele? Am 
atîtea pe cap". Și continua cu lă
muririle. Apoi, chemat de un subal-

prea pornit împotriva u- 
nor hîrtiuțe...

— Ei, lasă-mă, dom'le, nu 
să trec rece pe lîngă chestiile 
tea! Mă trec căldurile. Dacă
tuși au conștiință, de ce lasă niște 
hîrtii să vorbeasca-n locul lor ? Pot 
să scrie ce doresc, acasă, să facă 
poezii de amor, să scrie scrisori 
recomandate părinților sau... altcui
va. Dar să ne slăbească, dom'le cu 
mania aceasta a anunțurilor, 
rutante cînd iresponsabile, 
geamurile așa cum sînt, 
rente. Să nu ne mai mintă.

— Bine, dar nu toți.
— ,Nu, doar aceia care nu se 

line de cuvînt. Și sînt destui, 
nu-și mai acopere conștiința
petece de hîrtie, că nu-i frumos!

— Am să le-o spun. Promit.

cînd de- 
Să lase 
transpa-

pot
sa
cu

V. TEQDORESCU

de
local) dacă 

el ne-a adus 
tot el ne-a 
o scrumieră 
de la masă 
ne-a salutat 
invitîndu-ne

mai trecem pe

ce 
și 
la 
să
colo.

O să venim, 
varășe responsabil, 
promitem cu mina
inimă și pe chenzină 1 
Cu o singură condiție 

c-o 
îio- 

în 
du

ri-ajunge frun- 
Hai noroc și la

însă : s-o ții așa 
ții bine. Și să n-am 
roc la Loto dacă 
trei luni unitatea 
mit ale 
tașă.
mai mare 1

★
JDERII care s-au înmulțit ex

trem de mult în regiuni
le din- vestul Ungariei -repre
zintă o adevărată calamitate p£rz.„.--b 
păsările domestice. Vînarea jderi®4 
lor este extrem de dificilă din cauză 
că aceste animale au auzul foarte 
fin.

După experiențe îndelungate, vî- 
natorii unguri au găsit un mod ori
ginal de a vîna jderii — ei au înre
gistrat pe bandă de magnetofon țiui
tul șoarecilor de cîmp, sunete la ca
re jderul nu rezistă.

★
DE LA fereastra închisorii princi

patului Monaco se vede o priveliște 
foarte pitorească. Q comisie care a 

la această concluzie a hotărît 
să mute închisoarea într-un loc „mai 
sumbru". In prezent, se cercetează 
amănunțit întregul teritoriu al prin
cipatului în căutarea unui asemenea 
loc.

( foarte |
•ajuns 1
«X___

I
I
I
I
I
I
I
II 
I
I

Maxime și 
cugetări despre.

Voință
• Cel care nu

nu va mai putea
vrea cînd poate, 
cînd va voi.

Napoleon I.
• Există o mare calitate care fa

ce din oameni conducători : voința.
Shakespeare

• A nu hotărî nimic înseamnă a 
t^ hotărî să nu faci nimic !

Bacon
Bunăvoință
> Dușmanul doborît se mai poa

te ridica, pe cînd cel împăcat este 
^biruit definitiv.

Bătrinețe
Schiller

S Experiența este ca steaua po- 
larăj ea nu luminează decît seara.

La Rocheioncauld
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Dincolo de limitele
Zi de ianuarie cu vis

col și ger. La organul 
de miliție din orașul 
Vulcan, in ziua de 12 
Âanuarie 1968, s-a pre
zentat minora B. P. in 
virstâ de 14 ani.

„Mama mea, spunea 
ea nu mai dorește să 
mă țină acasă. Mi-a 
făcut bagajul să mă 
duca la bunici la tară 
și îmi pare rău deoa
rece aici m-am obiș
nuit, am colege și o 
soră cu care mă Împac 
destul de bine". Mare 
ne-a fost mirarea cind 
am intrat în discuție 
cu fetița respectivă. 
Iată motivul pentru ca
re mama sa voiește 
neapărat s-o alunge din 
Vulcan.

B. P. muncitoare la 
E. M. Vulcan, trăiește 
de mul ți ani în concu
binaj cu Tacea Petru, 
șofer la coloana I.R.T.A. 
Vulcan neg li jind creș
terea și educația celor 
două fetițe pe care le 
are din prima căsăto
rie.

Fetița cea mare B. P. 
(o cheamă la iei ca pe 
mama ei) după ce și-a 
petrecut vacanța de 
vară la țară, s-a reîn
tors ia mama sa la 
Vulcan. La începutul 
anului școlar 1967— 
1968, într-o seară, pe 
cind mama sa nu era 
acasă, Petre a profitat 
de împrejurări și de 
neputința fetiței de a 
se apăra. Apoi a ame- 
nințat-o că dacă va 
spune la cineva o o-

moarâ. Sub această a- 
meniațare ietita a fost 
nevoită să cedeze me
reu poftelor animalice 
ale concubinului ma
mei sale neavind cura
jul să se destăinuie. 
Pînă la urmă, nemai- 
putînd să sufere situa
ția în care a ajuns s-a 
hotărit, și în ziua de 
8 ianuarie 1968 i-a po
vestit mamei sale.

Reacția mamei însă 
jignește însă-și condi
ția umană, lat-o :

„Nu am ce să-ți fac, 
acum trebuie să-ți fac 
bagajul și să te duc 
la (ară, la bunici. Te-ai 
iăcut de rușine și nu 
trebuie să spui la ni
meni, ai auzit ? Eu 
le-am iăcut, eu te omor 
dacă se va auzi vreun 
cuvînt despre toate ce 
mi-ai povestit". Așa a 
hotărit o mamă cind 
de copilul său și-a bă
tut joc, un om care, 
pentru astfel de fapte, 
este cunoscut- în tot 
Vulcanul. Mai mult 
decîl atît : Tacea Pe
tru este cunoscut ca 
avînd „state vechi" pe 
la ușile tribunalelor, 
deoarece a mai fost 
condamnat.

Faptul în sine și mo
dul în care a reacțio
nat mama la povestea 
fetiței depășesc limitele 
a ceea ce numim mo
rală, dragoste maternă. 
Ba. mai mult: le depă
șesc și pe acelea de 
omenie. Legea își va 
spune cuvîntul în ceea 
ce îl privește pe Tacea

omeniei
Petru, nu ne îndoim 
de asta. Uluiește însă 
egoismul mamei care 
nici mai mult, nici mai 
puțin, a văzut în pro
pria-! fiică de 14 ani, 
o rivală. Și prima ei 
reacție a fost s-o înlă
ture din casă, ,,ca să 
n-o facă de rușine". De 
care rușine ? Proce- 
dînd în acest iei oare 
nu mama s-a acoperit 
de oprobiu și rușine ?

Am luat legătura și 
cu școala, prin dirigin
ta clasei de la care 
am aflat și comporta
rea elevei B. P. Am 
aflat lucruri frumoase, 
că este o elevă liniș
tită, ascultătoare, însă 
în ultima perioadă re
zultatele la învățătură 
au scăzut. Școala, di
riginta n-au căutat să 
afle cauzele. Datoria de 
a le afla o aveau, dar 
n-au făcut-o. Sau poa
te că au cunoscut cau
zele, dar n-au avut tă
ria de a face din su
ferința fetiței de 14 
ani o problemă de 
prestigiu a școlii.

Faptele relatate, con
siderăm că umplu de 
indignare pe oricine. 
Tacea și concubina sa 
să-și dea seama că tră
iesc în jurul lor și oa
meni care au picioare
le pe pămînt, ochi de 
văzul și puterea ana
lizei. Și că oamenii a- 
ceștia îi blamează și le 
înfierează purtarea.

Cpt. I. DURECI

Mandatul scris si
9

nescris al mandatarilor
(Urmare din pag. î)

mare decît în aceleași luni ale anu
lui 1966, perioadă în care unitățile 
au avut profil asemănător. Dar pe 
lîncjă vînzarea peste plan, rezulta
tele inițiativei personale își arată 
și ele rodul : beneficii realizate cu 
18 mii lei mai mult decît în aceeași 
perioadă luată pentru comparație, 
cet'.iPei mandatari arătînd totodată 
c;a pentru realizarea acestei desfa
ceri și obținerea acestor beneficii 
nu sînt necesare cheltuieli de pes
te 60 mii lei ci de numai 18 mii lei.

Și, în plus, se creează un nou a- 
tribut, cel al calității : renumele 
care încet, încet se conturează în 
jurul bunei deserviri în unitățile 
respective.

Ce am avea de reproșat manda
tarilor după trei luni de activitate ?

In unitatea din Petroșani clientul 
întîlnește uneori aceeași stivă de 
lăzi de bere undeva la marginea 
sălii care, dacă nu stînjenește cir
culația, stînjenește privirea. Ușa 
deschisă, în timp de iarnă, nu te

prea invită să ocupi loc pe scau
nele reci, deși soba își face dato
ria. Lipsește ambianța de care are 
nevoie un local plăcut, intim. Iar 
mandatarii din Uricani, pentru ca 
să mențină ordinea în restaurant, 
nu trebuie să aștepte întîi trans
formarea sălii și numai după aceea 
să treacă la aranjarea meselor și 
a scaunelor.

Pentru anul 1968, T.A.P.L. Petro
șani preconizează înființarea a încă 
16 unități cu mandat din care a- 
mintim : două cofetării la Lupeni 
și Uricani, restaurantul „Cărbune
le” din Lonea, bufetul „Slivei" din 
Jieț, un bufet la Cîmpu lui Neag, 
bufetele „Tîrnave" și „Mîndra" din 
Vulcan, ,,Muncitorul” și' „Dîmbovi
ța" din Petroșani și altele în loca
litățile Lupeni, Iscroni și Aninoasa.

Extinderea rețelei nu poate fi de
cît bine venită pentru îmbunătă
țirea deservirii în alimentația pu
blică.

FILME
25 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Martin soldat: Republica: Seceri
șul roșu; PETRI LA: O fată feri
cită; LONEA — Minerul: Denun
țătorul; ANINOASA : Succes Char
nel VULCAN: Căutătorii de aur 
din Arkansas; LUPENI — Cultu
ral : Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic; Muncitoresc: Mondo 
Cane seria I—II: BăRBăTENI : 
Juana Gallo; PAROȘEN1 : Printre 
vulturi: URICANI Compartimentul 
ucigașilor.

LOTO
La tragerea din 23 februarie 1968 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

51 24 54 88 71 42 57 66 25 13 
87 44.

Fond de premii : 1 123 084 lei.

lit aieniia 
cititorilor noștri

Ziarul „Steagul roșu" primește de la cetățeni, pentru a 
ti publicate in cadrul rubricii „MICA PUBLICITATE", dife
rite anunțuri cum silit:

— PIERDERI DE ACTE
— LECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE SERVICIU
— OFERTE DE SERVICIU
— SCHIMBURI DE LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI DE FAMILIE
— VÎNZÂRI-CUMPĂRĂRI
— DIVERSE

Cei Interesați se pot adresa redacției noastre din Petro
șani, str. Republicii nr. 44. telefon 1662. 269.

Climat favorabil pentru realizarea
In trimestrul I a 25 la sută 
din planul anual

(Urimare din pag. 1)

insuficient de vagonete. Avem 
promisiunea că vom fi dotați cu 
două sute de vagonete. O dată pri
mite — două locomotive și două 
sute de vagonete — transportul nu 
va mai constitui o problemă. Și 
numărul mic al artificierilor, con
stituie un impediment în activita
tea noastră. Fronturile de lucru 
s-au înmulțit, artificierii însă au 
rămas aceiași. Ca urmare, unele 
fronturi mai îndepărtate sînt oco
lite, lucrările de pușcare întîrzie, 
brigada nu-și poate realiza planul. 
Din cauza numărului redus de 
maiștri față de cerințele minei, de 
numărul fronturilor de lucru, asis
tența tehnică este deficitară, sub 
nivelul pretins de o bună activita
te. Acest lucru face ca realizările 
unor brigăzi care lucrează în ace
leași condiții să fie diferite. De e- 
xemplu : brigada condusă de Tătar 
Grigore, a realizat în ianuarie 75 
ml de galerie, iar brigada lui Croi- 
toru Ion, a realizat doar 40 ml, în 
aceleași condiții, dar într-un front 
mai îndepărtat. Planul de investi
ții pe luna februarie, va fi realizat 
și depășit. Scontăm pe o recupera
re de 300 000 din restanța lunii ia
nuarie. In martie vom eșalona ast
fel lucrările îneît în trimestrul I 
să realizăm 25 la sută din planul 
anual”.

Cele arătate mai sus, dau un as
pect general al activității de in
vestiții de Ia mina Paroșeni.

Hotărîrea colectivului de aici de 
a realiza in trimestrul I 25 la sută 
din planul anual, poate și trebuie 
să devină realitate. Se cere însă 
mai multă preocupare din partea 
șefului de sector, ing. Nicolae 
Bucur și a maiștrilor Ion Beștea 
și Petru Berințan în organizarea 
procesului de producție, pentru ca 
realizările brigăzilor să fie pe mă
sura posibilităților. De asemenea, 
conducerea exploatării (E.D.M.N.) 
trebuie să manifeste aceeași preo
cupare față de lucrările de investi
ții, care o au față de activitatea 
de producție astfel ca la sfirșitul 
trimestrului I, «cuvîntul dat să fie 
respectat.

TELEVIZIUNE

Simbătă 24 februarie

77.30 Curs de limba spaniolă (lec
ția a 4-a).

77,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru noi, iemeilel
18.30 Pentru copii și tineretul șco

lar. Filmul „Scutierul".
18,40 „Val Vîrtej“ — și a cincea 

minune a lumii" scenariu de 
Octavian Sava.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Intilnire cu... Astă seară, ba

lerina Magdalena Popa.
21,15 Film serial: „Evadatul".
22,05'„Opus-pocus". Glumă muz.I- 

zical-coregrafică.
23,05 Telejurnalul de noapte.
23,75 Telesport.
23.30 închiderea emisiunii.

CALENDARUL ZILEI
24 februarie

1870 — Se inaugurează oficial Mo- 
netăria Statului, se bat primii lei 
de aur și argint.

1870 — A apărut la București pu
blicația lui B. P. Hașdeu „Colum
na lui Traian”.

1786 — S-a născut Wilhelm Karl 
Grimm, folclorist și povestitor.

STAREA ¥REI*lfl
Aspectul frumos și călduros al 

vremii s-a menținut și în cursul 
zilei de ieri. La Petroșani tempe
ratura aerului a oscilat între mi
nus 2 grade (minima) și plus 14 
grade (maxima), în timp ce la Pa
ring a fost de zero grade și plus 
8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE :

0 Vreme în general frumoasă.

@ Temperatura aerului ușor va
riabilă.

O Vînt slab din sectorul vestic.

Dimineața ceață locală.

C. L Alimentara Petroșani 
ai pus în vînzare în magazine 
însemnate canti
tăți de conserve «Se

PEȘTE
HERINGI

MACROURI
vww

STAVRIZI

I.R.EJHL DEVA
Secția rețele „Valea Jiului*6 

PETROȘANI
angajeaza s

— electricieni la tenirul de rețele Petroșani
— electricieni la (entrul ile relele Voltau
— electricieni la centrul de relele Lupeni
— șofer (alegoria Bt la Lonea
— șofer rategoria Bt la lupeni
— șofer (alegoria SC ia Petrila
— magaziner la llwzenl
• Informații suplimentare puteți obține la I.R.E.H. Deva, 
secția rețele Petroșani, str. Republicii nr. C0, la biroul admi
nistrativ, intre orele 10—13.

Peștele oceanic conservat este 
conținut in vitaminele A și D, calciu și fosfor 
plăcut și o mare valoare nutritivă.

un aliment cu un bogat 
are gust

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII
FORESTIERE DEVA

angajează urgent 
pentru șantierul Valea Jiului

® Contabili șef
• Contabil I

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460
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Delegația Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul 

Nicolae Ceausescu 
a părăsit Fraga

VIETNAMUL DE SUD

F. N, E. denunță fărădelegile
imperialiștilor americani

Consfătuire 
soviefo-franceză

PRAGA 23 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
ts : Vineri seara a părăsit Praga, 
îndreptîndu-se spre patrie, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a participat 
la manifestările prilejuite de săr
bătorirea celei de-a 20-a aniversări 
a victoriei oamenilor muncii din 
Cehoslovacia din februarie 1948.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ion Cbradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

La plecare, la gara centrală din 
Praga, delegația Partidului Comu
nist Român a fost condusă de to
varășii Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Antonin Novotny, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, Otakar Simunek, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Antonin Kapek, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Pavel Hron, 
președintele Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C. din Ce
hoslovacia, Vladimir Koucky, se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, Vaclav David, ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Cehoslo
vace, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți membrii ambasa
dei române la Praga.

HANOI 23. — Corespondentul A- 
gerpres. A. Ionescu, transmite: La 
Hanoi a fost dată publicității o de
clarație a Frontului Național de Eli
berare în care sînt denunțate fără
delegile pe care le săvîrșesc impe
rialiștii americani și autoritățile de 
la Saigon în centrele urbane din 
Vietnamul de sud. Declarația face 
apel la popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume, inclusiv la po
porul american, la organizațiile de
mocratice internaționale să condam
ne aceste acțiuni și să ia măsuri ur
gente pentru a le curma. Acest do
cument a fost precedat de o pre
cizare a purtătorului de cuvînt al 
C.C. al F.N.E. în care S’ blinia că 
dacă intervenționiștii americani și

prezintă o adevărată tragedie. In
formațiile privind numărul refugla- 
ților provin din surse americane, 
dar, după cum afirmă unii corespon
denți occidentali aflați la fața locu
lui, numărul lor depășește un mi
lion. Toate acestea nu fac decît să 
sporească și mai mult ura și mînia 
împotriva trupelor intervenționiste 
și în același timp hotărîrea popu
lației de a lupta alături de forțele 
patriotice.

In încheierea declarației F.N.E. 
se subliniază că nici un procedeu 
brutal și nici o manevră perfidă nu 
poate să-i salvdze pe intervențio- 
niști de la o înfrîngere.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc consfătuirea 
sovieto-franceză în problemele cer
cetării științifice a spațiului cos
mic, telecomunicației cosmice și 
meteorologiei. Participanții la con
sfătuire au întocmit un plan-grafic 
de lucrări comune în vederea con
strucției și pregătirii lansării sate
litului francez ,,Roseau" cu ajuto
rul unei rachete purtătoare sovie
tice. Lansarea este proiectată pen
tru sfîrșitul anului 1971. S-a căzut 
de acord asupra programului de 
cercetări și experiențe pentru trans
miterea televiziunii în negru-alb 
și în culori, precum și a semnale
lor telefonice pe mai multe canale 
între Moscova și Paris prin inter
mediul satelitului de telecomunica-

Molnia-1".

Declarația
ministrului de externe al Austriei

VIENA 23 (Agerpres). — „Sînt 
convins că o sarcină firească a 
Austriei, ca țară neutră, este pro
movarea prieteniei și cooperării cu 
țările europene, indiferent de sis
temul lor social. Acest lucru este 
valabil în special în ce privește 
țările din Europa răsăriteană și ță
rile din bazinul dunărean. Iată de 
ce relevăm cu satisfacție că co
laborarea dintre toate țările euro
pene s-a dezvoltat în ultima pe
rioadă*', a declarat ministrul afa

cerilor externe al Austriei, dr. 
Kurt Waldheim, unui corespondent 
al agenției de presă M.T.l. El a 
adăugat că Austria este gata să 
dezvolte și în viitor comerțul și 
legăturile tehnice cu țările est-eu- 
ropene pe baza avantajului reci
proc.

Referindu-se la relațiile austro- 
ungare, ministrul a subliniat că co
laborarea dintre cele două țări s-a 
dezvoltat considerabil, în special în 
domeniul cultural si economic.

regimul de la Saigon continuă jude 
carea ileqală a patrioților din Saigon, 
diii cartierul Cholon și din alte 
centre urbane cu scopul de a ma
sacra forțele patriotice, acestea își 
rezervă dreptul de a lua măsuri 
corespunzătoare față de agresorii 
care au fost capturați de F.N.E.

Reacția Frontului Național de E- 
liberare și a altor organizații patrio
tice și democratice din Vietnamul 
de sud este pe deplin justificată, 
deoarece măsurile teroriste și re
presive dezlănțuite de armata sai- 
goneză și de intervenționiștii ame
ricani provoacă un mare număr de 
victime în rîndul populației. Numai 
la My Tho au fost incendiate în- 
tr-un singur atac american peste 
5 000 de case, mii de locuitori gă- 
sindu-și astfel moartea. In localita
tea Tra Vinh au fost executate în 
trei zile 400 de persoane, printre 
care numeroși preoți budiști. O ma
re cantitate de bombe cu napalm 
a fost lansată asupra cartierelor Me 
Koc, Ba Bak, Nhy Thien Duong din 
Saigon. Soarta celor peste 620 000 
de refugiați rămași fără adăpost re-

u TIRI
FLORENȚA. — In urma creș

terii nivelului apelor fluviului Ar
no, la Florența a fost declarată sta
rea de alarmă. Pericolul unoi. noi 
inundații a apărut datorită ploilor 
torențiale căzute în regiunea Tos
canei în ultimele 48 de ore. Locui
torii Florenței, care n-au uitat inun
dațiile din 3—4 noiembrie 1966, s-au 
strîns în număr mare pe malurile 
fluviului pentru a urmări evoluția 
nivelului apelor.

de 100 de ori

NICOSIA. — După cum rele
vă ziarul „Teleftea", guvernul din 
Nicosia intenționează să interzică 
zborul bombardierelor atomice bri
tanice în spațiul aerian al Cipru
lui. In prezent, guvernul președin
telui Makarios studiază cu toată 
atenția această problemă. Ziarul a- 
mintește că avioane militare engle
ze avînd la bord arme nucleare 
staționează actualmente la baza bri
tanică Akrotiri din sudul Ciprului.

Reînviată
Tînăra Lucia Longo, care ,,a mu

rit" și a fost reînviată de peste 
100 de ori,' a părăsit clinica din 
Turin pentru a se înapoia la că
minul său din Bari. In urma unei 
operații pentru remedierea unei 
malformații a valvulei mitrale, ini
ma Luciei Longo a încetat să bată, 
în perioada noiembrie-decembrie 
1967, în medie de cinci ori pe zi. 
De fiecare dată inima ei a fost re
pusă în funcțiune cu ajutorul unor 
ușoare șocuri electrice. Lucia Lon
go, al cărei caz, potrivit prof. An- 
velo Actis-Dato, unul din chirurgii 
italieni de frunte specializați în o-

Cronica evenimentelor săptamînii
TEATRUL OPERAȚIUNILOR 
MILITARE DIN VIETNAMUL 
DE SUD...

...a înregistrat noul val al ofensi
vei forțelor patriotice la Saigon, la 
Hue. la Khe banii, in total m 34 de 
localități și baze militare. Succese
le repurtate de forțele patriotice 
au produs nu numai o dislocare în 
dispozitivul de luptă, ci au confir
mat totodată că agresorii nu pot 
controla în mod absolut nici un 
punct pe teritoriul sud-vietnamez. 
Concentrarea unităților de elită a- 
mericane în luptele pentru fosta ca
pitală imperială, Hue, nu a izbutit să 
duca la recucerirea grabnică sconta
tă. Iar in presa am- ---ă se face tot 
mai des comparația între situația 
garnizoanei americane de la Khe 
Sanh și Dien Bien Phu, care a cons
tituit în 1954 momentul hotărâtor ai 
înfrîngerii colonialiștilor francezi... 
Alternativa opțiunii între intensifi
carea războiului și negociere este a- 
cum mai mult ca oricînd la ordinea 
zilei în S.U.A. Prezenta simbolică a 
președintelui Johnson la Fort Bragg, 
de unde a plecat un nou detașa
ment spre Vietnam pentru ,.a com
pleta mai devreme decît era pre
văzut" corpul expediționar ameri
can a fost întregite de „asigurarea" 
dată de administrația S.U.A. că — 
la cererea generalului Westmore
land — efectivele vor depăși 525 000 
militari. Ignorarea criticilor aduse

de către congressmen! influenți la 
adresa politicii de escaladare a de
terminat reluarea lor pe o scară și 
mai largă.

Cît privește activitatea diplomati
că, întrevederea Johnson — U Thant 
n-a adus vreun element încurajator 
din pricina insistenței americane 
pentru „formula de la San Anto
nio", ceea ce a redus convorbirea 
la „un dialog între surzi". Deziluzia 
față de menținerea vechii poziții 
americane este cu atît mai profundă, 
dacă se tine seama că întrevederea 
a avut ioc la capătul turneului e- 
fectuat de U Thant în mai multe 
capitale ale lumii, unde s-a întîlnit 
și cu reprezentanți ai R.D. Viet
nam. Insistența americană de a 
condiționa încetarea bombardamen
telor îndepărtează deocamdată șan
sele începerii negocierilor.

In schimb, seria inițiativelor es
te permanent împrospătată. Vizita 
pe care ambasadorul R.D. Vietnam 
la Moscova o face în Suedia și 
convorbirile sale cu primul minis
tru și cu ministrul de externe al a- 
cestei țări este completată cu a- 
nunțarea vizitei ambasadorului Sue
diei la Pekin în R.D. Vietnam.

DILEMA LEGATĂ 
DE LĂRGIREA 
PIEȚEI COMUNE...

...a fost reactualizată pe scena 
vest-europeana de vizita primului

ministru olandez Piet de Jong la 
Londra și călătoria ministrului de 
externe, Luns, la Bonn. Formula 
preconizată la convorbirile anglo- 
olandeze reia ideea organizării unei 
conferințe cu reprezentanții An
gliei și ai celorlalte trei state 
membre ale A.E.L.S., care vor să 
se alieze Pieței comune. Distanța 
dintre această formulă și cea pre
conizată în comunicatul publicat 
la încheierea vizitei cancelarului 
Kiesinger la Paris în care adeziu
nea Angliei este supusă cîtorva 
condiții greu de îndeplinit este 
sensibilă. Prezența ministrului Luns 
la Bonn a urmărit tocmai studierea 
posibilităților de apropiere între 
punctul de vedere anglo-olandez 
și cel franco—vest-german; toto
dată, reprezentantul Olandei a son
dat intenția guvernului vest-ger
man de a sprijini mai departe 
punctul de vedere francez sau de 
a se ,,reorients" spre deschiderea 
accesului Angliei la Piața comună

ÎN ORIENTUL MIJLOCIU...
...doua declarații — făcute res

pectiv la Cairo și la Aman — au 
adus elemente noi în situația exis
tentă după conflictul arabo-izrae- 
lian. Intenția exprimată de purtă
torul de cuvînt al guvernului R.A.U. 
de a lua în considerare asigurarea 
libertății de navigație în Golful 
Akaba, bineînțeles după retragerea 
trupelor izraeliene din teritpriile 
ocupate, diferă ■ de tonul adoptat

anterior de presa din Cairo. Dacă 
se ține seama că problema navi
gației în Golful Akaba a constituit 
unul din motivele imediate ale iz
bucnirii conflictului, apare eviden
tă tocmai această schimbare. Pe de 
altă parte, la Aman, repudierea de 
către regele Hussein a unităților 
de comando care acționează pe te
ritoriile ocupate de trupele izrae
liene a declanșat un conflict în 
rîndufile guvernului iordanian. Ști
rile contradictorii cu privire la cri
za de ■ guvern iminentă au parve
nit în același timp cu anunțarea 
ridicării embargoului asupra livră
rii de arme americane Iordaniei. 
Disputa are implicații cu mult mai 
largi. In timp ce regele Hussein 
susține că teritoriul iordanian nu 
trebuie să servească ca bază de 
plecare a unităților de comando 
provenite din Siria și din alte țări 
arabe, deoarece în felul acesta Ior
dania se expune represiunilor și 
consecințelor reluării conflictului, 
o serie de miniștri susțin necesi
tatea participării la cauza solida
rității arabe.

In timp ce în capitalele arabe 
viata politică cunoaște deci nuan
țe noi, ambasadorul Jarring conti
nuă să întrețină contacte în cău
tarea unei soluționări în legătură 
cu Canalul de Suez și cu alte as
pecte litigioase din Orientul Apro
piat.

Z. FLOREA

perații de inimă, este ,.absolut li
nie". a părăsit spitalul cu califica
tivul „clinic restabilită".

• BOGOTA. — La Bogota un 
autobuz plin cu muncitori și func
ționari s-a ciocnit de o casă. Casa 
și autobuzul au fost complet dis
truse. Se semnalează 12 morți și 
peste 70 de răniți, majoritatea în 
stare gravă.

0 nouă scădere a cursului 
lirei sterline

LONDRA 23 (Agerpres), — 
Cursul lirei sterline a înra4ji_.at 
joi o scădere sensibilă la bursC^ 
din Londra. La închiderea opera
țiunilor de schimb, valoarea mone
dei britanice în raport cu dolarul 
s-a stabilit la numai 2,4081 față de 
2,4118 în .ziua precedentă. Banca 
Angliei a intervenit pentru a frîna 
evoluția nefavorabilă a cursului li»
rei.

SPANIA

Tulburările 
în rîndul studenților 
continuă să se intensifice

MADRID 23 (Agerpres). — Tul
burările semnalate in rindul stu
denților spanioli care revendică 
democratizarea sistemului de invă- 
tămînt universitar continuă să se 
intensifice. In pofida măsurilor 
drastice luate de autorități, nume
roși studenți de la facultatea de 
drept a Universității din Madrid’ 
au participat joi la o întrunire a 
sindicatului lor democratic. Mani
festanta au fost evacuați cu forța 
de unităti ale politiei care au pă
truns în incinta facultății. In a- 
ceeași zi, aproximativ 1 000 de stu- 
denti de la facultatea de științe po
litice au declarat greva foamei. 
Manifestații similare au avut ioc și 
la facultățile de medicină, filozofie 
?i științe economice din capitala 
Spaniei.

In cursul ciocnirilor dintre stu
denții madrileni și poliție au fost 
operate aproximativ 100 de arestări.
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