
'i.

'Proletari din toate țările, uniți-vă I
Anul XIX

XXIV Nr. 5 543

y ^B F 
w

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Rig
Vinerii «

18 august
196Z I

4 pag.25 bani

i

VECINUL 
inadaptabil"
A șil să-ți formezi prieten)

— spunea cineva — înseamnă 
a îaCe n prim pas, a trece un 
prim (Mtien spre devenirea 
ca cetățean, ca OM. A reuși 
să trăiești în deplină armonie 
cu colocatarii blocului — a- 
dăugăm — nu înseamnă, desi
gur, decît a ști să te comporți 
în cadrul unei comuniuni de 
semeni ai tăi, într-o societate. 
Născute în baza vecinătății 
(care implică cunoașterea și de 
aici respectul reciproc, nece
sar intre oameni) grupările de 
locatari din blocuri, sînt con
siderate 
te — i 
ganisme 
familiile, 
prietenii 
de elevi, 
Microsocietatea locatarilor unui 
bloc își are legile ei. Și — lu
cru demn de reținut pentru cei 
ce încă nu cunosc acest lucru 
—• va avea o influență deter
minantă asupra formării sau 
consolidării personalității orb' 
cărui membru al ei.

In general se știe că acesl 
„examen' 
toți cei
— de a 
formeze 
cinii de 
fl trec, cu deplin succes cei 
mâi mulți cetățeni. Marea ma- 
joy^te a acestor prietenii se 
întemeiază, cum e și firesc, 
pe idealuri și preocupări con
structive, pe năzuințe comune 
de afirmare sănătoasă a perso
nalității și pe faptul că toți 
încep să ințeleagă că trebuie 
să. se adapteze condițălor. A- 
deseori deși total distincți ca 
preocupări și profesiuni, loca
tarii unui bloc reușesc să se 
înțeleagă între ei. Iar cu tim
pul, leagă și relații de adevă
rată prietenie, de stimă reci
procă. Dar... mai există și ne
adaptabilii. O precizare: îi a- 
lfntăm numindu-i astfel. Este 
vorba despre insul complet 
insociabil, individul care prin- 
tr-o permanentă rea convie
țuire cu vecinii săi nu poate fi 
considerat decît un intrus in 
această microsocietate, în mij-* 
locul căreia poate nu merită 
să stea. Nu este vorba despre 
taciturn, veșnic morocănosul 
căfuia-i displac discuțiile și re
lațiile prietenești cu vecinii, 
iubind singurătatea. Nu. Psiho
logia singuratecului îi îndrep
tățește, într-un fel, intențiile și 
Comportarea. Este vorba despre 
vecinul certăreț, despre indivi
dul care vede în toți, cei pe 
lingă care zilnic trece fără a-i 
privi, niște dușmani. „Duș
mani" care cîndva au încer-

V. TEODORESCU

s — și pe bună drepta- 
mfcrosocietăți, microor- 

sociale. La fel ca și 
cercurile de tineri, 
nedespărțiți, Clasele 
colegii de birou etc.

i" la care sînt supuși 
ce locuiesc în blocuri 
dovedi că știu să-și 
din colocatari, din ve- 
pe scară, prieteni —
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Vizita tovarășului Waldeck Rochet, 
secretar general 

al Partidului Comunist Francez, 
In Republica Socialistă România 

în condițiile actuale întărirea so
lidarității de luptă a tuturor for
țelor revoluționare, democratice, 
progresiste, a întregului front an- 
tiimperialist în lupta pentru ză
dărnicirea planurilor cercurilor a- 
gresive imperialiste, în primul rînd 
ale imperialismului S.U.A., pentru 
triumful cauzei păcii, democrației 
și socialismului.

Cele două partide și-au ■ exprir 
mat solidaritatea deplină cu lupta 
eroică a poporului vietnamez îm- 
potriva agresiunii S.U.A. și cer ca 
S.U.A. să pună, capăt definitiv și 
necondiționat bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam,, să înce
teze agresiunea; poporul vietna
mez să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta, fără amestec 
afară.

Expunînd poziția Partidului 
munist Român și Partidului
munist Francez față de evenimen
tele din Orientul Apropiat, cele 
două părți 
retragerea 
teritoriile 
problemei
și a celorlalte probleme litigioase 
pe calea negocierilor, corespunză
tor intereselor și dezvoltării- libe
re și independente pe drumul pro
gresului a tuturor popoarelor din 
această parte a lumii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez apre
ciază că asigurarea păcii și ■,secu
rității în Europa corespunde in
tereselor vitale ale tuturor popoa
relor 
păcii 
ră că 
tățile

hortivitieolă

tovarășul Ni- 
avut convor-
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Printre mecanicii de locomotivă „Diesel" care aduc un aport deo
sebit la realizarea planului de transport al minei Uricani, se numără și 
Tudor Vasile — un muncitor bun, conștiincios.

IN CLIȘEU: Mecanicul de locomotivă minieră Tudor Vasile eiec- 
tuind cu atenție un nou transport.

INTERVIU

Se naște o nouă mina...

Deschiderea unei mi
ne noi^» începe prin 
vaste lucrări industria
le de , suprafață care 
creează condiții pentru 
deschiderea întîielor 
puțuri — primele căi 
de acces în subteran. 
Mina Livezeni este 
tocmai la asemenea 
prime începuturi. Pen
tru a face cunoscute 
condițiile în care se 
naște o mină nouă, 
ne-am adresat tov. Ba- 
jura loan, maistru 
principal al șantierului 
II al T.C.M.M. în ca
drul căruia se execu
tă această importantă 
lucrare. Iată ce ne-a 
relatat :

Primii pași în mun
ca noastră înseamnă 
construcția . primelor 
drumuri de acces. De 
obicei asemenea

crări industriale, cum 
este deschiderea unei 
noi mine, se jac pe 
terenuri îndepărtate, 
fost finețe etc. Deci 
trebuie să-ți creezi căi 
de acces pentru a pu
tea aduce utilaje, ma
teriale, ca să poți ri
dica primele obiective 
industriale care condi
ționează apoi înălțarea 
și a altora, după un 
plan bine stabilit.

Așa a fost la incin
ta Livezeni auxiliar 
Est și Livezeni auxi
liar II ca și în incinta 
principală Livezeni un
de construcția provizo
rie a drumurilor de 
acces a constituit pri
mul nostru pas în rea
lizarea acestui impor
tant obiectiv indus
trial. In prezent, co
lectivul șantierului

nostru a atacat- unele 
din lucrările de bază, 
de o deosebită- impor
tanță pentru dezvolta
rea ulterioară a noii 
mine. Astfel, la incin
ta principală s-a înce
put săparea , pentru 
construcția turnului 
definitiv al puțului de 
extracție auxiliar, lu- 
crîndu-se totodată la 
stația de compresoare, 
la depozitul de ciment 
și la amenajarea teri
toriului etc. De ase
menea, șe lucrează din 
plin și la celelalte 
două incinte: la „Au
xiliar Eșt“ se ridică o 
instalație , provizorie 
pentru săparea puțului 
auxiliar, unde se va 
construi un turn și o 
casă pentru mașina de

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Waldeck 
Rochet, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, împreu
na cu soția, a făcut o vizită în Re
publica Socialistă România în zi
lele de 14—17 august a.c.

Oaspeții francezi au vizitat o- 
rașul Constanța, stațiunile Man
galia, Eforie Nord. Eforie Sud, 
Mamaia, Muzeul Arheologic din 
Constanța, Delta Dunării și Stațiu
nea experimentală 
Murfatlar.

Cu prilejul vizitei, 
colae Ceausescu a
biri cu tovarășul Waldeck Rochet.

La convorbiri au participat din 
partea Partidului Comunist Român 
tovarășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Din partea 
Partidului Comunist Francez au 
participat tovarășii Andre Vieu- 
guet, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.F., 
Gilbert Vignaud, corespondent per
manent al ziarului „L’Humariite" 
la București.

In cursul convorbirilor, părțile 
s-au informat reciproc despre ac
tivitatea celor două partide și preo
cupările lor actuale și au făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
situației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și munci
torești contemporane.

Cu acest prilej, s-a relevat im
portanta deosebită pe care o ară 
f

din

Co- 
Co-

s-au pronunțat pentru 
trupelor izraeliene din 
ocupate, reglementarea 
refugiaților palestinieni

europene, cauzei generale a 
și progresului. Ele conside- 
trebuie pornit de . Ia reali- 
create în Europa în ' urma

(Continuare în pag. a 3-a)

Pieiedietele [BDSiliflloi de Slat [him Sleita.
a mi

Consiliului de ■ Stat 
Socialiste -România, 
a primit joi după-

Președintele 
al Republicii 
Chivu Stoica, 
amiază pe ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Ardeshir Zahedi.

La întrevedere, car,e s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul, afaceri
lor externe, Petru Burlaeu, adjunct 
al ministrului afacerilor externă.

’ I

Ho-

Mo 
sub-

și Pavel Silard, ambasadorul 
mâniei în Iran.

De asemenea, au luat parte 
hammad Reza Amir-Teymour,
secretar de stat pentru afaceri po
litice, Soltan H. V. Sanandaji, am
basadorul Iranului 
Mohammed Hassan 
rector în Ministerul 
terne al Iranului,' și
râmi, directorul secretariatului mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

la București, 
PouyaAi, di- 

Afacerilor Ex- 
Shapour Bah-

Haina de toamnă 
a școlilor din Lupeni

De multe zile școlile sînt lipsite 
de larma copiilor.- Vacanța mare 
i-a chemat la odihnă și recon forța
re, Acum ei se află în tabeie la 
munte sau la mare, drumețeSc pe 
poteci umbroase, vizitează orașe; 
locuri istorice ale țăi-ii, se destind 
după trei trimestre de învățătură. 
In această vreme școlilor li 'se pre
gătește haina de toamnă - pentru 
a-și putea primi sărbătorește oas
peții dragi — elevii.

Raidul nostru prin școlile din 
Lupeni ne-a permis să constatăm 
cu plăcere că — în cele 5 școli ge-(Continuare în pag. a 3-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Elevi-excursiqniști in trecere pnn Petroșani

nerale ca și la liceu și la Grupul 
școlar minier de pe dealul Grafi
tului — lucrările de reparații și 
zugrăvelile sînt gata. >

La grupul școlar minier, de pil
dă, deși aproape toată lumea-i în 
vacanță, reparațiile s-au terminat, 
s.-au zugrăvit dormitoarele destina
te cazării elevilor, s-au pus la 
punct o serie de probleme la ate
liere. Tovarășul Gado Iuliu, singu
rul cadru didactic aflat în școală la 
data vizitei noastre, locțiitorul di
rectorului,- ne-a spus că lucrările 
au mers mai bine ca în anii trecuți 
așa că elevii vor găsi 
data de 15 septembrie 
lua cursurile.

In aceeași ?i am 
Școlii generale nr. 5.
sta de vorbă decît cu femeia de 
serviciu care făcea curățenie. Școa
la, după posibilitățile ei, arată fru
mos. A fost zugrăvită, s-au repa
rat ușile, ferestrele, dușumelele. în
că mai era ceva' de lucru dar, ne- 
supravegheați lucrătorii plecaseră 
de la locul de muncă.'

A urmat pe parcursul - itineraru
lui ȘCoala generală nr. 3; mare, 
frumoasă, curată. ’ Tovarășul Teti- 
leanu Emil, director adjunct, ne-a 
condus prin cîteva săli de clasă.

D. GHEONEA

totul gata-la 
cînd vor re-

fost oaspeții 
N-am putut

(Continuare in pay. a 3-a)
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PÎNÂ CÎND VOR SFIDA MOSTRELE URÎTULUI
CENTRUL PETROȘANIULUI ?

ION PASCADI

Idealul și valoarea estetică

Ne aflăm din nou In preajma u- 
nei sărbători dragi tuturor și ca în
totdeauna cu asemenea prilej, ne 
aruncăm privirea in Jur, cu mai 
multă exigență poate ca in alte 
dfcțl asupra înfățișării ambianței 
noastre cotidiene, a peisajului cita
din. Șl fiindcă e vorba de exigența 
față de nivelul urbanistic al arte
relor orașului, să recunoaștem că 
tn acest an am avut un temei in 
plus pentru a fi exigenți față de 
elementele care compun ambianța 
noastră cotidiană șl determină per
sonalitatea orașului in care trăim: 
Anul turistic internațional. Nu e 
vorba de un considerent abstract, 
pe care vrem să-1 invocăm cu orice 
preț, ci o realitate pe care am cons
tatat-o și, cu siguranță, o vom cons
tata și in continuare.

In zona de parcare a autoturis
melor din centrul orașului am vă
zut parcindu-se mașini nu numai 
din diferite regiuni ale țării ci și 
din diferite țări: Franța, Belgia, 
Germania, Olanda, Cehoslovacia, 
Ungaria etc. Orașul Petroșani de
vine așadar, in mod Justificat dacă 
avem în vedere însemnătatea lui 
economică șl turistică, un obiectiv 
al itinerariului multor turiști 
care ne vizitează țara. Nu pu
tem fl decit mindri și... bucu
roși de oaspeți. Da, dar cum ne 
manifestăm această bucurie, cum 
ținem cont de faptul că în calitate 
de gazde avem și ohligații ?

Și cu aceasta am ajuns la punc
tul nevralgic al însemnărilor de 
față, la un punct pe care în cursul 
acestui an s-a pus de vreo două 
ori degetul prin semnalările critice 
ale ziarului nostru : petele dezolante 
de pe obrazul orașului, al centru
lui nostru — Piața Victoriei.

In urma renovărilor, aici a apă
rut o zonă verde modernă ! Covoa
re de flori multicolore, arbori or
namentali (dar încă insuliciențt ca 
număr) care aduc o notă de voioșie 
și optimism in centrul orașului. 
Dar cu aceasta am rezolvat to
tul ? Nu prea! Continuă să lip
sească elementele de artă decora
tivă care să definească de aici, de 
la „poarta orașului'* fizionomia a- 
ceetul bazin dinamic — bazinul car
bonifer Valea Jiului. Dar ceea ce 
distonează mai mult cu noua șl mo
derna aonă verde, cu pretențiile u- 
nui spațiu public elegant e aspec
tul dezolant al majorității clădiri
lor ce încadrează Piața Victoriei.

In primul rînd să ne oprim 
la o adevărată mostră a urî- 
tului și superficialității — sediul 
filialei Asociației crescătorilor de 
albine; o fațadă oribilă, ajunsă in
tr-o stare de morbiditate lamenta
bilă, jupuită de tencuială, măcina
tă de cariile neglijenței și „ornamen

tată", cu rămășițele ruginite ale 
jgheaburilor ce atîrnă amenințător 
deasupra capetelor călătorilor cit 
timp staționează aici în așteptarea 
autobuzelor. E vorba de o unitate 
în care se întilnesc pe zi ce trece 
tot mai mulți cetățeni; aici își eta
lează produsele, pe bună dreptate 
tot mai mult căutate, oamenii pa
sionați de roadele hărniciei nobile 
a albinelor. E vorba, totodată de 
un spațiu public in care poposesc 
zi de zi mii de oameni—localnici și

TatS înfățișarea unei mostre a urîiului și „vitregiei** din centrul orașului

străini. Și totuși, această clădire, mos
tră a urltului continuă să degra
deze înfășițarea centrului nostru. 
Am aflat de la secretarul asocia
ției că în 7 iulie, filiala a trimis 
o adresă către l.L.L. Petroșani ce- 
rind întocmirea unui deviz in vede
rea reparațiilor ulterioare. Adresa, 
de care are cunoștință și Sfatul 
popular — și e înregistrată cu nu
mărul de intrare 6 920, zace și acum 
la I.L Ii. fără vreun răspuns. Nici 
devizul nu s-au sinchisit să-l întoc
mească cei chemați s-o facă. Pe 
cînd atunci reparațiile, stimați e- 
dili ai Petroșaniului ?

Centrul orașului continuă să fie 
degradat șl de alte semne ale pro
vincialismului, ale unui spirit gos
podăresc prăfuit: fațadele desuete 
ale depozitelor I.C.B.T.I.-ului con
centrate aici — cu acele rolete ne
gre, enorme, completate cu grăta

re grosolane. Apoi firmele vitrine
lor unităților cooperatiste neglija
te, criticate în repetate rinduri 
pentru calitatea lor discutabilă, 
contrastante prin formatul, colori
tul și dimensiunile lor cu structura 
arhitectonică a clădirilor. Insfi con
ducerea cooperativei „Jiul** n-are 
urechi să audă! „Roadele" vede
rilor înguste, ale lipsei de fantezie 
continuă să persiste, lată doar cîte- 
va „mostre** ale prostului gust (mai 
sînt si altele) ale urovinclalismu- 

lui, ale lipsei de discernămint e- 
dilitar-urbanistic.

N-ar fi oare timpul unor „opera
ții radicale** în centrul Petroșaniu
lui care să-i creeze o înfățișare 
adecvată, astfel ca prima impresie 
a vizitatorului coborit din tren sau 
sosit de pe cine știe ce meleaguri 
îndepărtate cu. autoturismul să nu 
fie aceea că poposește într-un oraș 
„uitat de oameni** ? Mai ales că 
ulterior, cutreerînd Valea Jiului, 
poate găsi tot mai multe mărturii 
care dezmint această „primă im
presie** jenantă pentru un localnic. 
Dar, pentru ca să dispară jena, ru
șinea chiar, deloc meritată de oa
menii Văii, edilii noștri sînt datori 
să dovedească mai mult interes, 
competență și fantezie, să facă mal 
mult pentru schimbarea înfățișării 
„porții** orașului.

Ion DUBEK

Lucrarea apare în colecția, „Bi
blioteca de filozofie și sociologie** 
și este consacrată unor importante 
probleme filozofice și estetice con
temporane, viu dezbătute nu nu
mai de teoreticieni, dar și de oa
menii de artă și cultură în genere. 
Abordînd dintr-o perspectivă filo
zofică noțiuni ca idealul, creația, 
valoarea, exprimînd puncte de ve
dere proprii în legătură cu obiecti
vitatea și specificul valorii artistice

Vecinul „inadaptabil"
(Urmare din pag. 1)

cat binevoitori să-i atragă prietenia 
dar s-au lovit de zidul indiferenței 
și nepăsării. Indolența acestuia („ca 
apa unei mlaștini" cum o numea G. 
Călinescu) nu se manifestă numai 
în aceea că uneori ar trece senin 
pe lingă unele lapte reprobabile, ci 
— mai rău — și în sensul că este 
permanent lipsit de receptivitate, 
de reacție adecvată. Cum poate fi, 
de exemplu, calificată „seninătatea" 
cetățeanului Ciobanu Ion din blo
cul 88, Lupenl, care, nu din nepre- 
vedere sau neștiință, cum s-ar cre
de, cl din... „cauze obiective" (in 
mod sigur auto-acordale) creează 
dilicultățl unui număr destul de 
mare de colocatari ? Pierderea de 
timp la care-i supune prin trimite
rea pe drumuri complet Inutile 
este o noțiune pe care încă n-o 
stăpînește, n-o cunoaște poate, de 
loc. Acest vecin certăreț, totdeauna 
refractar sfaturilor este „angajat" 
permanent (cu „chemări") al comi
siei de împăciuire sau al tribunalu
lui. Eșecurile repetate (pentru că 
toate „chemările" acestuia s-au sol
dat cu... achitări ale părții „adverse" 
sau cu... amenzi în defavoarea re
clamantului) nu l-au descurajat. 
Continuă. Continuă, trimițînd „plo
con" comisiei de împăciuire și sălii 
tribunalului cetățeni care se fac vi- 
novați doar că, cîndva, l-au atras 
atenția să acorde un oarecare spri
jin muncii de înfrumusețare a pro
priei case — blocul în care locu
iește. Spre deosebire însă de alți 
„neadaptabili" care, eșufnd intr-o 
„manevră" privesc cu seninătate în 
ochii reclamantului drept otice jus
tificare, „reclamangiul" lupenean 
continuă să împroaște cu noroiul 
calomniei în obrazul vecinilor Șîn- 
gerean Traian, Tomuș Iosif, Fotescu 
Dumitru, Toloș, Suciu, Moșpanic, 
Andrușca și alții. In Lupeni este
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și schițînd istoric geneza și evoluția 
acestora, cartea aduce un bogat ma
terial informativ și o poziție origi
nală în cadrul unei problematici 
de mare actualitate. Semnificative 
pentru orientarea ei din acest punct 
de vedere sînt referirile la unele 
discuții purtate în publicistica ro
mână și străină de specialitate ca 
cele despre realism, progres în artă, 
cbncret-istoric și general-uman și 
altele.

cunoscut ca un om care caută cear
tă cu luminarea aprinsă. Un om 
care nu are formată răspunderea 
civică pentru timpul altora. Pe ca- 
re-1 consumă senin, nepăsător. Un 
om care simte îndatoririle de cetă
țean ca pe-o povară. Și aceasta, 
pentru că îndeplinirea lor, nepri
vind decit lucruri pe care este O- 
BLIGAT ca om să le facă nu este 
urmată (cum i-ar „cade" probabil 
bine) de supraestimări, de laude 
sau recompense. Izolat de bună voie 
de colectivitate, prin refuzul de a 
adera la preocupările comune ale 
microsocletății în care trăiește,' ne
receptiv la realitățile apropiate nu 
rămîne totuși în turnul său de fil
deș ci caută să-și îndepărteze pe 
toți cei care-ar ii putut să-i fie prie
teni. Poate că toți membrii acestei 
microsocietăți a locatarilor unui 
bloc, luați individual, înainte de a 
iace parte din comuniune n-au avut 
probleme de Insociabilitate, au do
vedit o reală înțelegere a vieții și 
a datoriei față de cel din jur. Insă, 
orice s-ar spune, in momentul in 
care fac parte dintr-un microorga
nism social cu legi de comportare 
bine distincte toți sint obligație (de 
viață) să gindească într-un anumit 
fel, să participe la acțiuni comune. 
Obișnuințele, pornirile, deprinderile 
anterioare trebuie adaptate noilor 
condiții. Și colectivul are in acest 
caz dreptul să-i ceară reconsidera
rea întregului fel de a fi. Fără a se 
teme bineînțeles de... tirîrea în ju
decată. „Libertatea de voință" Ia 
care apelează insociabilul cu „duș
mani", se dovedește nimic altceva 
decit izolare în fața tendințelor ge
nerale de conviețuire. Izolare con
damnabilă, Mai ales că de cele mai 
multe ori e dublată de lezarea prin
cipiilor eticii socialiste. Și, in caz 
de recidivă, soluția unică nu poate 
fi decit EVACUAREA.

Stătea împietrit pe scaun, 
în fața noastră. Privea în
tr-un punct fix. Tăcea. Ni
mic din înfățișarea lui nu 
trăda vinovăția. Aparențe 
înșelătoare însă. Mă între
bam in gind : regretă, ce are 
de gind să facă ? Părea îm- 
bătrînit. Insă nu din prici
na anilor. Așa cum scria ma
rele nostru geniu muzical 
George Enescu „dezertarea 
de la idealul propriu" îl îm- 
bdtrinese. Oare acest om a 
avut un ideal in viață care 
să-l ajute să fie mereu tf- 
năr ? A avut cine să-i am
plifice forțele, să-i învioreze 
mintea și spiritul pînă acum? 
Oare și-a putut trăi intens 
viața singur, dezinteresat, lip
sit de afecțiune și responsa
bilitate față de ceea ce a lă
sat in satul natal ?

...Bărbat in toată puterea 
cuvîntului, tată a patru co
pil, Caval Iulian din Petrila 
(cartierul 8 Martie, bloc 27, 
ap. 106) își mai privea din 
cind în cind soția ș» unul 
din copiii care ședeau alături. 
Nu-i venea să creadă că cei 
doi au venit... să-l vadă. Toc
mai din Argeș, din comuna 
Gostavăf. De vreo trei-patru 
ani (soția spune că de șase 
aed I) n-a mai fost pe acasă.

Nu-l mai lega de soție și co
pii intr-adevăr decit... o hîr- 
tie. Ignoratul certificat de 
căsătorie. A venit acum 10 
ani în Valea Jiului. Cu soția 
lui — Elena, și cei doi copii 
— Constantin și Ion. Liber
tin și deja obișnuit să dea 
cu piciorul... vieții familiare, 
Julian G. n-a regretat de loc 
plecarea celor „dragi" îna

(iZe.ZiOiiaiița iotială a. datoriei (Le piiT'udf
poi, în satul de pe Argeș. 
Bătaia — supremul lui argu
ment de convingere in viața 
conjugală a determinat-o și 
pe Elena, ca și pe... primele 
două soții, să plece de la el. 
Rămas singur, s-a aruncat în 
viitoarea unei vieți searbe
de, pigmentată cu plăceri 
mărunte, efemere. Din cînd 
în cînd își mai amintea de 
soție și copii. Și la trimitea 
ceva bani. își amintea nu
mai pentru că se „arsese" o 
dată, de mult, cind fusese 
condamnat pentru neplata 
pensiei alimentari pe care 
o datora primelor două soții 
abandonate i Hina și Maria.

Cei doi copii avuți cu acestea 
(o fetiță și un băiat de care 
nici nu-și... amintește cum 
se numesc!) erau de mult 
uitați. Acum încerca să-m- 
plînte pumnalul uitării și-n 
ceilalți. Dar, pe a 42-a treap
tă a vieții, a fost „stopat" 
nu demult de apariția „ino
portună" a doi dintre cei 
părăsiți. Cum a reacționat ?

Bineînțeles, conform... obiș
nuinței. Cu o indiferență to
tală : „De ce să-mi fie ru
șine ? I Dacă m-a părăsit ce 
era să fac ? Copiii nu mă 
mai iubesc (I). De ce să mă 
împac cu ea? Să plece iar...** 
— au fost singurele cuvinte 
pe care le-a putut bîigui a- 
cest tată incalificabil. Acest 
tată care fuge de îndatoririle 
paterne, deși nu se află în 
situația de a nu avea posi
bilități materiale pentru a le 
achita. Cind, cu o lună în 
urmă, copilul cel mare, 
proaspăt absolvent al școlii 
generale a venit la el să-l 
ajute să intre într-o școală 

profesională, Caval Iulian 
l-a „sfătuit" să se... căsăto
rească. Și să stea împreună. 
Ca să aibă cine-i spăla și 
lui rufele. Insă n-a rămas 
la el copilul. Spunea : „Știam 
eu traiul ce-o să-l duc ală
turi de el" I. Și a refuzat să 
rămînă, argumentind: „Nu 
rămîn la el, n-am pretenția 

decit să trimită bani ma
mei"...

...Căsnicie naufragiată. Un 
S.O.S. palid — veți zice — 
de a interveni în „rezolva
rea" unui caz de familie. 
Dar cite adinei semnificații 
nu se ascund în spatele a- 
cestui caz. In omul lipsit de 
omenie, de răspundere care 
în fața justiției ar fi in sta
re să răspundă pentru fap
tele lui și și-ar primi senin 
pedeapsa dictată de lege. 
Dar în fața propriei conști
ințe, în fața societății Va a- 
vea vreodată „scuză" ? li va 
acorda cineva „circumstanțe 
atenuante" pentru infracțiu

nea de abandon familiar ? 
Ce pedeapsă ar putea primi 
acest părinte care și-a pără
sit copiii, ale cărui senti
mente paterne sînt total de
gradate ? Indiferent de mo
tiv, nu există scuză pentru 
UITAREA copiilor. Nu se 
teme de judecata opiniei 
publice, destul de necruță
toare cînd e vorba de igno

rarea datoriei de a crește și 
educa copii. Nu-l interesea
ză nimic. S-a autoabsolvit 
de plata ajutorului pentru 
întreținerea copiilor. De ce 
nimeni insă nu-i spune că 
eliberîndu-se, cil de la sine 
putere, de îndatoririle de soț 
(deși nedivorțat) nu se poate 
elibera de cele de „părin
te" ?! Dacă el se simte li
niștit știind totuși că unde
va patru copii îl cunosc și-l... 
recunosc drept tată, noi, cei 
din jurul lui nu putem să 
nu-l judecăm. Resentimentele 
pe care le poartă soției (și 
celor două „foste") au de pe 
acum consecințe asupra co- 

piilor. A fi părinte este o 
obligație cu rezonanță, socia
lă. In sfera relațiilor de fa
milie — citește cu atenție 
luliane, omule! — societatea 
noastră socialistă nu admite 
compromisuri. Și nu tolerea
ză atitudini de desconsidera
re a căminului, de neglijare 
a educației copiilor, cu atît 
mai mult de abandonare a 
acestora.

Mai sînt astfel de cazuri. 
Mai sînt asemenea părinți 
care-și lasă copiii în voia 
soartei, părinți în a căror 
carte de muncă sau buletin 
de identitate ar trebui să se 
treacă cuvintele „tată" (sau 
mamă) evazionist(ă) pentru 
a putea fi depistați aricind. 
Să nu treacă drept corecti
tudinea întruchipată și în 
fond... Colectivele în care 
lucrează astfel de părinți — 
dezertori, trec de multe ori 
pe lingă ei cu o indiferență 
condamnabilă. Ori colecti
vul in care lucrezi e în fond 
și a doua familie. Și aceas
tă familie nu are dreptul să 
fie indiferentă la „devieri
le" membrilor săi. De orice 
natură ar fi ele.

T. VIOREL
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? Zile de august. Adevărate zile de 
vară. Călduroase. Soarele și apa au 
răpit sălilor clienții. Activitatea cul
turală a cedat întîietatea celei spor
tive. Un șah, un. rummy, o partidă 
de ping-pong se pot juca și afară. 
Și o seară de dans se poate organi
za afară. Ba chiar și un spectacol. 
Na,că pretențioși mai șîntem. Păi 
spectacolele, serile de dans erau 
rarități chiar și în săli. Și apoi a- 
cum e cald și bine. Vara oamenii 
pleacă în concediu, activitatea cul
turală intră In vacanță, instituțiile 
culturale — în reparații. De aceea 

• sînt căutate în aceste zile fierbinți 
ștrandurile, terenurile de joacă, lo
curile de agrement. Că sînt mult 
căutate e adevărat. Că nu prea sînt 
găsite e la fel de adevărat. Ne-am 
identificat asupra acestei realități 
în deplasările zilnice prin localită
țile Văii Jiului.

Intr-un raid special de la Iscroni 
la Cimpa pentru a vedea cum își 
petrec oamenii timpul liber în aces
te zile de vară am întîlnit situații 
dintre cele mai diferite Un număr 
apreciabil de oameni am întîlnit 
în parcuri, pe unii la cluburi, pe 
foarte mulți la ștrand. Am zis bi
ne : la ștrand nu la ștranduri. Pen
tru că de la Vulcan la Cimpa nu 
există decît un ștrand în Petrila, și 
aceîa nu prea bine pus la punct, 
care mu poate satisface necesitățile. 
Am legat dialoguri cu mulți oa
meni. Așa am aflat că mijloacele 
de distracție le lipsesc, că locuri 
de agrement nu există, că stadioa
nele sînt greu accesibile pentru cei 
ce vor să facă sport, iar apa este, 
paradoxal, puțină. Iată și părerile 
oamenilor cu care am discutat :

Un mierointerviu 
în parc...

Parcul din centrul orașului Pe
troșani. Animație. Lume multă. 
Discută, joacă sau citește cărți, se 
odihnește.

Repq ierul: Ce alte mijloace de 
distracție vi se oferă în Petroșani 
pe lîngă odihna. în parc ? Ce v-ar 
mai interesa 1

Interlocutorul: Altceva... aproa
pe nimic. La Cașa de cultură e 
monotonie. Nu se organizează acti
vități interesante, atractive. Nici 
măcar un ping-pong nu putem ju
ca. Masa e demontată și rezemată 
de pereți. Nu au nici plasă, nici 
palete. Mai nou s-a interzis cu de- 
săvîrșire a se juca tenis de masă 
la Casa de cultură chiar dacă adu
cem noi plasă și palete. Ni s-a spus 
că de la C.L.S. a interzis, tovară
șul Blaga loan

Alt interlocutor: Mie îmi place 
să fac baie, să înot. Dar nu pot să 
merg în fiecare zi la Lupeni sau la 
Petrila. Și e o aglomerație acolo...

PROGRAM DE RADIO
19 august

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rulier;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rul ier,- 7,45 Sumarul presei; 3,00 
Tot înainte; 8,20 MOMENT POE
TIC; 8,25 La microfon, melodia pre
ferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,03 La microfon, melodia prefera
tă; 9,25 Metronom '67 (reluare), 
10,10 Curs de limba spaniolă; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,15 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 12,00 Formațiile Ed
mond Deda și Paul Mauriat; 12,35 
„Mîndre-s cîntecele noastre"; 12,45 
„Pe aripile valsurilor"; 13,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
13,15 „Succese ale muzicii ușoare";
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
Muzică ușoară; 14,40 Personaje din 
apere românești; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 Cîntece ciobă
nești; 15,15 Muzică ușoară; 15,50 
Din repertoriul taragotistului Ion 
Murgu; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,19 
Gonii Radioteleviziunii; 16,30 Emi

Am dori să avem și noi un ștrand 
în Petroșani. Știu că nu se poate 
face acum. Dar măcar pentru la 
anul. O fi atît de greu ?

. il.'L

...altul la club
Noul local al clubului din Lonea. 

Liniște deplină. Și singurătate. Bi
bliotecara — pe teren. Din șase zile

Și o partidă de table e reconfor 
tantă...

de lucru din săptămînă în trei se 
află pe teren. Cel puțin ca inspec
torii. Directorul era și el plecat. 
Doar femeia de serviciu avea pro
gram. De... lucru de mină. în clă
direa veche vreo 10 amatori de 
„pietre" jucau rummy.

B : In afară de rummy ce mai 
jucați la club ?
I: Șah...
N-am mai insistat. Mă făcuseră 

mat.
Nici la clubul din Petrila n-am 

găsit „acasă" directorul și biblio
tecara. Am vorbit cu gospodarul. 
M-a plimbat prin sălile clubului. 
Se află în reparație.

R: Ce-î nou pe la dumneavoas
tră ?

I : Nimic. Oamenii Sfe află în con
cediu. Pe amatorii jocurilor distrac
tive ni i-a răpit ștrandul, excursi

siune muzicală de la Moscova; 
17,10 înregistrări de Ia recitalul de 
poezie românească susținut de Iri
na Răchițeanu-Șirianu, Emil Botta, 
Rodica Tapalagă și Dumitru Furdui 
(I); 17,30 Muzică ușoară; 17,45 Nes
temate folclorice; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLO
BULUI; 18,20 Cîntă Dan Spătaru și 
Orieta Berti; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEH
NICĂ, FANTEZIE; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 19,45 
Varietăți muzicale; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ,- 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
20.50 Cîntă Maria Butaciu; 21,05 
MITURI ȘI LEGENDE; 21,25 Vă in
vităm la dans,- 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Romanțe interpretate de Ioa
na Radu, Mia Braia, Nicu Stănescu, 
Constantin Cocriș și George Nicu- 
lescu; 22,35 Formația Richard Os- 
chanitzky; 22,45 MOMENT POETIC;
22.50 Muzică de dans; 23,10 UNDA 
VESELĂ; 23,40 Muzică de dans; 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Mu
zică de dans; 2,00 Buletin meteo- 
rutier; 2,02 Muzică de dans,- 2,55— 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier.

ile, căldura. Mai vin puțini la șah 
și la popice, mai ales.

Am intrat în popicărie. Jucători 
și chibiți.

R : E sportul dv. preferat ? 
I: Da. Joc popice de 13 ani.
R : Altceva ce mai faceți în tim

pul liber acum vara ? Ce mijloace 
de distracție vă stau la îndemînă ?
I: Cam puține. Ștrandul și mun

ții dimprejur.

...și ultimul la ștrand
Ștrandul din Petrila este singu

rul loc cu succes de public în zilele 
de vară. Am intrat. Era imposibil de 
găsit o cabină liberă. Trupuri ti
nere, arămii, de băieți și fete, se 
zbenguiau pe gazonul de pe mal.

R : Vă place aici ?
I: Foarte mult. înotul e pasiunea 

mea. Deși cabinele nu-s prea puse 
la punct și apa e cam rece, merge 
totuși. Ar fi și mai bine de-ar exis
ta aici și niște aparate de gimnas
tică.

R : Dumneavoastră unde vă pe- 
treceți timpul liber ?
I: Ziua aici. Seara pe stradă, 

prin restaurante.
R : Nu mergeți la club, nu citiți ?
I: Nu, nu mă pasionează.
Oameni și ogmeni. Pasiuni și pa

siuni. Preocupări și nepreocupări. 
In Valea Jiului, se știe, este o popu
lație numeroasă. Se află, mai ales, 
mult tineret. Ce s-a întreprins pen
tru ca acest tineret să-și poată pe
trece plăcut și util timpul liber în 
zilele de vară ? Cel puțin în Pe
troșani „bunii gospodari" ai sfatu
lui popular și ai asociațiilor spor
tive nu au „mișcat" nimic. Aceeași 
situație — la Petrila, Lonea, Vul
can și chiar la Lupeni, exceptînd 
ștrandul ce se datorează conducerii 
preparației și nu gospodarilor „cei 
vrednici" ai sfatului. Este o situa
ție cunoscută de ani de zile, tolera
tă de ani de zile. Și se știe că vara 
centrul de greutate al timpului liber 
se mută afară la soare și aer. Dar 
oameni competenți dau neputincioși 
din umeri și pun placa veche : 
„Vom face tovarăși, vom face; 
deocamdată însă...". Se schimbă oa
menii. Alții le iau locul. Dar le iau 
și obiceiurile. Și asta-i rău; Dese
ori, întrebate ce posibilități de pe
trecere a timpului liber oferă tine
rilor, tuturor oamenilor muncii, per
soane cu munci de răspundere afir
mă cu seninătate : „Păi au toate 
condițiile". Oare?!.,

D. PLOIEȘTEANU

Se naște
(Urmare din pag. 1)

extracție, o centrală termică și re
țelele aferente, se execută captări 
de apă și montarea de conducte 
iar la incinta „Auxiliar 11“ se lu
crează la turnul și casa puțului, 
la postul de transformatoare, casa 
mașinii de extracție și alte aseme
nea lucrări.

Volumul deosebit de mare de 
lucrări industriale — toate urgen
te și avînd importanța lor în des
fășurarea ulterioară a deschiderii 
noii mine — însumează pe acest 
an o valoare de aproape 20 000 000 
lei. Numai pe luna august, planul 
valoric al șantierului se ridică la 
2115 000 lei, din care în prima de
cadă s-au realizat deja 740 000 lei 
ceea ce arată ritmicitatea lucră
rilor.

Execuția unui asemenea volum 
important de lucrări terasiere și 
de construcții este posibilă, dato
rită faptului că șantierul este bine 
înzestrat cu mijloace mecanice de 
mare capacitate din cele mai di
verse cum sînt: autobasculantele 
de mare capacitate „Belaz" și 
„~atra“, transportul pământului se 
face cu buldozere, excavatoare, 
dragline și altele.

Realizările importante obținute 
p'rnă acum, ritmul antrenant în 
care se desfășoară activitatea șan
tierului se datoresc colectivului, e- 
forturilor depuse de muncitori #

(Urmare din pag. 1)

celui de-al doilea război mondial 
și în primul rind de la existența 
celor două state germane. Cele 
două partide subliniază importan
ța deosebită pe Care o are pentru 
securitatea europeană dezvoltarea 
relațiilor multilaterale între toate 
statele, fără deosebire de sistemul 
lor social-politic, pe baza respec
tării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altor țări și a- 
vantajul reciproc.

Ambele partide au evidențiat 
necesitatea imperioasă a intensifi
cării eforturilor consacrate întări

TELEVIZIUNE
18

18,00 Drumuri și popasuri.
18.30 Emisiunea pentru copii.
18.50 „Mascota" — film de pă

puși.
19,00 Pentru tineretul școlar: 

„România pitorească *67".
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Baschet masculin: Româ

nia — Selecționata orașu
lui Leningrad (repriza a 
doua).

Haina de toamnă 
a școlilor din Lupeni

(Urmare din pag. 1)

Totu-i gata, pregătit pînă-n ultimul 
amănunt. Din suma de 18 000 
lei s-au efectuat unele, reparații 
exterioare, zugrăvelile, vopsitoria ex
terioară a ușilor și a ferestrelor. La 
înnoirea hainei de toamnă a școlii 
și-a adus contribuția și comitetul 
de părinți care, din fondurile adu
nate cu diverse ocazii, a executat 
vopsitoria soclurilor și a lemnăriei 
interioare.

Pregătită pentru reluarea. cursu
rilor este și Școala generală nr. 1, 
una dintre cele mai mari din loca
litate, cu un mare număr de elevi. 
Zugrăvelile interioare și vopsitoria 
soclurilor s-a efectuat din vrerpe, 
combustibilul a fost adus și depozi
tat cu grijă, așa că peste mai puțin 
de o lună elevii vor intra cu -plă
cere în școală, iar la iarnă în săli
le de clasă va fi cald și bine.

Și Școlile generale nr. 2 și nr. 4 
și liceul au pregătit o haină nouă 
pentru viitorul an scalar a cărui 
deschidere se apropie. îmbucură

o noua mină...
maiștri pentru a realiza această 
etapă importantă a lucrărilor, cre- 
ind condiții pentru o și mai largă 
desfășurare a lor în anii viitori. 
Brigăzile complexe de muncitori 
conduse de dulgherul Vlad Marin, 
fierar betonistul Susan Nicolae, zi
darul Vasile Nicolae, betonistul 
Roșculescu Dumitru, precum și ex- 
cavatoriștii Drăghici Alecu, Varga 
Koloman, șoferii de pe puternicele 
autobasculante, Dan Gheorghe, Ră
șină llie, Șerban Iosif, Nadiu loan, 
Moistu Gheorghe — conduși cu 

i. C. R. M. PETROȘANI 
angajează de urgență

• 1 REVIZOR GESTIUNE I, cu salariu de 1 425 lei. Solici

tantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

— 7 ani vechime în funcții financiar-contabile și 
studii medii.

• 1 CONTABIL I, cu salariu de 1 300 lei. Solicitantul să 
îndeplinească următoarele condiții:

— 7 ani vechime în funcții economice șl studii medii.

• 1 ȘEF DEPOZIT, cu o vechime de 4 ani în comerț și 
7 clase elementare.

Informații suplimentare la telefon 1954 sau la sediul 
I.C.R.M., strada Republicii nr. 92.

rii unității și coeziunii mișcării 
eomuniste și muncitorești inter
naționale, condiție hotărîtoare pen
tru dezvoltarea luptei forțelor pro
gresiste contemporane.

In cadrul discuțiilor, s-a expri
mat satisfacția pentru relațiile fră
țești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Francez și s-a manifestat deo
potrivă dorința de a dezvolta în 
continuare aceste legături, în In
teresul celor două partide, al po
poarelor român și francez, al cau
zei generale a păcii, democrației 
și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, de caldă 
prietenie tovărășească.

august

20,20 Fasolea — film premiat 
cu marele premiu Palm 
d'or la Cannes.

20.30 „Tinere talente" — spec
tacol muzical coregrafic.

22,00 Reportaj *67. Inima pă- 
mîntului.

22.30 Studioul muzical. Fante
zie de operetă.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

tor este faptul că fondurile aloca
te pbntnu reparații, pentru cele
lalte lucrări necesare în școli, au fost 
judicios folosite, că gospodarii șco
lilor au acționat din vreme pentru 
pregătirea acestor instituții de în- 
vățămint, că sfatul popular. Secția 
de învățămînt și I.L.L. au acordat 
un sprijin mai substanțial decît în 
alți ani.

Așadar, haina de toamnă a școli
lor din Lupeni a fost înnoită, revi
zuită cu minuțiozitate și simț gos
podăresc. La ordinea zilei în școli 
— liniște. Doar în licee au început 
la 15 august examenele de corigen
tă pentru elevii seraliști. In 25 au
gust vor începe examenele de co
rigentă pentru elevii claselor VIII— 
IX, curs de zi. Iar în 1 septembrie 
și pentru elevii celorlalte clase — 
V, VI, VII, X. Restanțierii și-au 
întrerupt deci pentru cîteva zile 
vacanța. Ceilalți însă au „concediu" 
plăcut pînă la jumătatea lui sep
tembrie, cînd va începe un nou an 
școlar pentru sutele de mii de e- 
levi ai patriei noastre.

pricepere de maiștrii Chelaru 
Gheorghe, Istok Bela, Rădulescu 
Teodor, Cazan Cornel (electrome
canic) și Hideg Bazil (montor) — 
au alcătuit inima, sufletul colec
tivului compus din sute de mun
citori, care, prin noroaie sau vre
me rea, au muncit din răsputeri 
ca pe un teren gol să apară sem
nele majore ale nașterii unei mi
ne noi pe harta bazinului nostru 
— mina Livezeni, aflată in faza 
primelor lucrări ce vor duce la 
deschiderea ei!



4 STEAGUL ROȘU

Lupte violente in Nigeria
LAGOS 17 (Agerpres). — Pe 

fronturile din Nigeria continuă să 
aibă loc înfruntări violente între 
trupele biafreze, cărora ulterior 
li s-au alăturat militari din pro
vincia de centru-vest, pe de o parte, 
și trupele federale nigeriene, pe 
de altă parte. Agenția France 
Presse, citind postul de radio La
gos, anunță că lupte deosebit de 
violente, care au durat peste 12 
ore, au avut loc în apropierea lo
calității Ore, în interiorul provin
ciei de vest. La Lagos s-a anunțat 
că ofensiva biafrezilor, declanșa
tă de pe teritoriul provinciei de 
centru-vest, a fost respinsă de tru
pele federale. Luptele de la Ore 
sînt calificate de corespondenții 
de presă drept cele mai puternice 
de la declanșarea ostilităților din 
Nigeria, cu șase săptămîni în ur
mă. (Localitatea Ore este un punct 
important pe drumul ce duce de 
la Benin spre Lagos și spre Iba
dan — n.r.).

Din surse oficiale de la Lagos, 
agenția France Presse transmite 
că aviația federală nigeriană a

Forțele F.L.O.S.Y. au ocupat 
localitatea Klriș
TAEZ 17 (Agerpres). — Forțele 

Frontului de eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului (FLOSY) au 
ocupat miercuri dimineața locali
tatea Kiriș, situată în apropierea 
frontierei Federației Arabiei de 
sud cu Yemenul, se spune intr-un 
comunicat al FLOSY. Garnizoana 
postului, formată din militari ai 
guvernului Federației, s-a alătu

Cuvîntarea primului secretar 
al C. C. ai P. C. din Germania
BERLIN 17 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la posturile de radio și te
leviziune din R.D.G., Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, a subliniat' amploarea 
pe care o ia în Germania occiden
tală mișcarea pentru anularea in
terdicției impuse partidului comu
nist cu 11 ani în urmă.

„Partidul“ComuhTst_din Germa
nia, a declarat Max Reimann, este 
gata să ducă tratative oricînd cu 
reprezentanți ai guvernului Repu
blicii Federale a Germaniei pri
vind căile de anulare a interzicerii 
P.C. din Germania".

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Germania a chemat pe social- 
democrați, membrii sindicatelor, 
precum și pe toți aceea pentru care 
pacea, dreptatea socială și umani
tatea sînt mai presus de toate, să 
sprijine lupta dreaptă a comuniș
tilor pentru recunoașterea dreptu-

Interviul ministrului 
de externe turc 

bombardat din nou Enugu, capi
tala Biafrei, și a incendiat centra
la electrică de pe rîul Oji, una 
din cele mai importante centrale 
din provincia orientală nigeriană.

Postul de radio Lagos continuă 
să transmită știri referitoare la o- 
fensiva trupelor federale spre Be
nin, capitala provinciei de centru- 
vest, ocupată de biafrezi acum o 
săptămînă. Este anunțată, de ase
menea, ofensiva trupelor federale 
pe trei fronturi împotriva Bia
frei, respectiv la Nsukka, în zona 
orașului Ogoja, și la sud, în re
giunea orașului Bonny. Intr-un 
material de sinteză asupra situa
ției de pe fronturile nigeriene co
respondentul agenției France Pres
se relevă că în decursul celor șase 
săptămîni de la declanșarea lup
telor, în ciuda comunicatelor gu
vernului federal, în care se anun
ța înaintarea trupelor sale spre 
capitala Biafrei, forțele biafreze 
nu le-au permis înaintarea, ele 
menținându-se la aceeași distanță 
de 30—40 km de Enugu.

rat, potrivit comunicatului, unită
ților FLOSY.

Miercuri, guvernul Federației A- 
rabiei de sud a dat publictății a 
declarație în care informează că 
șeful statului Dathina — ultimul 
stat în care forțele de eliberare 
împreună cu populația au alungat 
autoritățile federale, a demisionat 
luni din „motive administrative" 

rilor legitime ale Partidului Comu
nist .din Germania și pentru legali
zarea activității sale în Republica 
Federală a Germaniei.

★
BONN 17 (Agerpres). — Săptă

mânalul vest-german „Blinkfuhr", 
care .apare la Hamburg, a publicat 
un interviu al lui Kurt Erlebach, 
membru al Comitetului de iniția
tivă pentru legalizarea P.C. din 
Germania, în care se subliniază că 
diferite pături ale populației din 
Republica Federală a Germaniei 
cer cu tot mai mare insistență a- 
nularea interzicerii partidului co
munist. Erlebach menționează că 
legalizarea P.C. din Germania cons
tituie o problemă de o deosebită 
importanță pentru întreaga viață 
politică din Republica Federală a 
Germaniei. El consideră că guver
nul și parlamentul vest-german tre
buie să ofere partidului comunist 
posibilitatea de a-și desfășura liber 
activitatea în Republica Federală 
a Germaniei.

S.U.A.

Camera Reprezentanților 
a adoptat un proiect 
de lege prin care 
se scot în afara legii 
orice manifestări rasiale

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a adoptat un pro
iect de lege prin care se scot în 
ăfara legii orice fel de manifestări 
rasiale. Un proiect de lege asemă
nător a fost adoptat în Camera 
Reprezentanților și anul trecut dar 
nu a primit aproba rea membrilor 
Senatului. Agenția Associated Press 
subliniază că și de această dată 
proiectul va întîmpina dificultăți 
în Senat deoarece nu a fost înlă
turată posibilitatea unui filibuster 
din partea senatorilor statelor din 
sud.

Cei ce se vor face vînovați de 
încălcarea acestei legi sînt pasi
bili de pedeapsă cu închisoare 
pînă la un an și plata unei amenzi 
de 1 000 de dolari.

CONGO (Kinshasa)

Mercenarii și*au întărit 
pozițiile la Bukavu

KINSHASA 17 (Agerpres). — Se 
pare că ipoteza avansată la Kins
hasa în legătură cu hotărîrea pe 
care o vor adopta mercenarii a de
venit o realitate : ei nu s-au aven
turat să străbată întreaga Katan
ga pentru a se refugia în Angola, 
ci. și-au întărit pozițiile Ia Buka
vu, de unde, prin intermediul pos
tului de radio, proferează amenin
țări atît împotriva guvernului ge
neralului Mobutu, care a refuzat 
să negocieze cu ei, cît și împotri
va țărilor vecine care s-au decla
rat de partea guvernului congo- 
lez.

Vii proteste împotriva construirii 
bazei militare de la Aldabra
LONDRA 17 (Ager

pres). — Intenția gu
vernului britanic de a 
construi o nouă bază 
militară anglo-ameri- 
cană în Insula Alda
bra, situată la 400 ki
lometri nord-est de 
Republica Malgașă, a 
stîrnit vii proteste în 
cercurile științifice bri
tanice și americane. 
In coloanele ziarului 
„Times" savanții bri
tanici și americani au 
făcut cunoscut că con
strucția acestei baze

militare va atrage dis
trugerea întregului sis
tem ecologic al insu
lei, precum și a unor 
specii deosebit de ra
re de păsări și broaș
te țestoase. împotriva 
acestui proiect s-a 
pronunțat și Academia 
britanică de științe 
„Royal Society".

In cercurile politice 
de la Whitehall, scrie 
corespondentul din 
Londra al Agenției 
France Presse, s-a lă

Aviația americană și-a intensificat 
atacurile asupra R. 0. Vietnam

HANOI 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., aviația 
americană și-a intensificat în ulti
mul timp atacurile împotriva sis
temelor de diguri din R.D. Vietnam. 
Astfel, bombardamentele din zilele 
de 1, 3, 9, 11 și 12 august s-au sol
dat cu avarierea sau distrugerea 
unui mare număr de diguri din pro
vinciile Ninh Binh, Phu Tho și din 
regiunile învecinate Hanoiului. A-

Declarația Prezidiului C.C. 
al F.N.E. din Vietnamul de sud

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A., reluînd agenția „Elibera
rea", a dat publicității declarația 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în care sînt con
damnate recentele bombardamente 
ale aviației americane asupra Ha
noiului și altor localități de pe te
ritoriul R.D. Vietnam. Este vorba,

Pe neașteptate, însă, relatează 
corespondentul agenției France 
Presse, acest post de radio, care 
de la ocuparea orașului Bukavu 
a transmis necontenit muzică și 
diverse mesaje, și-a încetat mier
curi orice emisiune. Joi dimi
neața, transmisia nu fusese relua
tă, și deocamdată nu se știe pre
cis care este situația reală la Bu
kavu. In orice caz, relatează ob
servatorii politici, Mobutu pare 
mai puțin dispus ca oricînd să 
negocieze cu reprezentanții mer
cenarilor rebeli, iar armata națio
nală congoleză își continuă opera
țiunea de încercuire.

sat să se înțeleagă că 
deși guvernul britanic 
nu a luat o hotărâre 
definitivă, Insula Al
dabra și atolul Surele- 
ve ar fi singurele lo
curi unde Anglia și 
S.U.A. pot instala o 
bază aeronavală meni
tă să „ușureze o even
tuală intervenție mili
tară în Africa", după 
părăsirea de către An
glia a bazelor militare 
din Aden și Singapore 
în cadrul noii strategii 
„la est de Suez". 

varierea digurilor a necesitat mo
bilizarea în masă a localnicilor în 
vederea localizării imediate a dis
trugerilor, stingerii rapide a incen
diilor și executării reparațiilor celor 
mai urgente. In aceleași zile, avia
ția americană a lansat o mare can
titate de bombe cu bile, provocînd 
numeroase victime omenești și în
semnate pagube materiale.

subliniază declarația, de o nouă 
escaladare a războiului, care are 
drept scop atacarea populației civi
le și a obiectivelor de utilitate pu
blică.

In încheierea declarației se arătă 
că nici un fel de escaladare nu-i 
va putea salva pe agresori de în- 
frîngerile suferite în războiul >din 
Vietnamul de sud și nu va putea 
abate forțele armate și eroicul po
por al R.D. Vietnam de la lupta 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. La rân
dul său, Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud își ex
primă hotărîrea fermă de a conti
nua lupta pînă la victoria împo
triva trupelor americano-saigone- 
ze.

[înlulll telegrafice 
ti aioiiroi meteoriților

MOSCOVA 11 (Agerp&sj. 
Specialiștii sovietici au ela
borat și vor pune in aurind 
în funcțiune permanentă un 
sistem de transmitere a tele
gramelor la distanțe foarte 
mari prin intermediul meteo
riților.

Sistemul de retransmitere 
prin intermediul meteoriților 
funcționează după următoarea 
schemă: de la aparatul de 
telegraf textul ajunge la un 
„bloc de memorizare" unde se 
înregistrează pe benzi mag
netice. Imediat ce apare un 
meteorit, un emițător pe unde 
ultrascurte transmite textul 
telegramei in fracțiuni de se
cundă, astfel incit unda de 
radio respectivă să fie reflec
tată de meteorit spre locul de 
destinație. Deși emisiunea. 
depășește in acest caz de sute 
de ori viteza de funcționare 
a unui aparat de telegraf nor
mal, o instalație specială ga
rantează recepționarea corectă 
a textului.

ANKARA 17 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
„Milliyet", ministrul de externe 
turc. Ihsan Sabri Caglayangil, a 
declarat că Turcia nu va rămîne 
indiferentă față de nici o inițiativă 
care ar putea duce la reglementa
rea problemei cipriote. El a preci
zat. însă, din nou, referindu-se la 
recenta declarație a președintelui 
Ciprului. Makarios, care preconi
zează reglementarea problemei ci
priote pe baza Enosis-ului (unirea 
Ciprului cu Grecia), că Turcia nu 
va accepta o asemenea soluție.

In încheierea interviului, Cagla
yangil și-a exprimat convingerea 
în posibilitatea găsirii unei soluții 
a problemei cipriote, reciproc ac
ceptabilă părților aflate în contro
versă.

Erupfia vulcanului Taal
Vulcanul Taal din Filipine a în

ceput să erupă din nou miercuri, 
aruncînd mari cantități de cenușă 
și lavă incandescentă. Autoritățile 
au luat măsuri de securitate, eva- 
cuînd imediat populația din zona 
amenințată. Se anunță că vulcanul

• TEHERAN Regele Hus
sein al Iordaniei a sosit mier
curi seara la Teheran unde 
va avea convorbiri cu Șahin- 
șahu) Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. 

Dezertări din armata americană
Potrivit relatărilor ziarului „Times", de la diferite baze ale N.A.T.O. 

din Europa Occidentală, în fiecare lună dezertează aproximativ 1000 
de soldați americani, pentru a se sustrage trimiterii în Vietnam. Zia
rul arată că o întreagă rețea ajută pe acești militari americani să plece 
de Ia bazele N.A.T.O. în diferite țări neutre precum și în Franța.

Demonstrație la Salisbury
Un grup de studenți africani au organizat o demonstrație în fața U- 

niversității din Salisbury, protestînd împotriva restricțiilor impuse săptă- 
mina trecută lui Michael Holman, președintele Uniunii studenților.

se află sub observație încă din lu
na aprilie. S-a constatat că, după 
începerea exploziilor interne, tem
peratura lacului aflat în interiorul 
craterului a marcat o creștere brus
că de la 41 la 57 grade. Primele ra
poarte nu au semnalat victime ome
nești.

Grav accident in Spania
Un grav accident s-a produs în 

localitatea Guijuelo din provincia 
spaniolă Salamanca O clădire cu 
trei etaje a fost distrusă în urma

Oraș devastat de inundații
Inundațiile care au devastat orașul Fairbanks (statul Alaska) după 

patru zile de ploi torențiale, au provocat moartea a trei persoane și pa
gube de peste 200 de milioane de dolari. Totodată, 15 000 din cei 30 000 
de locuitori ai orașului au fost evacuați. Rîul Chena, care trece prin 
mijlocul orașului, s-a transformat într-un adevărat torent, pătrunzînd a- 
dînc pe străzi, nivelul apelor atingînd aproximativ 3 metri. Operațiunile 
de salvare a celor care au avut de suferit de pe urma inUndaților se 
efectuează cu ajutorul elicopterelor.

unei violente explozii, care s-a pro
dus la o conductă de gaze de la 
subsol. 13 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 53 au fost grav ră
nite.

• CALCUTTA. Apele flu
viului Gange s-au revărsat, in 
urma ploilor musonice, inun- 
dind sute de sate din statul 
indian Bihar. Peste 200 000 de 
persoane au avut de suferit 
de pe urma calamităților.
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