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Cum se scriu 
poemele simple

că- 
tri-

Q oarele a urcat 
L7 tre nămiez ji 

mite săgeți în creștet. 
Drumul de șantier ur
mărește o Vreme traseul 
căii ferate apoi cotește 
tirusc la dreapta. Nu-i 
prea vechi acest drum. 
Abia a avut timp pie
trișul să se taseze ca 
lumea. II iau în „tălpi" 
intr-un continuu dute- 
vino coloși de cite 20 
și 60 de tone — BELAZ, 
Tatra — sau abilele 
„Carpați“-uri românești. 
La capătul drumului e 
■un început de drum 
nou. De data aceasta 
l-am numit simbolic în
ceput de drum. Aici se 
va ridica incinta prin
cipală a noii mine — 
Livezeni. Soarele lui a- 
prilie a fost martorul 
primei lovituri de to
por . dată in țărușii care 
marcau începutul nou
lui șantier. Acum e au
gust și soarele trimite 
săgeți în creștet. Dar de 
atunci și pînă acum te
renul delimitat de to- 
pografi ca . fiind afectat 
de noua exploatare a 
suferit o schimbare' la 
față.. .S»p. început gospo
dărește cu sistematizarea

terenului la
proiect. Din pămînt și-au 
ridicat capetele primele 
flori de piatră — casa 
mașinii de extracție a 
primului puț auxiliar, 
stația de compresoare, 
magazia de ciment, gru
pul social provizoriu. 
Cu asta începe biogra
fia unui loc. Muncitori, 
maiștri și tehnicieni de 
la T.C.M.M. sint autorii 
aceste biografii — a ce
lei ce se „scrie“ de la 
sol în sus. Căci cei de 
la Exploatarea deschi
deri de mine noi au în
ceput și ei deja să scrie 
reversul: biografia a-
dîncului. Au început-o 
cu săparea puțurilor. 
Cei ce scriu prima ver
siune a biografiei locu
rilor sint, mulți dintre 
ei, cunoștințe mai vechi. 
Așa cum e maistrul Ra
dulescu Teodor sau Che- 
laru Gheorghe. Cu doi 
ani in urmă, tot vara, 
s-a legat cunoștința 
noastră undeva sus la 
50 m înălțime pe plat
forma unui cofraj glisant

(Continuare in pag. a 3-a)

O dezertare de la îndatoririle 
de familie : ABANDONUL
FAMILIAL

RĂSFOIAM, ZILELE TRECUTE, REGISTRUL DE AUDIEN
ȚE AL PROCURATURII ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI. 
NUME ȘI CONSEMNĂRI LAPIDARE. IN SPATELE UNOR?. 
DINTRE ACESTEA, SE ASCUND ÎNSĂ ADEVĂRATE DRAME 
FAMILIALE, ECOLIRI SURDE ALE UNOR DESTINE NEÎM
PLINITE CE DAU GLAS DURERII DAR ȘI NEVOII DE AJU
TOR: „soțul meu N. C. și-a părăsit familia după 17 ani de 
căsnicie, lăsindu-mă cu 5 copii mici și fără nici un ajutor"; 
SAU : „după 20 de ani de căsătorie soția mea R. M. și-a pă
răsit familia lăsindu-mă cu 2 copii minori, in îngrijire".

UN INTERES LEGITIM NE-A ÎMPINS LA EFECTUAREA 
UNEI ANCHETE SOCIALE ÎN RÎNDUL UNORA DINTRE 
ACESTE CAZURI, ÎN SPECIAL A ACELOR FAMILII CARE 
DUPĂ MULȚI ANI DE LA ÎNTEMEIEREA LOR AU AJUNS 
ÎN PRAGUL DESTRĂMĂRII.

ANCHETA SOCIALA 
de David Maniu 

Procuror șef 
al orașului Petroșani 
și Constantin Cotoșpan

De sus, de pe stincile de 
calcar, minunata prive
liște de Ia Peștera Bolii 
iți apare în toată splen

doarea ei

Și cifrele iși au graiul lor...
r

Analiza statistică a cazurilor de 
abandon familial — aflate pe rolul 
organului de urmărire penală — 
ne-a dezvăluit unele aspecte îngri
jorătoare. Astfel, în semestrul 
î/1967, comparativ cu semestrul 
11/1966, se înregistrează o creștere

I. C.

Convoiul de cărucioare pentru personal a pornit 
cu minerii spre adîncurile minei Lupeni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit joi la amiază, la 
Eforie Nord, pe Amintore Fanfani, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Italia.

Au participat, de asemenea, Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, Roberto Gaja,. director 
general al afacerilor politice, Luigi 
Valdettaro della Rocchetta, direc
tor general adjunct al relațiilor 
culturale.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bi
laterale dintre România și Italia, 
făcîndu-se aprecieri pozitive cu pri
vire la stadiul actual al relațiilor e- 
conomice, politice, culturale, tehnico- 
științifice și exprimîndu-Se satis
facția pentru acțiunile întreprinse 
de ambele state în vederea coope
rării economice și a unei continue 
dezvoltări a relațiilor multilaterale 
existente între România și Italia, 
în avantajul ambelor țâri și po
poare, în interesul păcii în Europa 
și în lume.

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Iilțlatlvi
In colonia din spatele gării 

Petroșani exiști o -stradă leu- riu- 
mele Alexandru loan Cuza, fi 
moașă, străjuită de o parte Și de 
alta de copaci falnici, umbroși. Pe 
aici nu tirece niciodată cisterna de 
stropit a I.C.O. Dar strada e mereu 
curata, răcoroasă. Și acetașta se da- 
torește inițiativei oamenUor. ’în 
fiecare zi, dimineața și seara, locui
torii străzii, mai ales' cei tineri, ies 
cu gălețile la stropit. £ 'o plăcere 
să treci seara pe această stradă. 
Dacă și locuitorii de pe alte străzi 
ar proceda la fel.,. ' ■ '

exteriorul :. străzi, alei, 
Un lucru mai solicită

De curînd 
noul corp i 
E.M. Lonea.
bine pus la punct. In aceste zile se 
amenajează ' ' ~
zone verzi.
salariații minei : un chioșc cu dul
ciuri și răcoritoare, în „apropierea 
clăgirii, poate chiarR înf.incintă, ■ de
oarece nu au nici măcar apă pota
bilă. Conducerea minei af putea 
trata cu T.A.P.L. în acest stn». Spre 
cîștigul

1 s-a dat în folosință 
social-adminiștratiy al . 
Totu-i frumos, modern,

amîndurora.

Pot pe arcofi

a cazurilor de abandon familial, de 
62 la sută.

Investigînd 30 de 
întâmplare, a reieșit 
semnificative :

cazuri 
o serie

luate ia 
de date

/Continuare în pag. a

intre
se poate trece în colonia Ștefân pe 
un pod. Acest pod este susținut de

gara și centrul Lupeniului

Foto-: N. Moldoveana

probleme 
apreciin- 
existente 

contribuie 
favorabil

multilaterală

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme ale situației internațio
nale actuale, îndeosebi 
ale securității europene, 
du-se că bunele relații 
între România și Italia 
la crearea unui climat 
pentru colaborarea 
între popoarele de pe continentul 
european și din lumea întreagă, la 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale.

După întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
oaspeții au fost reținuți la dejun 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

★

Joi dimineața, ministrul aface
rilor externe al Italiei, Amintore 
Fanfani, oare face o vizită oficială 
în țara noastră, a plecat cu un 
avion special spre Constanța.

Ministrul de externe italian și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au făcut apoi o vizită la Sfatul 
Popular al orașului Constanța.

In aceeași zi, oaspeții italieni au 
făcut o vizită Ia Mamaia.

Seara oaspeții italieni s-au îna
poiat în Capitală.

(Ageipnes)

două cabluri groase de oțel înc,ît 
când treci pe el te arcuiește de par
că ești pe valuri. Cîndva, pentru mai 
multă, sigpraptă; acești pod se spri

jinea și ‘*’îptr-un... picior ■ solid de 
beton. Cu timpul apele l-au erodat, 
iar furia lor de anul trecut l-a des
ființat. Locuitorii din colonia Ște
fan trec cu teamă pe acest pod. Ei 
au propus în repetate rînduri la 
sfatul popular să le consolideze și 
asigure podul, dar nimeni nu i-a 
auzit. Poate odată și odată...

7 locatari 17 804 lei
•Răi platnici. Fără motiv. Unii 

au datorii mai mici, alții mai mari. 
Cei .7 răi platnici din Lupeni Ia 
care ne referim, datorează statu
lui „doar" suma de 17 804 lei.

- lată-i : Bîrliga Liliana, medic la 
Spitalul Lupeni (1 022 lei), Mate- 
escu Ion, maistru la Filatura Lu- 
peni (3 517 lei), Jigăreanu Gheor
ghe, funcționar la I. F. (1 293 lei), 
Iacob Constantin, salariat la 
T.A.P.L. (2-635 Iei), Bălan Marin, 
fost diriginte al Oficiului P.T.T.R. 
Ltlpeni, acum avansat la Petro
șani (1 579 lei), Trandafir Nicolae, 
salariat al șantierului de 
ții (5162 lei) și Săbău 
futicționară la D.R.T.A., 
Lupeni (2 596 lei). Ca la 
menea ! Datorii vechi
putrezesc, dar nici 
celor câre le au. 
cresc.

construc- 
Lucreția. 

coloana 
ei la ni- 

care nu...
nu fac cinste 
Datorii care...

7

Excursie Ia Hunedoara
In cadrul acțiunilor educative desfășurate de comite

tul U.T.C. de la EM. Lupeni, un important loc îl ocupă 
drumețiile. Ele prilejuiesc tinerilor cunoașterea fru
museților și bogățiilor patriei. O interesantă excursie 
se va organiza in ziua de 13 august a. c. Ia Hune
doara unde se vor vizita Castelul Huniazilor, Combi
natul siderurgic și barajul de la Cinciș. La această 
excursie vor participa DUmeroși tineri de la exploa
tarea minieră Lupeni.



O dezertare 
de la îndatoririle

de familiei
ABANDONUL

FAMILIAL
(dtttiare din pag. 1)

— 73 lâ sute privesc familii cu 
0 durată de peste ii ini, îtiregis- 
trîndu-«e in citeva cazuri, o durată 
de peste 20 de ani;

— 79 la suta privesc caturi de 
abandon săvîrșite de so^ (bărbat) ;

— 33 IM sută siht familii cu 2—9 
copti, tfi majoritatea ibr, thinoti ;

— 75 la sută did abandonări Slut 
săvîrșite de persoane cti 4 cldSa e* 
lamentare sau chiar mai puțin;

— Ib 60 la sută din cazuri, moti
vul abandonului a fost infidelitatea 
conjugală, iu 30 la sută, tratamen
tul brutal sau vicii — id special 
din partea bărbatului — și îh 10 
tu sută, amestecul părinților îh Via
ța soților;

— in 05 la șută, părțile s-au îm
păcat după citeva săptătfllni de la 
producerea abandonului, ceea ce 
denotă o criză trecătoare în viața 
familiilor respective.

De reținut totuși procentul des
tul de ridicat (30 la Sută) ih care 
Căsătoria a fost înlocuită — cel pu
țin ptnă la data anchetei noastre 
— cu concubinajul, formă inferi
oară de conviețuire în comun.

Dincolo de orice relativitate a 
datelor de mai sus — obținute în 
condițiile cercetării unui lot tes- 
trîns de cazuri — aspectele reținu
te Obligă la reflecții...

ABANDONUL — 
LICHIDATOR 

AL FAMILIEI

Este firesc faptul ce doi tineri 
care se iubesc să-și găsească îm
plinirea năzuințelor lor în înteme
ierea unui cămin, modalitate de 
existență care dă sens individului 
ca membru al societății.

Statul nostru sprijină prin mă
suri economice și sociale, dezvol
tarea și consolidarea familiei, creș
terea și educarea tinerei generații. 
Legislația în materie consa
cră principiul egalității din
tre bărbat și femeie, al oerwtlrii 
căsătoriei și familiei, precum șl 
principiul că relațiile de faaidie se 
bazează pe prietenie, afecțiune re
ciprocă Intre membrii ei care sânt 
datori să-și acorde sprijin momi și 
material.

Cu toate că ac&ste principii 
Înscrise fn lege — au feet fnstrțrtte 
de masele largi ale cetățenilor, to

tuși, se mai săvîrșesc abateri gra
ve de ia nofmele vieții de familie.

O asemenea dbalete, cu Caracter 
antisocial, sdtiețibhată de legea pe- 

‘ hală cu închisoare corecțională de 
la 3 luni la 1 an, o constituie și 
abandonul familial în diferitele lui 
fofifie: a Îndepărtării de la domi
ciliul familiei a unuia din soți, iz
gonirea din domiciliul comun, pri
varea dă Ibcdtață, tefwibl de a re
primi în locuință, neachitarea timp 
de 3 lUni • pensiei de întreținere 
dtdrdsfă prin "Sentință judecătoreas
că, sustragerea de la orice obliga
ție de ajutpafb inerente puterii pa
terne sau calității de soț.

îndepărtarea de la domiciliu a 
unuia din soți, părăsirea familiei, 
cu încălcarea obligației de asisten
ță morală și materială a celorlalți 
membri este forma cea mai des in- 

. tîlnită și cea mai simptomatică pen
tru familia intrată în „criză". Im
plicațiile unui asemenea abandon 
sînt deosebit de grave prin aceea 
că atacă familia in însăși bazele 
ei (afecțiunea și ajutorul reciproc 
moral și material dintre soți) și — 
prin despărțirea în fapt care se pro
duce — înlocuiește căsătoria — for
mă superioară de conviețuire îri 
comun, prin caracterul ei organi
zat (instituțional) — cu concubina
jul —- fbrftiă itlferioiară de convie
țuire, lipsită de răspundere și ga
ranții legale. De aceea prevenirea 
și combaterea, prin toate mijloacele 
(convingere și constrîngere) a ca
zurilor de abandon familial, se im
pune ca o necesitate obiectivă si 
majoră.

Analiza cîtorva cazuri mai sem- 
riificetive ne va da posibilitatea să 
pătrundem în motivația și împre
jurările oOrb explică abând&fiul fa
milial și, astfel, s8 cunoaștem im- 
pfioațiîle lui grave de Ordin social 
și individual.

UN CAZ IEȘIT DIN 
COMUN este cazul Iui Fierarii 
Petru din Vulcan. Acesta a trăit 9 
ani în concubinaj cu Mira Marin 
și din relațiile lor a rezultat un 
copil. Totuși, în al nouălea an, s-a 
betărît să se căsătorească. Dar nu 
cu Mira, ci cu o aMS femeie: Bla
na, pe care însă o abandonează du
pă numai 8 luni de căsnicie, teta- 
torcîndu-se la concubina sa. Am 
«tal de vorbă cu el :

— De ce ai părăsit-o pe Mira cn 
cere aveai un copy?

— M-am cartat eu eu.
— p« ewtddHă femeie, o cuneș- 

teei mai de mult?
— Nu.
— Atunci, de ce te-*i eâsătorit 

cu ea și nu cu mama capitalul 
tău?

— ? 11... (o stringers dta umeri).
— Ai revenit totuși la prima fe

meie. De ce?
— Aveam un copii cu ett
— Dar lucrul acesta 11 știOt și 

înainte de-a te casOttfrif
— ? I ?....
Iad* u»e«z ih car* nu știi ce 

„taupaeetk" *A fnrt: ufftftate seu 
tercahșttesițs 1 sau armauabâ la un 
loc?

cazul frizează absurdul: trăiește 
9 âhi cu o femeie, cu oare are ud 
copil, pe cate apoi îi părăsește, fi
resc era să se căsătorească eu a* 
ceasta femeie căci o iubește îiieă 
din moment ce se reîntoarce la ea. 
$1 totuși a ales cealaltă cale — a 
unei căsătorii în regulă cu o fe
meie de care insă nu eta legat eu 
nimic. Mdre-i grădina fa, doamne I ?..,

„DUP*
20 DE ANL“

Nu-i vorba despre romanul lui 
Ai. Pumas ci., despre „romanul" 
lui Rădoi Maria din Petroșani 
După o căsnicie de 20 de ani cu 
Rădoi loan ,cu care ai'e 2 cdpii în 
pragul majoratului, este cuprinsă, 
așa deodăt’ de b fflare pasiuni! 
pentru vărul soțului ei. Ea : de 40 
dă ani ; el i dă 28 de âni ! Cît va 
dtlra o asemenea legătură nefireas
că ? Șl apoi, între ei fiu se vă întte- 
pune un obstacol de neîniatutat < e- 
xistența celor doi copii? Mai devre
me sau mai tîrziu atît concubinul 
cît și copiii îi vor reproșa aventura 
în care s-a aruncat Orbește și în 
care continuă să trăiască. Atunci 
însă, regretele ei vor fi tardive și 
pasul greșit de azi, va fi impasul 
vieții ei de fhîine.

Hilar și abominabil este și „ro
manul" soților Cincă Elisabeth și 
Cincă Ștefan. Căsnicia lor a început 
cu 21 ani în urmă. S-au căsătorit 
din dragoste. Și fructul conviețuirii 
lor sînt cei trei copii, dintre care 
doi majori. Traiul casei lor era în
destulat : ca miner la E.M. Dîlja, 
Cincă cîștiga peste 2 000 lei lunar. 
Existau, deci, toate premisele unei 
familii trainice, fericite. De ce, to
tuși, cei doi soți ajung în fața ins
tanței de divorț după 19 ani de 
căsnicie? (acțiunea de divorț — 
introdusă în 1989 — a fost respinsă 
în mod just de către instanța d< 
j"-’—atâ). Destritnarea a îficeput 
o dotă cu infidelitatea soției „încurca
tă" cu propriul ei chiriaș, apoi cu 
Zmeu Gheorghe, lăcătuș mecanic 
le E.M. Dîlja, el însuși căsătorit, 
încrederea și afecțiunea soțului e- 
rau zdruncinate. Rezultatul: după 
respingerea acțiunii de divorț și 
soțul alege aceeași cale: concubi
najul, cu Pasca Ana — angajată 
la I.L.L. — pe care, pînă la urină 
o aduce In aceea*! cssS In care a- 
tîția ani a domnit înțelegerea și 
In care s-au făurit otite* pîanuri 
pentru viitorul fericit al copiilor 
lor. Cît# lipsă de răspundere din 
partea unor părinți stâpîniți de 
egolsthul unei iluzorii fericiri per
sonale în dauna fericirii c< iii r 
lor și a intereselor societății I

BilA WMMA 

CU BEȚIA

«*■ leat nevoit* M jMMMK C8-‘ 
*a dta «naa betelilor suferite din 
partea setatul meu care venea a- 
dttMfi boat, *cAiă“. Așa a înce- 
put jteVCite* tfiultor drame conju
gale ta «ara familia este la un pâk 
de naafraflu, Aș* începe și poVM“ 
tea tei, a retor ttei familii:

Bîtiuț Luddvlca este căsătorita 
cu soțul ei, Clement, de 11 ani. O 
poveste de dragoste care a î stput 
pentru ol la 23 de ani șl pehltu ea 
ia nttfttai il ani. El, miner șef de 
brigada la MM. Lenea • ea, vfftză- 
toare ia amfndoi cu un ve
nit luhar de peste §âoo lei. Au si 
uh copy de 9 ani...

AU trecut aproape 10 ani — ani 
de fericire șl bucurii. De la un 
timp tas*. Clement a început sg 
îiitîrzie și sfi vină acasă be*t. De 
«fel, certuri urmate deseori de bă- 
tli. Rezulteful: „am pictat de lâ el. 
dp team*, ia o prietena, unde am 
stat t» Idha și jumătate copilul a 
flutes iâ idț", ne declara Bîrlut 
Ludovlca.

Conștient de greșeala sa — ata
șat ideii de familie — Clement și-a 
adus soția acasă lingă el și edplL 
Acum înțelegere* domnește dih 
nou în clffilhul lor. Ca și în că
minul soților Boldog Ludovic și 
Boldog Elena din Petrila cart — 
dup* o despărțire trecătoare de ci
teva sâptamîfti — și-au refăcut că
minul.

Mai grav s-au petrecut lucrurile 
în familia lui Bendea ștefan tot 
dih PetHifl. în stare de ebrietate 
și-a bătut și alungat soția în mai 
multe rîndurl. La data anchetei 
noastre, soții Bendea nu erau încă 
împScați. Ea continuă să stea de
parte de soț și de cei doi copii mi
nori pe care-i au. Din discuția avu
tă cu Bendea Ștefan, acesta și-a 
recunoscut imediat greșeala, mani- 
festîndu-și sincer dorința de «-șl 
respecte, în viitor, soțlă curffiînd eu 
bețiile și bătăile care au dus că
minul tar In pfilgul dizolvării.

Semnificativ Și îmbucurător Bâte 
faptul că în toate cele trei cazuri 
— ca, de altfel, Și în altele — „cri
za" familială a fost de scurtfi du
rată, ceea ce ptlfie în evidență fap
tul că rațiunea ea și sentimentul 
de familie au dominat această cri
ză. Ceea ce trebuie însă reținut la 
aceste cazuri este contribuția pe 
care aii avut-o, în împăcarea părți
lor, organizațiile de partid, de sin
dicat și colectivele unităților. Este 
încă o mărturie că în societatea 
noastră de âzi prâblefna individu

Se impun unele concluzii
Ancheta întreprinsă ne-a relevat relațiile de familie, care impun u- 

aspecte etico-juridice cu privire la nele concluzii:

• Au crescut, în prima jumătate a acestui an, cazurile 
de abandon iaftiilial.

B Cele mai multe abandonări s-au produs în familiile 
cu un scăzut nivel de pfegitire școlară și de cultură gene
rală, ceea ce impune activizarea propagandei de mesă (in- 
vățămînt ideologic, munca cu cartea, munca comisiei de fe
mei, prelegeri, conferințe, lectorate etc.),

(M In multe caturi abandonul familial nu taprezinfă decit 
o „criză" trecătoare, care poale ii depășită prin mijloace de 
Influența?* Obșteasca, cUnosctaa ca asemenea cazuri intere
sată Itu ifttinal fiărțile „în litigiu" ci tatteaga colectivitate 
care ate o mare gatere de influențare,

B înlocuirea căsătoriei prin concubinaj — ca urmare a 
ăbattdomitai familial — este deosebit de periculoasă întrucit 
se substituie o formă superioară de conviețuire între soți, 
prititr-o formă inferioara — egoistă, lipsită de răspundere și 
de garanțiile legale. De acddâ se Impune — credem — în
criminarea cuBcubinajuliti care are loc în cazul unur soți 
nedespărțiți încă legal.

lui — «ri d» de delicate, de intimă 
ar fi M — trebuie să fie și este și 
o problem* « colectivității. După 
ctltti ««te șl 6 mărturie în plus, că 
ta relațiile de familie — îfi cazuri 
C« cile relatate mai sus — mlj 
tooceâe principale de rezolvate 
a unor „crize" familiale trebuie să 
se bazeze pe tact, răbdare șl înțe
legere profund umană.

Nu același tratament trebuie a- 
pllcat însă, acelor „oamefil" cate 
ca și...

...DUDUL i?l
ABANBUNEAZA

PUII

De la regula generală a solidari
tății familiale care se întinde — 
fie chiar în formă gregară, neconș
tientă — în întreg regnul viețuitoa
relor, o singură vietate face excep
ție : cucul, Povestea acestuia se 
cunoaște. înțelepciunea poporului 
a prins-o — nu fără ironie amară 
■— și în cîntec :

S-a dus cucul de pe-alci
Și și-a lăsat puii mici, 
I-a lăsat ling-o tulpina 
Să-i crească mamă străină.
Cu atît mai surprinzătoare și con

damnabilă apare o asemenea ex
cepție cînd printre oameni apar... 
cuci — lipsiți de cel mai elemerrifcr 
simț patern, de grija față de pro
prii lor copii.

tată de pildă două asemenea 
„păsări rare" :

Miclea Ștefan — fost salariat al 
Institutului de mine Petroșani, al 
Pteparației Coroești și, apoi, tîmplar 
particular, după o „odisee" prin 
citeva penitenciare, deși a fost 
obligat prin hotârîre judecătoreas
că Ia pensie de întreținere pentru 
cei trei copii ai săi, a refuzat să se 
achite de obligația care, dincolo de 
aspectul ei juridic, este în firea și 
în logica lucrurilor. Schimbindu-și 
deseori locul de muncă pentru a 
nu fi găsit și a nu 1 se piA|S»,-£jre 
rețineri din salariu, MiClea.Jtefan a 
preferat.,. închisoarea, aat<#ief ce
lei mai sfinte : aceia de a-și crește 
șl educa copiii. Ca și celălalt „cuc": 
Catan* Vasile, fost șofer la T.C.M.M 
Petroșani. Și acesta, desolidarizîn- 
du-se de cele mai elementare înda
toriri părintești, bețiv pătimaș, va- 
gabotidînd din loc îfi lot pentru a 
i se pierde urma, surd la orice che
mare a soției și copilului său, a 
trebuit să-și ispășească neomenia,., 
îh dosul unor gratii.

Poate acolo, atnifidoi „cucii", con
fruntați cu propria lor conștiință 
— dacă n-au pierdut-o complet — 
vor reveni la sentimente mai bu
he.
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E.M. Petri- 
etc. Aceste 

eu multă 
răspundere 
Trimestrial,

Asigurarea pazei contra incendii
lor la diferitele obiective economi
ce și social-culturale din Valea Jiu- 

‘ lui, pentru a le feri de distrugere, 
constituie dna din sarcinile impor
tante ce stau în fața comisiilor teh
nice P.C.l. La obținerea unor re
zultate bune pe această linie o con
tribuție de seamă au adus în acest 
an comisiile tehnice de pază con
tra incendiilor din cadrul Depou
lui C.F,R Petroșahi, I.R.E.H., E.M. 
Lupeni, E.M. Aninoash, 
la, O.C.L. Alimentara 
comisii fși îndeplinesc 
abnegație și Spirit de 
atribuțiile ce le revin.
ele se întrunesc și verifică amănun
țit întregul teritoriu ce le aparține, 
întocmind planuri de măsuri t«b- 
nico-organizatorice cu măsuri con
crete pentru înlăturarea nereguli
lor care pot crea pericole de in
cendiu Aceste planuri se analizea
ză periodic, urinărindu-se felul cum 
au fost rezolvate sarejnile prevă
zute pentru prevenirii incendiilor. 
In acest fel muncă desfășurata de 
taembfii cofaiăiilbr tehnice P.C.l. 
de Ia aceste obiective a fost încu
nunată de succes ; în acest ân hu 
a avut Ioc nici uh incendiu pe te
ritoriul unităților, secțiilor și ate
lierelor pe care le au în subordi
ne.

-har pe lîngă realizări unele co
misii tehnice P.C.l, au avut și lip
suri. insuficientă preocupare față 
de respectarea regulilor și măsuri
lor de pază contra incendiilor au 
dovedit unii membri ai cotnlslllbr 
P.C.l. d«ta I.L.L., T.A.P.L., O.C.L, 
Industrial, cooperativele „Jiul" Pe
troșani și „Deservirea" Lupeni, 
șantierul de construcții din Lupehi, 
I.P.I.P. LiWzeni, I.P.P.F. Petroșani 
etc. La aceste unități economice ac
tivitatea comisiilor tehnice P.G.I. 
nu se desfășoară la nivelul cerin
țelor, iar membrii acestor comisii 
nu-£)'.a<tuc la Îndeplinire atribuțiile 
pe care lte au, nu execută un con
trol amănunțit (trimestrial) la uni
tățile, secțiile și atelibrate din sub
ordine și nu întocmesc planuri de 
măsuri tehnico-organlzătorlce De 
fapt chiar și organizarea comisiilor 
lasă de dorit. Printre membrii săi 
—■ deși în anexă 2 a instrucțiunilor 
M.A.l. se dau indicații precise —

nu figurează conducătorii unor 
servicii de pază. Toata activitatea 
de pază contra incendiilor este lă
sată pe seama unei singure per- 
ȘOane (gospodarul) și nici acesta 
nu este controlat și ajutat să rezol
ve problemele pe care le ridică a- 
ceastă activitate. Rezultatul : defi
ciențe și nereguli care s-au soldat 
cu incendii. Un exemplu conclu
dent : în acest an numai în unită
țile aparținătoare de I.L.L. Petro
șani au avut loc un număr însem
nat de incendii, soldîndU-se cu pa
gube de mare valoare.

Pentru remedierea acestor defi
ciențe se recomandă conducătorilor 
Unităților economice amintite să ia 
așăâuri imediate pentru reorganiza
rea și completarea comisiilor teh
nice P.G.I,, pentru sprijinirea și ac
tivizarea membrilor la îndeplinirea 
atribuțiuiiilor ce le revin. Activita
tea lor să fie axată pe descoperirea 
deficiențelor și cauzelor generatoa
re de incendii. In întreaga lor acti
vitate, comisiile tehnice P.C.l. tre
buie să urmărească cunoașterea și 
aplicarea prevederilor noilor ăcte 
normative care reglementează pa
za contra incendiilor, iar controlul 
pe teren să-I efectueze întreaga 
comisie pîhă cel tîrziu la data de 
25 ale ultimei luni din trimestru, 
pentru a se putea întocmi planul 
de măsuri tetihico-orgahizătorice 
pentru trimestrul următor pînă la 
30 ale ultimei luni din trimestrul 
expirat.

MITREI IOAN
plutonier major, instructor P.G.I.

ah

Din Ecrltorlli aclte n rn

AMINTIRI
DIN TABĂRA
DE LA BREAZA

Zilele acestea am primit la 
redacție o scrisoare de ia eores- 
pondentul nostru tODtJfiiAN 
M1HAI din Urieani. Impresio
nat de cele văzute in tabăra 
de la Breaza, unde și-a petre
cut 12 zile de vacknf* el ■ aș
ternut cu migală eîteVa rin- 
duri pe care le redăm în între
gime,

„Zilele trecute m-am întors din 
tabăra de odihnă șl instruire U.T.C 
de ta Breaza. Mi-bm revăzut bloc
notesul în care am notat tot felul 
de impresii. Răsfoind filele, sitnt 
în mine o bucurie nespusă și nu 
pot sa nu-ttii amintesc fntîi de pi
torescul loc in care au fost așezate 
corturile celor 600 de uteciști veniți 
aici din diferite colțuri ale țării.

După sosire, încă din primele zi
le, toți uteciștii din tabără am fost 
atrași spre diferite întreceri spor
tive contînd pentrd Spartâchiatiâ 
de vară. In vederea instruirii ute- 
eiștilor din tabără «-au folosit două 
mijloace : expuneri și schirhburi 
de experiență. Expuneri ca „Dez
voltarea economică a Republicii 
Socialiste România", „Rolul și 
sarcinile Organizațiile!* U.T.C. din 
școli**. Toate au fost audiate cu in
teres. O deosebită atenție s-a acor
dat schimburilor de experiență, 
ptecum și activităților culturale. Lâ

CUM SE SCRIU 
POEMELE

(Urmate din pag. 1)

la Aninoasa-sud. Oame
nii se leagă unii de al
ții prin leg&turi irâini- 
ce atunci cind scriu, u- 
măr la umăr, biografia 
locurilor. De aceea ii 
înt ilnești mereu in mi
cro societăți așa cum îi 
Miltiești din noU aici 
pe cei doi meșteri 
zidarii lui Vasile 
lae, betoniștii lui 
culescu Gheorghe,
gherii lui Vlad Marin,

si pe 
Nico-
Roș-
dul-

jeli viziune

b

uita din teiMUunll» Otfanktate « 
vȘflit irt Hltjibctil itailru t*C<for 
VMilHcu, rtMMiîu 1H âtia «tancatai 
modern, care ne-a predat „pe viu" 
cîteva lecții valoroase. Cu multă a- 
tentie a fost ascultat și actorul de 
Cfhema Atașa Felfeh. insă ceha £6 
m-a impresionat mai puternic a 
fost șezătoarea literara cate ne-a 
prilejuit întîlnfaMl tta fcHitârii fUk 
du Boureanu, Petre Sălcudeahu și 
Mihai StoiatJ. Ei ne-au citit frag
mente din creațiile Iar. De aseme
nea am participat ta numeroase ex
cursii organizate pe Valea Praho
vei, Intr-una din zile am pornit cu 
autocarele O N.T. Garpâți spre 
Chnpina. Ajunși acolo, am vizitat 
Casa 
cu“. 
pișit 
relui pict 
aici. TMbl

memorials „Nicolae Grigores- 
Cu răsuflarea întretăiată am 
în atelierul de lucru al ma- 

* tor. Am avut ce admira 
___  ___ itattri eu renume mondial 
expuse aici ne-au verificat și îm- 
b'Uhfitâțit cunoștințele din școală 
referitoare la viața și opera picto
rului Nicoiae GHgoresttl. Cu <ce- 
eași emotivitate tari trecut pragul 
castelului „luliă Hașdeu**. locul Un
de a trăit șl creat în ultimi săi fcni 
de viață Bogdan Petriceicu-Haș- 
deU. Uontlnuînd firtll Vizitelor, am 
poposit la Siuzetii Cfoftâna și la 
castelul Peiăș. La Buctifești am vi
zitat Monumentul eroilor luptei 
pentru httertateă papotmitil si a 
patriei, petlirtl Socialiștii, preclim si 
Muzeul de istorie a Partidului Cb- 
iftiifiist ftaihâii șl a mișcării ttiUh- 
cltorestl din România.

Cele 12 Zile de Vacăfiță petrecute 
lit tăbărâ de ia Bfdaza aii fost tie 
neuitat, stît pentru mine cit și 
pentru tilrfeadâ Mihâl din Petro- 
Șălii; Seiilobdiile MhCfa; diri Dă Va 
și ceilalți eieVi CU căra âhî fost în 
tabără si âm legat prietenii traini
ce".

SIMPLE
fierarii lui Susanu Pe
tre.
să
pre
tre,

vrea 
des- 

tioas-

CINEMATOGRAFE
12 august

Petroșani 7 Noiembrie : 
Pentru un pumn de do
lari; Republica : Viata la 
castei,- Stăâiăn; ftenltU 
un puffih de dohtri; Lb-

nea — Minerit! i
7 Noiembrie:
Dunării; Lupeni 
tarii: șapte bșigți și 8 
ștfențjiifita.

MorHșm 
Valorile 
— Cul-

PROGRAM
AADIO

12
1: 5;(J0 Buletin de 

Șliti; 5,03 ftogiam muzical de. di
mineață, 5,90 Buletin tfe știri; 5,35 
Actualitatea agrară; 6,00 Radiojur- 
Ul. SamufHl presta; 6,30 Buletin de 
șțlri; 7,00 Radiojurnal. Sport. Bu- 
letin meteo-rutier; 1,45 Sumarul 
ptiiMIl E,00 Tot Ittăinte (entișiune 
pentril pionieri), 8,20 Moment poe
tic; 8,25 La luicrofon, iabledia pre
ferată; 9,00 luletin de știri; 9,03 
ta microfon. Melodia preferată; 9,30 
Metronom *67; 10,10 Curs de iimba 
spaniolă (rehure); 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Revista revistelor eco- 
nouiice; 11,15 Muzică ușoară,- 12,15 
Miorița; 12,35 Gintă Maria Schipor,- 
13,00 Radiojurnal. Buletin meteoro- 
logic; 13; 13 Succese ale muzicii u- 
șoare; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 Muzică ușodtă,- 14,10 Revista 
literară radib; 14,50 Pagini din o- 
pere, 15,00 fiuietin de știri. Buletin 
meteo-rutier, 15,05 Un oboi și <A- 
teva melodii populare, 15,15 0în- 
teee pe căre nu le-ați mai ascultat 
de mult; 15,50 Orchestra de muzică 
populară a uzinelor „Independenta" 
din Sibiu; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,30 Emisiu
ne muzicală de ia Moscova; 17,10 
Memoria pămintwiui românesc; 17,30 
Muzici ușoară de Ștefan Kardoș,
17.45 Pagini alese din muzica popu
lară; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
In jurul globului; 18,20 Cîntă Gică 
Petrescu și Angela Zălta,- 18,40 Ști- 
Ințl, tiinietie; 19,00 Con
cert de melodii românești; 19,30

20,00 Rtâidgdzeta dfe seară; 
Cronica economică; 20,30 0 melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,50 
tn maestru al ateaștital: Grigoraș 
binicu; 21,05 Teatru radiofonic se
rial : „Aurul negru" de Cezar Pe- 
tfescu; 21,25 Darteati ÎH ritmul pre
latei, 
letin
22,35
22.45

22,00 Radiojurnal. Sport. Bu- 
fiieteOK»o01C; 22,15 Romanțe,- 

Gintă trio lancsi K&râssi;
Manănt poetic; 22,50 Muzică

dd dans; 24,00 Buletin de știri; 0,05 
MUiicA de dans pe toate tfjeri- 
diăhffie; 2,55—3,00 tiiitetin de Știri.

ls, oo
18,20
18,30

19,00

19.30
20,00
20.30
20,50
21,05
22,35
22,45
23,00

11 august
Drumuri și popasuri. (Emisiune turistică). 
Buletinul circulației rutiere.
Pentru copii — A.B.G. — De ce ? Priete
nele noastre, animalele.
Pentru tineretul școlar. „Merele de joc", 
scenariu de Constantin Batiu. 
Telejurnalul de seară.
Studioul muzical: „Viorile
Reportaj ’67. „Meșterii din 
Reflector.
Film artistic : „Ascensiune 
Panoramic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

lui Eneseu". 
Țara Bîrsei".

pe Everest".

„Poate ați 
știți ceva 

planurile 
spune unul din oa

menii aceștia. Nu-i ni
mic în ele care să facă 
senzație. Eie-ăm propus 
să începem în 
brie glisarea 
turn din incinta centra
lă — turnul puțului 
auxiliar. Va fi mâi ihalt 
dedt cele de pînă acum 
executate tot

Dacă cineva 
întrebat 
cum se 
simple, 
știut să 
și cu ceilalți de aceeași 
profesie cu el scriu poe
mul simplu al locurilor 
ce-și schimbă fața și 
împrumută dimensiunea 
eroică a unui timp 
cutid în fdptc mari 
contemporaneitatea.

septem- | 
primului I

I
m «

de noi". 9 
l-ar fi I 

pe omul acela - 
scriu poemele 1 
poate n-ar fi | 
spună. El insă

i 

i 

i

HM-

ORT

/e-

ÂȘa arată spațiul ce în
conjoară în exterior unui 
din cele 3 puncte comer
ciale din cartierul Aero- 
pott-Petroșani. 
cauză a fost I 
de multișor. < 

rui să ia aminte

FOTBAL JIUL
Continui ndu-și 

în vederea reluării campio
natului, JiUl Petroșani a în- 
tîlnit miercuri pe stadionul 
din Lupeni formația Steagul 
roșu Brașov. Deși era zi 10 
tnijLoc de săptăntahă, mulși 
spectatori au ținui sâ urraă- 

acest meci, să vadă 
de pregătire al jta- 
acuttl, CU două săp- 
înaintea startului în

pregătirile

reascâ 
stadiul 
lfetiloi’, 
tâmîni 
noul campionat și a întinsei
dîn turtii campionatului tre
cut de către Jiul cu socrul 
de 7—0. Steagul roșfa de a- 
cum insă nu mal e steagul 
«așu de munci, ci e steagul 
rtșu t-are a fost revelația re
turului. e H echipă completă, 
Mătură, Sudată. E adevărat 
că fiici Jitii de a/e&ttî nil mai 
e Jiul de atunci, ci e Jitii dă 
ta sfîrșitul campionatului mi 
de mult pichetat nmuați- 
&e din sifltil echipei au fă- 
out ca ea să nu fie încă bifie 
pusă la puhct pentru marea 
ccnfr,intere ee & așteaptă. 
Totuși fiii ttebuie să ne alar
măm, sâ fim pesimiști, cuh. 
iHoeâtcă Uliii, ntanerezătofi 
în potefițlaltii echipei. în ur
ii» fnrt-iuritar de verificare. 
Balonul e rotund , și băieții 
noștri știu să lupta pînă ta 
epuizare pentru rtdbriite a- 
sodaliel pe care o reprezin
tă, pentru mulțiitftlră*! sprtfc- 
tBtOrilOr. pentrd ridlcârtta 
calității fotbalului. fîtUfiâi 
meciurile de campionat ne 
vor edifica asupra adevăra
tei valori a echipelor.

STEA6UL ROȘU 2-2

De
2—1
2—ii

este 
mi

Revenind la tnueital amical 
de miertdri cu Steâg*Ul toții, 
trebuie să spunem că Jiul a 
făcut o repriză bună — pri
ma, iar bra^Uvetlii una șl 
ftiâi bună «fcuridă. 
fapt șl scorul a fost 
pentru Jiul ta pauză și 
în final.

Primul gol dl partidei 
inserts de Perunescu îti
mitul 5, care reia de aproa
pe o minge ricoșată din piep
tul lui Ioneaou, PePte trei 
mânute stegarii egâlează. Ga
ne reușește un frumos un-, 
doi eU Pescaru și ultimul 
însetie de la distanță prîn- 
tr-Uh șut puternic. Jiuliștii 
forfcozâ jocul, IdtlBsOu Sste 
dfa neu inepuizabil, dar A- 
ciiim abuzează (boalâ ittî) de 
dribling plnă pierde bălanul. 
T w "i ei majorează scorul 
fa 2—1 în minutul 15, fiind 
talie servit cu o minge „lu
crata" de FOraheScu. Tșt A- 
chittl, singtir rti pfirtartîl, ra- 
teazS o mâțe bcâzta iii rtii- 
hutal 20. (tazdtle mM Obțin 
3 cernere efin? ritt&tt fătă 
rezultat și priBîB tWfiză s«, 
încheie cu 2—1 pemtu Jitii.

Repriza SOCUrtdă aparține 
în întregime dă^jellfeit. © 
Introduc 5 noi jucători îri 
fwmație, far JiUi tiUtttâi d&. 
Jocul se fantă in jumătatea 
dă tavan ă Jiului. 3e talSta-- 
Vfi ci băieții noștri au cam 
terffiiftat benzina. Înaintarea 
pierde cu ușurință mingea, 
fadfia e „liberă", tar apăra
rea -x foarte bonă in prijoa

repriză — HU mai poate ține 
pibpt iUrbȘUlUi înBiHtăfli ad
verse. In minutul 74 Talpai 
și apcfl Georgevici salvează 
îh extremis un gol siguf, iar 
peste două minute se pro
duce egatarea. La o învăl
mășeală in fața porții, Ne- 
oula introduce balonul în 
plasă. Stegarii se dezlănțuie. 
Toate mingile îl caută pe 
Năftănăilă (excelent jucă
tor),- lat aaesta îl pune în 
eUrsă pe Gyorfi care sprin- 
teazâ irezistibili El este cel 
care( eu două minute înainte 
de final, trece prin apăra
rea Jiului și înscrie, dar go
lul este anulat de arbitru 
pe motiv de ofsaid. în a- 
eeasitfi parte a intîlnirii lo
calnicii au avut și ei cîteva 
ocazii, dar au muncit mai 
fault pentru stăvilirea ata
curilor adverse. Cei mai buni 
mi staU părut Talpai, Geor- 
gevici, Stoker, Mihai, Toia, 
loneocu de la Jiul, iar de la 
Steagul roșu Năftănăilă, 
GvOrii, loniță, Jenei, Necula, 
Pescarii, Cdmpo.

Iătă jucătorii folosiți de 
cele două echipe: JIUL: 
ZaniSr (Câurlei) — TaLpai. 
StoKffi* (Ftfa); George Vici, Mi
hai — Tata' (Libardi). Sandu 
— Petonest-u. Ion eseu, A- 
ehiffi, Naiditl. STEAGUL 
BOȘtf 1 Adamăche — Ivân- 
cescu, Jenei, CatnpO (Roman), 
ft.isu (Naghi) — Năftănăilă, 
Alert! Sriimeși (Necula). 
Gane (Goran), Pescaru, Gyorfi 
doniță)

D. CMtONEA
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In Comitetul special al O.N.U. pentru 
codificarea principiilor de drept internațional

Cuvîntul delegatului României
GENEVA 10 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului special al 
O.N.U. pentru codificarea princi
piilor de drept internațional pri
vind relațiile prietenești și coope
rarea între state, a luat cuvîntul 
delegatul român Dinu Mărășescu. 
El a arătat că dreptul popoarelor 
de a-și alege liber calea dezvoltă
rii lor, fără amestec din afară, în 
condiții de egalitate eu celelalte 
popoare s-a impus ca un principiu 
fundamental al legalității interna- 1 
ționale.

Intre drepturile care urmează să 
fie cuprinse în formularea aces
tui principiu, trebuie să figureze, 
în primul rînd, dreptul fiecărui 
popor de a-și alege liber propriul 
său sistem politic, economic și so
cial, dreptul la exercitarea depli
nă a suveranității, atît în ce pri
vește politica internă cît și cea 
externă, dreptul la integritatea te
ritoriului național, dreptul • la a-

Guvernul chilian te opine 
trestii „forțelor nHuiare 
le apărare"

SANTIAGO DE CHILE 10 (A- 
gerpres). — Ziarul „Ultima Hora"* 
scrie că guvernul chilian se pro
nunță împotriva creării așa-nu- 
mitelor „forțe voluntare de apăra
re". Crearea acestor forțe, o alter
nativă la „forțele interamericaner, 
urmează să fie dezbătută la apro
piata conferință a miniștrilor de 
externe din țările Organizației Sta
telor Americane. „Forțele inter- 
americane" nu au reușit să fie 
impuse, popoarele latino-america- 
ne văzînd în. ele un mijloc de 
imixtiune în treburile lor interne.

Ziarul „Ultimă Hora", referîn- 
du-se la o declarație a locțiitorului 
ministrului de externe chiMan, sub
liniază că „în politica șa externă, 
guvernul chilian susține* principi
ile autodeterminării libere a po
poarelor și neamestecului".

„DOMNIA GROAZEI"
Ziarul vest-german 

„Die Well" publică un 
articol despre starea 
de spirit care domneș
te în Haiti. Ziarul scrie 
că „Domnia groazei 
instaurată de dictato
rul Francois Duvalier 
a luat forme de ne
imaginat în Republica 
Haiti. Aproape zilnic 
răzbat dincolo de gra
nițele țării vești des
pre noi atrocități. Ori
ce fel de opoziție este 
redusă la tăcere cu 
brutalitate".

Temîndu-se să nu fie 
victima unui atentat, 
Duvalier părăsește 
foarte rar palatul pre
zidențial, păzit cu 
strășnicie. De câțiva 
ani, el apare numai cu 
prilejuri deosebite în 
capitală și este încon
jurat de o numeroasă 
gardă personală. Dicta
torul a dezlănțuit în 
ultimul timp un nou 
val de persecuții. Ex
cesele sale se îndreap
tă acum împotriva oa
menilor lui de încre
dere și chiar împotriva 
unor membri ai fami
liei sale.

Duvalier și-a trimis 
soția în exil. In pre

zent, ea călătorește îm
preună cu fiica sa și 
cu nepotul în Europa. 
Unele indicii contra
zic afirmația că un 
tată grijuliu ar fi do
rit să pună la adăpost 
pe membrii familiei 
sale. ■

Se consideră că ne
potul a făcut parte din- 
tr-un grup de tineri
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ofițeri care se împo
triveau dictatorului. E- 
nigmatică este și moar
tea socrului lui Fran
cois Duvalier. Decla
rația oficială, potrivit 
căreia el ar fi murit 
în urma unei boli gra
ve, este privită cu sus
piciune.

Două exemple de- 
" monstrează că șobola
nii părăsesc corabia 
care este gata să se 
scufunde. Șeful servi- 

■ ciulul secret Jean Tas-

firmarea personalității naționale 
și dreptul de a dispune liber de 
bogățiile și resursele sale naturale. 
Intrucît dreptul popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta este inalie
nabil și imprescriptibil, orice po
por, ' mare sau mic, are, în egală 
măsură, dreptul de a lupta pen
tru realizarea lui.

In continuarea lucrărilor, Comi
tetul special a început examina
rea principiului neintervenției.

Mercenarii din Congo au pătruns
în orașul Blikavu

KINSHASA 10 (Agerpres). — 
Citind surse autorizate din Kins
hasa, agenția France Presse rela
tează că o coloană a mercenarilor 
a reușit să pătrundă în orașul Bu
kavu, reședința provinciei congo
leze Kivu. Incepînd de miercuri 
după-amiază, anunță postul de ra
dio Kinshasa, între trupele arma
tei naționale congoleze și merce
nari se desfășoară lupte pe stră
zile orașului Bukavu. Totodată, se 
menționează că Schramme, șeful 
mercenarilor albi care au pătruns 
în Bukavu, a trimis peste graniță, 
în Ruanda, aproximativ 150 de os- 
tateci pe care îi deținea. In cer
curile înaltului comandament al 
armatei naționale din capitala con
goleză s-a făcut cunoscut că spre 
Bukavu vor fi trimise de îndată 
întăriri, pentru a; ajuta unitățile 
armatei congoleze în luptele împo
triva mercenarilor.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, bătălia pentru acest oraș 
a început încă de luni. Sîmbătă, 
mercenarii și grupul foștilor jan
darmi catanghezi, conduși de 
Schramme, se aflau la aproxima
tiv 50 kilometri de Bukavu. In

Acord de cooperare franco-bbanez
PARIS 10 (Agerpres). — La Pa

ris a fost încheiat un acord de co
operare .economică între Franța și 

sy; denumit adesea și 
„eminența cenușie" a 
președintelui, s-a refu
giat împreună cu fa
milia sa la o ambasa
dă din Port-au-Prince. 
Bancherul particular al 
președintelui, Joseph 
Charles Clemart, ma
rele profitor al regi
mului Duvalier, a în
cercat. să fugă din 
Haiti sub pretextul că 
trebuie să consulte un 
medic din Statele Uni
te. A fost însă prins 
și aruncat în închisoa
re. Intre timp, valul 
de arestări în Port-au- 
Prince continuă.

Rezistența deschisă 
împotriva dictatorului 
s-a intensificat înce- 
pînd cu 22 ianuarie, 
cînd au avut loc așa- 
zisele alegeri pentru 
parlament.

Aproximativ o trei
me din bugetul țării 
este cheltuit de Duva
lier pentru armată și 
poliție. Promisiunea că 
„faza explozivă" a re
gimului va lua sfîrșit, 
a rămas neîndeplinită 
de 10 ani. Ea nu va 
pțitea fi înfăptuită de
cât o dată cu înlătura
rea lui Duvalier.

Sesinses (omiliomi 
ministerial al A.S.P.M.

CANBERRA 10 (Agerpres). — In 
capitala Australiei au început joi 
lucrările primei ședințe a Comi
tetului permanent al Consiliului 
Asiei și Pacificului (ASPAC), or
ganism instituit în cadrul ultimei 
Sesiuni a Consiliului ministerial al 
ASPAC. La ședință participă șefii 
misiunilor diplomatice ai țărilor 
membre acreditați la Canberra și 
anume Japonia, Coreea de sud, 
Tailanda, Malayezia, Vietnamul de 
sud, Noua Zeelandă. Filipine etc.

cursul după-amiezii de luni o co
loană a acestora a pătruns în o- 
raș, fiind însă respinsă de mili
tarii armatei naționale, care apă
rau orașul. Mercenarii au fost o- 
bligați să se refugieze pe colinele 
învecinate, de unde au desfășurat 
lupta pînă miercuri.

După ce și-a instalat comanda
mentul într-un hotel din Bukavu, 
menționează agenția Reuter, con
ducătorul mercenarilor, Schramme, 
a făcut o declarație în care a afir
mat că „intenția trupelor sale este 
de a-și întări pozițiile aici“. Re- 
ferindu-se la drumul parcurs de 
la Kisangani la Punia și de acolo 
la Bukavu, șeful mercenarilor a 
declarat că pe acest parcurs oa
menii săi „au avut de întîmpinat 
obstacole serioase. ‘ căzând într-o 
serie de ambuscade organizate de 
armata națională, din care au reu
șit însă să scape și să ajungă cu 
mari greutăți la Bukavu".

Libia cere majorarea
LONDRA 10 (Agerpres). — Gu

vernul Libiei a cerut companiilor

Liban Citind surse oficiale, agen
ția Reuter arată că Franța va a- 
corda Libanului un împrumut în 
valoare de 14 milioane lire sterli
ne -în vederea finanțării unor pro
iecte executate de firme franceze.

Mineri râmsși fără lucru
Consiliul de administrație al so

cietății miniere „Concordia Berg- 
bau" din Oberhausen a anunțat 
hotărîrea de a închide două din
tre minele sale la care lucrează 
peste .3 500 de mineri și care sînt 
considerate ca cele mai moderne 
din R.F.G. Guvernul landului Re- 
nania de Nord-Westfalia s-a opus 
acestei măsuri preeizînd că nu va 
acorda nici un fel de ajutor fi
nanciar pentru minerii rămași fă
ră lucru, înțrucît asemenea aju
toare se prevăd numai în cazul 
închiderii unor mine a căror ex
ploatare se dovedește nerentabilă.

CAPTURAREA UNUI NOU GRUP 
DE CONTRAREVOLUȚIONARI IN CUBA

Organele securității de stat ale 
Republicii Ouba au capturat du
minică 6 august un alt grup de 
contrarevoluționari debarcați pe 
coasta de nord a provinciei Pinar 
del Cio. Asupra celor arestați s-au 
găsit diferite arme, posturi de ra- 
diorecepție și emisie, o mare can
titate de bani, hărți cu obiective

FURTUNA VIOLENTA IN FRANȚA
O violentă furtună s-a abătut asupra regiunii Bayonne din sud-vestul 

Franței, provocînd pagube însemnate. Legăturile telefonice și circulația 
au fost serios afectate.

NIGERIA

Ostilitățile s 
în provincia

LAGOS 10 (Agerpres). — După 
cinci săptămîni de la declanșarea 
ostilităților militare dintre trupele 
federale și cele ale Provinciei O- 
rientale din Nigeria, atacul lansat 
de trupele biafreze asupra provin
ciei nigeriene de centru-vest a im
primat evenimentelor un curs nou. 
La Benin — capitala provinciei de 
centru-vest — în orașul Warri, A- 
saba și în alte localități, garnizoa
nele armatei federale s-au răscu
lat, alăturîndu-se trupelor biafreze. 
Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, trupele răsculate dețin con
trolul asupra capitalei provinciei, 
orașelor Asaba, Ubiaja și a altor 
localități. Postul de radio Benin 
a anunțat miercuri noaptea că gu
vernul provinciei de centru-vest a 
demisionat și că va fi format un 
nou guvern de „eliberare".

Atacul lansat de trupele biafreze 
asupra provinciei de centru-vest a 
fost confirmată la Lagos, unde s-a 
anunțat totodată, că guvernul federal 
a luat toate măsurile pentru a pune 
capăt „micii lovituri de stat de la 
Benin", In diferite localități ale 
provinciei de centru-vest, între tru
pele răsculate și cele fidele guver
nului de la Lagos au avut loc lup
te de stradă. Guvernul generalului 
Gowon a trimis la Benin trupe pen
tru a pune capăt rebeliunii și pen
tru a restabili situația pe teritoriul 
provinciei.

Agenția France Presse, citind 
postul de radio Benin, relatează că 
în provincia de centru-vest a fost 
proclamată interdicția circulației 
pe: timpul nopții. In funcția de co
mandant șef al „armatei de elibe
rare" a fost numit It. col. Victor 
Adebukonla Banjo, care, din mo-

redevențelor petroliere 
străine care exploatează zăcămin
tele de petrol de pe teritoriul libian 
o majorare cu 35 la sută a redeven- 
țelor petroliere cu efect retroactiv 
de la 1 iulie, a declarat Frank Wad- 
dems, consilier al guvernului li
bian în problemele petrolului Prin 
sporirea acestor redevențe, anual 
guvernul Libiei va obține supli
mentar aproximativ 85 milioane 
lire.

Mișcări seismice în Turcia și SAJ.A,
ANKARA 10 (Agerpres). — Cutremure succesive de mică intensi

tate au fost înregistrate miercuri in provincia Marmaris din Turcia. 
Nu au fost semnalate victime. Zguduirile seismice au provocat, însă, 
panică în rîndurile populației, care a avut mult de suferit în urma 
cutremurelor deosebit de puternice de luna trecută.

★ * ★

NEW YORK 10 (Agerpres). — Miercuri, în zona orașului Denver, 
statul Colorado, s-a înregistrat un cutremur de gradul 5,3 pe scara 
Richter. Nu se semnalează victime sau pagube însemnate. Specialiștii 
menționează că aceasta a fost cea mai puternică mișcare seismică în
registrată vreodată in această zonă.

strategice. Cei doi agenți au fost 
prezentați delegaților, invitaților, 
observatorilor și ziariștilor străini 
prezenți la conferința OLAS. E: 
au declarat eâ urmăreau crearea 
de nuclee contrarevoluționare, cu
legerea și transmiterea de infor
mații cu caracter strategic.

i i' ; •

au extins
de centru-est
meniul loviturii de sfat diri ianuarie 
1966, a devenit un colaborator, a- 
propiat al col. Ojukwu Odumegwu 
(guvernatorul militar al. Provincial 
Orientale, proclamată independență 
sub numele de .„Republica Bia- 
fra“). Toate legăturile telefonice cu 
Lagosul au fost întrerupte. Nu s-a. 
furnizat nici o informație în legă
tură cu soarta generalului David 
Ejoor, guvernatorul militar al pro
vinciei, despre care se afirmă dă 
ar fi fost răpit său asasinat.

Agenția France Presse relatează 
că miercuri seara aviația biafreță 
a bombardat zona industrială a 
capitalei federale,, aeroportul inter
național, precum și două suburbii 
unde se află sediul unei compară! 
petroliere americane. Joi s-a dat, 
o nouă alarmă aeriană la lagos. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
federal a declarat că artileria a 
deschis focul asupra avioanelor 
care au atacat Lagosul.
- In legătură cu evoluția ostilită
ților militare dintre trupele fede
rale și cele biafreze, pe fronturile 
unde comunicatele celor două țaărți 
afirmau că au loc atacuri, cdmra- 
atacuri și contraofensive ale porții 
federale sau biafreze, agențiile de 
presă menționează doar caracterul 
sporadic și local al luptelor. •

MI CARE OEPImul ■ 
CELULELE MNCEHOJISE

MOSCOVA 10 (Agerpres): —' 
Medicul sovietic Salva Marda-, 
hidșvîli din Tbilisi a realizai 
un aparat care depistează ce
lule canceroase aflate în szn- 
gele bolnavilor.

Spre deosebire de reațrftțpi 
uzuali costisitori, procedeul 
folosit de Mardahiașvili în 
scopuri diagnostice -păstrează 
în întregime structura morfo
logică a celulelor bolnave, ac- 
celerînd recunoașterea lor.

Noul aparat efectuează în 
20 minute analize care in tre
cut se făceau în 18 ore. s ‘

Aparatul a fost experimen
tat timp de doi ani și se bu
cură de o înaltă apreciere din 
partea specialiștilor.

• MOSCOVA. — La Institutul 
de fizică nucleară din Novosibirsk 
(U.R.S.S.), a fost obținută, cu aju
torul așa-numitelor unde de șoc, 
plasmă cu temperatura de 100 mi
lioane grade.

• PHENIAN. — La Phenian au 
început tratativele între delegațiile ; 
guvernamentale economice ale 
R.P.D Coreene si R.D. Vietnam.

• BOGOTA — Peste 1 000 de 
petroliști din Columbia au rămas 
fără lucru in urma hotărîrii filia
lei societății „Shell" de a înceta fo
rările. Organizația petroliștilor au 
cerut guvernului confiscarea bunu
rilor societății.
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