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îndatoriri. Cum le
onorăm?

(Agerpres)

parte (contrar de 
trebuit) locatarii 

- acei care vara 
de prezenta to- 
Irunzișului verde

TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședintc al 

Consiliului popular municipal

Export de mașini

Drepturile cetate 
nești incumbă și

I

Miercuri 17 decembrie 1969

„Un obiectiv de primă importanță al planului
pe anul 1970 este dezvoltarea și folosirea cît mai
judicioasă a bazei proprii de materii prime. In acest 
scop se prevăd sarcini importante în domeniul indus
triei miniere, a cărei producție urmează să crească
în anul viitor cu 12,8 la sută, îndeosebi pe seama
majorării extracției de cărbuni și minereuri de cupru
plumb și zinc NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—13 decembrie 19691

6- L'.uoi’ea loviturii de stat din Panama
♦ Un deznodămint îngrijorător
♦ Australia și Noua Zeelandă iși vor retrage o parte 

a truaelor lor din Vietnamul de sud

în cursul zilei de marți, 16 
decembrie, au continuat discu
țiile in comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, in 
legătură cu proiectele de legi 
de pe ordinea de zi a sesiunii. 

Tovarășul Constantin Stătcs- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat în fața comi
siilor proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzînd 
norme cu putere de lege, emi
se do Consiliul de Stat intre 
sesiuni.

Comisiile au întocmit rapoar
tele și au desemnat raportorii 
la unele proiecte de legi ce 
urmează să fie dezbătute in șe
dințele plenare ale Marii Adu
nări Naționale.

îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului, creșterea 
gradului de civilizație și bună
stare al națiunii noastre con
stituie, așa cum se arată în do
cumentele celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, țelul suprem al politi
cii partidului, rațiunea întregii 
cale activități. Grija față de 
om și nevoile sale este una din 
preocupările de bază ale con
ducerii partidului și statului, 
grijă care, pe zi ce trece, se 
concretizează tot mai mult în 
creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

In îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației, mari 
răspunderi revin consiliilor 
populare, comitetelor lor exe
cutive care, ca organe locale 
ale puterii de stat. poartă în
treaga răspundere pentru îndru
marea activității economice, co
merciale, de prestații și deser
vire, de punere în valoare a re
surselor locale. în raza lor de 
activitate

In urma unor prefaceri esen
țiale social-economice, Valea 
Jiului a cunoscut o puternică 
dezvoltare urbanistică prin con
struirea și darea în folosință 
e unor importante obiective so- 
cial-cullurale și gospodăresti- 
edilitare. Ca urmare a acestor 
realizări, peste 40 la sută din 
populația municipiului locuieș
te în apartamente confortabile 
și moderne. In fiecare din o- 
rașele municipiului s-au dat în 
folosință complexe comerciale 
noi, care asigură o deservire 
promptă și civilizată, precum 
și alte obiective menite să con
tribuie Ia îmbunătățirea activi
tăților de prestații și deservire 
a populației. Tn primele 11 luni 
ale acestui an. pentru salariații 
din unitățile economice și in
stituțiile din Valea Jiului s-au 
dat în folosință 1 022 de apar- 
(amen'1 și se vor mai da pînă 
Ia sfîrșitul anului încă 263. cu 
• 0 în plus față de sarcina de 
plan. Se va îmbunătăți alimen
tarea cu apă a populației din 
Petrila și Petroșani prin darea 
in folosință a noi surse de ali
mentare la Jieț și sînt în pli
nă desfășurare lucrările de ca
nalizare generală și alimentare 
cu apă dc la Uricani (Valea 
de Pești) și Livezeni (Dănu- 
țoni).

S-au îmbunătățit condițiile de 
transport in comun prin dota
rea întreprinderii de gospodă
rie comunală cu noi autobuze, 
parcul unității numărînd în 
prezent peste 100 de autobuze, 
față de numai 24 cîte avea în 
anul 1961. întreprinderea de 
gospodărie locativă (care acum 
10 ani nu avea nici un ascensor 
și abia 7—8 centrale termice) 
întreține și exploatează peste 87 
ascensoare, precum și 37 de cen
trale și puncte termice, care 
asigură căldura și apa caldă

pentru 18 mii apartamente.
Tot pe linia îmbunătățirii 

prestațiilor și deservirii popu
lației. industria locală și-a spo
rit și și-a diversificat gama 
bunurilor produse.

Cu toate acestea, așa cum a 
rezultat și din recentele dezba
teri din sesiunea Consiliului 
popular județean, pe linia pres
tării de serv icii și a deservi
rii populației, la nivelul actua
lelor cerințe și al posibilități
lor materiale create, avem încă 
multe dc făcut.

Numărul destul de mare de 
reclamații și sesizări primite dc 
la cetățeni cu privire Ia unele 
deficiente manifestate in acti
vitatea întreprinderilor noastre 
prestatoare de servicii, a orga
nizațiilor comerciale și chiar a 
comitetelor executive în unele 
cazuri, atestă că unii din a- 
cești factori nu își fac datoria 
pe deplin și nu manifestă sufi
cientă exigență față de cei care 
săvârșesc abateri și acte de in
disciplină în executarea sarci
nilor ce le revin. Numai așa 
se explică faptul că, uneori, 
călătorii sînt la discreția con
ducătorului auto sau al taxa
toarei care nu respectă ora 
plecării și sosirii în stații, o- 
presc în stațiile în care doresc 
și nu in cele obligatorii: a fo
chistului de la centrala termi
că. care vine la 'serviciu la ce 
oră ii cade bine, focărește du
pă aprecierile proprii și nu du
pă indicații, asigură apă caldă 
și căldură cînd crede de cu
viință și nu după graficul sta
bilit; a gestionarului care în
că nu a înțeles că., el este la 
dispoziția cumpărătorului și nu 
invers, și multe alte aspecte 
asemănătoare pe care cetățenii 
Ia reclamă pe bună dreptate.

Este adevărat că față de a- 
ceste neajunsuri, comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
și conducerile unităților res
pective au luat și vor lua și în 
continuare măsuri menite să 
determine pe fiecare să-și facă 
datoria conștiincios (sau în caz 
contrar să lase locul altuia), 
măsuri oglindite de altfel și în 
faptul că aceste deficiențe nu 
caracterizează activitatea unită
ților noastre, care, în majorita
tea cazurilor. își fac corect da
toria.

Pentru ca și în continuare ac
tivitatea de deservire, prestații 
și servicii către populație să se 
desfășoare în condiții tot mai 
bune, îndeosebi în perioada de 
iarnă, comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal a 
analizat recent stadiul pregăti
rilor în aceste domenii și a 
stabilit unele măsuri care să 
asigure trecerea sezonului rece 
în condiții cît mai bune.

Citeva din aceste măsuri con-

Zilele acestea au fost expe
diate noi loturi de mașini unor 
parteneri comerciali de peste 
hotare. După cum informează 
întreprinderea de comerț exte
rior „Auto-Tractor" au fost 
trimise in Belgia, Grecia, Fran
ța, R.D. Germană, India și Spa
nia aproape 2 000 de tractoare, 
realizate dc constructorii bra
șoveni. Totodată, au fost expor
tate în Columbia, Cehoslova
cia, Cuba, R.D, Germană, R.F. a 
Germaniei și Iran 1 000 autotu
risme de teren M-461 șl 200 
autoutilitare TV In R.A.U. șl 
R.D. Germană.

> Continuare in pag. a 3-a
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Utilaje pentru 
unitățile C.C.P.

In ultima vreme C.C.P. a 
primit de Ia furnizori și repar
tizat unităților sale din Valea 
Jiului un număr însemnat de 
mașini și utilaje miniere a că
ror valoare depășește 20 mi
lioane lei. Din import au fost 
primită o combină tip KVVB 
125 Z de abataj pentru mina 
Lupeni, 2 combine tip 2 K 52 
pentru mina Paroșeni, 730 stîlpi 
hidraulici pentru mina Vulcan, 
700 lămpi de mină care au fost 
repartizate la exploatările Lo- 
nea (350), Dilja (200) și Aninoa- 
sa (150).

Pentru dotarea în continuare 
a Fabricii de sfîlpi hidraulici 
Vulcan au sosit, de asemenea, 
o mașină de sudat, mașini de

A

încă puțin și 20 km

rectificat și 2 strunguri.
O listă cuprinzătoare întru

nesc utilajele primite de la u- 
zinele constructoare de mașini 
miniere din țară : 16 locomo
tive Diesel de mină, o locomo
tivă cu trolei, 5 mașini de în
cărcat în galerii tip M.I.P. 2, 
13 transportoare cu raclele 
TP 2. alte 28 transportoare TR 
3, 54 ventilatoare pneumatice, 
24 troiii electrice — toate de 
la uzina „Unio" Satu Mare. 
Acestora li se adaugă 30 trans
portoare TR 2 de la U.tLM. Pe

troșani, 22 ventilatoare electri
ce primite de la uzina „Elec
tromotor" Timișoara, 466 vago- 
nete de mină de la uzina me
canică Dr. Petru Groza ș.

de drum forestier vor /z gata
Din 

drum 
de construit in acest an 
tierul I.C.F. Cimpa, s-au dat 
in exploatare, pînă la mijlocul 
lunii curente, 19,2 km.

In cadrul itinerariilor realiza
te, merită să fie evidențiate — 
atit prin rolul deosebit in asi
gurarea accesului-la parchetele 
respective, cît și prin calitatea

cei 20 de kilometri de 
forestier pe care îi are 

șan-

execuției — porțiunile .■ Stcr- 
minos, zona II (2,2 km), pî- 
rîul Strîmbului (0,7 km) și Sto- 
lojoaia (1,6 km). Doar 800 m 
de drum, care urmează a fi 
executat în luna decembrie, ii 
mai despart pe constructorii fo
restieri de îndeplinirea 
ste a sarcinilor avute 
în această direcție.

Spectacol de ținută
la Casa de cultură

cu 
pe

Casa de cultură din Petro
șani a găzduit luni, la ora 17 
și la ora 20, două spectacole cu 
opera buiă „Răpirea din serai" 
de W. A. Mozart, prezentate de 
un colectiv al Operei de stat 
din București. Un public nu
meros și entuziast a aplaudat 
la scenă deschisă Înalta ținută 
artistică a spectacolelor, care 
au avut ca protagoniști clnlă- 
refi reputafi ai scenei lirice ro
mânești. Artiștii emeriti Valen
tin Teodorian și Nicolae Ru

auiael, ceilalfi inlerpreli 
chemați in repetate rinduri la 
rampă, dovadă a aderentei 
spectatorilor din Valea Jiului 
la spectacolele bune.

lată dar că atunci cînd ne 
vizitează formalii de prestigiu, 
avînd în componentă cîntăreli 
de primă mărime, cînd specta
colele sînt popularizate din 
vreme, publicul inundă sălile, 
la întîlnire cu muzica — cu 
muzica bună.

C/WR/IN FCD'Jfllilf.
Coordonate
hunedorene

Pioniera Devei
industriale

Noaptea mai ales, înainte 
de a intra In Deva, venim? 
dinspre Brad, pe asfaltul șo
selei de pe mulul drept al 
Mureșului, imaginea celor 
două mari obiective ce se 
detulează pe rînd privirii — 
Termocentrala de la Mintia șl 
Uzi nu de preparare a mine
reurilor, aureolate în întune
ric de salbe de lumini — 
apure fascinantă. Și dacă Ter
mocentrala de la Mintia — 
integrală recent în constela
ția energetică a tării, ale 
cărei coșuri ‘de lum fișnesa 
parcă spre înalt, atingînd

undeva, la citeva sute de me
tri, cota maximă din beton și 
oțel a țării — este cel mai 
nou și important obiectiv al 
Devei, cu construcția Uzinei 
de preparare a minereurilor 
neieroase, situată lot pe ma
lul sting al Mureșului, s-a 
deschis pionieratul Devei in
dustriale. Construcția altor 
importante fabrici și uzine — 
de prefabricate din beton la 
Bîrcea, termocentrala Mintia,

Ion MÂRGINEANU

ț Continuare fn pag. a 3-a.

A devenit de acum o tra
diție ca în fiecare toamnă 
in localitățile Văii Jiului să 
se desfășoare o amplă acțiu
ne de plantare a arborilor și 
arbuștilor ornamentali — e- 
lement nelipsit din structura 
urbanismului modern, menit 
.să dea un plus de frumusețe 
și farmec, de atractivitate 
străzilor și aleilor, parcuri
lor din cartierele noi ale ora
șelor municipiului. Acțiunea 
s-a făcut simțită și-n toamna 
acestui an — deosebit de 
darnică în zile favorabile 
lucrărilor de plantații. Lu
crători ai I.G.C., tineri din 
școli au putut fi văzuți să- 
pind gropi pe spațiile verzi 
din jurul noilor blocuri de 
locuințe date nu de mult în 
folosință, în urma lor' răml- 
nînd, cu rădăcinile adine în
fipte în pămîntul reavăn diu 
gropi, un mare număr de ar
bori și arbuști ce-și vor des
chide la primăvară frunzele, 
întru îneîntarea privirilor și

Frumusețile verii 
se înrădăcinează

de cu toamnă
inimilor locatarilor ,și ale 
trecătorilor.

în scopul plantărilor de 
toamnă, prin grija Consiliu
lui popular municipal, I.G.C. 
Petroșani a adus de la pepi
niere 17 000 arbuști, 1 600 ar
bori și 700 fire de trandafiri. 
Numai pentru orașul Petro
șani au fost aduși 400 arbori 
si 15 000 de arbuști, din care

au fost deja plantați 400 de 
arbori și 3 000 de arbuști. De 
asemenea, a fost procurată 
cantitatea de 5 000 kg sămîn- 
ță de iarbă ce va fi folo
sită în primăvară pentru re- 
condiționarea zonelor verzi.

Acțiunea plantărilor de 
toamnă s-a desfășurat și în 
celelalte, localități din Valea 
Jiului. La lucrări (mai su sea-

mă la săpat de gropi), alături 
de echipele de lucrători al 
I.G.C. au participat, după cum 
am mai amintit, un număr 
mare de elevi ai liceelor și 
școlilor profesionale. Mai pu
țin au luat 
cum ar fi 
cartierelor 
beneficiază 
nifiantă a .... .
ăl arborilor și arbuștilor da 
pe alei și zone verzi, a par
fumului trandafirilor de pe 
rondurile de flori ce împîn- 
zesc tot mai mult noile car
tiere de locuințe.

Un semnal pentru depută
ții din cartiere! Participarea 
cetățenilor la acțiunile de 
înfrumusețare a cartierelor și 
localităților trebuie impulsio
nată, readusă pe făgașul nor
mal. Poate acum, la venirea 
iernii, e tîrziu. Dar trebuie 
chibzuit de acum pentru pri
măvară...

fost

cin-
1969

BĂLAN
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Ion LICIU

k

Ia mi lie 
educarea 

spiritul

Îndatorire a fiecărei 
a se preocupa in

și 
copii 

discipli 
cooperarea

in
ei, 

în 
conștiente,

școli de 
permanent în vederea strîn- 
gerii legăturilor dintre șcOală 
și familie, pentru înarmarea 
părinților cu cunoștințele pe
dagogice de bază în scopul 
ridicării nivelului și eficaci
tății muncii de educație a ti
nerelor generalii. Pentru rea
lizarea acestor deziderate, la 
îndemina pedagogilor stau di
verse mijloace și procedee, 
precum: vizitele în familiile 
elevilor, ședințele de analiză 
ar activității școlare cu par
ticiparea părinților, acțiunile 
organizate de școală în co
laborare cu părinții etc. A- 
ceslor mijloace, să le zicem 
tradiționale, li se pot adăuga 
altele noi, îscate de fante
zia și priceperea educatori
lor. in această privință, pu
tem aminti inițiativa Liceului 
industrial din Petroșani care 
a organizat recent, în sala 
Teatrului de stat, simpozionul 
„Climatul familial în perioa
da adolescentei" și a Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani 
care a dezbătut, în sala mică 
a Casei de cultură, problema 
disciplinei în familie și în 
școală, in cadrul unui foarte 
izbutit lectorat cu părinții. 
Ambele aefiuni s-au bucurat 
dc participarea unui mare nu
măr de părinfi care au as
cultat cu deosebită atenție 
cuvintele invitalilor, juriști, 
medici, lucrători ai miliției, 
ale cadrelor didactice, în le
gătură cu multiplele proble-

me ivite în procesul formain 
și canalizării trăsăturilor po
zitive de caracter, a contură
rii și stimulării deprinderilor 
și priceperilor celor mai ti
neri membri ai societalu.

Deoarece despre simpozio
nul Liceu/ui industrial s-a 
mai scris, ne vom opri toarte 
pe scurt, asupra lectoratului 
organizat de Școala generală 
nr. 1. Pentru buna desfășura
re a acestei acțiuni, organiza
torii — profesoara Doina Și- 
cJovan cu sprijinul direcțiunii 
școlii — au invitat pe juris
tul Maria Pălruică, locotenen
tul de miliție Ion Olteanu și 
medicul Valeriu Ilieș. Invita
ții și organizatorii au abor
dat problema disciplinei din 
difer it e unghiuri, străduindu- 
se să formuleze răspunsuri 
clare și cuprinzătoare la în
trebările privind rolul disci
plinei 
aiara 
lor 
nei 
școală-iamllie pentru forma
rea la elevi a deprinderilor 
de comportare civilizată, ro
lul educativ al recompense
lor și pedepselor în educație 
etc. Intervențiile vorbitorilor 
au lost punctate cu exemple 
din activitatea și experiența 
lor, din lucrări de speciali
tate, din literatura română și 
universală, qeea ce a facilitat 
înțelegerea problemelor și a 
stîrnit și mai mult interesul 
parlicipanților.

C. PASCU

Nici ploaia pentru „EL", se pare. 
Nu e o chestiune, care
Ih casă ar putea să-l țină... 
De-aceea, cu umbrela-n mină.
Cu ochiu-i ager și „format"
Iată-1 pornit la... acostat! 
Deodată, intră-n librărie 
O siluetă mai mlădie.
Și-abia ce o văzu intrînd 
Ii încolți pe dată-un gind : 
Oare ce carte-și va alege ? 
Ca el să știe-apoi... să lege 
O conversație la „ternă".
Din asta nu-și făcea problemă !
Și așteptă... Cînd apăru
Un salt și-n fața ei, el fu :
— Duduie, vai! vă supărați 
De vă întreb ce... lecturați ?
Și eu citesc de mă omor
Acuma la un autor...
Cred că e BISMARK sau LAMARKt 
Dar... intrăm puțin în parc ?
Atît e de frumos acum, 
Cînd ploaia-ți răpăie în drum!
Și e nostalgic..., nu „găsești" ? 
Oooo! Văd că știi și să zîmbești! 
Vrei să te fac „diseară"-un dans ?— 
Dar cînd s-aștepte vreun avans 
Din parte-i, dînsa, foarte-alent 
II iscodi: — Sînteți student ?
— A, nu, răspunse, consternat 
Să știi că-s „AUTODIDAT" 
Și... cu materia-s la punct...
(Mai zise-apoi cu-n glas... defunct).
— Oh, zise Ea, zîmbind senin, 
Regret că n-am să pot să vin 
In seara asta, zău, la bal...
Dar, treceți azi pe la „seral" 
Dacă puteți... așa-ntr-o doară... 
Acolo, știți, sînt... profesoară ! ! !
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Minele de cărbuni din bazinul 
Văii Jiului, datorită emanațiilor 
•fe metan din straiele aflate în 
exploatare, sînt încadrate in 
grupa nunelor grizuloase. Pe 
•năsure coboririi nivelului de 
exploatare, degajările dc metan 
sint tot mai puternice plinind 
probleme tot mai grele de re
zolvat.

O dată cu sporirea producției 
de cărbune, realizată prin mij
loace modeme, o dală cu mări- 
fea vitezelor de avansare, su
prafața depilată in unitatea de 
♦imp crește considerabil șl con
comitent cu aceasta sporesc 
emanațiile de metan. Să exem
plificăm dacă tn anul 1968 la 
mina Lupeni degajările de me
tan erau de 30,63 mc/tonă/24 
©re, în prezent acestea au cres
cut la cca. 31,74 mC/tonă/24 ere. 
In circuitul de aeraj al blocu
lui 0 (zero), emanațiile dc me
tan au crescut chiar la 66,64 
mr/tonă/24 ore. iar la stația 
Victoria la 37,10 mc/tonc/24 
©re.

Dalo-ită creșterii degajărilor 
♦i< metan ale straielor do hu
ilă. lucrările de deschidere, de 
pregătire si do exploatare soli
cită eforturi sporite în ce pri
vește diluarea conținutului de 
CH4. Cu toate acestea la 
LM. Lupeni multe lucrări, deși 
uigento. au trebuit oprite în re
petate rinduri deoarece cu mij
loacele de aeraj partial din 
dotare nu se reușea reducerea 
concentrației metanului atît în 
frontul de lucru cît și pe tra
seul lucrării miniere sub 1%. 
Bunăoară lucrările de săpare a 
galeriei dc legătură între pu
țul ștefan și puțul Carolina, 
orizontul 400 de la E.M. Lupeni, 
în perioada anilor 1965—1969, 
a înregistrat importante rămî- 
ner» In urmă, datorită puterni
celor emanații de metan din 
stratul 1

Avîndu-se în vedere necesi- 
VHea creșterii securității perso
nalului ce lucrează în subteran, 
In condițiile sporirii vitezelor 
de avansare în lucrările de des
chidere si pregătire, precum și 
dinamica accentuată a produc
ției, s-a impus cerința imperioa
să de a se găsi solufii care să 
rezolve problema reducerii can- 
lităfii de metan din straiele de 
cărbune prin drenare, adică 
instalarea unor stafii penlru de
gazarea zăcămîntului.

La mina Lupeni, unde debi
tul de motan în unele straie a 
depășit 40 mc/tonă/24 ore, s-a 
justificat. în primă fază monta
rea unei instalații de degazare 
și drenare a metanului. O ase
menea stafie s-a montat în apro
pierea suitorului „Central” de 
neraj de la suprafață. Stafia 
de degazare pusă în funcțiune 
la E.M. Lupeni pe data de 21

mai 1969 este compusă din 
instalații de suprafață si insta
lații subterane.

Principiul dc funcționare a 
instalației de degazare se ba
zează pe absobția gazului me
tan din zăcămlnt și extragerea 
lui la suprafață unde se refulea
ză în atmosferă sau se indus
trializează.

Ca metodă de degazare, la 
E.M. Lupeni s-a aplicat metoda 
degazării locale prin găuri de 
sondă cu diametrul dc 65 mm, 
lungi de 60—120 m și săpate 
din nișe laterale lucrării mini
ere, alternativ, la distanta de 
40 60 metri una de alta.

Pentru exemplificare redăm 
In cele ce urmează, modul de

cm este de 0,3%. iar pe tra
seul lucrării cil >i la ie>i<ea fl
erului viciat, concentrația do 
molan oslo do 0.9%.

Se romana faptul că înainte 
de aplii area drenării locale fl 
metanului din strat, concentra
ția la front era de peste 2%. 
iar la ieșire era de 1,2%, de
bitul de aer refulat în front fi
ind de 1016 mc/min.

Pe traseul galeriei respective, 
începînd de la planul inc fi
nal nr. 2 pentru aeraj (oriz. 
400 480) s-au săpat alternativ 
un număr de 7 nișe (betonate) 
cu profil de 7,2 mp, lungimea 
fiecăreia fiind do cca. 2 m, dis
tanța dintre ele fiind cuprinsă 
între 10-50 ni. Din aceste nișe,

REZULTATE
Șl PERSPECTIVE 
ÎN DEGAZAREA
ZĂCĂMÎNTULUI

DE HUILA

246/9.N1.I969, din probele pre
levate de la slatia de relatare 
indică 95,31—95,83% metan.

Pentru urmărirea evoluției pre
zenței metanului in lucrările 
miniere, ca urmare a introduce
rii degazării locale, s-au între
prins cîteva măsurători at it 
înainte cil și după punerea in 
funcție a stației, respectiv după 
racordarea unui număr de 36 
găuri de sondă Ia un debit do 
8,4 mc/min. dc la orizontul 400.

Din dalele comparative sta
bilite de măsurători rezultă c<t, 
prin degazarea locală a z.ăcă- 
inînlului, concentrațiile de me
tan pe traseul de ieșire a ae
rului viciat, măsurat în diverse 
puncte, precum și în galeria de 
ieciătură pul Stefan pul Ca
rolina orizontul 400 a scăzut sim
țitor, putîndu-so relua lucrul 
în conditiuni do securitate ad
mise do N.T.S.

O concluzie importantă mai 
rezultă și anume că eficiența 
stației de degazare va crește 
pe măsura punerii în funcțiune 
a mai multor găuri de sondă, în 
vederea atingerii - parametrilor 
proiectați.

Din evidentele existente la 
slatia de degazare și drenare a 
motanului reiese că rn perioa
da de la 21 V1969 la 31 X 1969 
a fost extrasă și refulată in ae
rul atmosferic o cantitate 
4 438 680 mc metan cu o 
centrație de 85—90%.

Din informațiile primite, 
Lupeni intenționează să valori
fice metanul rezultat din lucră
rile de degazare în primă fa
ză la termoficarca stației <le de
gazare și a băii muncitorilor, 
urm în d ca în faza a 2-a să se 
extindă și la preparatia Lupeni.

LA MINA LUPENI Perspective de extindere 
a zonelor de degazare

Procedeul înnămolirii folosit cu succes

captare și drenare a metanului 
din lucrarea „Galerie de legă
tură put Ștefan — pul Carolina, 
orizontul 400”.

Galeria este săpată pe o lun
gime de cca. 720 m și betona
tă, avind profilul liber de 11,2 
mp. Avansarea galeriei se face 
cu susținere provizorie 
lemn, tăierea cărbunelui 
frontul de lucru făcîndu-âe cu 
ciocane pneumatice de abataj. 
Aerisirea frontului de lucru 
este asigurată prin aerajul parțial 
refulant, fiind instalate trei 
coloane din care două cu dia
metrul de 500 mm și una cu dia
metrul de 600 mm. Debitul de 
aer proaspăt refulat în front 
este de 960 mc/min. Concentra
ția de metan la frontul de lu-

în 
din

EFICIENTE, CU PERSPECTIVĂ
APROPIATA DE APLICARE

La F.F.A. .Viscoza1* Lupeni, cadrele tehnico-inginerești, 
colectivul din compartimentul de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, au avut în acest an o preocupare sus
ținută pentru îmbunătățirea procesului tehnologic în fabrică 
în vederea creșterii eficienței 
Iată două exemple :

0 Se află în omologare, in 
vederea aplicării practice cu 
începere de la 1 ianuarie 
1970, studiul privind înlocui
rea tamburiilor din carton cu 
tamburii din polipropilcnă. 
Noii tamburii din mase plas
tice, preconizați de studiu, 
urmează să fie folosiți la sec
ția finisaj textil, inlocuindu- 
se astfel tamburii din carton 
care se uzau des avind o du
rată de funcționare incompa
rabil mai scurtă, producînd 
astfel dese opriri ale produc
ției.

Studiul a fost efectuat de 
conducerea secției finisaj tex
til, respectiv maistrul princi
pal Erna Farkaș. Prin apli
carea lui se vor obține econo
mii de 21 mii lei anual.

economice și ușurării muncii.

cu ajutorul unor foreze de tip 
WDP-l s-au forat un număr de 
6—14 găuri/nișa cu lungimi cu
prinse între 43 și 120 m. Dia
metrul găurii de sondă este de 
100 mm pc primii 6 m, iar 
restul de 65 mm. PorfiuDea de 
6 m este tubată și cimentată, 
capătul exterior al tubului fi
ind prevăzut cu ventil vană 
și inel de control al presiunii 
și debitului.

Găurile de sondă sint dispu
se radial alit în direcția avan
sării lucrării (3—5), perpendicu
lar (2—4) cît și în sensul opus 
avansării (2—5). Fiecare gaură 
de sondă este racordată la dis
pozitivul de deshidratare, care, la 
rîndul lui, este racordat la con
ducta principală de drenare a 
metanului spre stafia de la 
suprafață.

Conducta de drenare este 
montată pe traseul de ieșire a 
aerului viciat din mină, etan
șată perfect, însemnată cu clduă 
dungi de culoare galbenă, fie
care tronson, și prevăzută din 
loc în loc cu vane de reglare, 
separatoare de lichid precum 
și cu flanșe inel de control al 
depresiunii.

Prin depresiunea creată de 
pompele de vid instalate în sta
ția de la suprafață, metanul 
este absorbit prin găurile de 
sondaj din zăcămînlul de huilă 
tn concentrație de 81—95% șl 
refulat In atmosferă.

0 L’n alt studiu economic, 
cu perspectivă de aplicare în- 
cepind tot de la 1 ianuarie 
1970, prevede „palitizarea ce
lulozei". El a fost elaborat de 
compartimentul de organizare 
științifică a producției și 
muncii din fabrică și are ca 
scop simplificarea operației 
de transport a celulozei, re
ducerea timpului de efectuare 
a acestei operații, îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, 
intrucit se va trece de la 
transportul manual al celulo
zei la transportul mecanizat 
Eficiența economică a studiu
lui : 48 mii lei economii pe 
an.

Rezultatele obținute
La pgnerea in funcțiune a sta

ției de degazare s-au racordat 
up număr de 28 de găuri de 
sondă de la orizontul 4u0 afe
rente lucrărilor din galeria de 
legătură puț Ștefan — put Ca
rolina și galeria în culcuș stra
tul 5 blocul II, realizîndu-se un 
debit la stație de 3,4 mc/min 
metan cu o concentrație de 
85—90%. Pe măsura racordării 
în continuare de noi găuri de 
sondă la circuitul stației de de
gazare, debilul de metan a cres
cut la 11,5 mc/min. la un nu
măr de 53 găuri. In prezent sînt 
racordate 107 găuri de sondă, 
realizîndu-se un debit total de 
26 mc/min. Concentrația metanu
lui extras din amestec, conform 
buletinului de analiză nr.

Stafia de degazare ?și drena
re a metanului, conform proiec
tului, are o capacitate nomina
lă de 84 mc/min. asigurată do 
funcționarea simultană a unui 
număr de 3 pompe de vid. 
Intrucit în prezent, din subte
ran, se extrage numai o canti
tate de 26 mc/min., în vederea 
atingerii parametrilor proiectafi 
ai stației, este necesară extin
derea rețelei din mină. De alt
fel, din avizul C.T.A. al Centra
lei cărbunelui Petroșani Ia pro
iectul stafiei întocmit de furni
zorul din R.P. Polonă, rezultă 
că la mina Lupeni s-a prevăzut 
degazarea zăcămîntului în cinci 
zone, din care numai trei sînt 
parțial în funcțiune. , _,

Penlru ca stafia de drenare 
do la E.M. Lupeni să poața typc- 
ționa la parametrii pțoieotBti, 
considerăm că mai este» necifcar 
a se lua următoarele măsuri :

O- extinderea rețelei de dre
nare și la celelalte două, zone 
prevăzute în proiect și anume ; 
stratul 4 și 5 din blocul III A, 
orizontul 480, galeria de legă
tură bloc II—111 cu putui Ște
fan, orizontul 300;

<■ extinderea drenării și în 
celelalte lucrări de deschidere 
dc la orizontul 300, care t'idică 
probleme deosebite din punct 
de vedere al emanațiilor de me
tan, precum și la lucrările de 
pregătire a stratului 13 din 
blocul VI, orizontul 440 ;

<< studierea posibilităților de 
valorificare integrală a volumu
lui de metan absorbit din sub
teran.

De asemenea, considerăm ne
cesară evidențierea separată a 
tuturor cheltuielilor ocazionate 
de functionarea instalației, a- 
ceasta pentru a avea posibilita
tea urmăririi eficienței econo
mice a metodei.

Pe baza rezultatelor înregis
trate la mina Lupeni pînă în 
prezent, considerăm ca oportu
nă extinderea în viitor a ficți
unii de degazare a zăcămîntului 
la toate minele care ridică pro
bleme deosebite din punct de 
vedere al emanațiilor de metan, 
în vederea asigurării unei ex
ploatări rationale a stratelor de 
cărbune în condiții dp sigu
ranță sporită pentru personalul 
din subteran.

Ing. Octavian BOCA
Inspectoratul de control minier 

geologic Petroșani

în lucrări de
La mina Lonea se 

desfășoară în prezent, 
cu succes, înnămolirea 
zonei de foc de la a- 
batajul cameră nr. 34 
din stratul 3, blocul 
III. In vederea aplică
rii acestui eficient pro
cedeu de asanare, la a- 
telierul mecanic al mi
nei a fost construită o 
instalație pentru pro
ducerea pulpei de nă
mol, instalație care a 
fost montată in apro
pierea pilniei de ram
bleu de la Defor. Ba
zinul de pulpă a fost 
apoi conectat la con
ducta de rambleu ce 
face legătura în sub
teran între pilnie și

asanare la mina Lonea
galeria transversală 
abatajului mai sus 
mintit. Aici, printr-o 
serie de găuri de son
dă tubate, executate in 
zona afectată de foc, 
se injectează pulpa în 
masiv, prin presiunea 
determinată de dife
rența de nivel (cca. 
300 m).

Presiunea apei la 
hidromonitorul folosit 
pentru producerea 
pulpei este psigurată 
de pompe instalate in 
serie la pirîul Jieț. 
Pompele creează o pre
siune apreciabilă, apa 
avind la ieșirea (lin 
Iiidromonîtor circa 15 
atmosfere.

a
a-

Lucrările (le înnămo
liră au început de a- 
proximaliv o săptămî- 
nâ și decurg bine. 
Conducerea minei scon
tează ca in scurt timp 
să fie lichidat focul de 
Ia abatajul 34, incit 
începînd din prima lu
nă a anului 1970, și 
zona afectată momen
tan dc foc să fie reda
tă liniei active de 
front. După termina
rea curățirii cărbune
lui, se va ''putea intra 
cu exploatarea în zona 
respectivă cu două a- 
bataje frontale succe
sive.

inoua i

i

cu monorai

i

ultimii uni. la minele de cărbune

Tehnicai
-------------------------------- 1

în lumeț
------------------------ -------- 1

Transportul 
în subteran

Cabină stabilă pentru proiecții de filme
privind protecția muncii
In fața minerilor de 

la Dilja au mai fost 
prezentate, sporadic, 
filme documentare cu 
subiect axat pe res
pectarea normelor de 
siguranță în subteran. 
Conducerea minei, îm
preună cu serviciul de 
aeraj au luat insă mă
suri pentru permanen
tizarea folosirii celei 
de-a 7-a arte Ca mij
loc eficient de propa
gandă a tehnicii secu
rității și protecției 
muncii. In acest scop, 
la inițiativa serviciului 
de aeraj al minei, a 
fost construită in sala 
de apel o cabină sta
bilă pentru aparatul de 
proiecție.

Instalat comod cu a- 
paratul de rulat in a- 
ceastă cabină specială, 
operatorul a făcut vi
neri, 12 decembrie, 
prima proiecție din- 
lr-un ciclu de 8 filme 
documentare cu tema 
de protecție a muncii 
in minerit. Peste 200 
dc muncitori mineri 
care intrau in schim
bul I al zilei respec
tive au vizionat astfel 
filmul intitulat „In
structajul practic pri
vind aerajul minei", 
Iilniul urmează să fie. 
de asemenea, prezen
tat, prin rotație, și în 
fața muncitorilor din 
schimburile II și III

in minerit
cînd vor lucra dimi
neața astfel că in to
tal aproape 1 000 de 
mineri. artificieri, mai
ștri și tehnicieni vor 
viziona filmul. Vor ur
ma filmele: „Primul 
ajutor in mină" (2 
părți 
tor"; 
raj" 
șirul 
părți); 
lemn" 
trebuie să asiguri lo
cul dc muncă" (partea 
a 2-a); „Tehnica secu
rității muncii în sub
teran" (2 părți).

O inițiativă lăudabi
lă care merită extinsă.

în
; „Noul instruc- 
„Maistrul de ae- 
(2 părți); „Mai- 
de schimb" (2 

; „Susținerea in 
„Nu uita cum

din 
Franța s-a extins considerabil transportul cu 

' monorai. Lungimea loială a lui e de 193 km. 
| Transportul cu monoraiul se face prin interme

diul cărucioarelor de tracțiune, utilate cu frine I nimic (care se declanșează la depășirea vre- 
* zei limită sau a încărcăturii pe cablu) sau cu 
| locomotive. Ele au cabine pentru mecanic și ar- 
’ curi speciale pe care se reazemă role de ghidare. 
1 Locomotiva poate să transporte garnitura inc

cată cu viteza maximă de SA km/oră, iar la 
J unghiul de înclinare de 30° cu viteza 2,3 kmjoră. 
I in lucrări miniere cu lungime de peste 7 km. 
' transportul monorai este mai eficace ca cel cu 
| cablu.

I
i
I

O „insulă" pe piloni
pentru foraje 
de expsorare

I

l
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Instructajul introductiv element esențial
al securității muncii în subteran

In ultimul timp un număr din ce in ce mai 
mare de muncitori, în majoritatea lor tineri, 
solicită angajarea la exploatările miniere cu 
mențiunea de a fi repartizați în subteran, la a- 
bataje și lucrări de pregătire. Pentru ca acești 
muncitori să fie feriți de orice accident de 
muncă, personalul oficiilor de aeraj și protecție 
a muncii de la exploatările miniere și-au con
centrat în mod deosebit atenția asupra desfă
șurării în cele mai bune condiții a instructaju
lui introductiv privind normele de tehnica se
curității și prolecjie a muncii, care are o du
rată de 10 zile.

Pornind de la aspectele multiple și specifice 
sub care se desfășoară munca în subteran, colec
tivul de Tcsorl de la mina Aninoasa depune în
tregul efort pentru pregătirea minuțioasă a lec
țiilor teoretice și instruirea practică a persona
lului la locul de munca.

Lecțiile teoretice de tehnica securității muncii 
cuprind noțiunile cele mai principale privind 
procesele tehnologice de exploatare, atmosfera 
locului de muncă, circulația și transportul în 
subteran, mînuirea uneltelor și mecanismelor. 
Pentru însușirea temeinică și cu ușurință a cu
noștințelor teoretice de către cursanți, lecțiile 
sint însoțite de fiecare dală de schite făcute pe 
tablă, de planșe și panouri sugestive care exem
plifică cele predate. Aceasta muncă de mare 
răspundere din domeniul proiecției muncii, este 
condusă cu multă competentă de maistrul Alc- 
Kandru Deliu, instructor cu vastă experiență în 
cadrul cabinetului N.T.S. și protecției muncii.

N.T.S.,In ultimele zile, afectate instructajului 
asistat de conducerea oficiului de aeraj și pro
iecție a muncii, maistrul instructor conduce noii 
angajați in diferitele locuri de muncă din subte
ran verificînd măsura în care aceștia și-au însușit 
materialul teoretic expus timp de șapte zile, dînd 
în același timp, pe loc, Îndrumările necesare 
privind eventuale aspecte noi ivite cu acest 
prilej.

Verificarea acumulării cunoștințelor privind 
tehnica securității muncii nu se încheie aici. Co
lectivul oficiului de aeraj și protectie a muncii 
de la mina Aninoasa pune un deosebit accent 
pe examinarea în cele mai mici amănunte a noi
lor angajați la sfîrșilul perioadei de instructaj. 
In caz că ei nu au asimilat temeinic cunoștințele 
predate, comisia de examinare le prelungește 
perioada de instruire cu încă cinci zile, după 
caro îi supune unei noi verificări. De. această 
dată cei care nu reușesc, nu sint admiși să lu
creze decit la suprafață. Aceste cazuri — dintre 
care exemplificăm angajatii Coslică Paraschiv, 
loan Lăcătuș, Constantin Țăpuc și Pavel Ulvos 
— sini rare, reprezenlind doar un procent de 2 
la sută din numărul total al noilor angajați. 93 
la sută din cei examinați au trecut cu succes 
examenul, dovedind o temeinică însușire a cu
noștințelor predate în perioada instructajului, 
multi dintre ei obținind chiar calificativul ..foar
te bine". Printre aceștia se numără angajatii 
Gheorghe Godioi, Teodor Manciu, Cornel CioaTă, 
Cornel Gălățan, Gheorghe Avrămiu și alții.

Muncitorii care au trecut cu succes peste

examenul de instruire introductivă privind teh
nica securității muncii nu sini repartizați la in- 
timplare, ci la locuri de muncă unde își des
fășoară activitatea șefi de brigadă cu experien
ță pe linie de producție și tehnica securității 
muncii ca Ioan David, Aurel Cristea, llie Nico- 
lae, Constantin Lăbușcă și alții. Unii angajați 
pot să treacă la alte Jocuri de muncă numai 
după ce dovedesc o bună pregătire practică pri
vind N.T.S. In dorința fierbinte de a se pregăti 
cil mai temeinic în noua meserie, noii angajați 
sînt In qeneral activi, silitori și receptivi la sfa
turile și explicațiile șefilor de brigadă, șefilor 
de schimb sau ale maiștrilor în ce privește nor
mele de tehnica securității și protectie a muncii 
care, însușite și aplicate cît mai corect și opor- 
Lun, caracterizează activitatea unui bun meseriaș- 
Menționăm in acest sens pe angajatii Pavel 
Ilutan, Gheorqbe Tașcău, loan Siinionca, Vasile 
Jipa, Pavcl Rusu, Gheorghe Costea.

Datorită măsurilor ample pe care le întreprinde 
colectivul oficiului de aoraj și protecție a 
muncii de la mina, Aninoasa pe linia educării și 
instruirii noilor angajați, numărul accidentelor 
din rîndul acestora a scăzut, în comparație cu 
periooda corespunzătoare a anului trecut, cu 50 
la sulă. Acest procent este grăitor daca avem 
in vedere laplul că numărul angajafilor a cres
cut cu mult fața de anul trecut.

Mircea GI1EKMEC, 
inginer principul cu aeiu/ul și 

proiecția muncii ia E. Al. Aninoasa

730 km est dc portul Odesa, in largul Mării
- se construiește o „insulă" pe piloni de 

vor

La
Negre, se construiește o „insulă' .
ojel. De pc această ..insulă" se vor clectua 
foraje de explorare rn vederea descoperirii unor 
zăcăminte dc petrol. „Insula" osie construită sd 
poată rezista și unor valuri cu mulțimea de 
75 metri. în acest scop au ioxl adu>e blocuri 
prizmalice, special construite, <u inâ timea de 
45 d.e metri și greutatea dc ÎN) tone care 

I iixate pe fundul mării.

I
I
I

I
I Fixarea argilei 

și a prafului

sînî

• Stropirea argilei din exca\ ații cu o emulsie 
1 de rășini in apă ii conferă stabilitate și o opreș- 
J te să alunece. Apa din emulsie se evaporează 
| și lasă argila acoperită cu un strat subțire de 
' rășini. Acest strat, deși nu mărește rezistența ar- 
| gilei. o previne, insă, să piardă sau să absoarbă 
Iapă, devenind asllel stabilă. Această emulsie poale 

li întrebuințată și pentru a reduce mișcarea pra
fului in mine sau pentru a preveni pierderile de 
mărunt din depozitele in aer liber de minereu sau 
cărbune prin acțiunea x înlului.

După cum susfine departamentul de ev 
tare a minereurilor chimice al societății American 
Cyanamid Co., emulsia se transformă intr-o crus
tă solidă, în mai puțin de 24 de ore, care este 
insolubilă în apă o dală ce s-a lor mal.

l

I

I

I
I

I

I

I
I
I

0 realizarea uzinei mecanice
„Nicolina" din lași

r Combina 
de zăpadă

I Uzina mecanică „Nicolrna" din lași a realizat 
’ un nou utilaj necesar deszăpezirii arterelor de I circulație: combina dc zăpadă. Omologată a- 
s nul accsla, combina poale degaja straturi de I" zăpadă de maximum 775 cm grosime, prin arun

care laterală liberă sau prin aruncare directă 
' intr-un mijloc de transport.
| Combina va intra în dotarea întreprinderilor 
* de gospodărie orășenească, ea puțind li folosită 
| penlru deszăpezirea arterelor de circulat ie in- 
• guste sau largi, asfaltate, bel..nule sau pavate. 

i în stare normală (fără denivelări. spărturi sau 
corpuri străine de dimensiuni mari).

(Agerpres)

I
I
I
i

i 
i-

i

i
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DREPTURILE CETĂȚENEȘTI
' . .olt din pog. I.

iwlcrâm cfi c bine să le cunoas- 
r» populația și anume: toate 
unitățile comerciale periferice 
fi forestiere greu accesibile in 
perioada de iarnă au fost asi
gurate cu stocurile necesare de 
produse alimentare si indus
triale; de asemenea, sini asigu
rate in cantități suficiente prin
cipalele produse pentru întrea
ga populație*, conducerea l.G.C. 
a luat măsuri ca toate auto
buzele să fie revizuite și pre
gătite pentru somnul rece: s-au 
asigurat și repartizat toate uti
lajele si materialele necesare 
pentru deszăpezire: conducerea 
I.G.L. a asigurat reparațiile și 
reviziile la toate centralele ter
mice. s-au asigurat stocurile de 
cărbune necesare, s-au organi- 
uh echipe de întreținere pe 
trei schimburi din muncitori 
calificați în loalc localitățile. 
Iar membrii comitetelor execu
tive si personalul din condu 
cerile I.G.l... l.G.C. vor asi
gura. pe bază de grafic, con
trolul permanent (zi si noapte) 
asupra mortului in care func
ționează aci'ste instalații și cum 
Iși face datoria personalul de 
deservire a acestora

lată deci, în linii mari, putem 
asigura cetățenii municipiului 
nostru că. în ceea ce ne priveș
te, vom face totul pentru a 
răspunde ci( n,a' prompt soli
citărilor și cerințelor întemeia
te ce ne vor fi adresate. Dar.

ridicăm o întrebare : In aceeași 
măsură răspund prezent toți 
cetățenii In achitarea obligații
lor lor fată de stat ? Din păcate, 
nnumiți locatari consideră că 
obligațiile lor sint... facultative.

Despre cc fel de conștiință 
cetățenească poate fi vorba n- 
tunci cind, ca urmare a ncachi- 
tării taxelor cuvenite, debitele 
la asociațiile de locatari pentru 
încălzirea centrală se ridică la 
peste 2 000 000 Ici? Unde este 
respectul unor cetățeni față de 
tovarășii lor do muncă, față de 
vecini, alunei cind au preten
ția să stea la căldură cu întrea
ga familie dar. fftru să achite 
cola parte cc li se cuvine pen
tru încălzire ? Do ce nu înțe
leg aceștia că nu e tot una să 
plătim toți spre a avea confort 
optim, sau să plătească numai 
unii si să sufere toți, inclusiv 
acei caro își onorează obliga
țiile ? Din cauza neachitării a- 
cestor taxe, factorii chemați să 
asigure populației condiții cit 
mai bune do locuit (respectiv 
comitetele executive, asociațiile 
de locatari și întreprinderea de 
gospodărie Încâtivfi) sînt puși în 
situația să se ocupe de întoc
mii-' i somațiilor si a titlurilor 
executorii, să solicite organele 
in drept de a aplica sechestre 
și a efectua evacuări în loc 
să-și îndeplinească sarcinile de 
prim ordin : gospodărirea fon
dului locativ, asigurarea func
ționării optime a centralelor. 
De ce toate acestea ?

Pe urmele 
materialelor publicate

Atenție la pod !
In .Steagul roșu*1 nr. 6 242 

Am 20 noiembrie a. c. a apărut 
o înseninare în care se arăta 
că podul peste Jiul de vest, 
dintre localitățile Tscroni și A- 
ninoasa. necesită urgente lu
crări de reparații în scopul a- 
aigurării securității intensei 
circulații de călători și mărfuri 
cw mijloace de transport auto 
ce se desfășoară peste pod.

Referind u-se la articol. Servi
ciul de gospodărie a) Consiliu
lui popular al municipiului 
Petroșani no comunică :

..Drumul spre Aninoasa, din 
D.N. 66 și podul peste Jiu la 
Iseroni aparține de întreprinde
rea județeană de întreținere și 
reparații drumuri-poduri Deva.

Executarea lucrărilor de re
parație a podului a fost contrac
tată cu T.C.BL-Deva la data de 
9 mai a. c. 6tabilindu-sc ea 
obiectivul, în valoare de 114 000 
lei. să fie predat la 30 noiem
brie 1969.

Verificîndu-se stadiul lucrări
lor. am constatat că pînă în 
prezent s-a confecționat, de că
tre I.P.S.P. Livczeni, teblierul 
metalic și că în ziua de 25 no
iembrie s-au început lucrările 
la pod.

Consiliul popular al munici
piului Petroșani a urgentat și 
urmărește executarea lucrărilor 
care sînt de durată, ținînd sca
ma de natura pretențioasă a lu
crărilor".

„Cind va oferi căminul tinerilor din Lupeni 
condițiuni optime de destindere și recreere ?“

Ce răspuns au <lc doi la ase
menea înfrebărî cetățenii cărora 
statul le n asigurat apartamente 
confortabile dar care uită că au 
datoria să-și achite obligațiile ? 
Astfel, o scamă de locatari, din 
cei cu venituri bune, au mari 
restanțe la încălzirea centrală. 
In această situație sînt cetă
țenii : ing. loan Săbău, șef ser
viciu la E. M. Uricani cu o res
tanță do 3 565 lei, ing. Liviu 
Rișco. caro posedă tin autotu
rism personal dar și o restanță 
de 1 309 lei. ing. Marla Florescu, 
de la C.C.P., cu o restanță de
1 434 lei. Eugen Stăncscu, Ingi
ner șef la I.l.L. (soț. soție in 
serviciu) — 1 100 lei, Ing. Dumi
tru Popa, de la I.CJ*. — 2 077 
Ici, Emil Muscă, judecător —
2 715 lei, Elvira Nicolacscu, 
funcționară — 2 465 lei. Petru 
Manea. I.C.P.M.II. — 4 596 lei, 
Pavel Kerestcly. do la uzina 
Paroșeni — 4 635 lei. Victor 
Suciu. șef tron C.F.K. — 5 012 
lei. Florin Toacă, actor — 3 138 
lei, Liviu Groza, profesor — 
2 861 lei. Petru Pop, minor — 
2 573 lei. Ilie Porojan, miner — 
1 568 Ici, Ion Ivăncscu. profesor
— 2 519 Ici, Viorel Țăndărică, 
profesor — 2 492 lei. Margareta 
Drăgulănescu. medic — 1 960 
lei, Felicia Cornescu. P.T.T.K.
— 2 000 lei, Ioan Băbuț, mais
tru miner. E.M. Petrila — 3 024 
lei. Ioan Moldovan, de la E. M. 
Lonea — 3 700 lei. Albotă Fi- 
lofteia, salariată Ia T.A.P.L. — 
1 512 lei și alții, pe care — ne 
rezervăm dreptul — să-i adu
cem Ia cunoștința opiniei pu
blice cu alte ocazii.

Dar. în legătură cu această 
situație, se mai ridică o între
bare :

Cum justifică unii conducă
tori do întreprinderi încălcarea 
unor obligații de serviciu, și a- 
nume, de a ține în sertar și a 
nu da curs unui act de propri- 
re pe salar, pe simplul motiv că 
cel în cauză face parte din 
conducere ? Noi considerăm că 
In această direcție legile sînt 
categorice și este cazul să fie 
puse în aplicare, indiferent de 
funcția celui care-și încalcă o- 
bl igațiile.

Pentru remedierea acestor 
stări de lucruri. Comitetul e- 
xccutiv al Consiliului popular 
județean a elaborat un plan de 
măsuri pe haza căruia se vor 
întreprinde. în continuare, uncie 
acțiuni împotriva acelora care 
nu înțeleg că drepturile recla
mă și îndatoriri.

Subliniem și cu acest prilej 
necesitatea intensificării educă
rii maselor largi în spiritul res
pectării normelor de conviețuire 
socială, de înțelegere corectă a 
raporturilor dintre individ și 
colectivitate, a răspunderii fată 
de respectarea legilor țării, a o- 
bligațiilor cetățenești.

3 © @ © © ®

și, dc curind începută. (ol io 
Mintia fabrica de blocuri din 
beton ușor auloclavizal — 
completează acum noul pel- 
sa), Industrial, al Devei.

Situată la poalele vechil 
cclăli a Devei - cc slul/u- 
ieșile de la înălțime întreaga 
panoramă a orașului, demar- 
cat acum in „orașul vechi" și 
„orașul nou" - Jlolalia", după 
cum îi spun localnicii, are 
mai jos dc ea (chiar lingă 
șoseaua, ce mai la „vale" cu 
cîleva sule de metri se ra
mi lied spre Prad și llia) o 
„soră" — flotat le veche am
plasată Intr-o construct ie do 
lemn, existind de peste 15 ani, 
cc funcționează și acum. E, 
ulilizind o comparație plasti
ca, ca un pitic pe lingă un 
uriaș.

Căci Intr-adevăr, noua uri
nă dc preparare, impresionea
ză atit prin dimensiunile ex
terioare ale construcției sale 
cil șj prin proporțiile și ca
racteristicile fluxului știu de 
producție. Prin tehnologia Și 
dotarea sa internă, la nivelul 
tehnicii avansate, în mare 
parte automatizată, Uzina de 
preparare a minereurilor ne
feroase de Ia Deva (in loto 
pag. I-a) figurează drept una 
dintre cele mai moderne insta
lații de acest iei din Europa.

Minereul, adus cu vagone- 
lefe sau cu mașinile de mare 
capacitate, din buncărele de 
colectare este purtat pe benzi 
transportoare, prin concasoa- 
rc și mori de măcinare cu 
bile, de diierile tipuri, ajun- 
gind apoi în cele patru mari 
silozuri-tampon ale llotafiei. 
De aici conlinuîndu-și traseul 
fluxului tehnologic, minereul 
trece în flotat ia propriu-zisă, 
unde, concentrația lui în 
metal, pe baza unor procedee 
mecanice și chimice migăloa
se și complicate, se îmbogă
țește*

Cormentratul rezultat, care 
trebuie să posede caracteris
tici de calitate riguroase, di
nainte slabilile, i-a apoi dru
mul spre iabrici anume, un
de, după ce este supus unor 
procese tehnologice speciale, 
vor rezulta, in final, metalele 
alit dc necesare industriei...

Astfel, alături de celelalte 
obiective hunedorene, Uzina 
de preparare a minereurilor 
neferoase din Deva contri
buie din plin. In întregul con
text economic hunedorean și 
national, la realizarea unui 
scop major: consolidarea la 
un înalt nivel și prin cele 
mai perene legături, a unei 
puternice și solide baze eco
nomice socialiste — cale si
gură de progres și propășire.
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18.00 Deschiderea emisiunii. 
„Liceenii1' — „Note drs- 
pre noir* (II).

18,30 „Un flăcău își cintă do
rul" — din ciclul „Nun
tă la Români".

19,00 Telejurnalul de seară.

19,20 Interpreti de muzică u- 
șoară.

19.35 Anchetă socială : ,.Bă- 
trîncțe".

20,15 Telp-cincmatcca : „De
partea cealaltă a pă
durii".

22.00 Telejurnalul dc noapte.

22,20 Festivalul național de 
teatru — faza finală.

22,35 Salonul literar al Tele
viziunii.

23,35 Închiderea emisiunii.
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La articolul cu titlul de mai 

eus. publicat în ..Steagul roșu’ 
nr. 6 248 din 27 noiembrie a. c. 
em primit următorul răspuns i 

-Conducerea Exploatării mi
niere Lupeni a dispus reorga
nizarea clubului din cadrul că
minului tinerilor și dotarea lui 
cu 30 scaune curbate. 4 mese 
fie șah. 2 cutii cu table și 2 
garnituri de rummy. Dc aseme
nea, s-a discutat cu comitetul 
sindicatului pentru înființarea 
sici a unei biblioteci volante.

In trimestrul TT 1970 s-' va 
eugrăvi fațada căminului, se 
va vopsi tîmplăria, repara

•V.W.W.V.

jgheaburile și burlanele. Zugră
virea exterioară a clădirii că
minului se va face în culori cît 
mai aspectuoase.

Modificarea intrării din că
min în cantină nu este posibilă 
deoarece prin această modifi
care trebuie asigurată paza pen
tru două schimburi, lucru ce 
duce la posturi neproductive.

Materialul publicat a fost de 
un real folos pentru noi, de- 
terminînd luarea unor măsuri 
eficiente pentru îmbunătățirea 
condițiilor de destindere și re
creere a tinerilor mineri11.

SCRISORI DE LA CITITORI
Noi umblăm, caii stau

Pentru noi. țăranii muncitori 
(h pe aceste meleaguri, caii 
rinl ajutoare de mare preț. De 
multă vreme însă umblăm de 
ne tocim pingelele in căuta
rea caielelor necesare la pot
covit Căutăm dar nu le găsim. 
Din lipsa caielelor, caii stau și 
hibernează. Uneori mai și ne- 
chează... Dc dorul potcoavelor.

Apel Ia
Locuiesc intr-unui din apar

tamentele de la scara a Xl-a 
din blocul E Nord. Este un 
bloc frumos cum sînt foarte 
multe in orașul Vulcan. Elocul 
nostru fiind mai vechi, are la 
subsol boxe. Din comoditate unii 
locatari, pe care n-am reușit 
să-i depistăm, au transformat 
locul din fața boxelor în de
pozit de gunoi menajer și ce-

Doar a venit iama și nu le pla
ce desculți. Noi, insă, in cău
tarea caielelor, mergem pe la 
toate magazinele și facem... cuie 
așteptind. Dacă cuiele pe care 
le facem ar fi bune de potco
vit, s-ar schimba situația, dar 
așa...

Mucenic Petru ONEA 
Livezeni

bun simț
nușă. Pe semne nu se gindesc 
că este neaspectuos și neigienic 
ceea ce fac. Nc-am gîndit să 
apelăm pe această cale la bu
nul lor simț, poate că totuși 
și-l vor găsi. Dacă însă le lip
sește cu desăvîrșire să-și amin
tească de povestea cu ulciorul.

Ștefan CATRINA
Vulcan

$ 
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o 
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Eroii străzii
Dimineața. Ora 9. Pe stra

da principală a oraș ilui Pe
troșani, doi tineri mergeau in 
zig-zag. Erau Mircea Muntca- 
nu (str. Grivița, 17), muncitor 
la E. M. Dîlja și Emil Cbifor 
(str. Păcii). Pentru că nu Ic 
ajungea strada, cit era de la
tă, au fost pc punctul să- 
tamponeze un autoturism. 
Spre norocul lor, mașina era 
a miliției, așa câ au fost 
transportați imediat intr-un 
loc ferit de accidente. Cind 
s-au trezit la realitate au fost 
„taxați".

Ceasul cu pricina
Cu mulți ani în urmă, moș 

Petru Seluga din comuna Bă
nită și-a cumpărat un ceas 
de buzunar, „Omega", cu ca
pace de aur. Ținea tare mult 
Ia el. Știa acest lucru și fos
tul său chiriaș, Ioan Zsukan. 
In ziua de 15 noiembrie, moș 
Petru fiind plecat de acasă, 
Zsukan a pătruns cu chei fal
se in locuința lui șterpelin- 
du-i ceasul și 6 400 lei, după

care s-a făcut nevăzut. Orga
nele de miliție din Petroșani 
au întreprins cercetările de 
rigoare și Ion Zsukan a fost 
adus de la Iași la Petroșani 
la ..ora fixă". El este un 
client vechi al miliției. Acuin, 
moș Petru Sclugu are din 
nou acasă ceasul bun. furat 
dc Zsukan intr-un- ceas rău.

Păziți-va 
turma!

In noaptea «Ir 4/5 decem
brie Matei Rusu din Lonca 
și Dumitru Birău din Cimpa 
însoțeau o turmă de 200 de 
oi pe șoseaua națională, spre 
Hațeg. Intr-o curbă lipsită 
de vizibilitate, conducătorul 
auto Paul Barcan a intrat 
în plin in turmă cu o -Ta
tra" ce avea o încărcătură dc 
peste 24 tone Din fericire, 
doar 8 oi au rămas intre ro
țile autovehiculului, restul au 
scăpat cu viață. Vinovați ? 
Deopotrivă conducătorii tur
mei și conducătorul mașinii. 
Sancționați ? Deopotrivă tus
trei. I. DUBEK

G. DINU

® « e
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PROGRAMUL I t

5,05 Muzica dimineții: 6,05 
—9,30 Muzică și actualități;
9.30 Odă limbii române; 
10,05 Melodii populai' ; 10.30 
Din cele mai cunoscute melo
dii ilin filme; 11,15 Din ță
rile socialiste; 12,15 Formația 
Illes. 12,25 Știința la zi:
12.30 întîlnire cu melodia
populară și interpretul prefe - 
r. < 13.00 Radiojurnal: 13.10
/'. . ■ premieră cotidiană: 13.22 
Formații de muzică ușoară: 
13,45 O interpretă a folcloru
lui bihorean : Florica Ungur: 
14.00 Caleidoscop muzical: 
14.40 Radio publicitate; 15.00 
Ateneu. 15,15 Selccțiunl din 
operete: 16.00 Radiojurn I 
16,20 Jocuri moldovenești: 
17.05 Antena tineretului: 17.30 
Album folcloric: 18.10 Ori
zont științific: 18.30 O melo
dic pc adresa d\.: 10.00 Ga
zeta radio: 20.10 Cîntecr 
populare; 20.20 Eminesciana: 
20.25 Zece melodii proferat» 
21.35 Recitalul sorii — Florin 
B"gardo; 22.00 Radiojurnal: 
22 20 Sport ; 22,30 Romanțe ; 
23.10 Siluete : Nicolae Kir- 
culcscu: 0,03—5.00 Estrada
nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Program muzical dc 
dimineață; 7.00 Radiojurnal: 
7,10 Program muzical de di
mineață: (continuare): 8.10 
TiV înainte: 9.10 Curs de Hm- 
h,-i rusă: 9.45 Opera ..Cîntă- 
r< țârănci" de Valentino 
FîOFavunti: 11,00 Cîntece și 
jocuri: 11.30 Valsuri celebre; 
12.15 Concert de prinz: 13.30 
Cine știe cî.știgă (reluare): 
14.03 Muzică populară: 11.00 
Tineri interpreți de muzică u- 
șoară; 16 00 Radiojurnal: 17.00 
Din creația.compozitorului II. 
Mălincanu: 18,00 Varietăți 

cale: 19,50 Noapte bună, 
eoprr: 20.00 Concertul Orches
trei simfonice a Radiotelevizi- 
unii : 21.50 Caruselul melodii
lor : 22„50 Album dc madriga
le.

BULETINE DE ȘTIRI r 
Programul 1 : 5,00: 6,00; 9,00; 
10.00; IT.00; 17,00; 18.00: 20.00; 
24,00; 2,00; 4.00. Programul 
II : 6.05: 12.00: 14,00; 23,00; 
0,55.

W sportivi distinși cu diploma și in
signa „Merite în activitatea sportivă"

Cu cîleva zile în ur
ma a fost acordată di
ploma și insigna „Me
rite in activitatea spor
tivă" unor entuziaști 
activiști pc tărîmul 
mișcării sportive din 
Valea Jiului. In cadrul

unei ședințe ce a avut 
Ioc la C.M.E.F.S. Petro
șani au primit distinc
ția amintită profesoara 
Virginia Petcrfi pentru 
contribuția adusă la 
dezvoltarea schiului in

Valea Jiului, fotbalis
tul Marin Peronescu, 
component de bază al 
echipei Jiul Petroșani 
și Ladislau Pancsur, 
președintele A. S. Mi- 
neVul Lupeni.

FOTBAL

CAMPIONATUL MUNICIPAL
AL ȘCOLILOR GENERALE

Primul meci 
amical

Jocul cu bila de lextolil capătă tot mai multi 
simpatizantă în ultima vreme au luat ființă 
două noi echipe de popice în Valea Jiului. Este 
vorba despre Energia Paroșeni și Depoul C.F.R. 
Petroșani. Aceste două formații au participat zi
lele trecute la prima întîlnire amicală pe arena 
Minerul Vulcan. De fapt este prima întîlnire a- 
micală numai pentru jucătorii de la Energia de
oarece ceferiștii au mai jucat cîteva meciuri. Cu 
toate acestea, în primul meci energeticienii au 
obținui o meritată victorie cu o diferență de 
153 p.d. Intîlnirea retur s-a disputat pe arena 
Jiul Petroșani. Și de dala aceasta jucătorii de 
la Energia Paroșeni au cîștigat din nou, îndeo
sebi datorită aportului lui Matei Schuzter, Ștefan 
Abraham și Vladimir Aron. Din formația cefe
riștilor s-au evidențiat Aurel Băbuț, Dumitru 
Arjoca și Iosif Kraus. Rezultatele celor două 
întîlniri au condus la victoria echipei Energia 
Paroșeni cu 3 828 p.d. — 3 489 p.d.

Rezultatele 
concursului 
Pronosport 

nr. 50 
din 14 decembrie 

1969
1. Bologna — Napoli 2
2. Brescia — Juventus 2
3. Fiorentina — Roma X
4. Internazionale —

Bari anulat
5. Lazio — Verona 2
6. Palermo — Cagliari 1
7. Sampdoria — Lanerossi 2
8. Torino — Milan 2
9. Reggiana — Catania X

10. Perugia — Modena 1
11. Piacenza — Mantova X
12. Rcggina — loggia X
13. zlrezzo — Atalanta 1

Cu citva timp in urmă, la 
Lupeni și Petroșani a luat sfîr- 
șit turul campionatului muni
cipal de fotbal rezervat echipe
lor școlilor generale. Această 
competiție organizată de Con
siliul municipal al pionierilor, 
și sprijinită de C.M.E.F.S. și 
de cadrele didactice de spe
cialitate din școli, a găsit a- 
nul acesta teren fertil numai 
în orașele Petroșani și Lupeni, 
la Petrila și Vulcan neprimind 
sprijinul necesar din partea 
factorilor de răspundere locali. 
Merită a fi scos în evidență in
teresul manifestat de micii fot-

L U P
1. Școala generală nr. 3
2. Școala generală nr. 2
3. Școala generală nr. 1
4. Liceul Uricani
5. Școala generală nr. 5
6. .Școala generală nr. 4

P E T R
1. Școala generală nr. 5
2. Școala generală nr. 1
3. Școala generală nr. 6
4. Școala generală nr. 4
5. Școala generală nr. 2
6. Școala generală Aninoasa
7. Școala generală nr. 3 
8 Școala generală Iseroni

bal iști și sprijinul acordat com
petiției de conducerile școlilor 
generale nr. 1, 2, 4, 5 și 6 din 
Petroșani, nr. 1, 2, 3. 4 și 5 
din Lupeni și a școlii din Ank 
noasa.

Anul viitor, după ce vor in
tra în campionat și echipele de 
elevi din centrele Vulcan și 
Petrila — la încheierea retu
rului — va avea loc semifi
nala, apoi finala pentru desem
narea campioanei municipale 
din rîndul echipelor școlilor 
generale.

Iată cum arată clasamentele, 
pc cele două centre, la finele 
turului campionatului ■

E N 1
5 3 2 0 29— 3 8
5 3 2 0 11— 4 8
5 3 1 1 25— 5 7
5 1 1 3 7—16 3
5 1 1 3 6—21 3
5 0 1 4 1—19 1

3 Ș A N 1
7 6 0 1 32— 7 12
7 5 0 2 27—13 10
6 4 11 15— 7 9
7 4 0 3 19—13 8
7 3 13 19—15 7
7 2 0 5 4—12 4
7 2 0 5 9—33 4
6 0 0 6 2—27 0

S. BĂLOI

JOI 18 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Testamentul dr. Ma
buse; Republica : Crăciun cu 
Elisabeta; PETRILA : Prințul 
negru: LONEA — 7 Noiem
brie ; Acest pămînt este al 
meu; Minerul: Un delict aproa
pe perfect; ANINOASA: Heidi; 
VULCAN : Soarele vagabon
zilor; LUPENI — Cultural : 
My Fair Lady, seriile I și II; 
URICANI : Valea; PARO
ȘENI*: Sfirșitul agentului 40.

Ieri, mercurul termometre
lor a înregistrat la Petro
șani valori cuprinse între mi
nus un grad și plus 3 grade, 
iar la Paring între minus 4 
grade și minus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabila. Vor cădea pre
cipitații sub formă de lapo. 
vitfi și ninsoare. Vînl slab 
din sectorul nordic. Tempe
ratura staționară.

„COSA NOSTRA" — MAI RENTABILĂ DECÎT GENERAL MOTORS (II)
Locul de frunte în rîndul „afacerilor" Mafiei il ocupă in 

•continuare, jocurile de noroc.
Tripourile tăinuite, prezentate și speculate mult în fil

mele cu gangsteri, nu aduc venituri care să se numere cu 
milioanele. Firește, Mafia le întreține și pe acestea, dar, mai 
ales in ultimul timp, are mijloace mai rafinate în domeniu) 
jocurilor de noroc. Se știe cu precizie că pînă cu doi ani 
5n urmă, Cosa Nostra participa la afacerile băncilor speciali
zate jd jocuri de noroc din Las Vegas, acolo unde milioa
nele se perindă ca un șuvoi pe mesele verzi, în jurul cărora 
găsesc emoții tari regi ai industriei, cowboy, soții de mi
liardari, voiajori comerciali, declasați social. In prezent, 
Cosa Nostra dispune Încă de o anumită cotă-parte la două 
mari cazinouri. Desigur, una din metodele de a ..fabrica* 
bani o constituie trișdtul la joc, dar și acest lucru a fost 
colat „cam primitiv' de către membrii plini de inițiativă 
și cu spirit novator al Mafiei americane. Ei isi dobindesc 
„participarea* la afacerile cazinourilor, inclusiv prin ame
nințări. In plus, unul din mijloacele cele mai recente îl 
consliluie... falsificarea registrelor de contabilitate a cazi
nourilor. Căci este un lucru știut: nicăieri ciștigurile nu 
sînt atit de greu controlabile ca în „industria jocurilor*.

Mafia s-a infiltrat și înlr-un alt domeniu, a cărui deviză 
ar trebui să o consliluie „loialitatea" — în sport. în memo
riile sale, mafiotul Vallachi, cel care, pentru prima dată, a 
divulgat politiei americane lucruri precise și amănunte pre
țioase despre „Cosa Nostra", relatează un caz destul de 
simplu. Vallachi era fericitul proprietar al armăsarului 
Knight's Duchess, care avea mari șanse de cîștig, lucru pe 
care îl cunoșteau doar două persoane — Vallachi și un alt 
mafiot, Joseph Bruno, care concura pe calul High Castle, 
în timp ce miile de spectatori de pe hipodrom credeau — 

cu emoțiile inerente color care au pariat — că între jockey 
se duce o luptă pe viată și pe moarte pentru locul iutii, 
rezultatul cursei fusese de mult timp „negociat" între Val- 
I Belii și Bruno.

Alteori însă, mijloacele sînt mai complicate și mai ra
finate. O rețea întreagă de spionaj este pusă în joc, căci 
Mafia se pricepe și la astfel de operațiuni. Astfel, în ajunul 
unui important meci, agenții Cosei Nostra erau singurii oa
meni care știau că jucătorul principal al celebrei echipe de 
baseball „Dodgers" din Los Angeles, Sandy Koufax, acuza 
dureri la mină. Prețioasa informație a fost transmisă mai 
departe unor persoane interesate. Rezultatul meciului este 
ușor de ghicit. în ce privește rezultatul cu care s-a soldat 
acțiunea pentru mafioți, grăitor este următorul lucru : nu
mai „spionul*, un jucător de baseball din Chicago, a incas'at 
30 000 dolari.

Asta nu înseamnă însă ca „concernul crimei" s-ar da 
în lături de la afaceri mai puțin spectaculoase și mai pufin 
rentabile. Atunci cind e în joc un ciștig, Mafia nu face nici
odată mofturi.

Pentru a putea „controla" în permanentă restaurante, 
baruri, localuri de noapte, pentru a le putea plasa alcoolul 
și țigările firmelor „mafiote", Cosa Nostra a angajat, sub 
o formă sau alta, dar în nici un caz In mod direct, căci a 
intra în Mafia americană este mai greu decit a obține un 
loc in Senat — o armată întreagă de chelneri, vinzători, 
contabili, bufetiere, garderobiere, fete care vind tigâri.

Mai bine de două treimi din fetele care prezintă nu
mere de slri^-iease în cartierele portuare din New Orleans 
sînt „furnizare* de Mafia. Ele fac, pe de o parte, servicii 
de spionaj, i/e de altă parte, varsă o cotă considerabilă din 

încasările lor „familiei" din New Orleans. Cind în cartierul 
francez din acest oraș a lost găsită ucisă o dansatoare de 
la un bar, iar politia a reușit să aresteze criminalul, s-a 
constatat că acesta era un „controlor" al Cosei Nostra. Căci 
Mafia este foarte răzbunătoare.

Dar afacerea care pare să devină deosebit de rentabilă 
intr-un ritm atit de accelerat încil, intr-un viitor apropiat, 
promite să le depășească pe celelalte, o reprezintă traficul 
de stupefiante. Potrivit aprecierilor făcute de persoane com
petente, Cosa Nostra aduce in S.U.A. cam 90 la sută din 
stupefiante, in primul rind heroină. în ultimul timp, consla- 
lînd că marijuana cîșligă priză din ce în ce mai mult, în 
special în rîndul tinerilor din familiile înstărite, devenind o 
modă, Mafia năzuiește să obțină monopolul asupra procu- * 
rării stupefiantului. Zilnic, contrabandiștii mafioli trec fron
tiera dintre Mexic și California. Dar mai îngrijorător este 
un alt fapt. Puternicul aparat de culise al „Cosei Nostra" are 
grijă să prezinte marijuana în reclame, articole de ziar ba 
chiar și în unele publicații cu caracter științific, ca pe uu 
produs „inofensiv". „Marijuana nu este mai dăunătoare de- 
clt un Martini", „Cu ce se deosebește Marijuana de nicoti
nă?", „Adulților nu li se poate interzice să fumeze mari
juana" — sint anunțuri devenite frecvente in paginile unor 
publicatir americane. Mai mult chiar, in California un I- -l 
piofesor fa Universitatea Harvard, Timolhey Leary, a în
temeiat o asociație a fumătorilor de stupefiante, iar pe cori
doarele Capitoliului din Washington, nuiiinilo persoane au 
început de pe acum sa vinture ideea unei „liberalizări" a 
legislației americane in ce privește stupefiantei''. Ca și cum 
ravagiile făcute de droguri in rîndul tineretului iui ar fi încu 
suficient de mari...

Citeva milioane dc dolari încă-' a/a anual Majia din

an, -r-**-- ’w: 

dobînzi. De regulă, ca pretinde săptăminal un procent dc 20 
la sută din suma oferită ca împrumut, far cei care iau cu 
împrumut dc 1a Mafia sînt persoane din diverse categorii 
sociale, începînd cu mari bancheri și industriași și termi- 
nînd cu negrii săraci din Uarlem. Exemplul unui industriaș 
din Philadelphia, care a obținui un împrumut de un milion 
dolari de la Mafia și s-a obligat să plătească c dobîndă de 
sulă la sută pe an, nu este un caz. singular. După puțin 
timp, fabrica lui intrase în posesia temutei organizații. Dar 
Cosa Nostra nu se dă în lături nici de la jefuirea celor mai 
săraci dintre săraci. Ea împrumută bani negrilor din slums- 
uri, pentru ca aceștia să-și poată achita chiria .și alimentele. 
Un muncitor negru care a primit o sută de dolari pe termen 
de o suptămînă este obligat să restituie „lumii tăcerii" două 
sule. Mafia cere dobînzi la împrumut și dobînzi la dobînzi. 
De multe ori, principalul obiectiv pe care II urmărește îl 
reprezintă într-o măsură mai mica obținerea de bani, și mai 
mult aservirea completă a persoanei care a făcut împrumu
tul intereselor puternicei organizații.

Șantajul, aservirea completa a acelora care cutează să 
stabilească „relații" de orice fel cu organizația, excrocherii 
pe scară larga, operațiuni bancare frauduloase, presiuni și 
lichidarea fizică a acelora care îndrăznesc să i se opună 
ar putea fi începutul unei vaste liste de „mijloace* pe care 
Mafia americană le folosește. O listă care se tomplelează 
zi de zi cu noi și noi elemente și va continuu să se com
pleteze alila timp < îl nu vor fi întreprinse măsuri dintre cele 
mai energice care să ducă la-'lichiaarca completă a acestei 
organizații care amenință cn tentaculele ei întreaga socie
tate americanii.

S. A.
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Mariano Rumor
a propus reluarea 

colaborării
de centru-stînga
ROMA 16 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite i 
Luni seara a avut loc la Roma 
o înlilnire a primului ministru, 
Mariano Rumor, cu secretarii 
celor patru partide ale fostei 
coaliții guvernamentale de cen- 
t.ru-stinga — Arnaldo Forlani 
(Partidul democrat-creștin), Fran
cesco de Martino (Partidul so
cialist), Mauro Ferri (Partidul 
socialist unitar) și Ugo la Mal
ta (Partidul republican). Reuniu
nea „in patru" — prima după 
sciziunea produsă în luna iulie 
a.c. în rîndul socialiștilor — a 
prilejuit discuții ample privind 
situația actuală din Italia.

în comunicatul dat publicită
ții la încheierea discuțiilor se 
menționează că primul minis
tru, Rumor, a prezentat secreta
rilor celor patru partide situa
ția generală a tării. El a propus 
cu acest prilej partenerilor ve
chii coaliții o „reluare a unei 
colaborări organice de centru- 
stînga". Liderii acestor partide 
s-au angajat ca, împreună cu 
celelalte organe politice, să stu
dieze propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri.

Solicitați să facă declarații 
presei, participantii la întilnire 
s-au limitat să afirme doar că. 
pînă joi, vor convoca direcțiu
nile celor patru partide, acestea 
urmînd să stabilească atitudi
nea pe care o vor adopta fată 
de oropunerea primului minis
tru.

După cum se știe, partidele 
politice de centru-stînga hotă- 
rîseră să acorde sprijin din ex
terior actualului guvern mono- 
color democrat-creslin pînă la 
aleqerile reqionale și munici
pale. ce vor avea loc în pri
măvara anului 1970. Situația 
deosebită, creată în tară în ul
timul timp, atît pe plan econo
mic (datorită valului de acțiuni 
revendicative din cursul acestei 
„toamne fierbinți"), cît si pe 
plan oolitic (prin repetarea unor 
atentate teroriste), l-a determi
nat pe primul ministru să cea
ră sprijinul activ al 
parteneri din guvern.

foștilor

O.N.U DIN PRESA STRĂINĂ :

militare române

MOSCOVA 16. Coresponden
tul Agerpres, L. Dută, trans
mite ; Delegația militară româ
nă condusă dc ministrul for
țelor armate ale Republicii So
cialiste România, generalul-co- 
lonel Ion lonită, care, la invi
tația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, a făcut 
o vizită oficială în U.R.S.S., a 
părăsii luni seara Moscova, în- 
dreplîndu-se spre patrie.

La qara Kiev, împodobită cu 
drapelele de stal alo Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietico, delegația a fost con
dusă de mareșalul Uniunii So- 
xnelice A.A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubov- 
ski, prini-loctiitor al ministrului 
apărării, comandantul suprem al 
forțelor armatelor unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, de general de armată

A. A. Epișev, șeful Direcției 
politice superioare a armatei și 
flotei maritime militare, gene
ralul de armată S. L. Sokolov, 
prim-loctlitor âl ministrului a- 
părării, amiralul flotei Uniunii 
Sovietice S. G. Gorskov, locțiitor 
al ministrului apărării, coman
dant suprem al flotei maritime 
militare a U.R.S.S., precum și de 
alti generali și ofițeri superiori 
sovietici.

Erau prezenti Teodor Mari
nescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in U.R.S.S., 
colonelul Cornel Berar, atașat 
militar, acro și naval al Ro
mâniei la Moscova, precum și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Cei 
doi miniștri au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe pe-

Adunarea Generală
a adoptat 
o rezoluție 
prezentată 
de țările
in curs

de dezvoltare
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— Cu 62 de voturi pentru, 28 
împotrivă și 28 de abțineri, A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție prezentată 
de țările în curs de dezvoltare, 
prin care se cere „tuturor state
lor să se abțină de la orice ac
tivitate de exploatare a teri
toriilor submarine și a subso
lului mărilor și oceanelor, în 
afara limitelor jurisdicției națio
nale", pînă cînd va fi elaborat 
un statul international, unanim 
acceptat, în această problemă.

LIBIA: Populația din Tri
poli, adunată pe străzi, în 
semn de sprijin ia/ă de 
noul guvern revoluționar. ORIENTUL

ȘEDINȚA APROPIAT

SENATULUI S. U. A
menține? pe& Noul guvern al Israelului se 

vechea poziție © Un discurs al regelui Iordaniei

AL II. R. S. S.
MOSCOVA 16 — Corespon

dentul Agerpres, L. Dută, trans
mite: La 16 decembrie, la Mos
cova au început lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. in cursul 
căreia vor fi dezbătute și a- 
probale proiectele planului eco
nomiei naționale și al bugetu
lui de stat al U.R.S.S. pe anul 
1970, precum și unele probleme 
privind ocrotirea sănătății și 
asigurările sociale.

în raportul asupra proiectu
lui de plan pe anul 1970, Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a înfățișat unele 
realizări ale economiei sovieti
ce și a prezentat unii indicatori 
ai dezvoltării economiei sovie
tice in anul 1970. Industria va 
cunoaște un ritm do creștere a 
producției de 6,9 la 
vor dezvolta în mod 
producția de energie 
ajungind la 740

va

---- ★-----

sută, se 
deosebit 

electrică, 
miliarde

-ATENA 16 (Agerpres). — In
tr-o cuvîntare rostită la postu
rile de radio și televiziune, pre
mierul grec, Gheorghios Papa
dopoulos, a declarat că proble
mele economice și sociale cons
tituie principalele obiective ale 
politicii guvernului său. Pune
rea în aplicare a Constituției a- 
doptate în septembrie 1968, ca 
și organizarea de alegeri mu
nicipale și parlamentare, a pre
cizat, premierul grec, se va face 
numai după rezolvarea acestor 
obiective principale. Data ale
gerilor parlamentare, a adăugat 
el, va fi anunțată cu un an îna
inte de organizarea lor, pentru 
a da partidelor și grupărilor po
litice posibilitatea să se pregă
tească în vederea confruntării 
electorale.

Referindu-se în încheiere la 
hotărîrea Greciei de a se retra
ge din Consiliul Europei, pre
mierul Papadopoulos a învinut 
pe membrii 
amestec în 
Greciei.

acestui organism de 
afacerile interne ale

„Un deznodămint 
îngrijorător"- kW/h, de o|cl — 115 milioane 

tone, în timp ce cantitatea de 
ti|ci extrasă va ajunge la 350 
milioane tone, iar cea de căr
bune — la 618 milioane tone. 
Producția de autovehicule se 
va ridica la 922 000 bucali pe 
an. Uzina construită în cola
borare cu firma italiană „Flat" 
în orașul Togliatti va produce 
în anul 1970 un număr de 30 000 
de autoturisme, Agricultura, care 
în 1970 urinează să cunoască 
un rilm dc dezvoltare a produc
ției de 8,5 la sută, va fi înzes
trată cu încă 312 000 tractoare, 
156 000 autocamioane și
primi cantități sporite de în
grășăminte minerale.

Se prevede ca în anul viitor 
salariile muncitorilor, al căror 
număr va ajunge la 90 000 000 
să sporească cu 3 la sulă, ast
fel ineît veniturile medii luna
re ale acestora să fie de 121 
do ruble.

Ministrul finanțelor Vasi
li Garbuzov, a prezentat 
proiectul de buget care prevede 
la capitolul venituri 14,8 mi
liarde ruble, iar la cel al chel
tuielilor — 14,5 miliarde ruble. 
Pentru nevoile economiei națio
nale se alocă 63,4 miliarde, pen
tru masurile social-cufturale — 
54,8 miliarde, iar pentru 
le apărării 17,9 miliarde 
fata de 17,7 miliarde în

'1968.

---- ★

nevoi- 
ruble, 

anul

AMINAREA
NEGOCIERILOR

DE LA
ADDIS ABEBA

Soluționarea crimei enigma
tice, in principiu, a fost reali
zată. Identificarea culpabililor, 
arestarea lor, certitudinea pe
depsei ce va urma, încearcă să 
șteargă durerea lăsată de săvîr- 
șirea crimei. Totul redevine nor
mal.

Dar procesul „crimei de la 
Hollywood" pare să se fi des
fășurat invers, in Statele Unite. 
Se cunosc asasinii care la 9 
august, în vila Bel Air, au ma- 
sacrat-o pe Sharon Tate, solia 
regizorului Roman Polanski, 
care aștepta un copil, și pe 
alti patru prieteni ai familiei. In 
aceeași atmosferă macabră au 
fost uciși și solii Labianca, ce 
locuiau la cîtiva kilometri de
părtare de vila ..Bel Air" dar 
în afara cercurilor cinematogra
fice.

Se cunosc cel puțin numele 
a trei dintre presupușii vinovat!. 
Ei sînt arestați. Vor fi judecați. 
Dar îngrijorarea crește în loc 
să se diminueze, căci acești a- 
sasini — Charles Watson, de 21 
de ani, Linda Kasabian, 19 ani, 
Patricia Kernwinkel, 21 de ani 
— sînt asociati, cum sînt as
tăzi asociati în America mii de 
drogați. Ei au acționat fără mo
tiv, dintr-o dementă unică sau 
colectivă, pentru care trebuie 
să ne întrebăm dacă nu riscă 
să fie contagioasă. In acest 
complex trebuie analizată tota
litatea fenomenului hippie, care 
ia proporții amenințătoare. Ce 
erau asasinii ? Hippies, yippies, 
sau „demoni" ? într-o tară unde 
se înmulțesc grupurile de ti
neri rătăciți, cînd grupuri în
tregi vagabondează si mor cu 
sutele fără nici un sens, nu
mele lor nu reprezintă mare 
lucru. Vinovății se apără prin 
faptul că sînt hippies. Se știe 
doar că trăiau în bandă, o ban

dă de vreo 50 de membri (maJ 
joritatea fete tinere), care-și zii 
cea „familie".

Aveau un șef, un client al 
justifiel, de 34 de ani, Charles 
Manson, un dezaxat căruia îl 
plăcea să i se spună „Isus" sau 
"Satana". „Familia" se deplasa 
fără încetare dintr-o parte tn 
alta pe coasta vestică a State
lor Unite, in hoarde sălbalico 
motorizate, înarmate, echipate 
cu mijloace moderne de comu
nicație, se întreținea din fur
turi și prostituție într-un stra
niu climat de misticism, droq 
și orgie. Potrivit primelor de
clarații înregistrate de politie, 
Manson ar fi condus prin tele
comandă asasinatul de la ..Bel 
Air", pentru a se răzbuna pe 
un muzician, fiul lui Dori Day, 
care a refuzat colaborarea sa la 
înregistrarea unui disc șl care 
nu mai locuia in această vilă, 
în ceea ce privește asasinatul 
solilor Labianca, el s-a datorat 
unei amintiri proaste lăsate lui 
„Isus" pe cînd trecea pe lingă 
locuința bătrînilor pensionari.

Cili tineri americani s-au lă
sat subjugați de acest desfrînat 
al suburbiilor californiene ? Ci
ne este vinovat de acest lu
cru? Toleranta cercurilor de 
hippies care ii consideră pe de
menti drept trimiși ai cerului ? 
Sistemul de educație care îl 
face pe adolescenți foarte vul
nerabili? Cele 25 000 de ore 
de televiziune pe care le urmă
resc înainte de a fi adulti ? 
Pervertirea noțiunii de liberta
te? Climatul de violentă care 
s-a manifestat întotdeauna în. 
Statele Unite? Drogul? Stupe
fiantele, care îi fac să nu-șl 
mai dea seama unde se termi
nă binele și unde începe răul ? 
De unde să înceapă procesul ?

,,L' Expres"
ADDIS ABEBA 16 (Ager

pres). — Negocierile ce urmau 
să înceapă marii dimineața in 
capitala etiopiana între repre
zentanții guvernului federal al 
Nigeriei și delegația biafreză au 
fost pentru moment amînate. 
Potrivit unor știri parvenite din 
Addis Abeba și reluate de agen
ția France Presse, delegația fe
derală nigeriana nu a sosit pî
nă acum în capitala Etiopiei, 
motivul acestei întîrzieri fiind, 
se pare, îmbolnăvirea inopina
tă a unuia dintre membrii ei, 
comisarul pentru afaceri exter
ne Okoi Arlkpo.

în ceea ce privește delegația 
biafreză, ea se află deja la Ad
dis Abeba, unde își așteaptă 
partenerul federal.

INOU

Declarația primului ministru 
Indira Gandhi la Conferința

națională a tineretului

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— în cursul uneia dintre rarele 
sale ședințe desfășurate cu uși
le închise — a cincea de la în
cheierea ultimului război mon
dial — Senatul S.U.A. a adoptat 
luni cu 73 de voturi, contra 17, 
un amendament la Legea credi
telor pentru apărare, prin care 
se interzice trimiterea de trupe 
terestre americane în Laos și 
Tailanda. Flotărîrea nu exclude 
însă un „sprijin aerian" din 
partea S.U.A. pentru guvernele 
celor două țări, ceea ce înseam
nă de fapt o continuare a pre
zentei militare americane în 
Laos si Tailanda.

Senatorul Frank Church, au
torul amendamentului, a decla
rat, după ședință, că inițiativa 
sa =vizează menținerea unui 
statu quo".„Nu vrem să dăm 
înapoi și 
condițiile 
încercăm

Vietnamuri pentru America în 
Laos și Tailanda", a pretins el.

ÎNCĂ 50 000 DE MILITARI
AMERICANI VOR FI RETRAȘI
DIN VIETNAMUL DE SUD

nici să modificăm 
existente în prezent, 
numai să evităm noi

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A- Richard 
Nixon, a anunțat luni seara, în
tr-o cuvîntare radiotelevizată, 
retragerea din Vietnamul de 
sud a încă 50 000 de militari 
americani pină la data de 15 
aprilie 1970. El a afirmat că, 
prin aceasta, totalul trupelor 
americane retrase din Vietnam, 
din momentul instalării sale la 
Casa Albă, va atinge cifra de 
115 500 oameni. Nixon a sus
ținut că programul de retrage
re din Vietnam este posibil da
torită „preluării efortului mili
tar" de către saigonezi.

VIETNAMUL DE SUD

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
Noul guvern israelian alcătuit 
în urma recentelor alegeri ge
nerale, a primit cu 90 de vo
turi, contra 10 învestitura 
Knessetului. Cu acest prilej, pri
mul ministru, Golda Meir, a 
prezentat datele esențiale ale 
politicii pe care noul cabinet 
intenționează să o promoveze 
în domeniul intern și, mai ales, 
cel extern.

Referindu-se la situația din 
Orientul Mijlociu, premierul 
Golda Meir a reafirmat Vechea 
poziție israeliană, conform că
reia negocierile directe dintre 
arabi și israelieni sînt consi
derate drept condiția sine qua 
non a stabilirii păcii în această 
regiune.

„Fără un tratat de pace în
cheiat prin convorbiri directe, 
a menționat Golda Meir, Isra
elul va continua să mențină si
tuația creată după conflictul

din 1967 și va refuza să aban
doneze vreun teritoriu arab 
cucerit în urma acestui război". 
De asemenea, precizează agen
ția Associated Press, s-a men
ționat că Israelul este dispus 
să propună statelor arabe un 
acord care să ducă la dezarma
re, cu condiția ca îndeplinirea 
a'cestuia să fie asigurată prin- 
tr-o inspecție reciprocă și per
manentă.

AMMAN 16 (Agerpres). — 
Referindu-se la evoluția situa
ției din regiunea Orientului 
Apropiat, în cadrul discursului 
pronunțat cu ocazia 
oferit președintelui 
Cevdet Sunay, regele 
Hussein, a reafirmat
lumii arabe de a redobîndi te
ritoriile cucerite de Israel și, 
în acest scop, de a continua 
lupta împotrivii sa.

dineului 
Turciei, 

Iordaniei, 
hotărîrea

Eșuarea loviturii de stat din Panama
CIUDAD DE PANAMA 16 

(Agerpres). — Generalul 
Omar Torrijos a reușit marți 
să revină la conducerea statului 
panamez, după ce cu 24 de ore 
înainte fus.ese destituit de doi 
dintre colaboratorii săi apro- 
piați, care organizaseră o lovitu
ră de stat în timpul absenței 
sale din țară. După cum trans
mite agenția U.P.I., principalii 
autori ai loviturii de stat, co
loneii Silvera, Sanjur și Nenc- 
zen, au fost arestați, după un 
puternic schimb de focuri dintre 
partizanii lor și cei ai genera
lului Torrijos.

Torrijos a reușit să revină în 
țară cu ajutorul președintelui 
Nicaraguei, Anastazo Somoza- 
Debayle, care i-a pus la dispo
ziție un avion ce a aterizat în 
orașul David, din provincia 
Chiriqui. Imediat după ateriza
re, garnizoana orașului, precum 
și toate forțele Gărzii Naționa-

le din provincia Chiriqui s-au 
raliat acestuia. De la David el 
s-a îndreptat spre capitala ță
rii într-un mar.ș de „recucerire" 
a țării, vizitînd diferitele cazar- 
me ale Gărzii Naționale, unde a 
fost primit cu entuziasm de că
tre ofițeri și soldați. La jumă
tatea drumului, generalul Torri- 
jos s-a urcat la bordul unui a- 
vion cu care a sosit la Ciudad 
de Panama, unde numeroase ca
zărmi i-au rămas fidele. Forțe 
ale Gărzii Naționale au încon
jurat Palatul prezidențial și au 
arestat principalii autori ai lo
viturii de stat, după un violent 
schimb de focuri.

Agenția U.P.I. anunță că in 
prezent situația în capitala țării 
a revenit la normal. Șeful jun
tei militare a anunțat că în ur
mătoarele orc se va adresa popu
lației prin intermediu] posturi
lor de radio și televiziune.

Lupte violente la Bu Dop
SAIGON 16 (Agerpres). — în 

cursul nopții de luni spre marți, 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au bombardat 16 poziții 
fortificate ale trupelor S.U.A. și 
ale administrației saigoneze. 
Printre principalele obiective 
ale acestor atacuri s-au aflat 
Instalațiile militare ale pușcași
lor marini americani, amplasate 
la 8 kilometri nord-est de Vung 
Tau.

Tot în ulLimele 24 de ore au 
fost semnalate lupte 
între detașamentele 
și unită ti ale trupelor inamice,

violente 
pa trio ti) or

în apropierea taberei speciale 
americano-saigoneze de la Bu 
Dop, din provincia Phuoc Gong. 
Această tabără, situată la 140 
kilometri nord de capitala sud- 
vietnameză, este asediată de 45 
de zile de forțele patriotice.

Luni noaptea și marți dimi
neața, bombardiere gigantice a- 
mericane ..B-52" au efectuat șap
te raiduri în zona plalourilor 
înalte, in împrejurimile taberei 
militare de la Bu Dop și în alte 
regiuni sud-vietnameze — rela
tează corespondentul agenției 
France Presse.

Australia și Noua Zeelandă
vor retrage o parte a trupelor

CANBERRA 16 (Agerpres). — 
Australia va retrage o parte 
din personalul său militar din 
Vietnam, a declarat luni seara 
premierul australian John Gor
ton — anunță agenția U.P.I. Fă
ră a preciza data și electivul 
australian ce urmează să fie 
retras din Vietnam, premierul 
Gorton a lăsat să se înțeleagă 
că această holărire ar putea fi 
pusă în aplicare într-un viitor 
apropiat. Australia participă în 
prezent la intervenția militară 
din Vietnam cu un efectiv de 
8 000 de militari.

WELLINGTON 16 (Agerpres). 
Primul ministru al Noii Zeelan- 
de. Keith Holyoake, a declarat 
că în cursul anului viitor vor 
fi retrase din Vietnamul de sud 
o parte a trupelor neo-zeelan- 
deze. El nu a precizat data 
exactă a acestei retrageri, men- 
tionînd doar că operațiunea va 
începe în ultimele luni ale a- 
nului 1970, după consultări 
alabile cu țările ale căror 
pe participă la războiul 
Vietnam.

pre- 
tru- 
din

DELHI 16 (Agerpres). — ln- 
tr-o declarație făcută în cadrul 
Conferinței naționale a tinere
tului, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a arătat că una 
din problemele majore care 
confruntă in prezent tara este 
atenuarea decalajului dintre ni
velul de trai al diferitelor pă
turi ale populației. Ea a sub
liniat că este necesar ca d°z-

voltarea economică a tării să 
fie insolită de o îmbunătățire 
continuă a sistemului de repar
tizare a bunurilor produse de 
societate.

Indira Gandhi a adresat un 
apel întregului popor și în ui^d 
special tinerelului de a depune 
toate piuiturile în vederea pro 
gresulu' economic și social al
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Autoritățile tailandeze anunță 

că forjele patriotice au orga
nizat o ambuscadă împotriva 
forțelor polițienești în provin
cia Ratchaburi, la aproximativ 
90 km sud de capitala tării. în 
cursul incidentelor care au avut 
loc, precizează un comunicat al 
comandamentului militar de la 
Bangkok, ȘASE POLIȚIȘTI TAI- 
LANDEZI ȘI O PERSOANA CI
VILA AU FOST UCIȘI, iar alti 
trei polițiști au fost răniți. Co
municatul adaugă că grupul de 
patrioti a reușit să se retragă 
în junglă, fără să fi suferit pier
deri. Agențiile de presă men
ționează că este prima dată 

de incident se 
aproape de

La Muzeul de artă moderna 
din Stockholm a fost deschisă 
o EXPOZIȚIE DE SCULPTURA 
PENTRU VIZITATORII ORBI. 
Expoziția cuprinde un număr 
considerabil de sculpturi cu 
care orbii fac cunQștintă cu a- 
jutorul simțului ta'ctil. fn fata 
fiecărei sculpturi este instalată 
o scurtă descriere^, in alfabetul 
Braille. .Vizitatorii sînt conduși 
de la un exponat la altul prin- 
tr-un sistem de balustrade.

CARGOUL PANAMEZ „RO
MULUS", .care a suferit luni o 
avarie, s-a scufundat în cursul 
nopții trecute în Golful Gascog
ne. Au pijjut fi evacuate 19 
persoane, ceilalți membri ai e- 
chipajului fiind dați dispăruți.

cînd un astfel 
produce atît de 
pitala tării.

ca-

al 
de

CUNOSCUTUL TABLOU 
lui Pablo Picasso, „Sticla 
rom" a fost vindut la licitație, 
la Paris, pentru uriașa sumă de 
1 130 000 de franci. Tabloul pro
vine din colecția arhitectului 
Corbusier, care l-a cumpărat 
anul 1911.

Le 
în

unLa Belgrad a fost semnat 
acord de colaborare în dome
niul știihtelor medicale și asis
tentei sociale intre R.S.F. Iu
goslavia și R.P. Polona, pe pe
rioada 1970—1971.

Potrivit rezultatelor provizo
rii ale recensământului efectuat 
recent, populația Kenyei nu
mără în prezent 10 890 000 lo
cuitori, cu 2,25 milioane mai 
mult

cu 2,25 milioane mai 
decît în 1962ț.

LA WELLINGTON a (osl a- 
nuntată marți configurația nou
lui Parlament al Noii Zeelande, 
stabilită în urma recentelor a- 
legcri generale care au avut 
loc în această tară, 
national, de guvernămînt, care 
a obținut majoritatea voturilor, 
va deține 45 de locuri în forul 
legislativ al țării, iar Partidul 
laburist, principalul său rival, 
— 39.

„înviorarea" prețului aurului 
înregistrată la sfîrșilul săptămî- 
nii trecute pe piețele libere din 
capitalele principalelor țări vest- 

. europene a stagnat luni prin 
SCĂDEREA CU ÎNCĂ 10 CENȚI 
A UNCIEI DE METAL PREȚIOS; 
la Londra, nivelul inferior al 
unciei a fost fixat luni la 35,20 
dolari fată de 35,30 • dolari în 
zilele precedente.

O echipă de chirurgi de la 
spitalul'Universității din Okla
homa City A REUȘIT SA RE- 
ATAȘEZE AMBELE BRAȚE ale 
unui băiat în vîrstă de 12 ani, 
rănit într-un accident. Un pur
tător de cuvînt ai spitalului a 
declarat că brațul drept va pu
tea fi folosit, în timp ce cel 
sting, datorită fracturilor, s-ar 
putea să rărnînă inert.

Oamenii 
știirijă de la Institutul de 
cercetări științifice asupra 
mecanizării și electrifică
rii agriculturii, Azerbaid
jan, au reușit să elabo
reze tehnologia unui nou 
tractor universal T-74, 
220 C.P. Nou/ tractor poa
te opera lucrări generale 
cu o viteză de 13 km/h. 

tn loto : Tractorul T-7-1.

Reuniunea
ministerială

Partidul Epidemia de gripă se extinde
de la Bruxelles
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speclalizată in sistemele ocea-O Urmă riord-americană ----
nice a Început LUCRĂRILE DE CERCETARE ȘI RECUPERA
RE A EPAVEI AVIONULUI „BOEING-707", apartinind com
paniei „Air France", care s-a prăbușii la 3 decembrie, cu 62 
de persoane Ia bord, in apele Oceanului Atlantic. Un pur
tător de cuvînt al acestei întreprinderi a declarat că res
turile avionului ’ vor li depistate cu ajutorul unor aparate 
speciale de televiziune submarină. Potrivit unui comunicai 
publicai de politia venezueleană, 32 de persoane au rămas 
blocate în interiorul avionului datorită centurilor de secu
ri tale. Specialiștii speră ca prin recuperarea calculatorului 
electronic, „cutia neagră" — aliat în partea posterioarâ a 
iuselajului, vor putea elucida cauzele accidentului.----------------------------------------------——

Epidemia de gripă care a 
cuprins cea mai mare parte 
a țărilor Europei continuă să 
se extindă. în Franța, tempe
ratura scăzută și umiditatea, 
ca și ceata, mențin în nume
roase regiuni un teren favo
rabil bolii și propagării epi
demiei. Două regiuni france
ze, care saptămîna trecută 
fuseseră ocolite de gripă, cu
nosc și ele acum ofensiva 
virusului,

în Republica Federală a 
Germaniei, specialiștii nu au 
reușit încă să stabilească i- 
dentilatea virusului care s-a 
extins în întreaga tară.

în Marea Britanic, minis
trul sănătății a declarat că 
epidemia de gripă s-a extins 
îndeosebi în sud-estul tării, 
unde a josl- adusă dc turiștii

Tiparțul \

francezi și italieni. Gripa a 
„pătruns" și în Camera Co
munelor, alegîndu-și un mare 
număr de victime din rîndul 
deputatilor. S-a făcut apel la 
membrii parlamentului, care 
în prezent sînt bolnavi de 
gripă, să nu lipsească de la 
ședința în care urmează să 
aibă loc votul asupra poli
ticii guvernului în domeniul 
controlului preturilor și veni
turilor.

în nordul Europei, numărul 
cazurilor de gripă au depă
șit media normală în această 
perioadă friguroasă a anului. 
Serviciile sănătății publice se 
află însă în stare de alertă. 
Finlanda și Uniunea Sovietică 
au fost „ocolite" do epide
mie dar în ambele țări s-au 
luat măsuri preventive.

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
— Luni, la Bruxelles, în prima 
zi a noului maraton al tratati
velor privind rezolvarea definiti
vă a problemei finanțării politicii 
agrare a Pieței comune, repre
zentanții statelor membre nu 
au obținut încă un progres sub
stanțial. In cercurile politice sa 
apreciază că, în cazul in care se 
va realiza vreo înțelegere, a- 
ceasta va fi cunoscută abia la 
sfîrșitul săptămînii.

Discuțiile de luni s-au limi
tat la problema instituirii unor 
modalități de obținere directă 
de către organismele C.E.E. a 
unor venituri, ceea ce presu
pune transferarea spre aceslo 
organisme a unor împuterniciri 
din domeniul fiscal ce aparțin, 
în prezent guvernelor naționa
le.
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