
Deschiderea Asigurarea unui larg front de lucru

lucrărilor Plenarei fundamentul

Comitetului Central
al Partidului

Comunist Român
Miercuri, 10 decembrie a.c., au început lucrările Plenarei 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Plenara are la ordinea de ii :
1. — Proiectul Planului de stat al economiei naționale pe 

anul 1970.
2. — Proiectul Bugetului de stat pe anul 1970.
3. — Propuneri cu privire la majorarea pensiilor țăranilor 

cooperatori.
4. — Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 

la C.C. al P.C.R. și la organele locale de partid.
5. — îmbunătățirea consultării și informării activului de 

partid, a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii asupra ac
tivității organelor de partid și de stat, asupra politicii interne 
și internaționale a partidului și guvernului.

6. — Informare privind desfășurarea întîlnirii conducători
lor de partid și de stat din țările socialiste, care a avut loc la 
Moscova în zilele de 3—4 decembrie a.c.

La lucrările plenarei participă ca invitați membri ai Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, președinți ai 
Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, miniștri 
și șefi ai instituțiilor centrale de stat, secretari ai comitetelor 
județene de partid și prim-vicepreședinți ai consiliilor populare 
județene, membri ai Colegiului Central de partid, șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., redactori șefi ai presei centrale.

CĂMIN DE NEFAMILIȘTI ÎN CURS 
DE PREDARE

Vizitind in aceste zile că
minul de neiamiliști de la 
Dîlja, a cărui construcfie a 
fost începută de către Grupul 
11 de șantiere al T.C.H., in 
acest an, constați atmosfera 
caracteristică a șantierului 

• dinaintea predării către be
neficiar (C.C.P.' a obiectivu
lui, Lucrările sint in majo
ritate terminate (parchetul 
montat, vopsitoriile, zugrăve
lile și instalațiile interioare 
executate).

in interiorul clădirii, insta
latorii și electricienii zoresc 
la ultimele lucrări: masca
rea coloanelor de conducte, 
verificarea instalației electri
ce. După montarea dulapuri
lor de lemn in încăperile 
căminului — montare care a 
început deja — și după e- 
iectuarea curățeniei generale 
în interiorul căminului cei 
300 de locatari vor putea să 
se bucure de o cazare con
fortabilă.

r

pe șantiere 
succeselor anului 1970

Realizările bune obținute în 
anul 1969 privind planul fizic pe 
șantierele social-culturale, ca 
și indicii superiori ai produc
tivității muncii, se datorase in 
bună măsurii răspunderii cu 
care a fost privită problema 
asigurării frontului de lucru 
pentru acest an. Realizarea sta
diilor planificate ale obiective
lor social-culturale pină la în
ceperea timpului friguros (15 
noiembrie a.c.) este urmarea 
firească a faptului că, începînd 
cu prima zi de lucru a anului 
și chiar înainte, toate efective
le de muncitori au avut_ asi
gurat un larg front de lucru 
(lucrîndu-se în foarte multe 
cazuri în schimburi prelungite 
sau în două schimburi), utilaje
le au fost folosite bine, iar 
materialele existente în stoc au 
fost consumate ritmic.

Experiența dobîndită ne-a fă
cut să prjvim în 
problema frontului do lucru și 
în acest an, astfel ca începutul 
anului 1970 să ne găsească cu 
toți muncitorii angrenați în 
lucru pe un larg front. Este a- 
devăral însă că, din anumite 
cauze situația Grupului în 
cest an este diferită față de 
anul trecut datorită eliberării 
cu întîrziere a amplasamentului 
la lucrările din cartierele Aero
port V, Petrila 11. Viscoza IV, 
ca și a primirii cu întîrziere a 
documentației de execuție pen
tru noile blocuri din microraio- 
nul 3 A Vulcan.

Ca .și în 1968 nc-am concen
trat forțele încă înainte de 15 
noiembrie a.c. pentru asigura
rea racordării blocurilor la în
călzirea centrală și, în condi
țiile noi ale anului 1969, s-a 
trecut la urgentarea construcți
ei și punerii in funcțiune a cen
tralelor termice.

La Lonea, două blocuri, a, și 
a4 sînt deja racordate la rețea
ua de încălzire centrală — unul 
din ele, aa — fiind deja predat 
în folosință beneficiarului. Și 
— asa cum facem de altfel pe 

..toate-^-șantierele neaetro din' - 
Valea Jiului — s-au concentrat 
eforturile pe încă ini bloc, bț, 
care să fie ridicat ,.dc roșu" 
pină la 12 decembrie a.c. urmînd 
ca la această dată fundația

Ing. DUMITRU ȚURNA, 
directorul Grupului II 

de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H.

acclași mod

a-
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unui alt bloc, a2> să fie pregă
tită pentru a intra in lucru echi
pele de zidari, o dală cu monta
rea unei macarale turn.

La ultimul bloc din ansam
blu, a1r se sapă în prezent fun
dația, urinind ca tQt in luna de
cembrie să fie executată și ele
vația.

ȘANTIERUL NR. 2 PETRILA 
in acest fel are ca front de lu
cru 4 blocuri cu 90 apartamente.

LA PETROȘANI (Șantierul nr. 
1), se lucrează intens la cen
trala termică din cartierul Ac-, 
roport V extindere care urmea
ză a fi pusă în funcție în urmă
toarele zile pentru a asigura 
căldura blocurilor ce sc cons- 
truiesc aici.

La blocul B2-2 (78 apartamen
te) se lucrează’ în prezent la 
zidăria etajului ill și se len- 
cuiește la parter; la blocul C2- 
1 (58 apartamente) se zidește
la parter, iar la blocul B2-1 (73 
apartamente) se toarnă betonul 
în elevație.

O dată cu terminarea zidă
riei la etajul IV al tuturor blo
curilor se va putea introduce1 
în soluție definitivă încălzirea 
în interiorul clădirilor, intrucit 
sistemul de distribuție superioa
ră al încălzirii blocurilor im-' 
pune aceasta.

In acest fel, la Petroșani fron
tul de lucru reprezintă 3 blo
curi cu 214 apartamente, plus 
alte lucrări mai mici, la al(i 
beneficiari (D.R.T.A. și 1.1.L.).

Prin atacarea nu pești» multă 
vreme a lucrărilor de la 
Iul „Gambrinus", se va 
mult frontul de lucru in 
șani.

LA VULCAN, sini în’ lucru, 
Ia zidărie, două blocuri cto 4-1, 
respectiv 66 apartamente, bare- , 
urmează să asigure începînd din ii 
luna decembrie a.c. condiții co
respunzătoare de lucru pentru 
muncitorii șantierului. Aici în
călzirea spatiilor de lucru se 
va face momentan cu sobe, de
oarece proiectul pentru blocul 
12 cu 119 garsoniere, care are 
în subsol un punct termic, va 
fi atacat numai peste cîteva

Mole- 
lărgi 

Petro-

Centrala ter-

Lupeniul, in pragul anotimpului alb

Pentru

a localităților

folosirea integrala 
a forței de muncă

de muncitori, in- înfrumusețarea continuă

zile, .după definitivarea ampla
samentului. Se vor lua măsuri 
deosebite pentru urgentarea lu
crărilor la acest punct termic 
în scopul asigurării încălzirii 
centrale a lucrărilor in luna Ia
nuarie 1970.

ȘANTIERUL DIN LUPENI are 
în execuție două blocuri, Dl și 
D2, de cile 39 apartamente (la 
primul a început zidăria iar la 
al doilea se pregătește elevația). 
Ambele blocuri vor fi racordate 
la încălzirea centrală o dală 
terminarea zidăriei etajului 
(avind distribuire superioară 
instalația de încălzire). Tot 
Lupeni, în ziua do 30 noiem
brie s-a terminat glisarea blo
cului A3 cu 88 apartamente ast
fel că au începui deja lucrările 
do pregătire pentru tui narea 
planșceior, asigurîndu-se astfel 
un front larg tuturor catego
riilor de meserii. "7 
mică din cartierul Viscoza IV 
urmează să fie pusă în func
țiune în 15 decembrie a.c. Do 
asemenea, se va lucra la ho
telul „Valea de Pești" unde s-a 
pregătit închiderea spațiului 
centralei termice pentru a se 
putea pune în funcțiune aceas
ta in lupa ianuarie 1970.

în acest fel se creează con
diții optime de lucru pentru to(i 
muncitorii noștri, o desfășurare 
normală a activității pe șantie
re în timpul friguros și premi
sa, ca predînd primele aparta
mente-în ianuarie 1970 să rea
lizăm apoi în cursul trimestru
lui I integral planul fizic.

Pe măsură ce vor sosi pro
iectele lucrărilor aferente pla
nului pe anul 1970, se vor des
chide noi puncte de lucru care 
să asigure 
și rațională 
existente.

Colectivul . 
gineri și tehnicieni al Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. este mobilizat în aceas
tă ultimă lună a anului 1 OG0*, 
ca paralel cu asigurarea și pre
gătirea în continuare a unui 
larg front de lucru să. ..depună 
strădanii sporite pentru utili
zarea și depășirea planului va
loric și a celui fizic (inclusiv 
a celor 70 apartamente ce ne-am 
angajat să le dăm peste plan) 
pentru realizarea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan — 
bază sigură în demararea cu 
succes a întregii noastre acti
vități de producție din anul 
1970.
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De la mina Lupeni. 
primit vestea unei 
valoroase performanțe reali
zate de minerii acestui vred
nic colectiv pe linia îndepli
nirii exemplare a sarcinilor 
de plan la extracția cărbune
lui. Autorii ei — minerii și 
inginerii zonei a III-a. Co
lectivul harnic .și priceput al 
acestei zone a raportat. în 
ziua de 8 decembrie reali
zarea planului de producție 
pe întregul an.

Din abatajele zonei a i’ll-a 
au fost extrase de la înce
putul anului, peste plan, 2 800 
tone de cărbune cocsificabil. 
scontîndu-se ca, pină la 31 
decembrie, această cantitate 
să fie majorată la 29 000 to
ne. De remarcat că factorul 
hotăritor al acestei izbînzi îl 
constituie creșterea substan
țială a productivității mun
cii determinată de accentua
rea mecanizării operațiilor 
miniere de bază — tăiere, în
cărcare, transport — la fron
tul abatajelor, de utilizarea 
judicioasă a echipamentului 
de susținere hidraulică și îm
pletirea acestor factori teh
nici cu o organizare a pro-

ducțici și a muncii pe baze 
științifice. Bunăoară, in aba
tajul frontal din stratul 15 
blocul VI înzestrat cu o com
bină și in abatajul frontal 
din stratul 5 blocul V dotat 
cu un plug de cărbune, me
canizarea complexă și price
perea minerilor in organiza
rea superioară a lucrului a 
avut ca efect realizarea unei 
viteze de avansare în medie 
de 20 ml/lună și a unui ran
dament de 7,8 tone cărbu- 
ne/post. Drept urmare, pro
ductivitatea muncii realizată 
la nivelul zonei a atins in 
medie 2,337 tone pe post, fi
ind superioară cu 285 kg căr
bune pe post celei planificate.

O dată cu sporul substan
țial de producție, cu realiza
rea înainte de vreme a pla
nului anual, colectivul zonei 
raportează obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost de 
1 068 000 lei.

Meritul acestor succese re
vine întregului colectiv de 
muncă al zonei a III-a Lu
peni condusă de ing. Iulian 
Costescu, însă o remarcă 
specială se cuvine făcută 
pentru activitatea fructuoasă 
depusă de brigăzile mineri
lor conduse de Petru Biro. 
Adalbert Ralînt, Pompei Cris
tian, Mihai Blaga și Nicolae 
Tomolea, ca maiștrii

mineri Ioan Stuparu. loan 
Negrilă, Glieorghe Otto și 
alții.

La preparația Lupeni

Depoul C.F.R.
Petroșani

Despre îndeplinirea planu
lui anual înainte de vreme, 
am fost înștiințați de ase
menea, printr-o coresponden
ță primită ieri ele la vechiul 
colaborator al ziarului, șeful 
depoului de locomotive C.F.R. 
Petroșani, tov. Elemer Mar
tin. In scrisoare se arată că 
harnicul colectiv al depou
lui a raportat în ziua de 9 
decembrie îndeplinirea sarci
nilor planului de transport 
pe 1969. In perioada scursă 
din acest an ceferiștii depou
lui au remorcat, peste sarcini, 
un număr de 115 trenuri cu 
un tonaj în plus de 139 050 
tone. La acest succes se a- 
daugă economiile de combus
tibil ce . se cifrează la peste 
2 300 tone, cu care se pot re
morca circa 570 perechi de 
trenuri pe secția Petroșani — 
Simcria. Totodată economiile 
bănești realizate în aceeași 
perioadă însumează peste 
1 700 000 lei față de cheltuie
lile admisibile.

Iosif BALAN

UN CIRCUIT NOU DE FLOTARE 
INTRAT ÎN FUNCȚIUNE

ln primele zile ale lunii decembrie, Ia preparația Lu
peni a intrat în exploatare un .nou circuit de flotare, care 
include o baterie primară, cu o.capacitate de prelucrare de 
19—20 tone pe oră. Prin aceastay posibilitățile de flotare ale 
secției s-au mărit cu circa 30 la sută, realizîndu-se, totodată :

0 evitarea funcționării în circuit cu material de 0—0,5 
mm (șlam);

0 scurtarea, cu aproximativ 4 ore, .a timpului general 
de flotare, prin descongestionarea de șlam a circuitului;

0 înlăturarea risipei .de energie, a mersului utilajelor 
sub capacitățile proiectate.

Concomitent cu creșterea capacității de flotare, a sporit 
și volumul de însilozare, prin punerea in funcțiune a două 
silozuri pentru cărbune spălat 0—0,5 mm, a 50 tone fiecare.

In cadrul acțiunii de punere în exploatare în termen 
și de calitate corespunzătoare a instalației, s-au evidențiat 
în mod deosebit inginerul Adrian Pangalos, mecanicul șef 
al preparației, Livid Avramescu, prim-maistru de întreținere 
și echipele de lăcătuși conduse de Vasile Furnade, Gheorghe 
l’ană și Ștefan Rad.

T. M.

PENTRU POMUL
Unitățile comerciale ale 

O.C.L. produse industriale 
au pus în vînzare, în aceste 
zile, un bogat sortiment de 
podoabe penlru pomul de iar
nă, precum și jucării într-un

DE IARNĂ
sorliment variat. Aceste pro
duse se găsesc la magazinele 
specializate în desfacerea ju
căriilor și la debitele remi-

De curînd, Consiliul popular 
al municipiului Petroșani a c- 
laborat planul acțiunilor de 
muncă patriotică pe anul 1970. 
Planul a fost stabilit după ce, 
în prealabil, s-au analizat re
zultatele obținute în acest an 
in acțiunile de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localită
ților Văii Jiului, precum și în 
urma consultării deputaților, co
mitetelor de cetățeni, asocia
țiilor de locatari și a numeroși 
cetățeni.

In plan au fost prevăzute o- 
biective multiple, lucrări edili- 
tar-gospodăreștî menite să ser
vească unui țel de marc interes 
obștesc: înfrumusețarea locali
tăților municipiului. Să enume
răm cîteva : se prevede pentru 
anul 1970 construirea a 12 000 
mp străzi, 6 000 mp trotuare, 
întreținerea și extinderea zo
nelor verzi pe o suprafață de 
24,55 ha, 
arbori și 
1 200 mi 
a 67 de 
nuri de 
precum și alte lucrări. Valoarea 
totală a lucrărilor gospodărești- 
edilitare ce se prevăd a fi e- 
xecutate in anul viilor in mu
nicipiul nostru, inclusiv cele din 
fonduri bugetare va fi de 
16 778 000 lei, din care la Pe
troșani 4 599 000 lei. Planul a 
fost defalcat pe lucrări și re
partizat pe cartiere, străzi, blo
curi, organizații do masă și ob
ștești precum și po întreprin
deri și instituții. Măsura e bi
nevenită, ca de altfel și con
sultarea largă a deputation și 
cetățenilor asupra obiectivelor 
prevăzute spre realizare. Și to
tuși. aceasta nu e totul.

Chezășia înfăptuirii lucrări
lor planificate, realizarea unor 
pași însemnați înainte în ridi
carea gradului edilitar-urbanis- 
tic a localităților municipiului, 
constă atragerea maselor

plantarea a 135 300 de 
arbuști ornamentali, a 
gard viu, amenajarea 
baze sportive și tere- 
joacă" pentru copii

municipiului
largi de cetățeni la acțiuni vo
luntar-patriotice, dezvoltarea in 
rindul locuitorilor municipiului 
a unui puternic sentiment de 
emulație cetățenească spre a-și 
dichisi asiduu străzile și caj^ie? 
rele în care locuiesc, astfel in
cit să-și satisfacă propriile am
biții de buni gospodari, oferind, 
în același timp, prilej fiecărui 
vizitator să spună : în acest 
cartier, în acest oraș trăiesq 
intr-adevăr oameni care iubesc 
frumosul, care țin la prestigiul 
orașului lor. Pină a ajunge la 
un asemenea stadiu, la aseme
nea satisfacții, deputății, edilii, 
organizațiile obștești au de per
severat mult — categoric, mai 
mult decît in acest an — pen
tru educarea locuitorilor muni
cipiului în spiritul responsabili
tății civice, pentru a-i determi
na să devină participant activi 
la realizarea lucrărilor gospo- 
dărești-edilitare. Este necesar 
ca toți deputății să activeze în 
cadrul circumscripției sale elec
torale, să contribuie efectiv la 
soluționarea multiplelor proble
me ce le ridică masele de ce
tățeni spre a le cîștiga astfel 
încrederea și a-i determina sâ 
participe la realizarea obiecti
velor propuse. Este o cerință 
care vizează mai ales deputății 
din car.țierele Braia și Viscoza 
Lupeni, Aeroport Petroșani. 8 
Martie și M. Emincscu din Pe
trila, unde nici în acest an n-a 
fost terminată amenajarea zo
nelor verzi. Este timpul să dis
pară totodată ..petele" lăsate 
pe „fața" cartierelor noi de că
tre constructori — diferite ba- 
racamente; depozite. earo-au un 
aspect degradant, inestetic. Des
ființarea acestor „mostre" tre
buie făcută insă cu mai multă 
răspundere debit cartierul

Carpați din Petroșani unde, 
deși barăcile insalubre au dis
părut. in schimb, urmele Ion 
supărătoare au rămas după 
multe luni tot pe loc spre ne
mulțumirea locuitorilor. Pentru 
a asigura întreținerea zonelor 
verzi, gospodarii orașelor ar 
trebui să înțeleagă și o altft 
cerință, a cărei soluționare so 
tărăgănează de ani de zile • 
amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii, a terenurilor <le 
sport — lucrări despre necesi
tatea cărora se discută mult fă
ră a se ajunge la rezultatul 
dorit.

înfăptuirea plaioiiui rle bunS 
gospodărire și înfrumusețare 
reclamă în mare măsură con
tribuția efectivă — net superi
oară față “ele cea din acest an 
— a tuturor întreprinderilor e- 
conomice, industriale, de inves
tiții și prestatoare de servicii 
mai ales, pentru realizarea u- 
nui volum cit mai mare de lu
crări menite 
urbanistic al 
este că mai 
zent diferite 
nu și-au realizat lucrările gos
podărești ce le-au revenit ua 
acest an Deși a rămas puțin 
timp pină la sfirșilul anului 
lucrările în restanță trebuie e- 
xecutate integral 1"

Răspunderi mari revin în pri
vința înfrumusețării municipiu
lui și șantierelor de construc
ții și anume : obiectivele noi de 
investiții social-culturale să fie 
executate conform proiectelor, 
realizîndu-se toate lucrările de 
sistematizare pe verticală- Tn 
această privință un ajutor sub
stanțial pot acorda șantierelor - 
și consiliile populare prin mo
bilizarea cetățenilor la realiza
rea prin muncă patriotică a 
diferitelor amenajări gospodă
rești în jurul noilor constructiî.

Obiective s-au stabilit, așadar 
din nou: majoritatea locuitori
lor municipiului sint aromați do 
dorința sinceră de a se realiza 
pași mai vizibili înainte <n ri
dicarea nivelului urbanistic al 
localităților noastre. Va depin
de de priceperea și competența 
edililor?' deputaților. conducăto
rilor de întreprinderi și orga
nizații obștești ca această do
rință să fie fructificată, ca noile 
obiective stabilite în vederea ri
dicării orașelor noastre pe sca
ra civilizației citadine sâ se ma
terializeze !

să ridice nivelul 
localităților. Rău 
există și în pre- 
întreprinderi care

TERMOCENTRALA

Comisiile 
de control 

obștesc 
în acțiune

De curînd au fost reinslru- 
ite comisiile de control ob
ștesc de pe lingă comitetul 
sindicalului minei Lupeni, în 
leqălmă cu contribuția lor 
la îmbunătățirea continuă a 
activității unităților comer
ciale, aprcA izionarea populați
ei orașului.

în urma reinslruirii, comi
siile de control obștesc avînd 
în frunle pe tov. 
Guzgă, D. Maxim,

Teodor 
__ 3_, Ștefan 
Peșcheleu au întreprins acți
uni susținute pentru descope- 
tirea unor neajunsuri în ac
tivitatea unităților comercia
le. Ele s-au deplasat în ma
gazinele alimentare, în unită
țile de desfacere a legumelor 
si fructelor, făcind o seamă 
de propuneri si sugestii pri
vind îmbunătățirea aprovizio
nării șl deservirii populației.

•AROȘEN1
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a cărbunelui

CP.

Țoală

se.

prelucrarea lemnu-

este un adevărat 
finlandezilor prie-

L.
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Caietul

FOmLUL

pe 1970“

C DA
/n Petroșani e Ioane bine:
Plouă grozav, ca-n plină toamnă,
Asllel că zilnic ori și cine
l.n... una mică se 'îndeamnă.
Io calcnca, “fi la „Minerul"

Finkurdu tără pădure ar fi 
ca un urs Iară blană. Acest 
\ echi pro\ orb este îndrăgit 
de lofi finlandezii ca o devi
ză a acestei |ân Intc-adevăr, 
ne sie ~v la sută din terito
riul ci ic-preriniă un imens 
rezervor de „aur verde", 
coca ce face ca Finlanda să 
se situeze pe locul al trei
lea în Europa, după Uniunea 
Sovieticâ și Sue fia De altfel, 
in fard domnește o lege ne
scrisă : cine laie un copac 
trebuie să pioniere doi în loc. 
fapt ce a asigurai caracterul 
slabii ai bogățiilor ei foresti
ere lemnul continuă să fie 
baza economiei naționale. 
Orașe întregi, aliate in preaj
ma lacurilor sau rîurilor, se 
ocupă cu 
lui.

Pădurea 
prieten al
ten pentru că le oferă locu
ință, căldură, bogăfii. Pădu
rea este totul pentru Fin
landa. Celebra hîrtie finlan
deză, mobilierul finlandez, se 
bucură de căutare tot mai

mare pe p;a|a mondiala. Pe
isajul tipic al tării este alcă
tuit din miile de lacuri șl 
din siniliul străveziu al pă
durilor de conifere.
Ictra este impinzilă de schele 
și învăluită în aroma proas- 
rxilâ a lemnului strunii! \'u 
departe de capitala larii. 
Helsinki. ‘ se află orașul 
X'alkeaknski. Aici sini con
centrate toate linurile de in
dustrie loreslictă, de ia fa
bricile de celuloză și hîrtie 
pînă la cele de furnir, mobilă 
sau case prefabricate 
lemn.

Două treimi din veniturile 
obfrnutc din export revin 
tării din produsele lemnoa- 

Industria forestieră este 
aproape în totalitatea ei o 
industrie care se bazează pe 
comenzile externe. Un exem
plu eloc\ ent în acest sens :r 
90 la sută din pasta de hîrtie 
și celuloză a Finlandei, pre
cum și 85 la sută din pro
ducția industriei prelucrătoare 
a lemnului iau calea exportu
lui, -siluind Finlanda pe pri
mele locuri din lume.

I.a m adinrime sub ora
șul Esscn (R.I'.G.) s-a <iat recent 
startul — (lupă experimente ca
re au durat cinci ani — la ex
tracția pe cale hidromecanică 
a cărbunelui. La acest sistem, 
„tunul de apă" înlocuiește cio
canul pneumatic și freza de căr
bune. Chiar și bucăți de stîncă 
se sfărîmîi sub presiunea jetu
lui concentrat de apă, a cărui 
viteză o atinge aproape pe

n sunetului, lovindu-sc de stra
iul de cărbune cu o presiune 
de 109 aL ceea cc corespunde 
unei forțe de 500 pînă la 700 

Avantajul acestei noi ine 
(ode constă in aceea că nu se 
moi formează praf. Astfel se 
exclude primejdia temutei sili
coze. O dală cu apa se scurg 
și cărbunii și sterilul caro sint 
apoi triale intr-uri punct cen- 

tot subteran.

c Prin ploaia ce o toarnă cerul

V/n Imerii să se deslelc
Prin ploile, curgînd suhjirl,
Doicii Inimoși >/ mnii-lele
/ in, „croșetează" Iu. . iubiri
Iar Ielele, cu gestul i lerm.,

fn ritmul mu'icii
mini-luule,
mo le mc

SAU
iipif/i

DE
COCOȘI ?

Este oare posibil ca intr-un 
viitor foarte apropiat fotbalul 
să nu mai fie cea mai mare 
pasiune a brazilienilor ?! Tn ulti
mi» ani, unsprezeceie lui Pele 
nu mai arată virtuțile de altă-

steaua „soceer -ului 
brazilian a comunicat că, după 
campionatul din Mexic, aban
donează fotbalul.

Fapt este că, în ultimul timp, 
tot mai multi suporteri (tor- 
seadores, cum sînt numiți în 
Brazilia), decepționați de fotbal, 
sînt atrași de hipodromuri și 
de cursele hipice, de terenuri
le de tenis și alte locuri, „unde 
nu se joacă fotbal". Recentul 
campionat al luptelor de cocoși 
din orașul Salvador a fost 
pentru mulți o ..nouă descope
rire". El a stîrnit mare vilvă in 
rîndul amatorilor de sport mai 
ales că la aceste lupte de 
cocoși se fac pariuri.

1n ce măsură acest campionat 
al cocoșilor a alîțat pasiunile 
se poate vedea și din faptul 
că prețul unui exemplar bun 
din acești „gladiatori cu pin
teni" a atins înainte de înce
perea campionatului suma de 
500 dolari, în timp ce un co
coș învins s-a vîndut imediat 
după campionat, sub cinci do-

•mww. 'Z.'.V.'.W.

Finala
Festivalului national

de teatru 1969
5 La București, sub auspicii- 
ț le Comitetului de Stal pentru 
5 Cultură și Artă, a început 
J finala Festivalului najional 
% de tealru 1969, amplă mani- 
5 fest are artistică destinată să 

pună în valoare realizările 
■„ oamenilor de teatru, să consli- 
ț tuie un rodnic sclumb de ex- 
•. perfenjă între colectivele sce- 
Z; nelor dramatice din întrea- 
“ ga iară, in acest scop, înce- 

pînd din luna octombrie o 
g comisie prezidată de artista 
S emerită Dina Cocea, vicepre-

al Asociajiei oameni- 
artă din institujiiie

ședințe 
lor de 
teatrale și muzicale, a vizi
onat 70 de spectacole și re
citaluri actoricești prezentate 
in fazele 2onale ale festiva
lului, care s-au desfășurat în 
orașele Timișoara, lași, Bra
șov, Cluj și Craiova. Chiar 
din această etapă confrunta
rea s-a dovedit fructuoasă, 
dezbaterile pe care le-a prile
juit fiind deosebit de utile 
pentru colectivele participan
te.

Panunle au ajuns pînă 
la 250 dolari, mai mari cliiar 
și dec it cele puse vreodată 
cineva pentru un gol al 
Pele.

Campionatul a durat cinci 
le și cinci nopți fără întrerupe
re. „întrecerile" s-au desfășu
rat în cîleva „mici arene" nou 
construite la Salvador, oraș si
tuat la 1 600 km nord-est de 
Rio de Janeiro. Pentru întrece
rea cocoșilor dresați au 
aduși nici mai mult, nici 
puțin decîl 600 „luptători 
pene". Aceștia erau însoțiți de 
antrenori și, bineînțeles, 
„torseadores". Au avut loc 200 
de întreceri în cursul cărora 
în „mica arenă" și-au pierdut 
viata 20 de cocoși.

Hotelurile din orașul Salvador 
erau neîncăpătoare pentru nu
mărul marc de suporteri, 
locurile la hotel și biletele 
intrare au fost rezervate 
săplămîni înainte, la fel 
pentru întîlnirea echipei 
Pele cu reprezentativa Angliei 
de pe stadionul „Maracana* 
din Rio de Janeiro.

Campionatul a fost cîș'tigat 
de un cocoș din statul Bahia în 
care se află sj «rac»»» Salvador, 
îndată ce au aflat acest rezul
tat. crescătorii de cocoși de 
rasă din mai multe regiuni ale 
Braziliei au cerut stăpînului 

norocos cocoș" al

fost 
mai 

cu

de

iar 
de 
cu 
ca 
lui

le permită să aducă; 
societatea învingătorului 

găinile lor și, în acest 
să asigure progenituri de 
din care să recruteze pe 
lorii campioni. Cocoșii 
din „micile arene" au ieșit 
de sînge și înfrînli au fost ca
lificați lași și slabi și sacrifi
cați imediat, pentru a se împie
dica înmulțirea cocoșilor 
coși!

Astfel s-a făcut o selecție 
ceplională și rar întîlnită 
cocoșilor pentru viito^ele 
tălii. Amploarea luată de cam
pionat a stîrnit vii discuții și 
în prezent se preconizează for-, 
marea unei Ligi naționale a, 
luptei de cocoși ăl cărei statuii 
a și fost „așternut pe hîrtie". 
Inițiatorul acestor ..turniruri", 
un oarecare Celso Fonseca, ca
racterizat în presă ca un „fa
natic al cocoșilor", a cerut în 
public ca „fală de cocoș să se 
nutrească r^snectul cuvenit". 
„Chiar și anticii împărați per
sani respectau această vietate 
nobila ca pe un idol. Exem
plul lor a fost urmat d« regii 
Angliei.afirmă Celso Fonseca, 
amenîntînd cu prevederile sta
tutului pe membrii acestei noi 
oroanizatii care ar maltrata, 
subaprecia sau folosi expresii 
jignitoare la adresa cocoșului.

fel, 
rasă 
vli- 

care 
plini

fri-

cx- 
a 

bâ-

li

Vin din via fit să

După un șpiij șl o calea
Se duc urgent la... primărie
Să spună cuiiast ului „DA".

Rusclin MURESANU

S. M. .

NASUL MUZICAL
Hermann Walter, din Riclasîngen, lingă Konstanz (R. F. 

a Germaniei), este fără doar și poate singurul cîntăreț de 
fluier din lume care scoate sunete nu cu ajutorul gurii, ci 
al nasului. El interpretează cu virtuozitate melodii de mu
zică distractivă introducindu-.și fluierul în.... nara dreaptă 
și, pentru a demonstra că nu trișează, fumează în același 
timp o țigaretă.

Sub titlul „Caietul cinefilu
lui pe 1970", Casa Filmului 
a Asociației cineaștilor din 
România a scos de sub tipar 
prima noastră enciclopedie 
cinematografică.

Autorii inserează scurte 
biografii însoțite de fotogra
fii alb-negru ale unor actori 
de film romani și străini, 
consemnează opinii ale cine
aștilor de notorietate mondi
ală privind viitorul celei de-a 
7-a arte și prezintă ultimele 
invenții, inovații și alte nou
tăți în tehnica cinematografi
ca. Lucrarea cuprinde liste 
detailate ale filmelor româ
nești, artistice și documen
tare, premiale la festivalurile 
internaționale în decursul 
anilor, o filrnografic la zi a 
regizorilor noștri, tabele cu 
producția națională de filme 
în perioada 1949—1969. Ru
brici interesante, cum ar fi 
_cple țâre se releră la filme
le românești care au reali
zat cel mai mare număr de 
spectatori (însoțite de datele 
respective), producțiile stu
dioului București care 
rulat în străinătate
1968—1969 (cu titlurile lor și 
numele țărilor care le-au achi
ziționat) sau liste cu filme
le preferate de publicul româ
nesc acum 3—4 decenii, com
pletează plăcut paginile volu
mului. Un chestionar de cultu
ră cinematografică, o listă a 
celor mai bune filme din lu
me, tabele cu numărul filme
lor de lung metraj produse în 
lumea întreagă în ultimii ani 
și cu cele- care au realizat 
cele mai mari încasări pe pia
ța mondială susțin, de aseme
nea, • alractivitatea lucrării. 
£)e real ajutor pentru cei in
teresați este calendarul com
plet al Festivalurilor cine
matografice internaționale din 
anul acesta, calendarul festi
valurilor permanente și is
toricul celor mai importante 
confruntări cinematografice 
mondiale. Pe parcurșul cîtorva 
pagini sînt grupate referirile 
făcute, cu diverse prilejuri, 
de figuri ilustre ale literaturii 
la adresa marilor figuri ale 
ecranului.,

Lucrarea, adevărată enciclo
pedie de buzunar, mai con
ține și alte materiale cu ca
racter documentar, interesan
te si utile ațît marelui public, 
cit și criticilor Ti cronicarilor 
de film.
• Volumul este însoțit de 
calendar al cinefilului 
anul 197G.

O dală cu avalanșa frunzelor moarte de toamnă. Pari
sul cunoaște in fiecare an tradiționala avalanșă, într-o suc
cesiune fixată de decenii, a decernării premiilor literare. 
Goncourt, Renaudot Femina, Medicis, Interallie premiază 
cinci dintre cele mai bune cărți ale anului care, cu toate că 
Ii se atribuie un onorariu aproape simbolic, se bucură iu 
schimb de un tiraj foarte mare.

Pentru Goncourt tirajul se situează intre 80 000 șî -100 000 
de exemplare pentru Femina intre 50 000 și 150 000, pentru 
Interallie între 30 000 și 100 000 la care, nu trebuie uitat, 
se adaugă în majoritatea cazurilor drepturile de adaptare 
cinematografică și de traducere. Lntr-un cuvînt, fericitul 
laureat al oricărui dintre aceste cinci premii poate realiza 
un ciștig pînă la 80 000 frânei.

Leit-motivul de toamnă
Dar, după momentul euforic care cuprinde in primul 

rind laureații și apoi cercurile literare, același leitmotiv tul
bură in fiecare an acest eveniment cultural al toamnei pa
riziene ; contestația. Cine și ce contestă ? Contestatarii au 
fost chiar în rindul membrilor juriilor, sau al laureaților, 
și protestele lor s-au ridicat împotriva existenței înseși a 
premiilor literare sau a naturii și modului in care sini a- 
irîbuite.

In fiecare toamnă, cinci premii simbolice asigură o vîn- 
zare substanțială unui număr de cinci titluri, ce aruncă 
uitarea asupra celorlalte romane ale anului; cinci premii 
decernate de cinci jurii compuse din autori sau directori 
de edituri, jurii imuabile care nu se reînnoiesc decit prin 
cooptare în caz de deces sau demisie a unuia din membri. 
Acesta este sistemul francez, contestat astăzi, in momentul 
In care tradiția mult îndrăgită se dovedește a fi depășită de 
afluxul mare de cărți, a căror valoare trece neobservată din 
pricina numărului redus de premii disponibile.

lip, și imilf horoc, 
Mai garctfi"

Metrou
de 156 km

\V<t hioqton . începui 
r lin unui metrou care, 

■riform protei tulul, va avea 
o lunuinie loială de 156 ki
lometri. Ri-lcaua va fi înzes- 
Irala < u firimituri capabile sâ 
dezvolte 120 kru pe orii și sil 
Iransporlo armai în condiții 
optime de confort aproxim-i 
liv 290 milioane do pasageri. 
Prima parte a sistemului ur
mează să fie dalii în folosin-' 
iii în anul 1972, iar întreaga 
lucrare va fi terminală în 
1030,

Realizarea construcției va 
•' apr ximativ 2,5 miliard" 
dolari.

alsuii in artă au exiși-
1 întotdeauna. S-ar put -■ 

spune că la început, 
acesta a fot un joc al artiș
tilor pentru a-și dovedi m.iicș- 
tria. Cînd era lînăr, Michel
angelo a sculptat în marmura 
țin „putto" (așa-numilul amoraș), 
l-a îngropat cîtva timp și a lă
sat să se creadă că datează 
din antichitate; lucrarea o fost 
chiar cumpărată ca alaie de 
un preot aflat în trecere prin 
Florența. Mai recent, sculptorul 
Alceo Dossena, din Roma, a exe
cutat sculpturi în maniera lui 
Giovanni Pisani, Donatello, De- 
siderio da Settignano și a altor 
artiști, astfel incit critici de artă 
considerați infailibili și specia
liști, directori de muzee le-au 
crezut autentice. Acestea însă 
au fost activități fără consecin
țe în artă. Acum, falsificarea 
operelor de artă a devenit unul 
dintre cele mai îngrijorătoare 
fenomene, mai ales in ultimul 
deceniu, translormîndu-se într-o 
adevărată „industrie a falsuri
lor", caro a căpă'-it dimensiuni 
incontrolabile.

Această „industrie", pornită 
din marile orașe, a ajuns pînă 
la micile centre provinciale, 
utilizîndu-se activitatea unor 
specialiști abili, uneori ei în
șiși autori ai unor lucrări de 
calitate, cei mai multi — elevi 
ai artiștilor falsificați. O rețea 
largă de comercianți de opere 
de arlă, voiajori, porhesc apoi 
cu tablou] sub braț, propunînd 
„afaceri de aur". Aceștia au 
știut să exploateze imediat in
teresul pentru artă, manifestat 
în cele mai largi pături socia
le, dar uneori și un oarecare 
snobism care îj conduce pe 
colecționari îp alegerea aulori-

INDUSTRIA
FALSURILOR

ÎN ARTA
lor preferați. Nu intîmplător, 
cei mai falsificați artiști sint 
maeștrii secolului XX, cei diD 
generația de mijloc, care sini 
cel mai mult ccruli pe pia|ă și 
la preturile cele mai mari : 
Carra, De Chirico, Sironi, Moran- 
di, Casorali, Rosai, De Pisis, 
Soffici, Tosi, Campigli, Mafai, 
Guttuso și Genlilini. Sule de 
opere false, puse pe numele a- 
cestora și ale altor artiști re- 
numili, au fost scoase pe piață 
și vîndule ca autentice.

Anul acesta, la Palermo, un 
cunoscut traficant do opere de 
artă a fost găsit ,morl, strivit 
lingă un zid. Să fie oare aces
ta modul în care încheie între 
ei socotelile vinzătorii de fal
suri de artă ? în cazul în care 
și în acest domeniu se utilizea
ză metodele Mafiei. înseamnă 
că îndărătul contrafacerilor de 
opere de artă trebuie să exiște 
interese foarte largi. Si intr-ade
văr, se calculează că cifra do 
afaceri este de peste un miliard 
de Fo anual. Cronica cotidiană, 
a ziarelor abundă în episoade 

srr-ndal în jurul acestui te-

Psihoza falsurilor i-a cuprins

uneori 
eroare

pe toii, fără nici o deosebire, 
de la marii colecționari pînă ia 
retăleanul obișnuit, care doreș
te să-și decoreze casa cu o lu
crare do artă. Nu există aproa
pe nimeni, astăzi, caro, rumpă- 
rînd o operă „de autor", fie 
chiar și un desen, sii nu-și pună 
întrebarea dacă este sau nu 
autentică. Atit de bine lucrea
ză falsificatorii, incit 
ajung să îl inducă în
chiar pe artistul falsificat. Exis
tă o scrie întroaqă de sisteme 
pentru a vinde dropl autentice 
opere falsificate, ceea ce face 
ca putini cumpără’.ori să se 
mai încreadă în timbrul do au
tenticitate pus do o galerie de 
artă calificată sau în asigură-, 
rile date de critici sau do mem
brii familiei artistului căruia 
îi aparține opera. De prea multe 
ori s-a dovedit că si aceste do
vezi de autpt»licitate sînt false. 
De prea multe ori snocîalisU, 
ce nu pot fi sușpectaci ca lu
crând împreună cu falsificatorii, 
au ajuns la concluzii diferite 
dp cete reale privind autenHrt-î 
tatea unei lucrări xdo artă con
temporane.

au 
în

Avanii")

(Agerpies)

Retrospectivă literară
De altfel, obiectul disputei — existența premiilor lite

rare — nu este chiar atit dc nou. Este semnificativ faptul 
că trei dintre cete patru mari premii au apărut ca o replică 
la precedentele. Juriul Femina s-a constituit în 1904 ca o 
reacție la compoziția exclusiv bărbătească a juriului Gon
court, creat in 1903. Renaudot, al cărui juriu este compus 
din ziariști, a apărut in 1926 ca o reacție la comoditatea ju

pe anul 1951 pentru cartea „Le rivage des Syrtes". Gracg 
refuză, dar numele său rămîne înscris pe lista premiilor.

In 1968, Louis Aragon demisionează din același juriu 
în semn de protest pentru alegerea cărții „Fructele iernii" 
a lui Bernard Clavel.

In jurul anilor ’60, Dominique Aitry demisionează din 
juriul Medicis, preferind competența juriului Femina. iar 
în 1966 același juriu cunoaște tripla demisie a scriitorilor 
Nathalie Sarraiite, Claude Roy și Marguerite Duras.

MOiHfinr ciiimt pmuzim
riului Goncourt, pe care ziariștii trebuiau să-l aștepte în 
fiecare toamnă pentru ca, după tradiționalul dineu, să pri
mească permisiunea de a anunța presei laureatul. Și în sfirșit 
Medicis a apărut in 1958 ca o contrapondere Ia precedentele 
trei premii considerate puțin reprezentative pentru curen
tele moderne ale gindirii.

Și disputa n-a luat sfirșit aici. Fiecare competiție de 
toamnă a cunoscut momente de etervescență, de neînțelegere 
și neconcordanță. In 1932 Lucien Descave, nemulțumit de 
alegerea pe care juriul Goncourt o face in favoarea cărții 
lui Guy Mazeline — „Lupii" — in ioc de .Călătorie la ca
pătul nopții" a iui L. F. Cclinc — se hotărăște să nu mai 
participe la dineul pe care juriul Goncourt îl oferea laurea- 
ților. In ciuda acuzațiilor publice pe care Julien Gracq le 
aduce aceluiași juriu Goncourț, acesta îi atribuie premiul

Vocile contestatorilor
l’n articol publicat recent de Jacqueline Pialîer în zia

rul „Le Monde", in care autoarea propunea ca unică soluție 
desființarea premiilor literare, a provocat o avalanșă de răs
punsuri la această idee cu lotul ieșită din comun. La cîleva 
zile, același ziar publică o anchetă in care, alături de punc
tele de vedere ale adepțîlor sau cojiteslalorilor acestor pre
mii, încerca să facă un studiu comparativ al sistemului de 
premiere din diferite țări. Principala hibă a sistemului fran
cez, conchide la sfirșitui studiului ziarul, constă in exagerat 
de strinsa legătură care există intre jurii și editori, aceștia 
din urmă reușind lă exercite o influență mult prea marc 
asupra alegerii laureatului. ~

Laureată a premiului l-'emina in 1952, Dominique Rolin, 
care a fost exclusă în 1965 din acest juriu in urma unui 
articol publicat in decembrie 1964, acuza juriul dc „inerție 
aproape absolută". Publicul — susținea ea — ar trebui să 
aibă dreptul să cunoască, prin intermediul unui grup de 
intelectuali avizați, autentica viață culturală novatoare a 
Franței.

„.Și cele ale apărătorilor
„Nu, ripostează Alain Bosquet (laureat al premiului In- 

lerallie pe anul 1965). suprimarea premiilor — prescr-unmd 
că acest lueru ar fi posibil — a»- însemna descompunerea 
literaturii, dezintelectualizarea maselor, și mai niull, ar în
semna să se militeze împotriva Etermin i< Întregi, atit împo
triva celei slabe, cîl și a celei do c»li(af-"
' De altfel, o campanie dc acest gen ar ii de ia bun în

ceput fără efect. Este suficient să se iiminească natru sau 
cinci scriitori, si la scurt timp s-ar auzi uespre apariția unui 
nou premiu literar.

Soluția cea mai potrivită, consideră Alain Bosquet, ar 
fi reîmprospătarea juriilor Ar fi cu lotul inoportun să se 
dea totuși uitării marile descoperiri pe care le-au făcut în 
trecut aceste premii literare, mult contestate astăzi. Bătr,.uu 
premiu „Goncourt" a impus în viața literară nume ca Du
hamel, Proust, Malraux, Bnuvuir. Gary Vaillantl. Replica 
sa — premiul „Femina" — i a lansat pe Romain Rolland 
Bernanos. Saint-Exupery. „Renaudot" i a lăcut notorii pe 
Marcel Aime, Louis Aragon, Maurice llutor. iar „InteraKic" 
pe Marceau Lenoux.

Și ar fi și mai inoportun să se renunțe înseși la aceste 
critici care sînt și ele o caracteristică a vieții culturale 
franceze.

Eugenia CRISTEA
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DESPRE CULTURA 
TIMP LIBER

Șl INCA CEVA...
Am ales — pentru a cu

noaște o activitate culturală 
la slîrșit de săptîimlnă, pe 
care să o putem prezenta ca 
exemplu in ce privește apor
tul ei la educarea tineretului 
— orașul Lupeni. Ni-1 reco
manda faptul că, în acest 
oraș, trăiesc și muncesc mii 
de tineri, al căror număr tră
dează, prin sine, o mare ca
pacitate organizatorică, o ma
re bogăție de idei ce nu aș
teaptă decîl să fie valorificate. 
Si — de ce ș3 nu amintim — 
ni-1 ipai recomandau cunoș
tințele noastre despre activi
tatea febrilă ce se desfășura 
cîndva în mijlocul tinerilor 
mineri.

Pentru început, sinlem obli
gați la o remarcă : orașul nu 
duce lipsa unei activități cul
turale. să-i zicem... sus
ținute. Dimpotrivă, tradiția 
creată de înaintași se pare 
că a fost preluată de mîini 
bune, care o continuă și, îm
pletind efortul cu ingeniozi
tatea, pasiunea cu o modes
tă dotare, încearcă să ampli
fice personalitatea culturală 
a orașului. Multe localități 
din țară si-ar dori un cerc 
de arte plastice ca cel al Lu- 
peniului. Multe localități si-ar 
dori un ciheclub ca cel de 
aici. Și. cu siguranță, le-ar 
avea, dacă ar avea oamenii 
care susțin activitățile lor, 
care dau măsura mutațiilor 
spirituale mereu ascendente 
ce se petrec no scara de va
lori a orașului. Dar — și aici 
Tsi face loc a doua noastră 
remarcă — între narticipantil 
la activitatea culturală pe 
această srară do valori, sînt 
tot mai putini aceia cărora 
le sini, sau ar trebui să le 
fie adresate majoritatea ac
țiunilor cultural-educative, ce 
se ornanizează : tinerii mineri.

Cultura, știm cu toții, este 
seva care ne alimentează ca
pacitatea de muncă, de pro
ducție. Pentru cine mai e ne
cesar, amintim că producția, 
la rîndu) ei, este elementul 
catalizator, al capacității de 
creație. Capacitatea de pro
ducție a Lupeniului a crescut 
considerabil în ultimii ani. la 
această creștere aducindu-si 
aportul, în primul rind, mi
nerii, între care numeroși ti
neri. O dată cu creșterea ca
pacității productive, mai con
semnăm o creștere, și anume, 
aceea a exigentelor privind 
satisfacerea setei de cultură. 
Astăzi, un sinqur club — clu
bul sindicatelor — nu poate 
face față acestor exigențe. 
La activitățile lui, ori cit ar 
fi de diverse, nu pot fi a- 
fiasi decît putini participanți. 
Consacrarea pe tărîmul artei 
a impus, pe parcurs, o anu
mită selecție între amatori, în 
urma căreia numărul partici- 
panților efectivi la activitatea 
cercurilor (artă plastică, cine- 
club. muzică etc.) s-a redus 
fată de numărul total de ti
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul de la Sara
jevo; Republica : Angelica și 
sultanul: PETRILA: Omu] 
momentului; LONEA — 7 
Noiembrie : Cuțitul în apă; Mi
nerul : Comedianții, seriile I 
și If; ANINOASA : Vremuri 
minunate la Spessart: VUL
CAN : Anna Karenina, seri
ile I și II; LUPENI — Cul
tural : Paria: URICANI : Do
sarul XII.

_ _ _ _ _ _  POPICE
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neri din oraș. Ce li se 
oferă celorlalți? Jată-nc 
in fața unei întrebări 
căreia i-am căutat răs
punsul la un alt factor care 
răspunde nemijlocit de edu
carea și culturalizarea tine
retului, de organizarea tim
pului liber al acestuia : comi
tetul orășenesc al organiza
ției U.T.C.

De la tovarășul Aurel Bir- 
lea. prim-secretar al comite
tului orășenesc U T.C. am a- 
flat multe despre acțiunile 
ce au avut loc, în Lupeni, 
cu o săplămînă înainte de 
vizita noastră. Am aflat ast
fel că elevii claselor a IX-a 
de la Școala generală nr. 5 
au invitat la reuniunea din 
ziua do sîmbătă, 22 noiembrie, 
un conducător de întreprin
dere sj un inginer, care le-au 
vorbit despre fabrica în care 
lucrează. Reuniunea a fost 
continuată apoi cu tombolă, 
dans... Mai mulți elevi ai 
Școlii generale nr. 2, au or
ganizat, lot sîmbătă, 22 noiem-

Ce loc ocupă organiza
rea acțiunilor distrac
tive pentru tinerii mi
neri în programul de 
activități al Comitetu
lui orășenesc U.T.C.

Lupeni ?

brie, un interesant concurs 
despre, ce știu și ce nu știu 
ei privind comportarea în so
cietate. Concursul a fost, de 
asemenea, continuat cu dans... 
Alți elevi de la Grupul șco
lar minier, au participat la 
un simpozion unde tema ex
pusă — -creșterea producției 
de cărbune in Valea Jiului 
— le-a reținut fără îndoială 
atenția. Activități cultural- 
distractive asemănătoare au 
mai avut loc la „Viscoza", 
la liceu (aici, circa 80 de li
ceeni sînt angrenați în vii
toarea unor repetiții care ne 
îndreptățesc să bănuim or
ganizarea unor frumoase dis
tracții într-un viitor apropiat), 
precum și in alte organizații 
de tineret

Dar pentru tinerii de la 
mină ?

In săptămîna precedentă 
vizitei noastre, adică în zile
le de sîmbătă 22 și duminică 
'23 noiembrie, nu s-a organi
zat nici o acțiune. Am vrut 
să participăm, alături de ti
nerii mineri, în ziua cînd ne 
aflam la Lupeni, (29 noiem
brie) la vreo acțiune cultural- 
distractivă. Entuziasmul nos
tru (bazat pe convingerea cu 
care am plecat de acasă, că în

Lupeni nu există nici o zi la 
slîrșit de săptămînă, în drep
tul căreia să nu fie înscrisă 
vreo acțiune in calendarul de 
activități) s-a spulberat, cum 
s-ar spune, la fața locului. 
Nici în această zi (29 noiem
brie) pentru tinerii de In mi
nă nu s-a întreprins nimic. 
Și, după cum aveam să a- 
flam, acestora nu li s-a oferit 
nimic nici în ziua următoare, 
duminică 30 noiembrie. Ni
mic altceva în afară de ceea 
ce le oferea clubul (cu acti
vități după cum am amintit, 
rcstrînse) și... orașul. Dornici 
de a sta de vorbă, tinerii s-au 
căutat, totuși, unii pe alții, 
și așa ca totdeauna, s-au în- 
tîlnit în locurile obișnuite: 
mai puțini la cofetărie, mai 
mulți la restaurant, iar coi 
mai mulți care nu au găsit 
locuri nici la cofetărie și nici 
la restaurant, s-au mulțumit 
cu promenada din centrul o- 
rașului, după caro s-au în
dreptat înspre casele lor, me- 
dilind la săptămîna de muncă 
ce îi așteaptă...

Desigur, comitetul orășenesc 
U.T.C., împreună cu comite
tul coordonator de la mină, 
se preocupă de organizarea 
activității de producție a 
uleciștilor, de soluționarea 
unor probleme majore ale or
ganizației. Comitetul orășe
nesc nu trebuie să se limi
teze însă numai la activitatea 
exploatării miniere, neglijînd 
alte organizații, în dorința lor 
de a satisface unele cerințe 
(la mină, aceea a educației 
profesionale și politice, iar 
în oraș aceea a diversificării 
activității), ambii factori au 
scăpat din vedere o îndato
rire care era, poate, cel mai 
greu de realizat. Dacă în ul
timele două săptămîni nu s-au 
organizat acțiuni cultural-dis- 
tractive pentru tinerii de la 
mină, acest fapt își găsește 
explicația și în neparticipa- 
rea tinerilor la astfel de ac
țiuni, întreprinse anterior. A- 
ceaslă neparlicipare își gă
sește, la rîndul ei, explicația 
în faptul că acțiunile la care 
au fost invitați tinerii mineri, 
nu au reușit să-i cucerească, 
să le stîrnească interesul. A 
organiza acțiuni interesante, 
care să-i atragă pe tineri, a 
găsi cele mai vii forme de 
educare, nu e de loc ușor. 
Dar e realizabil. Atît comite
tul coordonator, cit și cel 
orășenesc, dispun de expe
riență în acest domeniu.. Cp 
puțin efort, cu pasiune, îm
pletind ingeniozitatea cu mo
desta dotare do care dispun 
•— așa cum au făcut animato
rii activității clubului minier 
— ei vor putea realiza un 
pas înainte în educarea ti
neretului, în intensificarea ac
tivității cultural-distractive a 
tinerilor mineri, activitate pe 
care dorim să o prezentăm 
cît mai curind, ca exemplară.

I. MUSTAȚĂ

Ieri, temperatura maximă 
a acrului a înregistrat Palori 
cuprinse între plus 6 grade 

Petroșani și pluș 1 grad 
la Paring. Minima a oscilat 
între plus 2 grade și, respec
tiv minus 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține închisă, cu cerul acope
rit. Precipitații sub formă de 
ploaie. Temperatura stațio
nară.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

nr. 50 din 10 decembrie 1969 
au fost extrase. din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea l-a : 29 42 22 27 
21 18.

Fond de premii : 294 567 
lei.

Extragerea a Il-a : 38 12 
25 45 4 22 19.

Fond de premii : 251 727 
lei.

♦ O lectură interesantă
♦ O adevărată enciclopedie
♦ O carte ce nu trebuie să lipsească din nici 

o casă

Almanahul

„S c î n t e i a" 
1970

Fabrică de frigidere
la Gaeșfi

In partea de est a orașului 
Citești a luat naștere o zonă 
industrială în plină dezvolta
re. După punerea în funcțiune 
a Uzinei de piese de schimb 
pentru industria chimică, se a- 
propie de faza finalizării o 
altă unitate importantă — Fa
brica de 
pentru 
200 000 
xecută 
cheiere 
întinde 
mp. Se 
tajul uitlajelor, operație care

frigidere, proiectată 
o producție anuală de 
de agregate. Aici se c- 
ultimele operații de in- 
a halei de bază ce se 
pe aproximativ 34 000 

trece îrt curînd la mon-

urma, conform angajamentului, 
să înceapă mai devreme. Con
structorii se străduiesc să re
cupereze răminerea In urmă și 
să dea în funcțiune în termenul 
slabii it acest important obiectiv 
al economiei naționale.

Alături de unitățile amintite, 
pe aceeași platformă industria
lă se construiesc alte întreprin
deri, pentru prefabricate din be
ton și construcții metalice. Noi
le obiective industriale vor spori 
producția industrială a orașului 
Găești de circa 3 ori.

IIs
Abonaft-vă la ziarul

Is
S
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„La noi, cînd plouă, plouă neîncetat..."

17,30 Deschiderea emisiunii.

î»,fio Pauză.

tH 05 Fihn serial „Aventură 
in munți".

18.35 Mult e dulce și Ir»- 
moașă. Emisiune (le llm 
ba și literatura ro mirii ft.

19.00 Telejurnalul de seară.

19.20 Intermezzo muzical.

19.3G Prim plan : Maria Zi
darii.

20,00 Reflector.

20,15 Finala festivalului na
țional de teatru. „Arcul 
de triumf" de Aurel Ba- 
ranga. Interpret cază co
lectivul Teatrului „Al. 
Davitla'* din Pitești.

20.25 Scară de teatru. ..Gal 
(ele" de Al. Kirițescu.

22.25 Telejurnalul de noapte,

22,40 Muzică ușoară pe 16 
mm.

22J50 Jf.roniea ideilor.

23,10 Avanpremieră. închide
rea emisiuni;.

pentru anul 19 7 0 
Factorii poștali și difuzorii voluntari 
colectează în prezent 
personale precum și 
prinderi și instituții.

abonamentele 
pentru între-

ni primireaPentru continuitate 
ziarului, faceți abonamente pe 
3, 6 și 12 luni.

Material rezidual de-
eontaminant din nă

molul apelor 
curgătoare

In eadrul Institutului de i- 
gienă din București a fost rea
lizat im procedeu de deconta
minare a apelor radioactive. 
Procedeul, care folosește un ma
terial rezidual format din nă
molul apelor curgătoare, reali
zează in condiții tehnice și e- 
conomice avantajoase deconta
minarea apei de radioizotopi, 
indiferent dacă aceștia se gă
sesc în suspensie sau dizolvați, 
asigurînd totodată cu o efica
citate crescută reținerea radio- 
nuclizilor.

șoară; 0,03—3.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II i

Cînd se minimalizează 
pericolul accidentării...

Abia s-au scurs citeva zile de cînd am relatat 
în paginile ziarului unele deficiențe grave în 
activitatea unor persoane responsabile de con
trolul și lichidarea acumulărilor de metan (ca
zurile petrecute la E. M. Lupeni și E. M. Vul
can), și din nou se constată unele lipsuri fla
grante în această direcție.

La E. M. Aninoasa, fn dimineața zilei de 4 
decembrie, minerul șef de brigadă Pavel Dcdiu, 
împreună cu coechipierii, s-au dus la locul lor 
de muncă, suitorul nr. 7 care se sapă în culcu
șul stratului 3, între orizonturile IX mediu și 
VIIJ din zona 1. Conducătorul brigăzii declară 
că la începutul schimbului â controlat metanul 
la locul de muncă, dar nu a deteqtat prezența 
acestuia — afirmație nu atît de plauzibilă, de
oarece lot dînsul reclamă că după perforarea u- 
nui număr de 11 găuri în front, a:constatat că 
la locul de muncă concentrația de -metan a de
pășit 2 la sută. Situația ca atare îl determină 
șă procedeze corect — conform prevederilor 
normale în vigoare — evacuînd oamenii săi de 
la locul de muncă și raportînd totodată maistru
lui miner principal Constantin Tancu acumu
larea periculoasă de metan. Acesta, dublat de 
maistru] minor Zaharie Costea se urcă în sui
tor și constată că. între timr>. concentrația me
tanului depășise 5 la sută, din cauza linsei unui 
tub de un metru luneime. do la coloana do ae- 
raj (?!). Se iau. în fine, măsuri do prelungire 
a coloanei do aerai, de față fiind si măsurătorul 
de gaze Ghoorghe TTasu. și se reușește ca meta
nul să fio diluat la 0 la sută. Prin urmare, 
admite ca găurile perforate în front să poată fi 
pușcate. Fiind anunțai artificierul Vasile Robo, 
care a intrat în mină fără material exploziv (!!), 
a... împrumutat de la artificierul Sabin Boedan 
explozivul necesar (parcă ar fi vorba de car

tofi sau morcovi), se deplasează la suitorul cu 
pricina. încarcă cele 11 găuri cu exploziv, cu
prind în serie reoforii amorselor electrice. Du
pă această treabă, văzînd că la front concen
trația metanului ’este zero la sută. împreună cu 
Dcdiu demontează tubul de un metru ce se a- 
dăugase în prelungirea coloanei de aeraj.

Măsurătorul de gaze Ghoorghe Hașu. în exer
cițiu funcțiunii, se întoarce — fapt lăudabil — 
la suitor pentru a controla starea metanului, cu 
toate că artificierul nostru coborîso deia de la 
locul de muncă și era gata să inițieze explozia. 
Și, surpriză ! (vorba vine !...). Măsurătorul de 
gaze constată, iarăși, la front — din cauza de
montării tubului de aeraj — acumulare do me
tan cu concentrație periculoasă de post/' 5. la 
sută. Cazul acum, se, agravase și prin aceea că 
frontul de lucru fusese încărcat cu exploziv. 
Văzîndu-se în această situație, măsurătorul de 
gaze anunță cazul, no cale ierarhică șefului do 
zonă. ing. Victor Gbioancă. caro se doolasoază. la 
locul de muncă indicat și ia măsurile pecosare 
pentru repunerea în normal a frontului res
pectiv.

Privind retrospectiv faptele însăilate, obser
văm ușor abaterile comise de minerul șef de 
brigadă Pavel Dediu și artificierul Vasile Robu, 
care, prin ignorarea, cu bună știință- a măsurilor 
de prevenire a acumulării metanului au mini
malizat pericolul acestuia exnunrndu-.se unor 
posibile accidente grave. Considerăm că orga
nele competente trebuie să aplice asemenea 
măsuri. în astfel de cazuri. îneît să înlăture 
totalmente posibilitatea repetării unor atari aba
teri de la N.T.S.

Ing. Iosif REMETE.
Inspector șef adjunct al Inspecției județene 
pentru protecția muncii Deva — Petroșani
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PROGRAMUL I :

5.65 — 6.00 Muzica dimineții; 
6,05 — 9.30 Muzică și actuali
tăți; 9.30 Memoria păminlului 
românesc; 10.05 Cintă Petre 
Săhădeanii și Ion Luiean:
10.30 Muzică ușoară: 12.00 
Din muzica popoarelor; 12,2.0 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,0(1 
Radiojurnal: 13.22 Mie'rnaga- 
zin muzical; 14,10 Caleidoscop 
muzical: 14.40 Radio publi
citate: 15.00 Roza virturilor: 
1.6.00 Radiojurnal: 16,20 (an
tă Alexandru Grozuță: 16.30 
Tribuna radio: 17,05 Pentru 
patrie: 17.35 Melodii popu
lare; 18.10 Revista economi
că: 18.3(1 O melodie pe a- 
dresa dv.: 19.00 G:izcta radio:
19.30 Săplămina unui melo
man; 20 05 Tableta de scară; 
20,20 Eminesciana, 20215 Zece 
melodii preferate; 21.00 A- 
teniiune. părinți!; 21,20 Cin
tă Rita Pavone: 21,36 Mo
ment poetic; 21,35 Recitalul 
serii: 22.00 Radiojurnal. Bul
letin meteorologic: ’ 22.20 
Sport; 22,30 Muzică de jazz; 
23,0(1 Concert de muzică u>-

6,00 Program muzical de 
dimineață: 7.00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8.10 
Tot înainte: 9,10 Curs de lim
ba spaniolă: 10.00 Matineu 
teatral : „Ultima oră“, adap
tare radiofonică după piesa 
lui Mihail Sebastian: 12.15 
Concert de prinz: 12 35 Sae- 
cuhnn: 13.00 Concert de prinz 
— continuare: 13.30 (Jartea 
științifică:J3.40 Pagini din o- 
nerrtele com cozi terilor noștri; 
14,03 De la fluier Ia marile 
ansambluri; 14.30 Amintiri pe 
portativ — muzică ușoară: 
15,00 Opera pentru toți: 15,30 
Muzică ușoară: T5.40 Radio 
publicitate: 16 00 Radiojur
nal: 1.6.20 Pentru urîetenii 
muzicii corale: 17.00 Caval
cada ritmurilor — revistă ra
diofonică de muzică ușoară: 
18 00 Varietăți muzical'': 19.20 
Acasă la Zah'-Hn Stanei’: 
10.50 Noaple bună, copii: 
20.00 Festival muzical inter
național Bayreuth 1969; 23,05 
Festival muzical internațional 
Salzburg I960.

BULETINE DE ȘTTRI : 
Programul T 5,00; 6.0C: 9,00; 
10 00; 11.00; 17,00; 18.00:20,00: 
24.00:2.00. Programul TI: 6.05; 
12,00; 14,00; 21,00: 23,00; 0.55.

Experiențe. în laborator

Din out echipe — 
patru merg 

mai departe
Prima etapă a competiției de popice dotată 

cu .Cupa 30 Decembrie* s-a încheiat doar In 
proporție de 75 la sută. Din cele opt combatante, 
care urmau sa-și dispute între 5—7 decembrie 
victoria, au intrat în focul întrecerii doar șase. 
Utilajul a întilnit pe Minerul Aninoasa. Campi
onii de anul trecut și liderii turului actualei 
ediții n-au avut nici de astă dată ..probleme". 
Au învins cu 4 749 la 4 357 p.d. O misiune mai 
grea au av ut jucătorii de la Jiul Petrila in 
ineriul cu Parinqul Lonea. Ambele echipe au 
tras bine dar Mihai Tdrok, de la Jiul Petrila, 
s-a depășit pe siDe realizind într-o singură 
manșă, de 100 bile, 463 p.d. Dacă obținea lot 
alitea și în cealaltă ar fi depășit cu mult actua
lul record al Văii Jiului. Daca, totuși jiuliștil 
au învins cu 4 940—1 592 p.d, Minerul Vul

can a învins la rîndul său pe Viscoza Lupeni 
cu 4 591 p.d. la 4 352 p.d. Se cunosc așadar trei 
din cele patru echipe calificate pentru etapa 
următoare. Ele sini Utilajul Petroșani, Jiul Pe
trila și Minerul VulcaD. A patra clasată urmea
ză s-o decidă meciul dintre Jiul Petroșani și Pre- 
parația Petrila. Care va fi — rîlmine de văzut! 
în curind se va da un nou start spre „Cupa 30 
Decembrie",

A. SLĂBII

LUPTE

Gheorghe Grigore, vicecsmpion !a juniori

In vederea sezonului de schi

A R BU M P-
In zilele de 5, 6 și 7 de

cembrie 1969, orașul Timișoa
ra a lost gazda clapei linale 
a campionatului republican 
individual de juniori mici și 
mari la lupte libere.

La acest „act" sportiv oii- 
cial al anului in curs, muni
cipiul nostru a lost reprezen
tat de doi luptători care, cu 
o lună de zile in urmă, au 
ob/inul dreptul de participa
re la etapa de zonă de la 
Reșița unde o altă speran/ă a 
luptelor din Valea Jiului —

Gheorghe Grigore — a ocu
pat locul l la categoria 60 
kg iar Marcel Căldărar locul 
secund la categoria 48 kg.

Reîntors de la Timișoara 
antrenorul de lupte proi. 
Gheorghe Pop ne-a relatat 
despre competiția finală din 
acest an că a lost extrem de 
puternică, la fiecare categorie 
Hind prezenfi 4—5 juniori 
care aspirau la cucerirea ti
tlului suprem. „In ce-i priveș
te pe sportivii mei — ne-a 
spus antrenorul Pop — trebuie

să arăt că tinurul Marcel Căl- 
dărai de la școala sportivă a 
lost vitregit de sorfi, care i-au 
opus chiar din primele tururi 
adversari foarte valoroși, pe. 
campionul și vicecampionul 
din anul precedent șii cum 
era și firesc nu putea dealt să 
lie scos din luptă după doua 
tururi. $i deci să ocupe numai 
locul V111 in final. i:r schimb, 
Gheorghe Grigore de la Jiul 
Petrila a lost ce) mai tehnic 
sportiv al calegoriei sale și 
poale chiar al Întregului tur

neu. Pujin i-a lipsit să devină 
campion, fn meciul decisiv, 
cu lugojanul Paler, Grigore 
acumulase mai multe puncte 
decîl adversarul, însă, în iinal, 
arbitrul de margine a consem
nat în /oaia de concurs 4—3 
pentru Pater. Oricum Grigore 
a fost la înălțime și apreciat 
de reprezentanții federației 
de specialitate. Un titlu de 
vicecamnion al tării reprezin
tă totuși un succes al lupte
lor din Valeu Jiir'ui

B. STA ICU

PRIMII LA START

Pronosticul nostru
Ia concursul Pronosport
nr. 50 din 14 decembrie 1969

1. Bologna — Napoli 1
2. Brescia — Juventus X
3. Fiorentina — Roma 1
4. In tern azionale — Bari 1
5. Lazio _ Verona' 1
6. Palermo — Cagliari 2
7. Sampdoria — Lanerossi \
8. Torino — Milan X
9. Reggiana — Catania X

10. Perugia — Modena 1
11. Piacenza — Mantova 2
12. Reggina — Foggio X
13. Arezzo —- zl talan la X

Conform calendarului sportiv 
central pe anul 1970, orașul 
Petroșani urmează să fie gaz
da unei importante finale de 
schi. Este vorba de campiona
tul republican rezervat copii
lor, la probele alpine.

Desigur < ă organizarea pentru 
prima <>ară a> unui astfel de con
curs Jg Petroșani a făcut ca 
acei ce răspund de destinele 
schiului în Valea Jiului să. se 
gindească la luarea celor mai 
potrivite măsuri organizatorice.

Intr-o ședința ținută recent 
la Consiliul muni<ipal pentru 
educație fizica și sport Petro
șani s-a stabilit ca în cel mai 
scurt timp să fie elaborat un 
plan concret de masuri care s3 
cuprindă toate problemele le
gate de organizarea acestei fi
nale.

Concursul va fi organizat pe 
pirtia de pe dealul Rakoczl, 
unde in prezent se efectuează 
lucrările de amplasare a unui 
baby-lift, instalație extrem de

necesară pentru pregătirea ele
vilor de la școala sportivă și 
foarte utilă pentru concursul 
despie care am amintit mai sus.

Este știut faptul că, față de 
alte ramuri sportive, reușita 
concursurilor de sein are ne
voie de un număr mare de ar
bitri. De aceea pentru campio
natul republican al copiilor, 
municipiul nostru trebuie să a- 
sigure un lot valoros do arbi
tri care să lacilileze buna des
fășurare a întrecerilor. Pentru 
ia și acest amănunt să fie tune 
pus la punct, colectivul de pro
fesori de Ia școala sportivă va 
prezenta in fala tuturor arbi
trilor de schi citeva lecții me
nite să contribuie la împrospă
tarea cunoștințelor regulamen
tului de schi. Prima lecție ur
mează si fie expusă vineri 12 
decembrie 1969, orele 17 la 
sediul Școlii sportive unde toți 
arbitrii de schi vor trebui să fie 
prezenți.

B. STAK’U j
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
A

încheierea reuniunii experților 
guvernamentali din 60 de state 

membre ale U. N. E. S. C. 0.
Cuvîntul reprezentantului României

PARIS 10. — Corespondentul Agerpres, A). Gheorghiu, 
transmite: La sediul U.N.E.S.C.O. din Paris s-au încheiat 
lucrările Reuniunii experților guvernamentali din 60 de 

organizații, printre care și Ro-state membre ale acestei 
mânia.

Tn cadrul dezbaterilor au fost 
examinate probleme tehnice, 
guridice și politice în vederea 
unor aranjamente internaționa
le privind folosirea comunica
țiilor spațiale prin intermediul 
sateliților in folosul științei, c- 
ducației, culturii și informației. 
In cadrul reuniunii s-au subli
niat posibilitățile pe care le o- 
ferâ acești sateliți in ceea ce 
privește generalizarea educa
ției și suprimarea analfabctis- 
mului în toate regiunile lumii, 
transformarea schimburilor cul
turale în așa mod, îneît să nu 
mai intereseze doar cîteva gru
puri de privilegiați, ci orice 
cămin caro posedă un aparat 
de televiziune S-a anunțat cu 
acest prilej că în 1972 va fi 
lansat în India un proiect ex
perimental, care va permite di
fuzarea cu ajutorul sateliților 
a unor emisiuni de televiziune 
educative rătre toate regiunile 
țării.

Aceste obiective, asupra că
rora experții au căzut de a- 
cord. vor fi prezentate Confe
rinței generale a U.N.E.S.C.O.

Ambasadorul Valentin Lipattî. 
reprezentantul României la a- 
ceastă reuniune, a subliniat, în 
intervenția sa. interesul pe ca
re guvernul român îl poartă 
stabilirii unui instrument inter
național sau unei convenții 
pentru utilizarea radiodifuzării 
directe prin sateliți, spre a pro
mova idealuri de epace, prie-

Convorbirile 
preliminare 

sovieto - americane
HELSINKI 10 (Agerpres). — 

Miercuri, la Helsinki a avut loc 
o nouă întîlnire între delegațiile 
sovietică și americană care par
ticipă la convorbirile prelimi
nare privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice, intilnirca 
— a opta de la începutul con
vorbirilor — s-a desfășurat la 
ambasada sovietică din capitala 
finlandeză.

Dezbaterile 
din Consiliul 

de Securitate
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate și-a re
luat marți dezbaterile la cere
rea Senegalului privind atacu
rile săvîrșite de trupele portu
gheze împotriva unor localități 
de pe teritoriul sen egalez. Cu 
13 voturi pentru și două abți
neri (Statele Unite și Spania), 
Consiliul de Securitate n adop
tat o rezoluție prin care ..con
damnă sever autoritățile portu
gheze pentru atacurile efectuate 
la 25 noiembrie și 7 decembrie 
asupra unor sate senegaleze".
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Din luna aprilie, peste 1000 de soldați francezi lup-

iă în Ciad. La cererea președintelui Republicii, Fran
cois Tombrțlbaye, și conlorm unor acorduri încheiate în 
1960 intre guvernul francez și o scrie de țări airicane, 
ei au venit pentru a încerca să pună capăt rebeliunii 
care, ae peste patru ani, exasperează armata națională 
ciadianâ.

Din elicopter nu se vedea de
cît brusa. Un pămint ars, găl- 
bui-roșialic, acoperit pe sute de 
kilometri de o iarbă anemică 
și de mărăcini care se agață 
de haine. Uneori, o pată maro
nie sau verde contrastează pe 
fondul uniform al peisajului : 
verdeață sau arbori într-un pă- 
mînt mai bogat, lingă o sursă 
de apă. E domeniul păstorilor 
seminoraazi care cutreieră a- 
ceastă imensitate arsă cu cire
zile lor uriașe de boi. Dară ai 
răbdare, poți să descoperi la 
marginea unui grup de arbori 
cite uri elefant. Și, din cînd în 
cînd, o pata întunecată pe sol 
indică existenta unui sat. Poli 
să parcurgi chiar peste 150 ki
lometri fără să ÎDtîlnești vreun 
suflet de om și deodată, în mod 
brisc, apare satul — un fel dc 
margaretă uriașă. Casele sînt 
orînduite în cerc, și in spatele 
fiecăreia, asemenea unor petale, 
garduri de rămurișuri. Astăzi, 
aici, salul va „pleca" poate pes
te un an, deplasîndu-se cu 10 
sau 20 km mai departe, după 

tonic și cooperare între popoa
re și pentru a favoriza pro
gresul social și cultural al o- 
menirii. El a mai arătat că e- 
misiunile prin intermediul sa
teliților, în scopuri educative, 
ar trebui să aibă cu precădere 
programe de alfabetizare func
țională. programe de educație 
a tineretului și adulților pentru 
a favoriza și promova. în toa
te regiunile lumii educația per
manentă. Delegația română a 

•insistat asupra necesității ca în 
cadrul acestor emisiuni să fie 
protejate juridic nu numai or
ganismele care emit, dar și par
tea care beneficiază de aceste 
omisiuni, arătînd că comunica
țiile spațiale trebuie să res
pecte suveranitatea, interesele 
popoarelor beneficiare, precum 
și profilul cultural specific dez
voltării social-economice al aces
tor țări.

REUNIUNEA 

AMBASADORILOR 

LA O.N.U A CELOR 

PATRU MARI PUTERI
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Ambasadorii la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri au ținut marii 
o nouă reuniune consacrată 
examinării căilor de soluționare 
pașnică a conflictului din O- 
rientul Apropiat. După ședință, 
ambasadorul U.R.S.S., Iakob Ma
lik, la reședința căruia a avut 
loc reuniunea, a declarat că 
viitoarea întîlnire va avea loc 
vineri la reședința ambasadoru
lui Marii Britanii.

Lucrările unor Comitete 
ale 0.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în fața mem
brilor Comitetului de organiza
re a manifestărilor prilejuite de 
aniversarea a 25 de ani de la 
înființarea Organizației Națiuni
lor Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat că 
această aniversare trebuie să 
constituie un stimulent pentru 
realizarea de noi acorduri în 
diverse probleme internaționale 
și să deschidă noi posibilități 
pentru succesul activităților 
O.N.U. ,,în 1970 — a spus el — 
Națiunile Unite vor trebui să 
analizeze foarte serios activita
tea, realizările din trecut, pozi
ția prezentă și sarcinile de 
viitor". Vorbitorul și-a expri
mat speranța că un număr cît 
mai mare de șefi de state și de 
guverne vor participa la sesiu
nea festivă a Adunării Gene
rale a O.N.U. ce va avea loc 
în octombrie 1970.

Comitetul de pregătire a ma
nifestărilor prilejuite de a 25-a 
aniversare a O.N.U. are, prin
tre altele, sarcina de a elabora 
o serie de rezoluții sau docu
mente ce ar urma să fie sem
nate sau adoptate în cursul se
siunii. .Am speranța — a de
clarat U Thant — că aceste 
documente vor fi cît mai cla
re și concise definind țelurile 

sursa de apă mobilă care-i con
diționează existența. Seminoma- 
dismul păstorilor din Sahel, sa
tele care rătăcesc prin brusă in 
căutarea pășunilor sau a izvoa-. 
relor, sînt toi alitea obstacole 
în calea operațiunilor militare: 
un elicopter s-a învirlit peste 
o oră și jumătate deasupra lo
cului ynde trebuia să se afle 
în mod teoretic localitatea Mai- 
lana, dar care în realitate se 
deplasase cu 5—6 kilometri mai 
departe.

Această brusă fără orizont 
este centrul Ciadului, zona Sa
hel, care se îneacă în nord in 
nisipurile^-Saharei ciadiene. Aici 
se află trei jjătrim'. din totali
tatea bovinelor existente in 
țară (4 milioane de capete) și a 
caprinelor si ovinelor (5 milioa
ne de capete), care constituie 
principala ei bogăție.

în nord e deșertul. Dune- au
rite. fixate rareori de _o vege
tație firavă, platourile pleșuve 
de la Ennedi, sălbaticele co
nuri vulcanice de la Tibesti, un 
peisaj de western pigmentat cu

Agravarea situației din Chile
RIO DE JANEIRO 10 — Co

respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite: în ultimele două zi
le situația din Chile a înregis
trat noi indicii dc agravare 
marcate de întărirea controlului 
militar în capitală și de convo
carea do urgentă a unei reu
niuni secrete a Senatului. Or
ganul suprem legislativ dezba
te acuzațiile de amestec al 
C.l.A. în criza politică din Chi
le declanșată în octombrie a.c. 
prin cunoscutele manifestări de 
nemulțumire ale militarilor. în
tărirea pazei militare și poliție
nești în capitală (unde dc două 
săptănrini se află în vigoare 
regimul de stare excepțională) 
a (ost hotărîlă după ce autori
tățile au fost informate despre 
o serie de reuniuni clandesti
ne ale șefilor militari, în spa
tele cărora se crede că s-ar

R. P. Bulgaria și-a creat în 
anii puterii populare o puter
nică metalurgie neferoasă. 
IN FOTO: Stingă — produse 
ale uzinei de plumb și zinc de 
la Kîrjali.

Dreapta — vedere generală a 
combinatului de metale nefe
roase ..Dimiter Blagoev" din 
Plovdiv.

N. U.
și obiectivele ca și strategia Na
țiunilor Unite în deceniul 70". 
El a enumerat printre sarcinile 
importante ale O.N.U. „decolo
nizarea, dezvoltarea economică 
pe plan mondial și principiile 
dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și colabora
rea între state".

O
NEW YORK 10 (Agerpres).— 

Comitetul pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome a Adună
rii Generale a O.N.U. a votat 
o rezoluție în care se sublinia
ză că interesele economice străi
ne constituie un obstacol major 
în obținerea independenței po
litice de către teritoriile colo
niale.

Rezoluția cheamă la adopta
rea unor măsuri eficiente pen
tru a înceta furnizarea de asis
tență economică, financiară și 
tehnică țărilor coloniale care 
folosesc această asistență pen
tru reprimarea mișcărilor de e- 
liberare națională din terito
riile administrate de ele.

Rezoluția a fost adoptată cu 
o mare majoritate de voturi, 
împotriva ei votînd doar Re
publica Sud-Africană și Portu
galia.

REBELIUNE IN CIA»
palmieri luxurianți. Iar în sud 
se află savana,.patria bumbacu
lui, a orezului și arahidelor, în 
general a nlantelor sedentare. 
Este zona cea mai umedă și cea 
mai bogată, denumită, „Ciadul 
util".

A'ceastă țară de două ori și 
jumătate mai mare ca Franța 
este de 14 ori mai puțin popu
lată ca ea : are 3 500 000 de lo
cuitori și este printre cele mai 
sărace din lume. Venitul me
diu al ciadianului este dc nu
mai 400 franci anual.

Situat in plin centrul Afri
cii, la 1 800 km de portul cel 
mai apropiat. Ciadul, întretăiat 
de principalele rute africane, 
rămîne și astăzi o piesă capi
tală în jocul politic și strategic 
al Franței în zona continentu
lui negru. Baza aeriană 172 de 
la Fort Lamy, capitala țării, un
de staționează în permanență 
J 600 de militari francezi '••te, 
în acest sens, una din cele mai 
importante.

Devenit independent in 1960, 
Ciadul încearcă epuizat, zece 
ani mai tirziu, să-și consolide
ze unitatea națională, împărțit 
în două de invizibilele frontie

afla generalul Roberto Viaux, a- 
celași care a inspirat acum a- 
proape două luni rebeliunea re
gimentului Tocna și în prezent 
așteaptă să fio judecat de un 
tribunal militar. Purtătorii de 
cuvînl ai guvernului au refuzat 
să confirme sau să dezmintă 
știrile potrivit cărora mai mulți 
ofițeri s-ar afla actualmente a- 
restați ca măsură preventivă 
contra unor eventuale urmări 
ale reuniunilor clandestine. La 
accentuarea tensiunii contribuie, 
de asemenea, dezvăluirea unor 
noi acte care atestă amestecul 
serviciului nord-american de 
investigații, acuzat între altele 
și de utilizarea voluntarilor din 
așa numitul ..Corp al păcii" pen
tru culegerea do informații din 
cele mai diverse sectoare de 
activitate chiliene, inclusiv din 
armată.

MOSCHEEA EL AKSA, unul 
din cele mai venerate sanctuare 
ale lumii islamice, va fi redes
chisă, începînd de joi, turiști-- 
lor.

După cum se știe, moscheea 
a fost incendiată în luna au
gust a acestui an de cetățeanul 
australian Michael Rohan, al 
cărui proces este în curs de 
desfășurare la Tel Aviv.

ADUNAREA FEDERALA A 
ELVEȚIEI l-a ales pe Hans Pe
ter Tschudi în calitate de pre
ședinte al Confederației helve- 
tice pe anul 1970. Tschudi a 
mai deținut funcția de președin
te în 1965 și a fost pînă acum 
ministru de interne. Se relevă 
că, în baza constituției, preșe
dintele Confederației este ales 
pe un an și are aceleași prero
gative ca și ceilalți șase mem
bri ai Consiliului federal (care 
îndeplinește funcțiunile guvernu
lui).

PRAGA. — Corespondentul 
Agerpres. E. Ionescu, trans
mite : După cele două spec
tacole pre7.entate la Bratisla- 
la, Teatrul Național „Ion 
Luca Caragiale" din Bucu
rești și-a început marți sea
ra turneul în capitala K. S. 
Cehoslovace. La spectacolul 
de gală cu piesa „Coana 
Chirița", jucată pe scena tea
trului Tyl, au participat re
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re care separă nordul islamic 
de sudul animist sau creștin 
(populația sa este alcătuită 'din- 
aproximativ 50 la sută musul
mani, 45 la sută animiști ș) 5 
la sută creștini), Ciadul este^un 
formidabil amestec de grupuri 
etnice, un mozaic de triburi și 
sublriburi, de limbi și dialecte 
care se schimbă adesea la fie
care 50 kilometri.

Din presa 
străină

în nord, în deșertul Borkou 
Ennedi Tibesti, la fel de vast 
ca și Franța, trăiesc peste 
(50 000 de nomazi Tubbu, re
trăi lari la sedentarism și Șco
larizare, la fel de avizi de in
dependență ca și rudele for în
depărtate,- tuaregii din Niger, 
împreună cu turmele lor, aceș
tia respectă ilinerariile trasate 
de strămoși, parcurgînd distan
țe fabuloase pe spatele cămile

LOVITURA DE STAT 
ÎN DAHOMEY

COTONOU 10 (Agerpres). — 
O nouă lovitură de stal a avut 
loc în Africa ; do aslă-dală este 
vorba de Dahomey, unde, la 10 
decembrie, președintele Emile 
Derlin Zinsou a fost răsturnat 
dc către unități militare șl de 
poliție, conduse după cum re
iese din primele informații, de 
locotenent-colonelul Maurice 
KoUndele, șeful de Stat Major 
al armatei dahomeycne.

Pînă în prezent, știrile pri
vind situația din Cotonou sînt 
incerte și confuze t se știe nu
mai, potrivit unor martori ocu
lari citați de agențiile de presă, 
că președintele Zinsou a fost 
întâmpinat cu focuri de armă în 
momentul în care revenea la 
palatul prezidențial.

Potrivit unui comunicat al 
„Institutului superior al sănătă
ții", 15 000 000 DE LOCUITORI 
Al ITALIEI SÎNT CONTAMI
NAȚI ÎN PREZENT DE GRIPA. 
Apeleași servicii medicale pre
cizează că pierderile suferite de 
economia țării, ca urmare a ne- 
prezentării la serviciu, se vor 
cifra la 120—130 miliarde lire.

La Torino, culoarele spitale
lor locale au fost transformate 
în săli de internare.

Aproape 5 000 de persoane au 
demonstrat marți la New York 
pe străzile din apropierea hote
lului Waldorf Astoria cerînd în
cetarea - războiului din Vietnam, 
retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud și au con
damnat atrocitățile comise de 
militarii americani la Sonq My. 
S-au produs INCIDENTE ÎNTRE 
POLITIE $1 DEMONSTRANȚI. 
Poliția a operat 50 de arestări.

, Demonstrația a fost organiza
tă în momentul sosirii președin
telui Richard Nixon la o festivi
tate desfășurată la hotelul Wal
dorf Astoria.

prezentanți ai vieții culturale 
și artistice din Fraga, mem
bri ai corpului diplomatic a- 
creditați în Capitala R. S. 
Cehoslovace, un numeros pu
blic. A fost prezent Ion O- 
bradovici, ambasadorul Ro
mâniei la Praga. Spectacolul 
s-a bucurat de mult succes, 
artiștii fiind rechemați la 
rampă în repetate rîndurj (le 
publicul spectator.

• ©©•••••

lor în căutarea unei surse de 
,apă. Nepăsîndu-le de miile de 
kilometri ai frontierelor artifi
ciale, ei trec din Libia în Ni
ger, . din Niger în Ciad, mîndri 

- și înlunecoși, aproape întotdea
una înarmați și la fel de puțin 
dispuși să suporte tutela guver
nului de la Fort Lamy, ca și 
odinioară dominația franceză.

în regiunea bogată din sud, 
de-a lungul văilor. Chari și Lo- 
gone, trăiesc saras: colonizați 
cei dinții au fost și primii șco
larizați. Astăzi, creștini sau ani- 

; miști, ei domină considerabil 
administrația țării: președintele 
republicii, Francois Tombalbaye, 
este, un sara. Apoi, blocurile et
nice se divizează: păstorii, pe 
care nomadismul i-a adus în 
contact cu arabii din nord, au 
fost convertiți de aceștia la 
islamism, celelalte grupuri au 
rămas animiste sau fetișiste.

In această regiune a țării a 
izbucnit rebeliunea armată. In 
1965, șefii tribului Moubi au 
holărit in comun să refuze a- 
cbilarea unui impozit sporit. In 
momentul colectării impozitului, 
păstorii din Mangalme s-au răs
culat și au ucis funcționarii 
veniți de la Fort Lamy. Armata

Ședința Consiliului Militar al F. A. U. 
ale statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

în zilele de 9 și 16 decembrie 
s-au desfășurat la Moscova lu
crările ședinței Consiliului Mi
litar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, prezidată 
do comandantul suprem al For
țelor Armate Unite ale statelor 
parlicinanle la Tratatul de la 
Varșovia, mareșalul Uniunii So
vietice I. 1. lakubovski.

Consiliul Militar a analizat 
probleme legate de periecționa-

Un interviu 
al ministrului apărării naționale 

*i R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — 

„Deși suferă înfringeri grele, a- 
tît în partea de nord, cît și în 
partea de sud a Vietnamului, 
deși se află în fața unor mari 
dificultăți, imperialiștii ameri
cani nu au renunțat încă la 
planurile lor împotriva țării 
noastre" — a declarat Vo Ngu
yen Giap, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, minis
trul apărării naționale al R.D. 
Vietnam. într-un interviu acor
dat recent ziarului „Nepszabad- 
sag". Pe de o parte, S.U.A. per
sistă în prelungirea războiului 
de agresiune în Vietnamul de 
sud, iar pe de alta continuă să 
trimită avioane pentru acțiuni 
de recunoaștere și atacuri asu
pra Vietnamului de nord, comi- 
țînd acte de război și violînd 
teritoriul, suveranitatea și se
curitatea R.D. Vietnam. Statele 
Unite au fost constrînse însă- 
să accepte tinerea conferinței 
cvadripartite de la Paris dato
rită înfrîngerilor suferite pe 
cîmpu] de luptă, dificultăților 
Interne și opoziției popoarelor 
lumii, inclusiv a poporului a-

i'.x-it-'i

După două zile de dezbateri 
asupra politicii externe a gu
vernului laburist, Camera Co
munelor a aprobat POLITICA 
MARII BRITANII FATA DE 
NIGERIA. Inaugurînd aceasta 
dezbatere, premierul Wilson a 
respins cererea unor depu’tați 
ca Marea Britahie să înceteze 
furnizarea de armament guver
nului federal al Nigeriei.

In încheiere a luat cuvîntul 
George Thomson, secretar de 
stat adjunct la Foreign-Office, 
care a arătat că guvernul fede
ral al Nigeriei a dat asigurări 
Camerei Comunelor că nu va 
ataca pista de aterizare a ac

IARNA CAPRICIOASA
A

IN EUROPA
iarna devine din ce în ce maiIn întreaga Europă 

pricioasă. Frigul și gripa au cuprins o bună parte din 
trînul continent. Frigul se intensifică în nordul Italiei, unde 
temperatura a scăzut, în regiunile mbntoase, la minus 30 de 
grade. Numeroase lacuri și cursuri de apă au înghețat. Tn 
sudul țării, ploile torențiale au provocat inundații și alune-- 
cări de teren. Epidemia de gripă ia proporții îngrijorătoare 
în Spania. In Austria o nouă și puternică furtună de ză
padă s-a abătut asupra părții răsăritene a țării. Traficul ru
tier a fost serios paralizat și în prezent se depun eforturi 
pentru degajarea automobilelor blocate de zăpada viscolită, 
care pe alocuri- atinge înălțimea de peste doi metri. După 
ninsoarea de la sfîrșitul săptămînii trecute, Marea Britanie 
cunoaște, in ultimele trei zile, cel mai blind timp din actua
lul început de iarnă.

ca- 
bă-

(Agerpres)I 
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ciadiană, însărcinată să restabi
lească ordinea, a jefuit satele 
și le-a dat foc. Locuitorii au 
luat calea brusei. în același 
timp, la 1 000 kilometri depăr
tare, o altă revoltă a izbucnii 
la Tibesti, în Bardai. Motivele 
sînt oarecum diferite: Aici, 
populația, de religie musulma
nă, era nemulțumită de amenzi
le impuse pentru portul turba
nului sau al unei arme, de pe
depsele corporale aplicate de 
soldați pentru o dispută oare
care. Represiunea se abate și 
asupra acestor sate, provocînd 
din nou o refugiere in masă a 
locuitorilor lor în ascunzișurile 
brusei.

La 22 iunie 1966, un ci a di an, 
Ibrahim Abatcha, rondează la 
Khartum, capitala Sudanului,
frontul de eliberare națională a 
Ciadului : Frolinat, care preia 
inițiativa luptei armate. Scopul 
acestei mișcări : să dea o for
mă politică nemulțumirii unei 
părți a populației care reproșea
ză guvcrnuluij^o la Fort Lamy 
lipsa de înțelegere pentru tribu
rile minoritare ale țării, pentru 
dialectul și obiceiurile lor, ni
velul de trai extrem dc scăzut, 
și, mai ales, lipsa unei elemen
tare supravegheri medicale: în 
numeroase regiuni locuitorii nu 
au văzut un medic dc ci leva 
luni;

(„Nouvel Observateur") 

rea pe mai departe a pregătirii 
trupelor șl a statelor majore, 
precum și probleme legato de 
întărirea organelor dc condu
cere a Forțelor Armate Unite.

Lucrările s-au desfășurat fn- 
tr-o atmosferă de deplină înțe
legere reciprocă și unitate de 
păreri a tuturor membrilor Con
siliului.

Asupra problemelor discutate 
au fost adoptate hotăriri cores
punzătoare.

mcrican, față de războiul de 
agresiune. Această conferință 
nu a fost capabilă să facă vre
un progres deoarece Administra
ția Nixon nu dorește pacea in 
Vietnam, intenția, anunțată de 
guvernul american do a-și re
trage „treptat" Irupele nu ur
mărește decît să camufleze ho- 
tărîrea do a continua războiul, 
iar trucul „vietnarnizării răz
boiului" la care se recurge in 
prezent nu face decît să arun
ce și mai multă lumină asubi'i 
politicii de agresiune, a subli
niat ministrul apărării naționa
le al R.D. Vietnam.

Referindu-se la posibilitățile 
de rezolvare a problemei viet
nameze, Nguyen.Giap a decla
rat că poporul vietnamez cere 
ca Statele Unite să pună ca
păt imediat agresiunii și să-și 
retraâă în întregime, imediat și 
necondiționat trupele de pe te
ritoriul Vietnamului. ..Atita timp 
cît va exista un singur agresor 
în țara noastră, noi vom lupta 
pînă Ia alungarea lui", a sub
liniat el.

roportului de la Uli-lhiala în 
cursul zilei, cu condiția ca au
toritățile biafreze să accepte a- 
cordul semnat recent între au
toritățile de la Lagos și Cru
cea Roșie Internațională.

<*’
CHARLES MANSON, șeful 

bandei de hippies implicată în 
asasinarea actriței Sharon Tate 
și a altor 4 persoane, a fost re
mis autorităților polițienești ale 
orașului Los Angeles pentru a 
compărea joi în fața Curții Su
perioare din acest oraș, unde va 
fi în mod oficial inculpat pentru 
crimă și incitare la crimă.
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Tentativă 
de lovitură 

de stat 
în Libia

TRIPOLI 10 (Agerpres). — 
Un comunicat al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, difu
zat miercuri de postul de radio 
Tripoli, anunță că autoritățile 
libiene au zădătnicit o tentall* 
vă de lovitură de slat. Complo
tul împotriva actualului regim 
din Libia — a precizat comu
nicatul — a fost organizai de 
un grup dc miniștri și ofițeri.

Imediat după difuzarea co
municatului, au fost transmise 
nuriieroase mesaje ale populației 
în sprijinul actualului regim 
libian,

După cum se știe, Consiliul 
Comandamentului Revoluției a 
preluat puterea cu trei luni în 
urmă, inslaurind în Libia un 
regim republican. în momentul 

Nle fală, autoritățile republicane 
au început transpunerea în prac
tică a. unora dintre obiectivele 
anunțate, inițiind negocieri in 
vederea < /ncuării bazelor mili
tare străine de pe teritoriul ța
rii și adoptînd măsuri pentru 
întărirea controlului statului a- 
supra economiei,

Campania 
antidrog 

din S.U.A.
Casa Alba a tăcut recent 

un nou apel al autorităților lo
cale in vederea combaterii 
consumului de droguri. Pre
ședintele Nixon a cerul per
sonal inițierea unei largi cațp- 
pumi de „Informare și edu
care''.

Se știe că nu dc mult gra
nița Statelor Unite cu Mexi
cul, lungă de cîleva mii dc 
Itm. a lost „închisă" de uri 
imens cordon de funcționari 
vamali și' polițiști cărora li 
s-au adăugat unități ale foi
țelor armate maritime șl ae
riene puilătoaie de tehnică 
modernă, inclusiv aparate ra
dar. Denumită „Intercept", a- 
ceasta acțiune este menită să 
oprească 1'alicul de stupe
fiante. „Inlerceptul" s-a do
vedit util: aproape zilnic sin! 
confiscate mari canlilățl oe 
droguri. Anterior lansării 
campaniei de „informare și 
educare" din partea președin
telui S.U.A., a fost confisca
tă, cu prilelui unei singure 
descinderi, mal mull de o 
tonă de măriți luna pe cure, 
eonirabandiștii încercau să <■ 
treacă peste Rio Grande. De 
seori sînt reperate avioane 
parlicularc care încearcă să 
se sustragă controlului. So
mate să aterizeze pe aerodro 
murite nnmninip, «n constată 

că ele sini puilătoare ale 
mărfii căreia i se pune opre
liști — stupefiantele.

Creșterea în mod vertigi 
nos (i prețului marijuanei ș> 
heroinei vîndule în mod ili
cit constituie un indiciu oi 
scăderii cantităților de stupe- 
lianle oferite în acest iei 
spre vînzare. Cei care comer
cializează drogurile în doze 
motivează că au recurs la 
asemenea măsuri din cauza 
„Intercepiului". Adesea ei teu- 
șese să incite, pe unii consu
matori împotriva autorităților 
care îngrădesc „comerțul". Fi 
sînt nemulțumiți și de creș
terea prețului de la o zi la 
alta și nu de puține ori se 
ajunge la harță între negus
tor și consumator. Asemenea 
înlimp'ări se soldează. de 
cele mai multe ori, cu ares
tări, dîndu-se de urma unor 
adevărate bande de traficant!

Oscilația cantităților de 
stupefiante desfăcute m mod 
ilicit afectează însă în mal 
mică măsură asupra numă
rului victimelor consumului 
de droguri. înlr-o singură săp- 
tămînă în citadela newyorke- 
ză au murit 100 de persoane 
din cauza abuzului de stupe
fiante — scrie agenția Uni
ted Press International. A- 
ceasia. înseamnă, în măsura 
în care acest procent nu va 
spori, că la New York, într-un 
sinqur an., își găsesc sfîrsi- 
tul în urma consumului de 
droguri peste 5 000 de oa
meni. Numărul victimelor pe 
scară națională este mult 
mn> mare.

Pînă a deveni adevărate 
cadavre, cu voia sau iără 
voia lor, drogații, așa cum a- 
rală laptele, sînt predispuși 
la fapte antisociale. Poliția 
federală nord-americană apre
ciază că 50 la sulă din ca
zurile de jafuri și spargeri 
săvîrșite in acest an la Wa
shington, au avut loc sub 
influența stupefiantelor, și că 
aproape toate au fost în
soțite de omucideri. Cutremu
rătorul asasinat în masă de 
la Hollywood, căruia i-au 
căzut victimă, printre alții, ac
trița Sharon Tale este edi
ficator.

Oficialitățile :i<>’l-a<ner ica- 
ne sini alarmate, între altele 
și de faptul că sini de-a dre.p 
tul neputincioase în combate
rea acestei maladii în rin 
dui tinerelului studios, știut 
fiind că o treime din numă
rul studenților și aproape 16 
la sulă din cel al elevilor 
de liceu folosesc droguri. Mi
litarii. cu precădere cei tri
miși să lupte în \'ie!namtil de 
sud, utilizează stupefiante. 
Poale că și măcelul bestial 
de la Song My a avut loc 
sub influența drogurilor. Este 
o întrebare la care ar putea 
răspunde mai bine Penlaqo 
nul, care, deși sesizai de ne
gatul și consumul de dro
guri in rindiil militarilor ri
mer iran i al lăți în afara gra
nițelor S.UuA., a trecut de 
cele mai multe ori cu \ ede- 
rea acest lapl.

Lansînd campania „anti
drog" gw emul federal are o 
misiune deosebit de grea, de
oarece în prezent acest viciu 
care „este practicat dc pă
turile cele mai avute din rîn- 
durile înaltei burghezii (A.F. 
P.) a cuprins milioane de a- 
mericani.

Dilicultatea campaniei este 
cu alit mai evidentă cu cil 
majoritatea celor care folo
sesc drogurile o lac pentru a 
se refugia într-un ici dinlr-o 
societate ale căței legi im
placabile 11 împiedică să-și 
-afirme personalitatea.

I. ȘERBAN
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