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Pe 
marginea 

unei 
anchete 

organizate 
de 

redacție 

în pan cu
cerințele

Și 
exigentele 
cititorilor
In strădania de a satisface 

cit mai plenar cerințele ci
titorului tafâ de conținutul 
ziarului, redact iu noastră a 
organizat, recent, o anchetă 
In rindul oamenilor muncii 
din (oale domeniile de ac
tivitate ale Văii Jiului. Prom
ptitudinea cu care au răspuns 
la această anchetă sutele de 
participând — specialiști cu 
inaltă caliticare șt simpli 
muncitori mineri sau cons
tructori, cadre didactice uni
versitare, educatori, medici și 
turiști, activiști de partid și 
de stal, vtrstnici și tineri, 
bărbați și temei — evidenția
ză ecoul pe care l-a st imit 
acest sondai al opiniei pu
blice. interesul pe care-l ma- 
nilestâ cititorii noștri pentru 
ziarul lor, pentru conținutul 
și calitatea materialelor pu
blicate.

(Jiyanizind această anchetă, 
redacția a urmărit să cunoas
că. printre altele, cil timp 
consacră, in medie, zilnic, un 
cititor lecturării ziarului, ce 
articole — pe ce teme, din 
care genuri — sini mai cău
tare. ce probleme ar dori ce
tățenii să lie mai larg tra
tate. ce rubrici noi să apară 
»■ paginile „Steagului roșu", 
ce exigențe se ridică in le
gătură cu aspectul grafic, cu 
modul de diiuzare ș.a.m.d.

Acum, după orelucrurea și 
analizarea atentă a celor pes
te 500 chestionate comple
tate. u mntor de' răspunsuri, 
sugestii și propuneri tăcute 
de cititori, putem alirma că 
acest sondaj a tost deosebit 
de rodnic, constituind un pre
țios sprijin pentru îmbunătă
țirea activității viitoare a zia
rului,

C. MAGDALIN
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Exploatare prin surpa
re la mina Leșul 

Ursului

vi 1

o vie muncă educativă
GHEORGHE SACALUȘ, 

prim-secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C.

Lărgirea rindurilor organizației U.T.C. cu noi și noi 
contingente de tineri este in esență un proces firesc și 
dinamic. In organizațiile U.T.C. tinerii își petrec adoles
cența și prima tinerețe. Aici, sub influența și cu ajutorul 
colectivului, ei își 
caracter, 
luptători 
lism.

Este ....
bindite, că esența muncii politico-educative de creștere 
a rindurilor Uniunii Tineretului Comunist, constă in orga
nizarea și conducerea ei sistematică la toate nivelele. 
Parte componente a întregii sale activități, munca de 
p.imire a tinerilor in Uniunea Tineretului Comunist se 
află permanent in centrul preocupărilor noastre. Biroul 
Comitetului municipal Petroșani al U.T.C. a întreprins „și 
întreprinde variate acțiuni menite să asigure înfăptuirea- 
sarcinii de mare însemnătate stabilită de Congresul al 
Vlll-lea al U.T.C. : cuprinderea in rîndul U.T.C. a covir- 
șitoarei majorități a tinerilor. Dintre acestea putem con
semna cîteva : educarea și instruirea cadrelor din orga
nizații in legătură cu modalitățile concrete de pregătire 
și primire în U.T.C., analizele periodice în ședințe de 
birou lărgite, cu participarea membrilor birourilor comi
tetelor orășenești, instruirile secretarilor și activiștilor cu 
privire la acțiunile politico-educative ce se inițiază cu 
tinerii in vederea pregătirii lor pentru a intra in U.f.C.

Nenumărate exemple demonstrează că tăria fiecărei

In șapte abataje de la mi
na Leșul Ursului-Ostra se a- 
plică de cîtva timp o metodă 
de maro randament : exploa
tarea prin surpare. Față de 
metodele clasice, aceasta pre
zintă avantajul că elimină 
operațiile de transport și ram- 
bleiere, care necesită un ma
re volum de lucru. De ase
menea, lemnul de mină este 
înlocuit cu armături meta
lice recuperabile. Prin aceas
ta. prețul de cost se reduce 
cu 19 lei pe fiecare tonă de 
min'TPU extras.

își fac 
hotărîți

un fapt

dezvoltă cele mai frumoase trăsături de 
ucenicia revoluționară, se formează ca 
pentru cauza partidului, pentru socia-

dovedit de practică, de rezultatele do-

O Continuare în pag. a 3-a

După două decenii de expe
rienfe, o soluție de compromis

Două noi fabrici 
Ia Săvinesti

Pe platforma industrială dc 
la Săvinești au început lu
crările de construcție a unei 
mari unități de îngrășăminte 
chimice, care va cuprinde 
două noi fabrici : una de a- 
moniac, cu o capacitate a- 
nuală de producție de 300 000 
tone, și una de uree, al că
rei potențial va fi de 10 ori 
mai mare decît al celei exis
tente. Noile obiective vor Ji 
echipate cu instalații cu 
înalt grad , de automatizare.'.

Noul port dunărean 
al Orșovei

La Orșova se desfășoară 
intens lucrările la noul port 
dunărean. După cum infor
mează ing. Eugen Florescu, 
șeful șantierului de construc
ții, pinăi acum a fost reali
zat cheiul vertical destinat a- 
costării navelor, care se în
tinde pe circa o jumătate de 
km, iar în prezent se lucrea
ză la danele de pasageri și de 
mărfuri unde s-au încheiat 
operațiunile de turnare a 
fundațiilor.

(AGERPRES)

Reorganizări și... dezorganizări
in
CU

Au trecut aproape 20 de ani 
de cînd, la Petroșani, a luat 
ființă întreprinderea comercia
lă cu ridicata pentru textile- _ al 

con-
încălțăminte — I.C.R.T.l. 
cărei principal obiectiv îl 
stituia aprovizionarea, 
depozitele proprii, a Văii 
lui și a altor localități 
fosta regiune și actualul județ 
Hunedoara. Argumentele care 
au pledat atunci pentru sta
bilirea sediului și a depozite
lor întreprinderii la " 
izvorau ” 
produse 
deținea 
mare în 
gistraf£ 
anilor, exercitîndu-și atribuțiu- 
nile de coordonator al comer-

din

Petroșani, 
că O.C.L.
Petroșani 

cea mai

din faptul 
industriale 
ponderea 

totalul vînzărilor înre- 
pe județ. In decursul

A

In sprijinul muncii
In întreprinderile și insti

tuțiile Văii Jiului, au fost 
difuzate îd ultimele zile, 80 
de expoziții — planșe cu Di
rectivele Congresului al X- 
lea al 
planul

P.C.R. cu privire la 
de dezvoltare a eco-

nomiei naționale pe anii 
1971—1975. Planșele vor cons
titui un real folos in activi
tatea cursurilor și cercurilor 
învățamintului de partid, un 
mijloc valoros de populariza
re a mărețelor prevederi sta-

Examene la I.G.L
® 
® 
® 
® 
® 
® z*

aprovizionarea
textile-încălțăminte

țului cu amănuntul, inițiind re
lațiile contractuale necesare 
bunei aprovizionări a populați
ei, I.C.R.T.L Petroșani a con
tribuit activ la organizarea re
țelei comerciale din Valea Jiu
lui.

Desigur, în toți acești ani, 
centrele Hunedoara, Deva, 
Brad, aprovizionate de către 
I.C.R.T.L Petroșani, au cunos
cut o creștere a populației, o 
sporire continuă a puterii de 
cumpărare a oamenilor mun
cii, ceea ce a dat o tot mai 
mare amploare desfacerii cu 
amănuntul a mărfurilor. Evi
dent, necesitățile impuneau lua
rea unor măsuri de reorgani
zare a rețelei comerciale la ni
velul județului. Incepînd din

trlmestrul 11-1969 s-a trecut la 
aplicarea acestor măsuri, prin 
transferarea sediului întreprin
derii și a cotei părți a fondu
lui de marfă la Deva. Apro
pierea nucleului I.C.R.T.l. de 
Direcția comercială județeană, 
care coordonează activitatea 
O.C.L.-urilor din întregul ju
deț, va elimina unele neajun
suri privind stabilirea necesare
lor, contractarea și repartizarea 
fondului de marfă, deși nu 
doar această apropiere a de
terminat măsurile luate. Desfă
șurarea unui comerț operativ 
impune multă mobilitate, o di-

I. MUSTAȚA
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politice
bilitc de Congres pentru în
florirea patriei socialiste.

In același timp, au fost di
fuzate 55 de expoziții — plan
șe pe tema „Județul Hune
doara în anii cincinalului, 
1965—1970“.

o
<£)
<£>

<£>
<£)

La 1 mai 1969, in cadrul sectorului I.G.L. Petroșani 
au început cursuri de calificare in meseriile de zidari, 
fochiști, electricieni pentru ascensoare și tinichigii. Planul 
de .școlarizare pe care și l-a propus I.G.L. Petroșani este 
de 80 viitori muncitori. La sfir.șitu] cursurilor, decembrie- 
1969, au absolvit aceste cursuri cu 20 de lucrători in plus. In 
aceste zile, ei susțin examenele de absolvire, urmind ca 
in scurt timp să fie repartizați la locurile de muncă.

Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer 

în Iugoslavia
BELGRAD 13. — Trimișii

speciali Agerprcs, Nicolae lo- 
ncscu șl Nicolae Plopeanu, 
transmit: La sediul guvernului 
federal au început, marți di
mineață, convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Vccei 
Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitla Rlblcicl.

La convorbiri participă din 
partea română. Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică. Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice Ni
colae Ecobeseu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Șandru. ambasadorul 
României la Belgrad. Grigore 
Bargâoanu. vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economi
că și tehnică, Ton Moroga. ad
junct al ministrului Industriei 
construcțiilor de mașini. Ion 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, și alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă parti
cipă Stepan Marușlci, președin
tele Vecei Executive a Provin
ciei Autonome Socialiste Voîvo- 
dina, DUșan Gllgoricvici, mem
bru al Vecei Executive Fede
rale. președintele părții iugo
slave în Comisia mixtă itigo- 
slavo-română de colaborare e- 
conomlcă, Anton Vratușa. loc
țiitor al secretarului de ștab 
pentru afacerile externe Dolfe 
Vogplnlk, președintele Consiliu
lui Federal pentru Coordona
rea Activității Științifice, fso 
Niegovan, ambasadorul Iugo
slaviei la București, Hasan Și- 
Hale. adjunct al secretarului fe
deral pentru problemele eco
nomice. șl alte persoane ofi
cia Ip.

S-a procedat la o amplă tre
cere în revistă a stadiului ac
tual al relațiilor româno-iugo- 
slave de prietenie, colaborare 
economică si tehnlco-științifică, 
cele două părți exprîmîndu-șl 
satisfacția în legătură cil am
plificarea constantă a acestor 
relații. Totodată, participant

DIN SUMAR

Gh. NEGREA
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oe-a declarat tovarășul 
Ailoneanu, mediG Ins- 
Directia sanitară ju-

CADRAN ECONOMIC

județului nostru, con- 
cotidiană a politicii 

minerilor1 
constructori-

9 (Continuare In pao. a -l-o.
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mișcare Viorel Jecan.

vinzăloi 
bun vlnăloi 

... gata peșin!

SANATAȚIII

In centrul preocupărilor la E. M. Dîlja : Reducerea 
cheltuielilor pc 1 000 lei producție marfă
Pericolul acumulărilor dc metan la înaintări și mă
suri de remediere
Un puternic fundament legal pentru activitatea de 
construcții

Tehnica nouă în lume

® Un ,,buchet“ de succese
• Scurt-metraje
• Programele de radio și TV, timpul 

probabil, note și informații
® Evenimentele din Nigeria

Coordonate 
hunedorene

A

In numele
unui

tel nobil

OCROTIREA

înțelepciunea politicii parti
dului comunist, pătrunsă de o 
profundă umanitate, a ridicat 
în anii din urină acțiunea de 
ocrotire a sănătății populației 
la rangul de lege în statul nos
tru. Grija deosebită acordată 
mamei și copilului, condițiile 
de muncă în toate ramurile 
de activitate, prevenirea îmbol
năvirilor profesionale, asigura
rea posibilităților de îngrijire a 
sănătății oamenilor muncii în 
stațiuni de odihnă și tratament, 
gratuitatea asistenței medicale 
pentru marea majoritate a popu
lației și accesibilitatea tot mal 
largă la această asistență, con
troalele periodice ale stării de 
sănătate a întregii populații, 
diversihearea rtimentelor de 
medicamente și punerea lor la 
Indemîna oamenilor sînt doar 
cîteva dintre dezideratele care 
și-au atins deja ținta finală, au 
condus la eradicarea completă 
a unor boli, care înainte vreme 
făceau adevărate ravagii în rîn- 
durile oamenilor, la îmbunătă
țirea procentului de natalitate, 
creșterea considerabilă a du
ratei medii de viață, la îmbu
nătățirea indicelui de sănătate 
a populației țării noastre.

— Recentele măsuri luate de 
partid și guvern privind mal 
buna echilibrare și repartizare 
a numărului de medici, în func
ție de cerințele populației, re
așezarea normativelor pentru

medicii specialiști, aplicarea sis
temului de îmbunătățire a sala
rizării și majorarea salariilor 
tuturor lucrătorilor din rețeaua 
medico-sanitară, sînt noi și e- 
locvente mărturii ale grijii șl 
atenției pe care conducerea de 
partid le acordă necontenit o- 
crotirii sănătății oamenilor mun
cii 
dr. Aurel 
pector la 
dețeană.

Pe raza 
cretizarea 
de ocrotire a sănătății 
și siderurgișlilor, 
lor și energelicienilor, a tuturor 
locuitorilor, este o prezență in
contestabilă. La Hunedoara și-a 
început activitatea un spital 
de-a dreptul grandios, construit 
șl utilat după toate cerințele 
pe care nobila muncă de aj ă-> 
rare a sănătății și vieții oame
nilor o presupune. In toate o- 
rașele s-au făcut noi ame
najări, extinderi și modernizări 
ale unităților spitalicești, ale 
unor secții.

— Tuturor acestora li se a- 
daugă — așa cum preciza de 
curînd ftiziologul de județ, dr, 
Ovidiu Conslantinescu, media 
emerit — dotarea tot mai bu
nă de la an la an cu aparatură

Tren cu supratonaj
La ora 17,46 a zilei de 12 Ianuarie a. c., din stația Pe

troșani plecau cu trenul de marfă nr. 2 606 in direcția 
București, 2 216 tone cărbune, cu 316 t mai mult.

Să realizezi un asemenea lucru nu e ușor. Trebuie să 
te încadrezi în timpul de manevră stabilit pentru tonajul 
normal, să urmărești judicios alcătuirea trenului etc. Me
ritul în acest caz a revenit feroviarilor Dumitru Murăreț, 
Ion Buldura .și impiegatului de

municipală O
©

Simpozion
,Mihai Eminescu

La Casa de cultură 
a sindicatelor și la biblio
tecile comunale din Cimpa, 
Bânița și Iscroni, vor avea 
loc, joi 15 ianuarie, simpo
zioane, la care se va evoca 
personalitatea marelui poet.

Servicii medicale pentru elevi
Au reînceput școlile. De la policlinica din Petroșani 

ani lost informați că, in vederea îmbunătățirii muncii de 
profilaxie și .combatere a îmbolnăvirilor dentare, medicii 
stomatologi au fost planificați să efectueze ore de educație 
sanitară in școlile de pe teritoriul orașului Petroșani, după 
un grafic ce corespunde cu orele de dirigenție. De aseme
nea, in cadrul policlinicii funcționează un cabinet dentar 
școlar — primul de acest gen din Vțafea Jiului.

( 
I 
î 
A

I 
N
E

La unitatea de legume și fructe nr. 30 din 
cartierul Ștefan — Lupeni, gestionarul llie 
Dumitru, obișnuiește să „ciupească" aproxi
mativ dublu din prețul mărfii, așa cum - 
spre exemplu - a procedat in data de 9 ia
nuarie cu clienta Rozalia Pastor, căreia ii 
„luase" 10 lei pe 1 kg de fasole.

să-ncerce cineva 
se pună-n calea mea II

Sini llie,
Și de lei...
Că-i vinez.
Și cum mul[i"iși iau mașini 
Eu dacă-s la. aprozar
Credeți că n-am „buzunar" i 
Mfe mi-a „suris" norocul 
Și-ndrăznesc să dau cartoful 

1 Cu pumint. Și de vrei, sau 
de nu vrei,

Pe fasole iau 10 lei.

N.
Nea llie, noi ne-am pus I 
Ai cumva, ceva de spus ? 
Dacă n-ai nimic de zis 
Șefil-ți vor avea, precis 1

ULISE
Desen de l. LICIU
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Sarcini sporite 
si mobilizatoare

♦ Urmare din pag. 1

economică antccalculatâ. Pe 
această linie, filiala din Pe
troșani a Băncii de investiții 
este chemată să-și sporească 
exigenta, fiind autorizată să 
oprească de la decontare a- 
cele cheltuieli ce nu pot fi 
fundamentate economic.

Pornind la executarea pla
nului do investiții pe anul 
1970 in aceste condiții, o 
deosebită atenție va trebui 
acordată do beneficiari asi
gurării condițiilor normale 
de execuție. In primul rind 
se impune urgentarea elabo
rării. aprobării și autorizării 
tuturor documentațiilor de c- 
xccuțic și predarea lor la 
i xecutanți concomitent cu 
amplasamentele necesare A- 
poi, să se coreleze strict ter
menele de livrare a utilaje
lor cu necesitățile execuției, 
eliminindu-sc atît întârzierile 
in execuție din lipsa utila
jelor cit și imobilizările de 
fonduri în utilaje achizițio
nate prematur.

Organizațiile de construcții- 
montaj de pe teritoriul mu
nicipiului nostru au încheiat 
anul 1969 cu rezultate bune. 
Dar și activitatea lor trebuie 
reconsiderată în lumina noi
lor reglementări.

Contractul de antrepriză, 
așa cum este el conceput, 
ar trebui să reprezinte prin
cipalul instrument ce perfec
tează relațiile dintre benefi
ciari și cxecutanți. In reali
tate el s-a dovedit. în majo
ritatea cazurilor, o formali
tate caro nu determină con
dițiile do execuție si răs
punderile părților. Contrac
tele caro nu cuprind grafi
cele de predare a proiecte
lor do execuție, a amplasa
mentelor ori a utilajelor, nu 
asigură executanților nici un 
fel de garanție că obligațiile 
beneficiarului în legătură cu

acestea vor fi respectate și, 
în caz de inlirzieri, nici ba
za juridică a responsabilită
ții fiecărui factor implicat. 
In același mod. contractele 
care nu reflectă termenele 
concrete de terminare și do 
punere in funcțiune a obiec
telor, ori stadiile fizice in
termediare de ;i1 ins Iu anu
mite termene, nu asigură nici 
beneficiarului garanțiile nece
sare că lucrările vor fi e- 
xcculate la timp. In practi
că acest mod de lucru con
vine, din păcate, părților : 
fiecare parte este de regulă 
in culpă față de cealaltă 
parte iar răspunderile se di
luează reciproc, pină la dis
pariție, imprimînd contracte
lor do antrepriză caracterul 
formal de care vorbeam.

Și in această direcție se 
impune sporirea exigențelor 
băncii finanțatoare. Fiind un 
document obligatoriu pentru 
admiterea la finanțare a lu
crărilor. banca va trebui să 
refuze admiterea la finanțare 
a lucrărilor la care contrac
tele de antrepriză nu regle
mentează concret obligațiile 
părților. Pe parcursul execu
ției, în cazul cind se con
stată ncrcspectarca uneia sau 
alteia din obligațiile asuma
te. de natură să întârzie exe
cuția și punerea în funcțiune, 
banca este autorizată să de
termine aplicarea prevederi
lor legate de răspunderea pa
trimonială.

Desigur că activitatea de 
investiții este mult mai com
plexă. ridică mult mai multe 
probleme dccît cuprind rîn- 
durilc de mai sus. Sarcinile 
puse în fața beneficiarilor, 
proiectantilor. constructorilor 
și băncii de noile reglemen
tări nu sînt de loc ușoare, 
dar traducerea lor în viață 
vor asigura saltul calitativ 
așteptat menit să asigure 
progresul neîntrerupt al eco
nomiei noastre.

Pregătirea elevilor pentru muncă și viață

DEZIDERAT PRIMORDIAL
in activitatea organizațiilor U.T.C. din școli

Sliinla ie li im
90 la sută dintre savanții și 

cercetătorii care au existat dc-a 
lungul veacurilor sint in pre
sent in v iată : acest fapt dă 
adevărata măsură a extraordi
narului avînt pe care l-a cu
noscut știința și care în dece- 
aiul ce s-a încheiat recent, a 
înregistrat progrese nebănuite 
in toate domeniile cunoașterii. 
Se poate afirma că. deschis la 
12 aprilie 1961. prin primul 
«bor al omului in spațiul cos
mic, și încheiat prin debarca
rea reprezentanților Terrei pe 
suprafața Lunii, acest deceniu 
științific a văzut născindu-se 
discipline în întregime noi, 
sau. mai exact, conjugări de 
discipline care au permis ac
celerarea cuceririi necunoscutu
lui. Cercetările s-au extins de 
la infinitul mic la infinitul ma
rc : microelectronica permite as
tăzi să se plaseze un milion de 
componenți electronici pe su
prafața unui timbru poștal, iar 
puterea unei rachete „Saturn" 
este egală cu cea a 160 mili
oane de cai, adică dublul popu
lației C'baline a planetei noas
tre. A'u fost fabricate „elemcn- 

ioi (numărul acestora ajun- 
astăzi Ia 104). iar cance

rul esteV'incoIțit, deși, din pă
cate, nu este încă învins. Ba- 
liscaful francez „Arhimede* a 
atins abisurile ' insondabile : 
10 000 metri, iar energia atomi
că este exploatată în scopuri 
pașnice. Bătrinul metru etalon 
din pavilionul de la Breteuil 
o fost înlocuit prin lungimea 
de undă a kryptonului 86.

Deja există posibilitatea de a 
se privi în trei dimensiuni în 
interiorul corpului uman; cu 
hologramele „se ascultă" ima
ginile; cu ordinatoarele se mer
ge spre traducerea automată a 
nu știu cărei limbi în oricare 
alta. Se preconizează ca, în vi
itorii doi sau trei ani să se 
lanseze o rachetă care să efec
tueze un turneu al tuturor pla
netelor sistemului nostru solar.

Televizoare de mărimea unui 
ceas de mină, televiziunea pen
tru orbi, lectura oricărui ziar 
la televiziune — sint proiecte 
pentru mîine...

Mîine... cine va putea spune 
ce realizări ne a a mai aduce ?

I. B.

Creșterea tinerei generații se 
allo in centrul unor preocupări 
statornice ale partidului și sta
tului nostru. Ea reprezintă o 
problemă care dobindeșle noi 
propoiții și semnificații, în 
raport de coordonare tu dez
voltarea materială și spirituală 
a societății noastre. In acest 
context comitetul municipal Pe
troșani al U.T.C. a analizat pre
ocuparea organelor 
zațiilor U.T.C. din 
fcsionale și licee pentru 
bunălățirea muncii politico-edu
cative in rîndul elevilor. Cu 
acest prilej s-a evidențiat acti
vitatea comitetelor U.T.C. de 
la Grupul școlar minier Petro
șani, Liceul teoretic Petroșani, 
Liceul Uricani, Grupul școlar 
minier Lupcni, care, au obținut 
rezultate bune in formarea ca
lităților moral-politice la elevi, 
i-au ajutat să înțeleagă și să 
cunoască esența principalelor 
evenimente interne și externe, 
tradițiile de luptă ale poporului 
nostru. Au fost inițiate activi
tăți cu conținut educativ meni
te să-i ajute pe elevi să pă
trundă temeinic semnificația 
venimentelor istorice trăite de 
poporul nostru in anul trecut, 
Congresul al N-lea al P.C.R., 
aniversarea unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei ele. 
S-au organizat înlilniri ale e- 
lexilor cu activiști de partid și 
de stat, cu oameni de știință. 
Asemenea acțiuni s-au desfășu
rat la Grupul școlar 
peni, care a invitat 
șui Vasile Ciriperu, 
Congresul al X-lea 
să vorbească despre 
acestui memorabil eveniment : la 
Liceul Lonea unde tovarășul 
Pompiliu Ungur, secretar al co
mitetului orășenesc de partid 
Pelrila a vorbit despre „Coor
donatele politicii externe ale 
României socialiste; la Grupul 
școlar minier Petroșani unde a 
fost dezbătută tema ..Munca — 
valoare supremă în socialism".

în colaborare cu conducerile 
școlilor, organizațiile U.T.C. au 
inițiat dezbateri cu prilejul că
rora s-a discutat o gamă largă 
de probleme etico, aspecte pri
vind comportarea in școală, fa
milie și societate. Amintim in 
acest sens, simpozionul organi
zat la Liceul industrial cu tema : 
„Climatul 
adolescenței', 
baterea „Cum 
în societate" 
școlar minier 
perioadă lot mai multe comite
te U.T.C. și conduceri de școli

și organ i- 
școlile pro- 

im-

minier Lu
pe lovară- 
delaqal la 
al P.C.R., 
importanța

familial în perioada 
precum și dez- 
să ne comportăm 
ținută la Grupul 
Lupeni. In ultima

nu reușit să-țl lărq.a-.ă sfera 
preocupărilor, încadrind elevii, 
după particularitățile lor psiho- 
fizice, in formele <h pre
gătire polllico-ideologice sta
bili te de către Plenara C.C. al 
U.T.C. din 
1069.

Elicicnța 
s-a oglindii 
obținute la 
portare hi li 
lupt care u< 
< <i marca m 
își respectă 
otice șl se . 
sarcinile care le revin cu elevi 
și nlecișli.

Cu tonte aceste rezultai»' bu
ne, s-a constatat și existența 
Unor neajunsuri, care mai per
sistă in octivilulea unor organi
zații U.T„C. de la liceele și 
școlile profesionale. Studiul in
dividual al elevilor la internat 
șl acasă, lectura lor suplimen
tară, preocupările lor in alară 
de școală au stal in mai mica 
măsură in atenția organizații
lor U.T.C. și a celorlalți tartori 
răspunzători din școli. S-au or
ganizat puține1 activități care 
>ă stimuleze interesul și pasi
unea pentru învățătură, pentru 
munca fizică, productivă, iar 
unele din cele care s-au orga
nizat au avut mai mult un ca
racter formal. La multe clase 
informarea politică curentă a 
elevilor se desfășoară sporadic, 
necorespunzălor, sau nu se face 
deloc. Aceste informări s-au 
redus uneori la simple „infor
mații", scurte .și neesențiale 
prezentate de către diriginți 
sau de către elevi. In puțină 
măsură se manifestă inițiativă 
pentru abordarea formelor noi, 
cum sînt, cadranele, dicționa
rele, enciclopediile politice care 
în alic școli se bucură de un 
deosebit ecou în rîndul elevi
lor și dau bune rezultate.

Nu putem vorbi despre o ac
tivitate la nivelul cerințelor 
nici în ceea ce privește întări
rea disciplinei școlare, domeniu 
in care organizațiile U.T.C. au 
atribuții și răspunderi precise. 
Amintim de. pildă cazurile ele
vilor Cojocaru Ilie, de la Li
ceul Uricani, Vlăduț Vasile, de 
la Grupul școlar minier Lupeni, 
Iuga Gavril de la Grupul șco
lar minier Petroșani, Dobrescu 
Ion. de la Liceul industrial, care 
au săvîrșil abateri grave de la 
conduita școlară, folosind injurii 
la adresa tovarășilor profesori, 
avind o comportare ce nu se 
încadrează în ținuta morală a 
elevului. Asemenea cazuri au 
fost tratate superficial de către
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organizațiile U.T.C.; <1<- nu și-au 
găsit întotdeauna locul in ca
drul unoi analize temeinice in 
adunările grupelor sau organi
zațiilor.

Cauzele existenței lipsurilor 
și stărilor de lucruri amintite 
au fost determinate in primul 
rind de stilul du muncă defec
tuosul unor organe și organizații 
i .T.C., du colaborarea și con
lucrarea ncsalisfăcăloare i> în
drumătorilor U.T.C. cu condu
cerile școlilor, cu ijiofesoril 
diriginți.

Cerința maturizării elevilor, a 
pregătirii lor pentru viață im
pune valorificarea deplinii <> 
posibilităților de care dispu
nem pentru educarea lor poli
tică, civică, cti«ii, pentru for
marea profesionala și de cultu
ră generală a sp < ialiștilor de 
mîine.

îndeplinirea acestui deziderat 
nu poale fi concepută docil in 
condițiile îmbunătățirii muncii 
de educare ideologică, politică 
și cetățenească prin imprimarea 
unui contur mai vădit politic șî 
revoluționar întregii vieți de or
ganizație. Apelind la tactul pe
dagogic , al diriginților, profeso
rilor, activiștilor, invățindti-i pe 
copii < uni și ce trebuie să facă, 
să gindească singuri și să alea
gă soluția cea mai bună, ofe
rim un timp larg de inanif* stare 
a opiniei, cadrul cel mai po
trivit și necesar îmbunătățirii 
activității organizației mustre 
de tineret.

Vasile VACARU 
secretar al Coin, telului munici

pal Petroșani al U.T.C.

Sorcova, vesela, să 
(răiți, să îmbătri- 
niți, ca merii, ca 

perii...
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Indicator de polei

Măcelar „politicos44
fn cartierul Coroești din

Vulcan există două complexe 
aomerciale. Unul nou, de 
cîleva săplămîni, și altul cu 
ceva mai vîrslnic. La acesta 
din urmă exislă și o unitate 
de desfacere a cărnii cu uii 
măcelar „politicos". „înaltul" 
său siml de răspundere profe
sională și l-a dat in vileag și 
in ziua de 23 decembrie. In 
ziua respectivă, cam in jurul 
orei zece și treizeci de minu
te, a sosi! carne de porc 
proaspătă și frumoasă de s-o 
maniaci cu ochii. Gospodinele 
au așteptat răbdătoare la rind 
deoarece măcelarul le-a dat 
asigurări cum că, după ce o 
tranșează, o pune imediat in

fol tranșat la căr
ora 14. Atunci i-a 

,Ce ar ii să ser-

vinzare. A 
ne pină la 
venit o idee, 
vesc personalul din celelalte

A

însemnare
unităli comerciale din com
plex ?“

Spre a nu se pune rău 
cei care așteptau Ia rind 
ieșit în ușa măcelăriei și 
vorbit mieros.

— Dacă nu vă este cu su
părare permite/i-mi să ser-

cir
a 
a

vesc pe vecinii mei și apoi 
urinafi dumneavoastră.

— Fie, și-au zis gospodine
le. După ce și-a servit favo
rit ii, i s-a făcut foame. Tot 
politicos și-a cerut voie de 
la cei ce așteptau. Și a min- 
cal tacticos pină la ora 15,30. 
Aștept înd cinci ore in Irig, 
cumpărătorii și-au pierdut, 
răbdarea și au început să 
vocifereze.

Măcelarul i-a privit de par
că ar fi căzut tocmai atunci 
din lună și și-a zis în gind: 
„Nu în/eleg ce au cu mine 
doar m-am purtat atît de po
liticos 1 ?"•

Firma ..Coll Industries” din 
S.IJ.A. <i realizai un dispozi
tiv care semnalizează for
marea poleiului in zonele de 
pătrundere pe poduri. Semna
lele emise de hlgrometru și 
termometru sini prelucrat 
intr-un circuit logic.

Condițiile periculoase apar 
in primul rind pe poduri, de
oarece podurile radiază căi- 
dura'de sus și de jos. Supra
fața drumului nu cedează so
lului căldura alil de repede 
si de aceefc ii trebuie mai 
mult timp piuă să înghețe.

Sistemul de avertisment se 
declanșează la o umiditate de 
30% și mai mult și la o tem
peratură inferioară punclulu: 
de înghețare, sau cu 3,5°F sub

temperatura acrului înconju
rător. In acest din urma caz, 
drumul devine lunecos chiar 
dacă nu există gheată. Dispo
zitivul avertizează, de aseme
nea înghețarea picaturilor de 
ploaie in zonele de intrare pe 
un pod. Pe drum se ampla
sează doua perechi de elec
trozi — unul ' " ”
kill neîncălzit, 
rău conducător 
leclric, iar apa 
cător, formarea 
le rezistenta cuplului neîn- 
zit. încălzirea nu permite for
marea glieții pe celălalt cu
plu de electrozi. Diferența in 
volosrea rezistenței atestă for
marea qheții. („Financial 
Times').

incălzil, cela- 
Gheața fiind 
de curent e- 

bun condu- 
qheții mareș- 
; ' al-

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Concurs internațional de 
sărituri cu schitirile (în
registrare).

18,00 Actualitatea economică.
18,25 Tineri laurcnți (intervi- 

ziune). Ofrandă Eulher- 
pei. Recital de muzică 
clasică susținui de ti
neri interprrti laureati 
la concursuri interna
ționale în 1969 : Marin 
Slalinaru, Lucian Mari
nescu, Silvian Ilicovici 
și Cvartetul Filarmoni
cii din Cluj alcătuit din 

Ștefan Ruha. Vasile Nor- 
vath, Vasile Fulop si 
lacol» Jiul-'.

19,00 Telejurnalul d'c seară.
19.20 Tui solan — emisiune 

pentru conducătorii
19.30 Ce știm și ce nu știm 

despre om? Esoluția 
continuă ?

20.00 Reflector.
20.20 Film artistic : Bucătă

reasa.
21.30 Emisiune literară.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Teleglob — Cipru.
22,40 Ketrospectisa anului mu

zical 1969.
23,10 închiderea emisiunii.
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PROGRAMUL I :

Pe Jiu

Sus la munte, 
la cabană

Urmare din pag. 1

la de mese, ornată festiv, își 
aștepta oaspeții, acei putini 
temerari care, s-au incume- 
tat să înfrunte natura, spre 
a petrece un revelion sui ge
neris. Treptat, fără să băgăm 
de seamă, tocurile s-au com
pletat și atmosfera a deve
nit din ce în ce mai familia
ră, mai sărbătorească.

Mai sînt 10 minute p'tnă la 
momentul solemn. Perechile se 
opresc din dans, tranzisioare- 
le au tăcut. Ultimele momen
te ale anului se scurg într-o 
tăcere generală. Lămpile de 
petrol alîrnate pe pereli ac
centuează, cu lumina lor di- 
luză, atmosfera intimă a să
lii.

Una... două... trei... două
sprezece bătăi ale orologiu
lui vestesc momentul mult aș
teptat. 1970 e xo realitate. In 
veselia generală cu tofii 
toastăm pentru lericire, sănă
tate, pentru cei dragi, pentru 
prietenii și colegii rămași a- 
casă.

...Timpul a zburat pe ne
simțite. Dimineața, după o 
meritată odihnă, am reluat 
petrecerea care a continuat 
pină noaptea tirziu. Afară 
vintul spulbera zăpada, iar 
lumina ireală a lunii împru
muta împrejurimilor sclipirile 
unui decor de basm.

două...

Ilăspundem cititorilor
Q. 1. IVÂNESCU, LUPENI. La propunerea dv. privind 

înființarea unei stații de autobuze între blocurile de locu
ințe D3—D4 din strada T. Vladimirescu Lupeni, conduce
rea întreprinderii de gospodărie comunală Petroșani ne face 
cunoscut că aceasta nu poale lua ființă din următoarele 
considerente;

„Distanța intre stațiile Centru și Braia este de 600 me
tri, astfel o distanță de cea. 300 metri nu este atit de mare 
pentru a nu putea fiparcursă pe jos;

— din dreptul spitalului la stația Centru distanța este
de 150 mdtri; ...

— șoseaua între aceste două stații este îngustă și in 
pantă, motiv pentru" care organele- de miliție nu permit 
amplasarea unor stații de autobuze in asemenea condiții.

Unica posibilitate de înființarea unei stații ar fi în 
dreptul monumentului ceea ce nu se justifică intrucît acest 
punct este la 100 metri de stația Centru".

0. VASILE TRlNCA. VULCAN Pentru soluționarea 
celor relatate redacției, prezentați vă la Exploatarea minie
ră Vulcan unde, in baza actelor prezentate ulterior, urmea
ză să vi se restituie imputația de 206 lei, dictată de Co
misiei de judecată, rcprezenlind valoarea echipamentului de 
protecție nepredat unității cu ocazia plecării dv. fără apro
bare din serviciu.

Suma de 72 lei, ce reprezintă cota, neamortizată pentru 
echipament do lucru, nu vi se poate restitui, aceea urmînd 
a fi suportată do dv. (H C.M. nr. 795/1960) care ați părăsit 
exploatarea înainte de expirarea termenului prevăzut în 
normativ.

Q. ALEXANDRU NAGY, LUPENI. Potrivit prevederi
lor legii pensiilor, timpul servit de dv. ca ucenic se consi
deră vechime- in muncă numai dacă faceți dovada că în 
perioada respectivă ați primit salariu, sau că ați cotizat, 
pină la 1 ianuarie 1949, la fostele asigurări sociale.

0. MARIN OLARU, PAROȘENI. Vă comunicăm că în
treprinderea la care lucrați nu are obligația să consimtă la 
transferul solicitat de dv., acesta fiind la latitudinea con
ducerii care hotărăște de la caz la caz asupra cererilor de 
transfer ținînd scama atit de motivele invocate de cel în 
cauză, cit și de interesele producției.

Hoțul

zburător

Confreria

Surprins d<> polițiști in limp 
ev încerca să fure o mașină 
parcată pe una din străzile o- 
rașuiui Limoges, Jean-Pierrc 
Lerault a luat-o la fugă pentru 
a-și scăpa pielea. Frica îi dă
dea aripi parcă. Totuși, aceste 
„aripi" nu l-au ajutat să „zboa
re* peste lanțul ce delimita un 
Ioc de parcare. Impiedicindu- 
se, L’erault a executat un „zbor 
planat" ca în filme. Atit doar 
că ia „aterizare" s-a lovit atît 
de rău de caldarim incit poli
țiștii l-au dus direct la spital.

Istoria unui
Deși are numai 44 ani, Konstantin Maslov este 

veteran din cel de al doilea război mondial. La 
17 ani a fost înrolat intr-un batalion de vină- 
tori și a primit „botezul focului", cum se spu
ne, pe frontul japonez. Mare îi fu mirarea cind 
intr-o zi primi o scrisoare dinlr-un sal 

_ _ j. nian jirin care mama lui era înștiințată
intimplare ereditara Konstantin Maslov, se află înmormintat

Acum 21 de ani, Pamela Wells s-a născut in fața lo
cuinței mamei sale la Topeka (Kansas) într-un automobil 
pe care aceasta îl împrumutase de la fratele său.

Recent, tot la Topeka, Pamela a născut și ca o fetiță 
in automobilul împrumutat 
merge la spital.

de la... fratele

fumătorilor

soldat »

ucrai- 
că el, 
intr-o

groapă comună în satul lean Gorod. Își rea
minti întreaga odisee: in decembrie 1943, in 
timpul luptelor de lingă acel sat a fost rănit 
atit. de grav incit nu i s-a putut scoate man
taua și a fost acoperit in drum spre spital cu 
mantaua unui camarad. Aici personalul medical 
aruncind mantaua cu actele, l-a trecut pe lista 
morților.

Se va sărbători centenarul?

La Saint-Claud, într-un 
petați in roșu, în faț; __  —_ ___________ _
debutanții cu panglic^ ordinului la gît pufăie regulat din 
pipe, parcă, intr-un fumat fără sfîrșit pină cind, obosiți, i.și 
golesc pipa de cenușă plecind capul in jos in strigătele de 
„Ura !" ale asistenței. Este ceremonialul de intrare in „Or
dinul maeștrilor fumatului de pipă“. Fondat în secolul 
XVIII in Prusia de către Frederic cel Mare, ritualul a fost 
reluat in 1966 la Saint Claud .și confreria de aici numără 
30 de membri care se recunosc printr-o insignă pe care o 
poartă la butonieră. Și nu oricine poate deveni membru 
al confreriei ci numai cei selecționați de „marele maestru14 
in urma unor anchete riguroase.

adevărat templu 
unei înalte curți, cu

«
g

Armata franceză a primit numeroase cereri din partea 
diverselor orașe ale țării pentru a oferi caii necesari săr
bătoririi centenarului luptelor din timpul războiului 1870— 
1871.

Armata ezită : ea nu are nici caii necesari și nu dis
pune nici de credite suficiente. Anul trecut, fanfarele și 
participarea la lupta împotriva mareei negre au costat-o 
1 200 milioane de franci.

Ministerul de resort analizează in prezent posibilitatea 
aplicării unor tarife pentru serviciile armatei „la prețul 
de cost" !

Victimă ?
Ronald

Ziegler !
Se pare că 1969 este anul in 

care personalul Casei Albe a 
fost cel mai mult „apreciat" 
de.. hoți. La întoarcerea din 
vizita pe care a intreprins-o în 
Furopa, împreună cu președin
tele Nixon, secretara acestuia 
a constatat că in lipsa ei a 
fost „vizitată" de niște „prie
teni" care îi luaseră, ca -n- 
mintire" desigur, toate bijute
riile .și obiectele de valoare pe 
care le avea în apartament. 
Paguba se cifrează la o sumă 
de ordinul zecilor de mii de 
dolari. La scurt timp un con
silier prezidențial a fost victi

ma unui furt in timp ce par
ticipa la o conferință privitoa
re la... criminalitate.

Ultima victimă de la Casa 
Albă este purtătorul de cuvînt 
Ronald Ziegler. Din apartamen
tul acestuia s-au furat cele două 
telex izoare pe care le avea.

Cine va fi următoarea vic
timă ?

Recunoștință eternă
Un avocat din San Francisco 

caută trei femei pentru a Ie îm
părți moștenirea bogătașului 
.lobii Hartman. Defunctul le-a 
cerut pe toate trei cîndva în 
căsătorie, toate trei refuzîndu-l.

Le-a făcut moștenitoare „în 
semn de recunoștință pentru 
pacea pe care a gustat o rămi- 
nînd celibatar".

5,05 Muzica dimineții; 6.05 
—9,30 Muzică și actualități; 
0,30 Viața cărților: 10,05 Mu
zică populară din Muntenia:
10.30 Vreau să știu; 11.05 
Muzică ușoară; 11,20 Arii .și 
scene din opere românești; 
12,00 Melodii cu dedicație; 
12.25 Știința la zi; 12.30 Jn- 
tîlnire cu melodia populară 
.și interpretul preferat: 13,10 
Avanpremieră rn*1'’iană; 13,22 
Două cichestre... două stiluri ; 
Electrecord .și Tijuana Brass; 
13 Tnlerpreți de muzică 
populară: 14.00 Caleidoscop 
muzical: 14.40 Radio publi
citate; 14.50 Muzică popu
lară: 15.00 Radio-scoală: 1520 
Din muzica popoarelor; 15.30 
Compozitorul săptămînii; 1600 
Radiojurnal: 16.30 Consulta
ție juridică: 16.40 Album 
coral: 17.05 Antena tinere
tului; 17 30 Cintecc și jocuri: 
13.03 Știință, tehnică, fante
zie: 18.30 O melodie, pe a- 
drcca dv.; 19.00 r •’'‘ta ra
dio: 19.30 Săptămîna unui 
meloman: 20.05 Tableta de 
seară: 20.20 Argheziană; 20.25 
Zece melodii preferate; 21.00 
Lectură dramatizată: 21.30 
Moment poetic; 21.35 Solistul 
scrii — Dorin Anastasiu; 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic: 22,20 Sport:
22.30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră: 23.00 Concert 
de muzică ușoară; 0.03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Program muzical dc 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7.10 Program muzical de di
mineață: 8,10 Tot înainte: 
3.25 Mari inlerpreți: 9.10 
Curs de limba germană; 
9.45 Matineu de operă: 11.00 
Melodii populare: 11.30 Mu
zică ușoară: 12.03 Avanpre
mieră cotidiană: 12.15 Con
cert de prînz; 13.30 Unda 
veselă (reluare): 14.30 Pastel 
dc iarnă — muzică ușoară;
14.55 Știința la zi; 15,00 Ga
leria marilor interpreți de 
operă: 15,40 Radio nublicit - 
te; 16.00 Radiojurnal: 16,20 
Actualitatea muzicală: 17.00 
Canțoneta veșnic tînără; 17.35 
Teatru serial : „Zodia cance
rului1* sau ..Vremea Ducăi 
Vodă" de Mihail Sadovoanu:
17.55 Cinci stele în recital: 
19.30 Meridiane lirice: J9.50 
Noapte bună, copii: 20,00 Lie
duri de compozitori români 
pe versuri de Mihai Emincs- 
cu: 20,15 Teatru radiofonic: 
..Ciu Yuan" de Go-Mo-Jo; 
22,00 Cîntă Luminița Cos- 
min și Luigi Ionescu; 22.20 
Jazz; 23,05 Discuri rare.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5.00;'6.00: 9,00; 
10.00: 11,DO: 17,00; 18,00:20,00; 
24,00, 2,00; 4.00. Programul 
II : 6.05; 12.00: 14.00: 23,00:
0,55.

Ieri, temperatura maximă 
a acrului a oscilat între plus 
5 grade la Petroșani și plus 
1 grad la Paring. Minima a 
fost dc minus 3 grade atit la 
Petroșani cit și la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vrem»' instabilă, 
cu cerul acoperit. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de ploaie și lapoviță. Tempe
ratura în ușoară creștere.

MICA 
PUBLICITATE

Vind Dacia, zero km, sau 
schimb cu Trabant nou.

Telefon 1981; orele 16-21, 
Petroșani.
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In centrul preocupărilor la E.M. Dîlja

Reducerea cheltuielilor 
pe 1000 lei producție marfă

In documentele Congresului 
al X-Jea a! P.C.R. se subliniază 
importanța deosebită a redu
cerii cheltuit Iilor de producție 
tn vederea îmbunătățirii activi
tății economico Tinant iare in 
1«» iTinderilor

In lumina acestor sarcini, u 
nilatilor miniere din Centrala 
răi bunelui. organizate cu ges
tiuni economică proprie, le re- 
v in- obligația de a reduce 
cheltuielile la 1 (.>00 Ici produc- 
țir marfă Sc știe câ acest in
dicator sinteth are rolul de n 
ev nti rvsa unitățile cir gestiune 
proprie in obținerea de rezul
tai' <■, t'nomico-financiare cit 
aw: bi> o- >i ( • se stabili șle 
concomitent cu indicatorii de 
producti\ itate a muncii, prețu
lui de cost <i benef iilor. A est 
indicator șe urmărește lunar, 
trimestrial si anual, urmărire 
n dâ posibililat- comitetului 
dc direcție să analizeze la mo
mentul oportun eventualele de
ficiențe ivite in activitatea în
treprinderii și să i 1 măsurile 
necesare pentru obținerea unor 
rezultate economico-financiare 
bune. In contextul acestei preo
cupări porm inento de autocon
trol s° cor urmărite cu precă
dere realizarea ritmică a vo
lumului ele producție planifi
cate îmbunătățirea, calității 
producției și reducerea prețu-

A' centuez câ un lucru foarte 
important este realizarea pla
nului de producție, deoarece în 
prețul de cost 45 la sută din 
1 talul chcltuii iilor au caracter 
constant (cheltuielile secției, 
ciirttuieli generale ele.). Deci, 
creșteri.i volumului do pro- 
dw'țîe față de plan atrage du
pă sine s. aderea acestor cliel- 
t urli pe tona de cărbune, adi
că scăderea prețului de cost

In fața colectivului minei 
Dili.i. unitate -arc este organi
zată i principiu] autogi stionă- 
j'> -tâ ca sarcină centrală, în 
a .'d 1970. ultimul an al cinci
nalului, de -s, concentra toate 
’ "rt în direcția îndeplini
rii tuturor indicatorilor de plan 
ji în speță reducerea cheltuie
lilor pe 1 000 lei producție 
marfă, obiectiv de însemnătate 
esențială în vederea obținerii 
un. i cficiențe economice spo
rite.

Din punct de vedere al re
zultatelor economico-financiare 
obținute in cursul anului de cu- 
rind încheiat, colectivul minei 
Dîlja sc află intr-o situație ne
favorabilă. depășind nivelul 
cheltuielilor prevăzute la 1000 
Ici producție marfă.

Din analiza făcută asupra 
cauzelor ce au dus la această 
depășire a reieșit:

@ nereal izarea planului de 
producție în mod ritmic, din 
cauza unor greutăți obiective 
ca lipsa forței de muncă cali
ficate și a condițiilor de ex
ploatare grele datorate lucră
rilor miniere vechi care încă 
n» au fost depășite, dar și din 
cauza unor deficiențe de na
tură subiectivă în organizarea 
producției, unor aspecte de in
disciplină etc.:
• nercalizarea indicilor de 

calitate (cenușă și umiditate) 
ca urmare a exploatării stra
iului 2 din blocul VI, precum 
ți a lucrărilor de curățire a 
coperișului și culcușului în 
stratul II. dar și neacordării 
atenției cuvenite alegerii șistu
lui vizibil. Această deficiență 
a condus la pierderea a 2 634 
lene de cărbune în urma depă
șirii normelor interne de cali
tate cu 0.4 puncte în medie pe 
1969:

9 neîncadrarea în consumu
rile specifice. în special la ma
terialul lemnos, din cauza utili

zării lemnului de mină numai 
la lungimea de 3.5 m pentru 
blocul 111—IV, din lipsa posi
bilităților dr transport, fnregis- 
trindu-se pierderi la lemnul cu 
lungimi mai mari de 3.5 m. 
Pe Întregul an 1969 pierderile 
se ridică la 1 200 mc lemn mi
nă și cca. 400 mc cherestea, a 
căror valoare totalizează 192 000 
Ici:

9 lipsa de preocupare pentru 
n-folosirea armăturilor meta
lice.

Cunoseind aceste cauze, comi
tetul de direcție al minei, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, a stabilit măsurile ne
cesare pentru înlăturarea lor. 
Iată ci te va din aceste măsuri :

Pentru asigurarea realizării 
ritmice a planului do producție 
au fost create din timp fron
turile do lucru necesare și a 
fost recrutată forța de mumă. 
Vn loc central l-a ocupat in și
rul preocupărilor noastre îmbu
nătățirea indicilor de calitate, 
prin pușcarea selectivă, alege
rea șistului vizibil și intensifi
carea operațiunii do curățire a 
vagoanelor. Atenție maximă 
sc acordă in același timp înlă
turării depășirilor do consumuri 
specifice. in speță lemnul de 
mină Conducerea E. M. Dilja 
și-a concentrat in acest sens e- 
fotiurile în vederea terminării 
lucrărilor dc amenajare a sui
torului dc acraj nr. 2 destinat 
transportării lemnului la lun
gimi de 4 ml în blocul III—IV, 
inccpînd din primele zile ale 
anului 1970. O altă măsură pre
conizată tot pentru reducerea 
consumului de lemn este extin
derea armării metalice și intro
ducerea metodei de exploatare 
cu front lung in stratul 3 cu 
un singur preabataj pe culcuș 
și cu armare metalică și tavan 
artificial din plasă metalică.1 
De asemenea, s-a preconizat 
introducerea în mod experi
mental a armării unor suitori, 
cu perioadă îndelungată de uti
lizare. cu profile metalice- in 
vederea înlo<~u:ru materialului 
lemnos.

întregul colectiv al minei 
Dîlja eslc hotârît să depună e- 
forturi susținute in vederea e- 
liminării cheltuielilor neproduc
tive. care. în 11 luni ale anu
lui trecut, s-au ridicat la peste 
500 mii lei. Corpul tehnico-in- 
gineresc are datoria să studie
ze posibilitățile de descărcare 
mecanică a materialului lemnos 
în depozitul de la suprafață, lu
cru ce, dc altfel, a fost reali- 
zat cu mult succes la descăr
carea mecanică a cimentului.

Se impune ca simțul gospo
dăresc al fiecărui angajat să se 
materializeze în mai buna păs
trare și utilizare a tuturor ma
terialelor. în combaterea risi
pei. O mai bună preocupare 
se cere avută în direcția folo
sirii la capacitate a utilajelor 
din dotare, aceasta constituind 
o rezervă însemnată în redu
cerea cheltuielilor de producție.

înlăturarea deficiențelor care 
au influențat negativ activitatea 
cconomico-financiară a exploa
tării miniere Dilja în anul de 
curînd încheiat, creează pre
misele ca în anul 1970 mina să 
se încadreze în indicatorii eco
nomici planificați, în speță în 
sarcina de reducere a cheltuie
lilor pc 1 000 lei producție 
marfă și prin aceasta să se a- 
sigure creșterea rentabilității. 
Colectivul nostru, sub îndruma
rea organizației de partid își 
va mobiliza toate posibilitățile 
materiale și organizatorice, va 
face totul pentru atingerea a- 
cestui obiectiv stabilit de 
partid

Mircea ȘULUȚIU, 
contabil șef E.M. Dîlja

Amploarea progiamulut na
tional dc invest 1/11, ca șt ne- 
cesilaleo lichidării unor hp- 
nuri munilestate in anii I re
call ou impus elaborarea u- 
nor noi reglementări care să 
sica la baza acestei activități 
economice fundamentale. Io* 
moi dc aceea au lost elabo
rate legea contractelor eco
nomii și legea privind or
ganizarea, planificarea și exe
cutarea Investițiilor, aprobate 
de Matca Adunare Na/ionold 
in ulii nule zile ale anului 
I960.

Prexerteitlc acestui legi, cu 
o inworlanjă deosebită pen
tru acii\ Pateu de pe șantie
re, (onlribuie neîndoielnic la 
oblineiea in chior a unor 
rezultate superioare In mun- 
( <i noastră, mai ales prin sta
bilirea concretă a alribuliilcr 
și ni.-prinderilor care revin 
salorialilar din r.onslriu (ii.

Sau mile din ullimui an al 
cincinalului ale colectivului 
dc minu ă ai Șonlierului Va
lea J.ului al T.f .'I.M. ridică 
probleme mapare 
zare a uctivilulii 
re a investijiilor.

Dc modul cum 
rezolvăm aceste 
cum se vor stabili și apoi în
făptui cele mai bune măsuri 
organizatorice pe șantiere, 
cum vom asigura necesarul 
de mnlctiale, forlă de muncă 
și utilaje depinde 
desfășurare a lucrărilor de 
execuție, îndeplinirea la ter
men a pianuluj de investiții 
și predarea în termen a lu
crurilor cont raclate.

Așa după cum era și firesc, 
un prim capitol al noilor re
glementări privind sectorul

Investițiilor se ocupă de s/a- 
blHrcti obligațiilor reciproce 
între to/f iaclorii care parti
cipă la realizarea fnveslifici 

contractarea lucrărilor. 
Pentru obiectivele pe care 
T.C.M.M. le va executa in 
anul 1970 avem pusă la dis
poziție aproape în întregime 
documentație tehnică, iar ser-
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FUNDAMENT
LEGAL PENTRU

ACTIVITATEA

Cadre metalice de
ținere provizorie
plasabile pe role

sus-
de-

Și
ghidaje

In K. P. 
proiectată o 
de susținere provizorie 
protecție pentru săparea lu
crărilor de pregătire. Aceasta 
constă dintr-un cadru meta
lic spațial ce se deplasează 
pe role, și ghidaje așezate 
pe i atră, partea sa superioară 
și cea inferioară fixîndu-se 
cu vinciuri între vatra și ta- 
vanul lucrării.

fostPolonă a 
nouă construcție 

de

Cea mai rezistentă
bandă transportoare
din Europa

La mina de minereu de 
fier din Anderny — Che- 
villon (Franța) se găsește cea 
mai rezistentă bandă tran
sportoare din Europa. Banda 
este confecționată din cauciuc 
armat, are o lungime de 
2 732 m, o lățime de 1 m 
și permite transportul ascen
dent al minereului de fier 
cu o viteză de 3,5 m/s și cu 
un debit de 1 400 t/orâ pe un 
traseu însuniind o denivelare 
totală de 256 m.

Puterea instalată a motoa
relor pentru această bandă 
este de 1 .320 KW.

O nouă mașină de în

cărcat și transportat
Firma »Joy Manufacturny 

Co' (Canada) fabrică o nonă 
mașină de incărcat-transpor- 
tat de tip TL-70 acționată cu 
motor Diesel și avînd urmă
toarele caracteristici : capa
citatea cupei — 533 mc, vi
teza de deplasare 32 km/oră, 
mașina poate fi utilizată în 
lucrări cu înălțimea de 2,9 
m și lățimea de 3,96 m, se 
încarcă în 1,5 minute și se 
descarcă in 0,5 minute.

de organi- 
de realiza-

vom ști să 
probleme.

întreaga

DE CONSTRUCȚII9
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viciul nostru Iclmic-prodiicln'. 
luci cază in ace.sic zile la 
pregătirea tehnologică a c- 
xeculăril lucrărilor, prin in 
tocmirea graficelor dc execu 
fie și pregălireu lucrurilor.

In zilele care uimeazâ. 
beneficiarul ne va preda am
plasamentele la unele lucrări 
noi pe care le vom ataca 
imediat. Pentru a nu se crea 
grculăli în deslășurweu acti
vi tăi ii, va trebui cu benefi
ciarul su urgenteze dc chirie- 
rea linanjurii la obiectele

■tăbliile prin ginlicul ptecon- 
Iraclual șl in special la ins- 
loial ia dc sortate și însllo- 
zaie l.ivezeni la care se Iu 
creazrî de la începutul unu 
lui.

Va trebui -o ucoidăm o 
olen/ie deosebită acjluiui 'le 
contractare, menfionindu-sc 
că incepind cu anul 1970, p>- 
Ungă penalizările legale re 
zuitate din netndeplinlreu 
contractelor, clauzele aceslo 
ra devin deleminaide pentru 
eliberarea ■alaiiilor persona
lului lehnii o admini .lraliv.

In rodiul șonlietultJj nos
tru, prlnlr-o organizare ra 
fiunală a executării lucrări
lor, reduc ei ea consumurilor 
specifice prin eliminarea ri
guroasă n risipei, buna qO' 
podărlre a materialelor ș> 
lolodrea rafional'i a tortei dc 
muncă șl ullla/elor vom rcup 
sa ne .încadram în prevede
rile legii pri\ ind organiza 
rea, planitfcarca și execut" 
ieri Inveslițiflor.

In cadru! lega) ut rege 
menlărilor noilor legi pri 
vinrl și sectorul dc uonstrw 
lil-monlal, preocuparea nous 
tră pei mancnlâ este dc a 
crea toate condițiile unei hu
ne deslașurări a activității pe 
șantiere, pentru asigurarea 
realizării ritmice a sarcinilor, 
nu numai valorice ci și tizi 
ce. care să permită devansa
rea puin-in i:i iuriL-tiune <, 
unui număr < it mai mare du 
obiectivele plgnllcatc pentru 
acest an, in condițiile tm^- 
calilălr sporite.

Inq. SteJon BABAN,
Inginer șe/ ad/. al Șantierului 

\ a 'ea Jiului al 7 .C.'f.M.

Cărbunele este una din sub
stanțele căreia ii 'este caracte
ristică proprietatea dc a sorbi, 
retine și elibera cu 
cantități mari de molan, aceste 
ionomene pujîndu-se produce 
numai în anumite condiții <lv za- 
cămint (grad de incarbonifica- 
rc, capacitate de sorbire, adîn- 
cime, permeabilitatea rocilor, 
tectonică ele.).

Degajările de 
ținui (lente) și 
diul cazurilor 
foarte important din punct de 
vedere al securității, intriicît 
permite in general să se gă
sească cauzele anomaliilor și în 
consecință măsurile de luat 
pentru evitarea reapariției pe
ricolelor. Dintre cazurile anor
male mai importante care con
duc la creșterea uneori bruscă 
a acumulărilor de metan se 
menționează: oprirea ventila
ției principale .și parțiale, a 
instalatelor de chenare a me
tanului, creșterea brusca a vi-u 
tezei de avansare, degajării ne
prevăzut de mari de metan,, du-n 
pă pușcare, apropierea , sau,I
intersectarea lucrărilor ve
chi, scăderea bruscă a presiu
nii baromelrice.

Conform celor cunoscute, spre 
periferio lucrărilor miniere vi
teza aerului se reduce treptat,

ușurinlă

metan sint con- 
anormale. Slu- 
anormale este

fapt ce favorizează acumulTrea 
metanului, în special la tavan, 
sub formă de pinze staționare 
sau care se deplasează lent. 
Aceste acumulări sini posibile 
oriunde există degajări de me
tan si ineficientă in diluarea 
lui. Aceste acumulări, chiar da
că au o concentrație inferioară 
limitelor explozive, o dată a- 
prinse de o sutsă de inițiere pot 
conduce flacăra pină in zona 
unde ' 
necesare 
plozii.

Potrivit 
te, pol fi 
periculoase de metan și la va
tra lucrărilor, care de obicei 
sint controlate cu mai . multă 
superficialitate.

Straiele de cărbuni din Va
lea Jiului prezintă o predispo
ziție deosebită de degajare a 
metanului în atmosfera lucrări
lor miniere. Cantitățile cele mai 
mari de metan sint degajate de 
straiele 3 și 5 de la toate mi
nele din Valea Jiului.

La săparea lucrărilor de îna
intare in cărbune soluția apli
cată în mod frecvent pentru 
diluarea metanului sub limitele 
admisibile prevăzute de norme 
o constituie aerajul partial me
canic. în anumite condiții ș:-a 
dovedit eficiența drenarea

există create
declanșării

unor cercetări reccn- 
idenlificate acumulări

gazelor din pereții lucrări or 
miniere sau din fata frontului 
cu ajutorul găurilor de d. i i- 
zare. De obicei degajarea inc 
lanului se face de pe toate su
prafețele de cărbune expuse 
atmosferei, ca urmate a dife
renței dintre presiunea gazului 
din cărbune și presiunea bac- 
metrica. In afară de aceasta 
metanul migrează din roci spr? 
atmosfera subterană prin orice 
fol de accidente tectonice (fi
suri, crăpături, falii etc,). In 
astfel de cazuri apar așa zt-cle 
locuri de emanare concentrată 
a metanului, a căror depistare 
este f-><irle importantă pentru 
prevenirea sau lichidarea acu
mulărilor de metan.

Preocupata de pericolul acu
mulărilor de metan în lucrările 
de înaintare în cărbune, 
S.C.S.M. a efectuat unele expe
rimentări în condiții de mină 
cu scopul de a cunoaște capa • 
ci lalea de degajare și acumu
lare a acestui gaz în profilul 
galeriilor. în situația unui a 5- 
raj partial de maximă eficientă 
(cca. 900 mc/min.) a fost de
pistată formarea de pînze de 
metan In spatele frontului cu 
conținuturi variind intre 1,5 și 
5 la sulă CIIZ(. grosimi pînâ la 
15—20 cm și lungimi variind 
între 10 și 20 m. Cercetarea e-

fectudtă a demonstrat <a nu
mai prin aeraj diluarea -meta
nului sub limitele prescrise nu 
avea sorti de reușită, iinpunîn- 
dii-se astfel aplicarea de noi 
procedee de dirijare a molanu
lui adică degazarca prealabilă 
a stratului de cărbune. Apli
carea d gazării a condus la 
scăderea substanțială a conți
nutului de metan clin atmosfe
ră precum și la eliminarea pin- 
zelor de gaz.

Intr-un alt caz, s-a experi
mentat ritmul de degajare și 
acumulare în situația unei îna
intări în cărbune în care ae- 
rajul partial mecanic a lost 
întrerupt citeva ore. Rezulta
tele obținute sint reprezenta
te în graficul de mai jos prin 
izoJiniile de metan pentru do
meniul exploziv (5—15 la sută 
CHJ precum și pentru alte 
concentrări procentuale piuă la 
valoarea maximă înregistrată 
(94 le sută). Se remarcă faptul 
că în astfel de condiții se pro
duce o acumulare periculoasă 
de metan, cu pinze cu concen
trații explozive și respectiv 
pinze ce conțin metan pînă la 
94 la suta. Se observă de ase
menea 
acestei 
tul de 
fuzare,

spălarea și subțierea 
pinze de către curen- 
aer prin efectul de di
alect care este în funr-

lie de lungimea Iu tării, de
presiunea generată □ minei la 
punctul de le tiit uă il înaintă
rii ele.

l'n rezultat inip< •! . I ii • ons- 
tituie ln<i 'i"irpfl -i dcpla -î'-a 
pînzei de 5 15 la sută Cll4 
spre vatra lucrării in p-itlea 
dinspre front. Acest lucru 1-te 
absolut logic și poate fi pu- pe 
seama ințensitălii mai maii de

i - 
tul cu iprafet 
proaspăt dezvelite 
vilatear ; ’ 
lată cu t 
aerajului 
tul de muncă.

Pericolul acestor pfnze, for
male prin oprirea accidentală 
a ventilației parțiale, constă in 
posibilitatea producerii unor a- 
prinderi sau explozii de metan 
cu Urmări grave sau pur și sim
plu sufocarea personalului ce 
pătrunde, neavizat, în astfel de 
lucrări.

Intr-un material viitor vom 
informa cadrele de specialitate 
din Valea Jiului asupra proce
deelor de prevenire și licluda- 
re a acumulărilor de metan sub 
formă pînze.

ing. Dumitru IONESCU, 
șef secție 

ing. Ioan CRÂCIUNESCU, 
cercetător — S.C.S.M. Petroșani

de că'' me 
și din ^a- 

sitiială la tavan •- r •- 
efectul fc.irte scă ul al 

i prin difuzie in Irort-

Tqv/qo

•L— luncfirnea qa'eriei (ai) 
h — înălțimea qaleriei,{m) 
— - seeiul UrtLulaiiei aerului prin d/ 

noliniile ronhnubt procentual de CH

După două decenii de experiențe, o soluție de compromis

Reorganizări §1... dezorganizări în
circulație a mărfurilor, scăde
rea exigenței in recepționarca 
din punct de vedere calitativ 
a mărfurilor etc.

Intre acestea — și altele — 
înscriem și cel mai însemnat 
neajuns; care se repercutează 
negativ în însăși satisfacerea 
r»r«nfn¥<»tnv îr>5 •

probleme acestora. Așa cum. 
faptul că serviciul dc transport 
al întreprinderii rămas la Pe
troșani (deoarece aici sc des
fășoară activitatea operativă 
propriu-zisă, impusă dc sarci
na pe care o arc I.C.R.T.I. de 
a asigura aprovizionarea directa 
a 5r.nl nr Hir. Xfolnn lîn. 

Iui de aprovizionare al depo
zitului din Petroșani s-a hotă- 
rit ca, in compensare, la Pe
troșani să fie dirijate alte ca
tegorii de mărfuri. Bunăoară, 
un mare volum de echipament 
de protecție și de lucru pentru 
întreprinderile și instituțiile 
«1ir> Valaa Ti«l.»î rT<r l.,, il„. 

posibilităților ca la contracta
rea fondului de marfă, depozi
tul din Petroșani să impună 
furnizorilor r-lauze contractuale 
proprii, după cerințele și nece
sitățile cum; âră’-.rHnr din Va
lea JiuluL

In sensul celor dc mai sus.
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Mulțumind celui caic s ou 
obosii să ne raspundâ Și fe
lie Ui nd pe cei premiali in 
urma I răget ii In surii, ne sim
țim ilah'ii să facem cilcxa 
prccizăii — fără a considera 
i fi «ci stea reprezinte o con- 
( linie — in legătură cu unele 
âspunsuri, suqcslii și propu

neri, evidențiind importantul 
sprijin pe cate l-a primii ca 
m.es.' puici redacția din par- 
fea cetățenilor.

In urma prelucrării slațis- 
t ice a ră 
barca _C 
ui medie, 
rea ziarului 
a iezuitul că 
(«0 aiectvari 
Dina la 4 
pină la o

I
I

I
I

I

I
I

I
(
I

punsurilor ia int re- 
it timp consacra) i

* zi, pentru citi- 
„Steagul roșu?* 

i din 1UU cititori 
in acest scop 

minute, alții 25 
t ord și numai 15 
st timp. Din aceas

ta constatare redacția a ve
linul necesitatea și în ace
lași timp îndatorirea de a du 
’ mai mare atenție publicării 
ie materiale scurte, de u 
vila pe cd pasibil încărca 
ziarului cu articole mari 
greoaie.

Din ancheta cunoaștem 
cum temele și genurile 
materiale, rubricile care 
bucură de o mai mare preie- 
rință din parley cititorilor și 
în consecință Ic vom acor
da o grijă sporită.

Un deosebit de prețios spri
jin îl constituie pentru rc .'ac- 
lie răspunsurile numeroase, 
propunerile sugestive și ex
trem de xa riale făcute de cei 
chestionați in legătură cu în
trebările „Ce probleme doriți 
sâ fie tratate mai pe larg" și 
„Ce rubrici noi doriți să a- 
parâ în ziar ?*. Ex ident, nu 
putem face o enumerare, nici 
măcar sumară, a cerințelor 
cuprinse in aceste răspunsuri 
pentru că nu este locul și nici 
spațiul nu ne-ar îngădui, 
•dac fia a re finul insă un n 
număr de teme care 
interesul sporit al 
pentru problemele . 
municipiului, 
domeniul ec

c- 
rea

(I 
dc

lăld piudusdor. ic- 
piciului de cosi, 
clicienjel ccono- 

ln măsură mai mare 
deci! pînu acum și in loime 
mai ciiiienlc, se va ocupa 
ziarul iie multiplele aspecte 
ale acltx liniilor legate de a- 
sigururea condițiilor de mun
că și de \ ială ale celălcni- 
lor — apro\ izionarea, ali- 
meni afla publică, gospodări
rea locah'âtilor, transportul 
In comun, deservirea popu
lației prin diverse servicii 
publice, păslrtiica și folosirea 
șpaltului locativ, asistența 
sanitară, proiecția și securila 
tea muncii.

Rcdncfia își asumă o înda
torire do înaltă răspundere, 
f'bligîndit-sc sil trate re mai 
pe larg și la un nivel publi
cistic corespunzător proble
mele de etică socialistă, de 
educare a maselor de cetă
țeni. Îndeosebi a celor tineri 
in spiritul moralei noi. al 
respectului lată de legile sta
tului — cerințe aproape una
nim formulate de cititorii 
chestionați.

In coloanele ziarului își va 
găsi totodată o mai amplă 
reflectare viața spirituală a 
municipiului, cu multiplele 
sale aspecte.

In urma inx csligației efec
tuate in riadul cititorilor s-au 
elucidai și unele probleme 
privind formalul și aspectul 
grafic a! ziarului. la între
barea : „\ â place ziarul in 
actualul iormal pe -I pagini 
sau doriți să apară in lor- 
mal mic, pe 8 pagini 73 la 
sulă din cititori și-au mani
festat preferința pentru for
matul actual. 18 la sulă pen
tru format mic în 8 pagini, 
iar 9 la su/r) au dat alte 
răspunsuri. Împlinind do
rinei majorității cititorilor, 
ziarul va continua să apară, 
deci. în actualul iormat. de

firea caii 
ducerea 
creșlciea 
mice.

I
I
I
I
I
I

l

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
(

I
I
I

I
I
I
I
I

ire 
ădesc 

' cititorilor 
majore ale 

îndeosebi din 
•mic, social și 

cultural, teme cațe au și în
ceput sa tie abordate în ziar. 
Răspunzând cerințelor citito
rilor, vom asigura o tratare 
mai cuprinzătoare, mai 
competentă și în același timp 
mai accesibilă problemelor 
privind îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor pe ultimul an 
al cincinalului în. industria 
carboniieră și în celelalte 
ramuri economice ale muni
cipiului — generalizarea ex
perienței colectivelor frunta
șe. îndeplinirea ritmică la 
toți indicatorii a planului în 
fiecare unitate, creșterea pro- 

■ ductix ilății muncii pe baza 
organizării mai superioare a 
proceselor de producție și a 
progresului tehnic, îmbunată-

Tini nd seama de unele cri
tici îndreptățite ce ne-au lost 
adresate. de numeroasele pă
reri. propuneri si recomandări 
lâcule cu prilejul andrelei, 
ne angajăm in fata slîmați- 
lor noștri cititori, care au 
dovedii — cu prilejul anche
tei — dragoste și interes deo
sebit pentru 7iar, sâ facem 
din Împlinirea cerințelor pu
se în fata redacției de către 
cititori felul major al activi
tății Întregului colectiv de 
redactori, colaboratori, cores
pondenți și tipografi, a tutu
ror celor care concură la re
dactarea și tipărirea ziarului.

Mulțumim pe această cale 
celor care ne-au ajutat In 
organizarea și desiășurarea 
anchetei noastre — activiști 
de partid, lucrători din ca
drul oficiilor P.T.T.R., colec
tivului catedrei de științe so
ciale de la Institutul de mine.

I
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I
I
I
I
I
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S-a scumpit Ocrotirea
Urmare din pag. 1

Mai multă lumină hi Agenția lealrală!
După desele opinii, publi 

cate în ultima vreme, privind 
necesitatea prosperării activi- 
tfilii Teatrului de stat „Valea 
Jiului", a sporirii creditului 
său în rindul cetățenilor mu
nicipiului nostru, ar fi fost 
necesară —.credem — o schim
bare? inspre bine a unor stări 
de lucruri necorespunzuloare 
și în unele compartimente 
complementare.

Un aspect neplăcut, nedorit, 
nu nou, ne face sâ revenim. 
E vorba de Agenția teatrală 
a teatrului din Petroșani. O 
vorbă zice că „după poartă

se cunoaște cum e slăpîniil". 
Și „poarta" agenției de tea
tru nu prea e atrăgătoare la 
înfățișare, deși, din cauza 
linei suprapuneri de planuri 
(a geamului vitrinei cu a 
panoului de afiș din vitrină) 
se expune ochiului o reclamă 
proprie: „Trăiască... Teatrul 
de stat Valea Jiului (?!). Să 
trăiască, nimeni nu se opune 
dar traiul lot... omul cu mina 
lui și-l face. Sau... nu și-l 
face; căci cum altfel poți zice 
docil așa. cind nu catadicseș
te nimeni să afișeze orarul

(o regulă simplă, primară, 
dar esențială) de funcționare 
a susnumîtei agenții? E un 
lucru în plus care ar invita 
oamenii să intre în agenția 
teatrala. Altul ar fi, scara, 
cind „corso"-ul e plin do lu
me, luminozitatea firmei. Deși 
prevăzută cu tuburi de neon, 
tu denumirea agenției, n-am 
mai văzul luminată firma dc... 
nu țin minte. S-ar cere deci, 
la propriu și la figurat... mâi 
multă lumină la Agenția tea-

TELEVIZIUNE
MIERCURI 14 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18.3Q Datini românești.
19,1)0 Telejurnalul de seară,
19.20 „Felicitări" — emisiune 

muzicală.
19,10 Anchetă TV. „Corso-ul 

— al doilea „8" ?
20.15 Telecinemateca : Nibe- 

lungii.
21.45 Muzică ușoară cu for

mația Ion Cristinoiu.
21,55 Filme documentare.
22.15 Intîlnire cu muzica (ln- 

terviziune). Transmisiu
ne de la Sofia.

22,40 Salonul literar ai tele
viziunii.

23.45 Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

S-au dus mai deunăzi trei 
prieteni să ciocnească cite 
un păhărel la restaurantul 
„Cărbunele* din Lonea. Spre 
a nu repeta prea des coman
da au cerut de la începui un 
litru de rachiu alb cu nițel 
sirop. La plată, barmanul le-a 
cerut nici mai mult, nici mai 
puțin decît 28 lei. Oamenii au 
plălit. Părîndu-li-se însă cam 
pipărat prețul siropului (ra-

% O T Ă
chiul alb costă 26 lei litrul), 
l-au întrebat pe barman.

— Cit costă 100 grame de 
sirop ?

— Trei lei și optzeci de 
bani (in realitate costa un 
leu și șaizeci și cinci de bani).

— Aveți cumva factura ?
— Nu. Este închisă la res

ponsabil.
— Atunci, vă rog, condica 

de reclamatii!
— N-atu nici condică. Lua ți 

o bucățică de hirtie, scrieți 
ce vrșii pe ea și o introdu
ceți in cutia de colo.

Au scris oamenii reclamația 
dar cind s-o introducă in 
cutie au constatat că cutia 
era fără sigiliu. E lesne de 
înțeles ce soartă ar fi avut 
sesizarea...

Așa stind situația, cei trei 
amici au ales această cale 
de a informa conducerea 
T.A.P.L. despre ceea ce se ir>- 
timplă Ia restaurantul „Căr
bunele*.

D. C.

medicală pentru depistarea ca
zurilor de îmbolnăviri, cum sini 
caravanele microradiofotografice. 
Acestea se deplasează frecvent 
prin toate centrele minerești, 
orașe, comune și sate, execută 
cu regularitate și în mod gra
tuit controlul integral al stării 
de sănătate a populației. Pen
tru că în politica medicală ac
tuală — a continuat dr. Ovidiu 
Constan lin eseu — cel mai mare 
accent se pune pe latura pre
ventivă, profilactică a activită
ții medico-sanitare, știut fiind 
că în majoritatea cazurilor este 
mai ușor să previi decît să vin
deci o boală, deja declanșată.

Acțiunile pe linie de ocroti
re a sănătății au, în ultimii ani, 
o solidă bază materială. Fondu
rile alocate în acest nobil scop 
sînt lot mai mari, măsurile în
treprinse lot mai numeroase. 
Anul de curind încheiat a adus 
în judelui nostru noi obiective 
și unități spitalicești, cu care 
rețeaua de apărare a sănătății 
s-a extins, întărit și dezvoltat. 
O stație de salvare județeană 
și o nouă sec|ie de pediatrie la 
Deva, casa copilului la Hune
doara, o creșă la Vulcan, o 
stație de epurare a apei la spi
talul din Zara, o stație de ali
mentare cu apă la spitalul din 
Deva, cărora li se adaugă o 
masivă dotare cu aparatură, u- 
lilaje, ustensile, a tuturor uni
tăților spitalicești sînt realizări
le anului trecut, în acest do
meniu, a căror valoare a însu
mat peste 3 225 000 lei. Tn cel 
mai mare bazin carbonifer al 
țării — Valea Jiului — rețeaua 
de asistentă medico-sanitară a

sănătății
cunoscut o extindere substan
țială, minerii, ceilalți oameni 
ai muncii din municipiul Pe
troșani bucurîndu-se de o asis
tență medicală oportună, de 
înaltă calificare. In 1969 luate 
unitățile spitalicești din Valea 
Jiului au fosl dotate cu ins
trumentar, aparatură și medi
camente de valori apreciabile, 
iar la policlinica din Petroșani 
s-a trecui la reorganizarea ser
viciilor, la deschiderea unor 
noi cabinele încadrate cu per
sonal bine pregătit.

Perspectiva prevede un mo
dern spital la Deva, în noul 
cartier de locuințe „Dacia", un 
centru stomatologic la Deva, 
dispensare medicale în centrele 
de comună care încă nu au, o 
seamă de îmbunătățiri în toa
te spitalele din Valea Jiului, 
alte amenajări și reamenajări 
menite să contribuie la apăra
rea sănătății oamenilor muncii.

în prezent, aproape 700 de 
medici veghează la sănătatea 
populației, fiind repartizați 
proporțional pe întinsul localită
ților județului, 99 de autosa
nitare și 7 avioane sanitare sînt 
mereu la datorie pentru rezol
varea cu maximă promptitudine 
a cazurilor de urgență.

Spitalele și policlinicile, sa
natoriile și prevenloriile, cir
cumscripțiile sanitare orășe
nești și dispensarele medicale 
din mediul sătesc, policlinicile 
de întreprinderi, casele de naș
tere si maternitățile stau zi și 
noapte la dispoziția locuitorilor 
județului, constituie adevărate 
citadele în care se stă de 
veghe în numele acestui no
bil țel : ocrotirea sănătății oa
menilor I

Corespondenții noștri de la U.U.M.P. 
ne relatează :

încă din prima zi lucrătoare a lunii ianuarie, harnicul 
colectiv al U.U.M.P. a pornit cu fermitate bătălia pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor sporite ale planului pe 
ultimul an al cincinalului. De atunci au trecut puține zile, 
dar primul buchet de succese a și început să se contureze. 
Inserăm în coloanele ziarului cîteva flori din acest buchet.

Nou prototip de ciur vibrant
Echipa condusă dc lăcătu

șul Constantin Radu, din sec
ția mecanică, a început anul 
cu o... noutate. I s-a încre
dințat misiunea să efectueze 
lucrările la un nou prototip 
de ciur vibrant pentru pre- 
parația Coroești. De mențio
nat că o asemenea lucrare se 
execută pentru prima oară

în uzină. In prezent, prin 
hărnicia lăcătușilor Gabriel 
Marinescu, Ioan Moraru, 
Ghcorghe Bircca și a celor
lalți membri ai echipei, lu
crarea a fosl terminată. Se 
așteaptă beneficiarul spre a 
verifica modul dc comportare 
a utilajului.

Instalație de alimentare cu motorină
In secția turnătorie, mon

tarea unei instalații de ali
mentare cu motorină prin 
cădere era o necesitate ar
dentă. Prin aceasta se eli
mină cărbunii adueîndu-șe 
totodată economii lunare de

circa 3 000 lei. Lucrarea a 
fost încredințată lui Cor
nel Gîț, loan Drăgoi și 
Wilhelm Taber. Noua insta
lație de alimentare cu mo
torină a intrat deja în func
țiune.

Coliviile pot intra în funcțiune
Potrivit comenzii, brigada 

dc lăcătuși condusă de Eu
gen Heintz din secția con
strucții metalice, avea dc con
fecționat patru colivii a cile

doi vagoneți fiecare, pentru 
E. M. Lupeni. Rod al hăr
niciei întregii brigăzi, lucra
rea a fost terminată la sfîr- 
șitul săptămînii trecute.

Compresoarele vor pompa din nou aer 
în subteran

Trei comprcsoare a 45 mc, 
dc la exploatările miniere 
Lupeni, Lonea si Aninoasa, 
-plus unul de 90 mc, de la 
E. M. Vulcan, au fost trimise 
să fie reparate la U.U.M. 
Petroșani. ..Doftoricirca" a- 
cestor plămîni giganți ce 
pompează aer comprimat în 
subteran a fost încredințată 
echipei lui Gheorghe Tefeleș 
din secția reparații mecanice. 
Lucrarea e complexă și e- 
fectuarea ci cere să slăpî- 
nești bine meseria. Gheor

ghe Tefeleș, Petre Muțcscu 
și ceilalți lăcătuși s-au spe
cializat în asemenea lucrări 
așa că reparațiile făcute de 
mina lor poartă amprenta ca
lității. In curind cele patru 
comprcsoare vor dudui din 
nou pompind aer comprimat 

.în adrneuri.

Grupaj realizat cu spri
jinii’ corespondenților Le
on PITIC. loan GAlAȚAN. 
Ionel UEBEDEAN și Iosif 
STEINER

A

întărirea rindurilor 
organizației U.T.C

< Uinuiic din pag. I

oigonlzațîi, prestigiul și capacitatea ei cte mobilizare ci".- 
pinde in primul rind de calitolea membrilor soi, de gra
dul lor de cunoștințe, dc răspunderea cu care-și înde
plinesc sarcinile încredințate. Organizînd și conducind 
munco politico de cuprindere in Uniunea Tinerelului Co
munist a covirșiloarei majorități a tinerilor, biroul comi
tetului municipal a avui in atenție și aceste considerente. 
Ca atare, comitetele U.T.C. au fost Îndrumate să i ajute 
pe tinerii care nu sini inco uteciști să-și însușească cu
noștințe despre caracterul, rolul și sarcinile U T.C., ast
fel co, atunci cind solicită primirea in U.T.C., să fie pe 
deplin cohștienți că urmează să facă parte dintr-o or
ganizație levolulionară care militează, sub conducerea 
partidului, pentru socialism și comunism.

Folosind forme variate, accesibile și cu ecou in masa 
lineiiloi, comitetele U.T.C. explică acestor tineri , preve
derile Statutului Uniunii Tineretului Comunist, sprijinin- 
du-i să cunoască și să-și însușească conținutul lui, ini
țiază cu ei discuții in cadrul cărora sint lămurite dife 
rite aspecte ale politicii partidului și stalului nostru. In 
organizațiile U.T.C. din întreprinderi, șantiere și din școli 
ou fosl organizate grupe pentru studierea Statutului 
U.T.C. In multe organizații, cum sint cele din școli, E.M 
Aninoasa, E.M. Vulcan, Cooperativa „Deservirea” I uoen, 
U.U.M.P. și altele, tinerii care cer să fie primiți in U.T.C. 
au fost invitați să participe la adunările uteciștiloi, Io 
inlilnirile cu activiști de partid și de stat, la acțiunile 
cultural-sportive și de muncă voluntar-patriotică.

Eficienței întregii activități politrco-educotive desfă
șurată de organizațiile U.T.C. din municipiu se concreti
zează în faptul că, in cursul anului 1969, au fost pregă
tiți și primiți in rindurile Uniunii Tineretului Comunist 
2 843 de tineri. Creșterea rindurilor' organizațiilor U.T.C. 
din municipiul nostru este expresia nemijlocita a influen 
ței multilaterale pe care acestea o exercită asupra tine
rilor, in a căror activitate găsesc cadrul cel mai potrivit 
pentru a și clarifica blemele ce-i preocupă in legă
tură cu munco, cu viața, pentru a se forma ca luptători 
hotăriți să înfăptuiască politica partidului.

, <D însemnătate deosebită pentru organizațiile U.f.C.
o constituie educarea atentă, plină de giijă a noilor 
uteciști. Primit in rindurile organizației, tinărul aie nevoie 
ele ajutor pentru a-și forma și dezvolta trăsăturile de 
caracter, morale, politice și profesionale proprii omului 
înaintat al societății noastre. Desigur, educarea politică 
și etică a roilor uteciști se realizează prin întreaga acti
vitate a organizațiilor U.I.C., prin atragerea lor Ig mun
ca și viața de organizație. In multe organizații s-a înce
tățenit practica de a întreprinde ded;cale îndeo
sebi acestor tineri.

Pentru educarea in spiritul responsabilității uteciste 
a tinerilor nci primiți in rindurile organizațiilor, acestora

• li se încredințează sarcini,concrete, sint ajutați să și le 
Îndeplinească atunci cind intimpină greutăți. In acest 
scop, comitetele U.T.C. au sarcina să urmărească cu 
atenție comportarea lor la locul de muncă, să ii atragă 
la pregătirea șl desfășurarea diferitelor acțiuni cultural- 
educative, sportive etc.

Din analizele făcute la nivelul comitetelor orășenești 
reiese că nu toate organizațiile se preocupă îndeaproape 
de creșterea numerică și calitativă a organizațiilor U.T.C. 
Comitetele organizațiilor uteciste din cadrul T. C. H. 
șantierul Petrila, sat Jieț. comerț Vulcan, Centrala cărbu
nelui și I.G.L. Petroșani nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de îmbunătățirea muncii educative in rindul ti
neretului, fapt care a făcut ca numărul tinerilor care 
cer să intre în organizația U.T.C. să fie scăzut, iar din 
cei primiți, numai o parte au fost pregătiți la nivelul 
cerințelor. De fapt, în organizațiile amintite mai sus mun
ca politico-ideologică nu se desfășoară la nivelul posi
bilităților, datorită slabei activități a secretarilor și co
mitetelor U.T.C.

Biroul Comitetului municipal Petroșani al U.T.C., îm- 
bunătățindu-și continuu stilul și metodele de muncă va 
ocorda și în viilor o îndrumare concretă și un ajutor 
sistematic organizațiilor de tineret în vederea creșterii 
numerice și calitative a rindurilor lor, ridicării la un ni
vel superior a întregii activități ce o desfășoară în rindu: 
tinerilor.

I
! „Cine știe cum e mai bine“

DE VORBĂ CU MAESTRUL SPORTULUI
FRANCISC COSMA

[j Pe maestrul sportului Fran- 
Icisc Cosma, component de 

bază al echipei de handbal 
Știința Petroșani, l-am sur- I prins, în viteză, ca pe semi
cerc, și l-am ..blocar cu ci- 

Iteva întrebări fulger ca la 
„Cine știe, ciștigă".

— \' rei să înscrii mereu ?
— Da, asia c pasiunea mea.
— Și alta ?
— Știu unde bateți. Am re

venit la prima: studenție la I Institutul de mine.
— Da, cunosc... problema. 

I — Abia aștept examenele. 
I Încep la 1 februarie...
1 — Să lăsăm școala. E irea-
Iba ta cea mai importantă, pe 

care ai lot interesul s-o re-
izolvl onorabil. Dar handbu-

lul ?
j hJu-i mai bine să dis-
I cinăm despre fotbal ? Pînă la I handbal mai este.

— De acord. începe !
— M-a uluit pur și simplu 

tragerea la sorți pentru alcă- 
Iluirea celor patru grupe ale 

turneului final al Campiona- 
Itului Mondial de fotbal. Nu 

mă așteptam la o asemenea I neșansă — cum îi spuneți
dv., ziariștii — pentru echipa 

. noastră.

— Nu crezi lotuși că-i mai 
bine așa ?

— Nu șliu. Sintem totuși o 
echipă plăpîndă, pe care zei
ța Fortuna ne-a aruncai par
că intr-o groapă cu Iei. Bra
zilia râmine, oricum, Brazilia. 
Rămine Pele, Toslao și... alții. 
Anglia, să nu uităm, este 
campioană mondială. Și nu 
numai atu ! Iar Cehoslova
cia ? Cine n-a vă/ut cum joa
că cehii ? Pe cind noi I Cu 
tonte rezultatele bune din a- 
nul trecut...

— Da, dar nu uita că balo
nul e rotund și surprizele n-au 
lipsit niciodată.

— Și asla-i adevărat.
— Dar voi, handbalișlii ?
— Adică... ei, handbalișlii.
— Exact. Tu nu vei li <i- 

colo. Păcat. Cred că ai li me
ritat.

\u șliu. Cert este că 
România are șansa nr. 1 la 
handbal. La fotbal insă n-o 
pol credita cu vreo șansă. 
Dar, inlr-ade\ ăr, poate-i mai 
bine așa, in grupa asta pu
ternică, cea mai puternică de 
la actualul Campionat Mon
dial. Sau poate nu-i bine așa I 
Cine mai știe l.„

Dumitru GHEONEA

I 
I 
I
I

I 
I 
I
I

Școala generală nr. 2 Petrila — Lonea

leii, temperatura acrului 
la Petroșani a oscilat intre 
minus un grad și plus 12 
grade, iar la Paring intre 
plus un grad și plus 7 gixide.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă, cu cci u! mai 
mult senin. Temperatura ae
rului se menține ridicată. 
Vint slab din sectorul sudic.

Joi 15 ianuarie
PROGRAMUL I : 5.05—

6,00 Muzica dimineții; 6,05 — 
9,30 Muzică și actualități; 
9,30' O^ă limbii române; 
10,05 Trandafir de la Moldo
va — mtfzică populară; 10,30 
Melodiile anotimpurilor; 11,05 
Miniaturi de estradă; 11,15 
Din •țările socialiste; 11,30 
Din veacul lui Stradivarius ,• 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Recital de operă lulia Bu< iu- 
ceanu;l2,l5 Muzică ușoară dc 
Florentin Delmar; 12,30 Inlîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,10 A- 
vanpremiCră cotidiană; 13,22 
Melodii indiuqite în ini rpre- 
iări orcheslralu; 13,45 Muzi-

că populară; 14,00 Caleidos
cop muzical; 14,50 Jocu-i din 
biitrîni lăsat; 15,00 Ateneu; 
15,15 Compozitorul săptămi- 
nii — Bcethowcn ; 16,20 Cin- 
tece populare interpretate de 
llie Bulgaru; 16,30 Ce e nou 
în județul nostru; 16,50 Ti
neret, mîndria tării — cin- 
tece; 17,05 Antena tineretului;
17.30 Album de muzică popu
lară ; 18,03 Muzică ușoară;
18.30 O melodie pe adresa 
dv.; 19,00 Gazeta radio; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 — 
„365 de cîntece" ; 20.25 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Con
vorbirile de joi; 21,20 Pro
gram de tangouri ; 21.35 So
listul serii — Ana Gherman ; 
22,20 Sport ; 22,30 Romanțe 
interpretate de Petre Guști și 
Eugen Rădulescu; 22,50 Suc
cese... la zi; 23,10 Intîlnire 
cu Gică Petrescu,■ 0,03 5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMI I II: 6,00 Pro
gram muzical de dimineață;

8,10 Tot înainte; 8,25 Mari 
interpret! — Wanda Landow
ska ; 9,00 Muzică populară; 
9„ÎO Cîntecul săptămînii; 
10,30 Antena tinerelului ; 
11,15 Ciulă Natalis Șerbă- 
nescu și Ion Fărcașu; 11,30 
Ecran sonor; 12,15 Concert 
de prinz; 13,15 Din folclorul 
muzical al popoarelor,- 13,30 
Cine știe-- cîștigă (reluare); 
14,03 Soliști dc muzică popu
lară ; 14,55 Știința la zi .• 15,00 
Compozitori cintă dragostea 
— muzică ușoara j 16,20
Concertul pianistei 
Ștcfănescu Barnea ,• 
lodii pentru toate 
17,35 Dicționar de 
universală; 18,00

Georgela 
17,00 Me 
virstele; 
literatură 
Varietăți

muzicale; 19,30 Alte frumoa
se ; 20,00 Festival Beethowen; 
22,00 Muzică de jazz; 22,30 
Foneteca de aur; 22,50 Co
ruri bărbătești; 2'3,05—1,00 
Opera secoh'tuî nostru. „A- 
riadna la Naxos".

Nașul de la... 
botez

Sigili că paznicii de noapte 
trebuie să circule (mai ales 
acum iarna cînrl gerul c 
ai it dc aspru). Așa făcea și 
Haralambie Cazan. Circula. 
De la un bufet la altul. Cind 
se închideau bufetele, tot cir
cula Sâ ia aer. Citeva nopți 
Ia rind a circulat pe... alcool. 
In seara de 27 spre 28 de
cembrie 1969. căutind un loc 
unde să se adape din bel
șug, a inlrat Ia restaurantul 
„Paringul" din Aeroport — 
Petroșani. Tocmai se organi
zase un botez. Ca paznic, el 
trebuia să fie prezent, sâ

nu ture cmeva copilul. S-a 
înființat deci la cinzeaca 
plină. A dat citeva pe git. 
autonăzindu-se sa nu-1 vadă 
cineva care i-ar curma voia 
bună, și-a găsit totuși nașul.

Mai multi cetățeni din car
tierul „80 de case** al Lupe- 
niului ne solicită să adresăm 
pe această cale mulțumirile 
lor echipei de electricieni 
care, sub conducerea directă 
a șefului de sector Oliviu 
Munteanu, a remediat avaria 
survenită la un transforma
tor de rețea din cartier. De 
această dată echipa de inter
venție a răspuns prompt, e- 
lectricienîi au lucrat cu mul
ta sîrgnrnță. Iată și numele 
sîrguincioșilor : Teodor Agle- 
jan. Drăghici Hiristaiu și 
Gheorghe Picie?

imprudentă
Deși suferea cu inima, 

avind în același timp hiper
tensiune acută. Nicolae Ri- 
ghel din LJricanî a plecat 
totuși la munte împreună cu 
prietenul său Gheorghe Ti- 
mișan. Gerul era aspru, ur
cușul greu. Cind au ajuns 
sus, pe un vîrf, coi doi s-au 
așezat jos și au tras cile o 
dușcă de țuică dinfr-o sti
clă pe care o aveau cu ei. 
Alcoolul, extrem' de rece, con
sumat după atîta oboseală, 
și-a făcut imediat efectul în 
corpul Iui Righel. O contrac
tare a arterelor ini™!: i-a 
trecut în imperiul inconști
enței Fără să-și dea seama 
ce are. prietenul i-a a- 
plicat cîteva palm» spre 
a-l trezi, dar văzind că 
acesta nu-și revine l-a luat 
în spate și s-a îndreptat spre 
o stină. Rîghct a decedat pe 
drum în spatele amicului de 
drumeție. Tmurud»nta l-a 
costat pe Rîgh»l viata.

Dem. SĂRARC
Val. COANDRĂȘ

Dinamo 
Bacău 

s-a calificat 
pentru sferturile 

de finală aie 
„Cupei europene 

a tîrgurilor"
La Bacău c disputat re

turul meciului dintre echipa 
locală Dinamo și formația 
scoțiană Kilmarnock, coniind 
pentru turul III al „Cupei 
europene a tirgurilor** la fot
bal. Victoria a revenit fotba
liștilor români cu scorul de 
2—0 (l—0) prin golurile mar
cate de Ene Daniel in mi
nutele 28 și 78. In primul 
joc scorul a fost egal (1—1). 
astfel că echipa Dinamo Ba
cău s-a calificat pentru sfer
turile de finală ale compe
tiției.

(Agerpres)
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/n urmei cu cIIcao zile, 
populația din Nouakchott, 
capitala Maurllaniei, era pe 
punctul de a muri de sete. 
Apa, la început, a fost rațio
nalizată, iar mai pe urmă era 
de negâsil. Au existat mo
mente cinci oamenii se ba
teau pentru a-$i smulge din 
mină o sticlă de un litru 
din prețioasa licoare ca să-si 
salveze copiii. Cum a fost 
posibilă '> asemenea dramă ?

Cu puțin înainte de pro
clamarea independenței (in 
1960) ultimul ministru fran
cez pentru teritoriile de peste 
mări. Gerard Jacquel, a holil- 
ril sd doteze fosta colonie 
cu o capitală al cărui loc a 
fost ales la trei kilometri de 
micul sat Nouakchott. Dar, 
de pe atunci s-a pus cu ne-

Vizita tovarășului
ION GHE0R6HE MAURER

în Iugoslavia
Urmare din pag. I

Din presa străină
cesilate problema apei. 
Nouakchott-ui. cu cei 300 de 
locuitori ai săi, se alimenta 
dificil prin intermediul unor 
așa-zise puțuri care insă o 
dată trecută perioada ploilor, 
deveneau aproape neutili- 
/abile datorită gradului de 
salinitate al apei determinat 
dc apropierea de mare (5 km). 
Grafic unor canalizări con
struite în grabă, apa a fost 
adusă la o distantă de 60 
kilometri, dar avlnlul noii 
capitale a depășit repede toa
te previziunile, incit apa a 
trebuit din nou raționalizată 
din ce în ce mai drastic. 
In 1965—1966 s-a impus cu 
acuitate necesitatea unei so
luții. Printre proiectele pre
zentate în acest sens, două 
au iost luate in considerație: 
unul care propunea transpor
tarea apei din fluviul Sene
gal prin canale, ceea ce ar 
fi permis irigarea parțială a 
întregii regiuni traversate 
(aproape 200 de kilometri), 
iar altul care opina pentru 
construirea unei uzine de 
desalinizare a apei de mare. 
Ultimul proiect a fost adop
tat, deși se apreciază că rea
lizarea acestuia ar putea a- 
vea implicații nedorite. Se 
menționează în acest sens că 
tehnica desalinizării apei de 
mare nu este încă pusă la 
punct intr-o măsură suficien
tă. ceea ce presupune posi
bile dereglări ale procesului 
de desalinizare, fapt care ar 
avea consecințe tragice asu
pra populației orașului. Pe 
de altă parte, întrucît in Mau
ritania nu se găsesc in mo
mentul actual specialiști în 
acest domeniu, întreg perso
nalul unei asemenea uzine 
urmează să fie alcătuit din 
străini. Or, simpla amenința
re cu retragerea specialiști
lor ar putea deveni în anumi
te contexte un mijloc de pre
siune politică.

Cu toate acestea, proiectul 
a fost însă acceptat și urmea
ză să fie realizat.

la convorbiri și-nu concentrat 
atenția asupra evidențierii unor 
noi posibilități do extindere a 
colaborării și cooperării în di
ferite domenii de activitate, in 
interesul și avantajul color 
două țâri, al întăririi și adînci- 
rii prieteniei dintre popoarele 
român și iugoslave.

Tn continuare, președintele 
Consiliului dc Miniștri, Ton 
Ghcorghc Maurer și președin
tele Vccoi Executive Federale. 
Mitia Ribicici, au abordat prin
cipalele aspecte ale situației 
politice internaționale prin 
prisma dorinței celor două țări 
de a-și aduce contribuția, ală
turi de toate statele lumii, la 
opera de cooperare internațio
nală. de promovare a păcii, la 
statornicirea unui climat de 
înțelegere și securitate, la solu
ționarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică, pe baza respec
tării forme a principiilor dc 
relații internaționale. La aceste 
convorbiri au participat Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasilc

Șandru, ambasadorul României 
la Belgrad, și Anton Vratușa, 
locțiitor al secretarului dc stat 
pentru afacerile externe, și Iso 
Niegovan, ambasadorul Iugosla
viei la București.

★
BELGRAD 13 (Agerpres). — 

Trimișii speciali Agcrpres, Ni
co) a loncscu și N. Plopcanu, 
transmit : La 13 ianuarie a fost 
semnat la Belgrad acordul intre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
cu privire la micul trafic de 
călători în zona de frontieră.

Din partea guvernului român 
acordul a fost semnat dc Eugen 
Luchian, șef dc secție la Con
siliul dc Miniștri, iar din par
tea guvernului iugoslav, dc 
Franio Micetici, director in Se
cretariatul dc Stat pentru Afa
cerile Externe.

La semnare au fost prezenți 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vladimir Rolovici, adjunct al 
secretarului dc stat pentru a- 
faccrilc externe, și alte persoa
ne oficiale.

R. P. BULGARIA: Uzina de aparatură de înaltă pre
cizie „Vasil Kolarov” din Sofia produce electromotoare și 
diverse transformatoare puternice pentru 30 de țări.

In secția de fabricație a transformatoarelor.

Ședința Consiliului 
Băncii Internaționale

MOSCOVA 13 (Agcrpres). — 
La Moscova o avut loc, la 12 
ianuarie, o ședință ordinară a 
Consiliului Băncii Internațio
nale dc Colaborare Economică. 
Ședința a fost prezidată dc dr. 
A. Laszlo, conducătorul dele
gației ungare în Consiliul 
băncii.

Consiliul a discutat probleme 
ale activității băncii și a sta
bilit cotele procentuale în ope
rațiunile băncii în ruble con
vertibile.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă dc prietenie frățeas
că și înțelegere reciprocă.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Orientul
TEL AVIV 13 (Agcrpres). — 

Aviația israeliană a bombardat 
marți două obiective militare 
egiptene situate în imcdlatrT'a- 
propiere a capitalei R.A.U. — a

Apropiat
că cele două obiective au fost 
aerodromul militar El Hanka 
și tabăra de instrucție Tel el 
Kobir, aflate la 15 și respectiv 
30 km nord de Cairo.

O „maree"' 
originală 
ameninfă 

Florida
După mareele de petrol, un 

nou gen de maree amenință 
coastele Statelor Unite. F.sle 
vorba de o colonie de apro
ximativ 1 000 de... balene, 
care se îndreaptă fără putin
ța do a fi abătute din cale, 
spre rorl Pierce, Florida. Din 
cauza micii adlnclmi a ape
lor, și mai ales a numărului 
lor loarle mare, balenele se 
îndreaptă spre o moarte si
gură.

■

■

■

■

■

■

anunțat un purtător de cuvînt 
militar israelian. El a precizat

„AFACEREA 
VALPREDA11

După o Jună de la atentate
le comise la Milano și Roma, 
in urma cărora și-au pierdut 
viața 17 persoane și aproxi
mativ 100 au fost rănite, 
continuă anchetarea presupu
șilor vinovați. Principalul a- 
cuzat, Pietro Valpreda, conti
nuă să nege că a plasat una 
din bombe Jâ sediul Băncii 
agricole din Milano, ca și 
participarea sa, împreună cu 
alic persoane, la fabricarea 
bombelor.

In „afacerea Valpreda" a 
apărut încă un element: a- 
vocalul angajat de familia 
lui Giuseppe Pinelli (un alt 
acuzat, care s-a aruncat de 
la fereastra Prefecturii dc po
liție din Milano în timpul in
terogatoriului) a primit o scri
soare anonimă în care se spu
ne- : ,,Nu Valpreda a provo
cat explozia ci eu. Și voi ac
ționa din nou in același 
mod“. Autorul scrisorii nu 
a fost încă descoperit.

Pe de altă parte, potrivit 
unor surse din capitala fia-" 
liei, desfășurarea anchetei a 
dus la evitarea unui atentat 
pe care intenționa să-l să
vârșească grupul lui Valpreda 
împotriva unor localuri din 
Roma ale societății i^ial".

Lupte de partizani
în Venezuela

CARACAS I3 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor sosite din ca
pitala vcnezucleană, diferitele 
grupuri de partizani din aceas
tă tară s-au unificat recent sub 
o comandă unică. Conducerea 
luptei partizanilor venezuelcni 
este asigurată acum de Douglas 
Bravo și Carlos Betancourt,

considerați drept veterani ai 
mișcării clandestine do stingă 
din țară.

Cu toate că guvernul preșe-~ 
dintelui Rafael Caldera a ela
borat un „program de pacifica
re*' care aînnistiază pe orice 
partizan ce se predă, numărul 
celor care renunță la luptă este 
foarte mic.

Harold Wilson: „Dacă nu vom 
obține condiții acceptabile, 

nu vom adera la Piața comună"
LONDRA 13 (Agerpres). — 

..Dacă nu vom obține condi
ții acceptabile, nu vom a- 
dera la Piața comună euro
peană" — a declarat luni 
seara primul ministru al Ma
rii Britanii, Harold Wilson, în 
cursul unei emisiuni a postu
rilor de televiziune „B.B.C.", 
referind u-se la problemele 
puse de candidatura An
gliei la C.E.E.

Răspunzând la unele între
bări, Wilson a recunoscut 
că aderarea britanică la Co
munitatea Europeană s-ar 
traduce priotr-o sporire a pre
turilor în Anglia, îndeosebi 
la produsele alimentare.

In acest sens, primul mi
nistru a informat că, la înce
putul lunii viitoare, va fi pu
blicată o „carte albă" referi
toare la evoluarea prețului 
pe care îl va constitui pen
tru Marea Britanic eventua
la sa intrare in C.E.E.. In 
cercurile politice se mențio
nează că Wilson a promis 
încă din luna octombrie 1969, 
la congresul Partidului labu
rist de la Brighton, că va 
proceda la aceasta evaluare 
și că va supune problema 
intrării în Piața comună Par
lamentului, înainte de a lua 
d hotărîre definitivă.

lin Mu al liMoi iSe gxIbirb al tai
V1ENA 13. — Coresponden

tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: „Țelul politicii ex
terne austriece îl constituie 
strădania spre o colaborare in
tensă cu toate țările europene, 
indiferent de sistemul lor po
litic și economic — a declarat 
ministrul de externe, Kurt 
Waldheim, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Die Presse". 
Relațiile Austriei cu statele 
est-europene s-au dezvoltat 
pozitiv în ultimii ani, creîndu-se

astfel premise pentru o cola
borare strinsă, în primul rînd 
în domeniul economic și cul
tural" — a subliniat el. Referi
tor la problema securității eu
ropene, ministrul de externe a 
declarat: „Guvernul federal
austriac încurajează toate stră
daniile în direcția unei destin
deri și privește pozitiv propu
nerea privind organizarea unei 
conferințe general-europene.

Ca și alte state, sîntem de 
părere că este necesară o pre

gătire temeinică pentru succe
sul unei astfel de conferințe".

Waldheim a menționat în 
continuare deosebirile de ve
deri existente încă asupra ordi
nii de zi și. a precizat că în 
prezent au loc consultări între 
statele interesate, pentru elu
cidarea pozițiilor. Austria își 
va aduce partea ei de contri
buție pentru a se ajunge la 
păreri concordante în această 
problemă importantă".

• Premierul portughez 
Caetano va modifica 
compoziția cabinetului 
moștenit de Ia Salazar!
• 75 la sută din ca
drele didactice din 
Saint Louis (S.U.A.) 
poartă asupra lor... ar
me de foc • Guvernul 
R. F. a Germaniei va 
livra Nigeriei 3 000 to
ne grîu • „Faza fina
lă a pacificării unuia 
din cele mai sălbatice 
triburi de indieni din 
Brazilia" • Ambasa
dorul S.U.A. în Sue
dia, Jerome Holland, 
al patrulea... negru cu 
funcție diplomatică în 
actuala administrație

PRIMUL MINISTRU F1NLAN- 
DEZ, Mauno Koivisto, a infor
mat guvernele țărilor scandina
ve- asupra poziției adoptate de 
guvernul său privind tratativele 
in vederea încheierii unui acord 
de cooperare economică cunos
cut și sub numele de proiectul 
„Nordek".

Potrivit unui comunicat dat 
publicității, Finlanda este gata 
să continue tratativele cu Da
nemarca, Norvegia și Suedia, 
dar își rezervă dreptul de a le 
întrerupe dacă una dintre țările 
nordice va angaja negocieri in 
vederea aderării la vreo orga
nizație europeană in timpul con
vorbirilor asupra planului 
„Nordek" sau înainte de intra
rea in vigoare a unui eventu
al acord privind cooperarea e- 
conomică a țărilor scandinave.
ssv?’.

APROXIMATIV 200 000 DE 
FUNCȚIONARI AI ÎNTRE
PRINDERILOR SECTORULUI 
DE PREVEDERI SOCIALE ȘI 
ASISTENȚA MEDICALA, ai in
stitutelor pentru dezvoltarea a- 
griculturii și ai celor pentru 
turism, de la Camerele de comerț 
și întreprinderea pentru comerț 
exterior, ca și de la diferite 
instituții cu caracter cultural, 
au declarat marți o greva na
țională de trei zile. Greviștii 
revendică îmbunătățirea situa
ției lor economice, prc-cum și 
democratizarea conducerii aces
tor întreprinderi, pentru ca ele 
să corespundă intereselor popu
lației italiene. Acțiunea inițială 
este sprijinită de cele trei mari 
centrale sindicale din Italia.

CURT

IN CERCURILE POLITICE 
DIN CAPITALA PORTUGHEZA 
se afirmă că premierul Caetano 
intenționează să adreseze un 
apel personalităților liberale 
pentru a accepta colaborarea 
ce le-o va solicita în cadrul 
noii remanieri guvernamentale 
pe care o are în vedere. De la 
preluarea funcțiilor sale, după 
retragerea lui Salazar, Caetano 
a încercat să aducă unele 
schimbări'in viața politică por
tugheză. După alegerile gene
rale de la 26 octombrie 1969, 
el și-a propus să modifice com-J 
poziția cabinetului moștenit de 
la predecesorul său.

AUTORITĂȚILE BRAZILIENE 
au anunțat că o misiune de 
exploratori va fi trimisă cil un 
avion săptămîna aceasta in 
jungla fluviului Amazon in 
cadrul a ceea ce a fost descris 
drept „faza finală a pacificării 
unuia clin cele mai sălbatice 
triburi de indieni din tara". 
Este vorba de tribul Cinta 
Largas, descendc-nți ai indieni
lor Tupi, pe care portughezii 
i-au descoperit pe coasta bra
ziliană cu peste patru secole în 
urmă. în prezent, acest trib 
trăiește la frontiera statului 
Malto Grosso și a teritoriului 
Rondonia, din vestul Braziliei, 
în toți acești ani. indienii Cinta 
Largas au evitat contactul cu 
albii și s-au refugiat tot mal 
adine în interiorul țării. Numă
rul lor este apreciat în prezent 
la 5 000 ho oameni.
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COMANDAMENTUL MILI
TAR AMERICAN a anunțat 
luni că două unități ale S.U.A.
— divizia I de infanterie și re
gimentul 26 de pușcași marini
— vor fi retrase din Vietnamul 
de sud. Se precizează totodată 
că retragerea nu va avea loo 
înainte de 1 februarie.

GUVERNUL R.F. a GERMA
NIEI a holărît să acorde Nige
riei 3 000 tone grîu pentru aju
torarea victimelor din zona 
conflictului militar. De aseme
nea, guvernul vest-german va 
acorda Nigeriei ajutor tehnic. 
Marți, ministrul federal al co
operării economice, Erhard 
Eppler, a primit pe ambasadorul 
nigerian la Bonn, pentru a sta
bili cea mai rapidă modalitate 
de acordare a ajutorului.

jCURT
GUVERNUL VEST-GERMAN 

s-a întrunit marți, pentru prima 
oară în acest an, într-o sesiune 
extraordinară. Miniștrilor le-a 
fost prezentat spre examinare 
raportul -pe care cancelarul 
Willy Brandt urmează să-i țină 
miercuri în fața Bundestagului 
vest-german.

Un purtător de cuvînt al comandamentului militar a- 
merican de la Saigon a declarat că în ultimele 24 de ore 
au fost înregistrate mai multe lupte între trupele ameri- 
cano-saigoneze și forțele patriotice în diferite regiuni ale 
Vietnamului de sud. Astfel, în cursul zilei de luni citeva 
unități ale diviziei pușcașilor marini au fost atacate de 
forțele patriotice cu arme automate și rachete. Luptele au 
avut loc în provincia Quang Tinh, nu departe de localita
tea Tam Ky, unde dc mai multe zile patrioții sud-vietna- 
mezi întreprind atacuri continue. In cursul luptelor s-au 
înregistrat pierderi de ambele părți.

PREȘEDINTELE NIXON a a- 
nunțat numirea lui Jerome Hol
land, președintele Institutului 
Hampton (statul Virginia), în 
funcția de ambasador al S.U.A. 
în Suedia. Holland esto al pa
trulea negru care ocupă un post 
diplomatic în actuala adminis
trație. Comentind această nu
mire, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, 
și-a exprimat speranța că ea 
„va contribui la reducerea ten
siunii în relațiile dintre S.U.A. 
și Suedia". Postul de ambasa
dor american la Stockholm a 
rămas vacant de peste un an 
din cauza nemulțumirii Wa- 
shington-ului față de poziția 
guvernului suedez care a. cri
ticat războiul dus dp Statele 
Unite în Vietnam.

CRIMINALITATEA ÎN ȘCO
LILE DIN STATELE UNITE a 
atins un grad îngrijorător, su
bliniază un raport pregătit de 
Subcomisia senatorială pentru 
cercetarea crimelor In rîndul 
tineretului. Analizînd situația 
din 110 centre .școlare, în care 
sint cuprinse toate marile ora
șe americane, autorii raportului 
arată că în ultimii ani numărul 
delictelor, cazurilor de violența 
și al crimelor cu ajutorul arme
lor comise de tineri a crescut 
foarte mult. Raportul mențio
nează că 75 la sută din cadre
le didactice din Saint Louis 
(statul Illinois) poartă în per
manență asupra lor arme de 
foc pentru a se apăra de un 
eventual atac atit în interiorul 
școlii cit și In afara ei.

După cum anunța agenția 
A. P„ LIDERII MIȘCĂRILOR 
PENTRU PACE ÎN VIETNAM 
din Statele Unite și Canada au 
fost invitați să participe la o 
reuniune ce va avea loc la 
Montreal, intre 31 ianuarie și 1 
februarie, pentru a examina 
problema intensificării acțiuni
lor pe plan mondial pentru 
pace în Vietnam în cursul a- 
ceslui an.

MINISTRUL SPANIOL do ex
terne, Gregorio Lopez-Bravo, 
și-a încheiat luni seara vizita 
pe care a efectuat-o timp de 
trei zile la Bruxelles. Intr-un 
comunicat oficial, dat publici
tății la Bruxelles, se precizează 
că ministrul spaniol „a exprimat 
dorința guvernului său de a se- 
ajunge, în cadrul actualelor tra
tative, la încheierea unui acord 
comercial preferențial între 
Piața comună și Spania".

Comunicatul relevă că „au 
fost discutate, de asemenea, 
evoluția relațiilor dintre cele 
două țări și probleme ale secu
rității europene".

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, luînd cuvîntul 
la un miting organizat la 
Valparaiso, a chemat forțele 
populare la unitate în vederea 
desemnării unui candidat popu
lar comun pentru alegerile pre
zidențiale din septembrie. For
țele progresiste, a adăugat 
Corvalan, vor putea forma un 
guvern popular numai prin e- 
forturi comune.

CURT
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Evenimentele
din Nigeria

LAGOS 13 (Agcrpres). — 
Intr-o cuvintarc radiodifuza
tă, generalul Yakubu Gowon, 
șeful guvernului federal ni
gerian, a acceptat capitula
rea trupelor biafreze oferită 
de generalul Philip Effiong. 
șeful stalului major. ..Chem 
toate trupele secesioniste să 
se comporte onorabil și să 
depună armele", a spus ge
neralul Gowon. El a precizat 
că a ordonat trupelor fede
rale să ia măsuri in vederea 
unei predări în 
țelor biafreze.

masă a for- 
Unitățile fe-

derale și poliția vor exercita 
autoritatea, avînd ordinul să 
tragă numai dacă vor întim- 
plna rezistență. Șeful guver
nului a anunțat totodată o 
amnistie „pentru- toți acei 
care au luat parte la această 
zadarnică încercare de a de
zintegra țara". Menționind 
că Nigeria se află acum ..în- 
tr-unul din cele mai mari 
momente ale istoriei sale", 
generalul Gowon a relevat 
că „a luat sfîr.șit un tragic 
și dureros conflict".

LAGOS 13 
postul de radio 
derale nigeriene a aeroportului Uli — Ihiala și a orașului 
Orlu, ultimele localități importante din 
tul precizează că trupele primei divizii 
la Orlu joncțiunea cu cMe alo diviziei a

(Agcrpres). — Un comunicat transmis de 
Lagos anunță ocuparea dc către forțele fc-

Evenimentele din Nigeria 
continuă să se situeze in prim 
planul vieții internaționale, 
suscitînd numeroase reacții. 
U Thant, secretarul general 
al Organizației Națiunilor U- 
nite. care în prezent se gă
sește în capitala togolczâ, 
Lome, s-a întreținut îndelung 
cu șeful acestui stat. Etienne 
Eyaderua, în legătură cu ma
surile cu caracter umanitar 
care ar putea fi luate de To
go în favoarea refueiaților 
biafrezi.

Un alt șef de stat african, 
președintele Nigerului, Ha- 
mani Diori. a reînnoit marți 
declarația făcută de reprezen
tantul țării în eadnii sesiunii 
O.U.A. din septembrie 1908, 
făcînd anei la autoritățile fe
derale pentru a împiedica un 
eventual genocid.

La Londra, primul ministru 
Harold Wilson, care a primit 
pe înaltul comisar adjunct al 
Nigeriei, Voia, s-a pronunțat
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Biafra. Comunica- 
federale au făcut 
treia.

sens; totodată, pre-

■ 
a 
a 
a 
a

în același 
mieriii britanic, care, noaptea 
trecută, a avut o convorbire 
telefonică cu președintele 
S.-U.A., Richard Nixon, în 
legătură cu situația din Ni
geria, a trimis Ia Lagos pe 
Maurice Foley, subsecretar Ia 
Foreign Office.

Guvernul francez își mul
tiplică și el demersurile pen
tru a preîntîmpina o even
tuală degenerare a conflic
tului. De asemenea, Clyde 
Ferguson, reprezentantul spe
cial al președintelui Nîxon 
pentru problema nigeriana, a __ 
declaret la Geneva că S U.A. fii 
sint rata să acorde. împreună 
cu diverse comunități inter
naționale. tot sprii'nnl nece
sar guvernului federal și 
Crucii Roșii nigeriene nentru 
realizarea unui nroeram do 
ajutor menit să facă fată 
actualei situații de urgență.
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(Agerpres)

In Biafra situația este
pur și simplu dramatică44

GENEVA 13 (Agerpre.->. — „In Biafra situația este pur 
și simplu dramatică; sute de mii dc iboși încearcă să se 
refugieze în jungle sau rătăcesc de-a lungul drumurilor. 
Pentru a fi salvați, acești oameni au nevoie' urgentă de 
hrană", a declarat la Geneva președintele Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii (C.l C.R.), Marcel Naville.

Referindu-se la măsurile inițiate de C.I.C.R. in vede
rea ajutorării populației civile biafreze, Naville a precizat 
că, împreună cu Liga Societăților de Cruce Roșie, C.I.C.R. 
s-a oferit imediat să colaboreze cu Crucea Roșie Nigcriană. 
care coordonează toate operațiunile întreprinse in acest 
scop pe întreg teritoriul Nigeriei. Comitetul Internațional 
al Crucii Roșii— a subliniat el — este gata să pună toate 
rezervele do hrană șf medicamente la dispoziția populației 
nigeriene aflate într-o situație tragică. Evident — a spus 
Naville — in momentul de față cel mai indicat mijloc pen
tru transportul acestor ajutoare este cel aerian. Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii — a menționat Naville — 
dispune la ora actuală de trei avioane staționate în ora
șul Cotonou din Dahomey, In cazul în care C.I.C.R. ar ob
ține autorizația guvernului federal al Nigeriei, fiecare din 
acestea ar putea transporta zilnic 15 tone de alimente și 
medicamente în regiunile nigeriene unde populația su
feră din cauza foametei și bolilor. In momentul de față, 
a precizat el, Comitetul Internațional al Crucii Roșii are 
deja pregătite în acest scop în Dahomey 6 000 tone de ali
mente și medicamente și alte 5 000 tone în apropierea 
Biafrei.

„Epuizată, înfometată, 
populația biafreză așteaptă 

resemnată sosirea
unităților»

LAGOS 13 (Agerpres). — 
Infringerea biafreză este con
sumată. Generalul maior 
Philippe Effiong. șeful, sta
tului major al armatei biafre
ze care și-a asumat puterea 
de la plecarea generalului 
Ojukwu a anunțat intr-un 
mesaj radiodifuzat că a ce
rut pace și că o misiune 
condusă de procurorul Louis 
Mbanefo urmează să întil- 
nească în acest sens autorită
țile federale.

Evoluția situației militare 
nu lăsa ' îhtr-adevăr nici o 
speranță părții biafreze. In 
ciuda ultimelor eforturi de
puse de două divizii ale fos
tei regiuni estice nigeriene, 
înaintarea federală era gene
rală. Biroul ministrului bia- 
frez al informațiilor, instalat 
la 16 kilometri de Orlu, a că
zut luni in mîinile trupelor 
federale, precum și ultimele 
rafinării de petrol care se 
moi aflau sub controlul Bia
frei.

După cum scrie corespon- 
ț • den tul agenției France Presse, 
m in inferiorul „redutei biafre
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federale" a□
ze" situația este haotică. Dru- g 
murite sint înțesate de refu- g 
giați care nu mai știu inco- g 
tro să se îndrepte: epuizată, g 
înfometată, populația biafre- g 
ză așteaptă resemnată sosirea g 
unităților federale. u

Cele mai diverse țări și or- ■ 
ganizații internaționale își 
multiplică demersurile pen- ■ 
tru a împiedica prelungirea M 
vărsării de singe și pentru a ■ 
veni in autorul regiunilor ■ 
încercate de o "cumplită pe- B 
nurie alimentară. In legătură ■ 
cu aceasta, ambasadorul Ni- ■ 
geriei federale la Roma, John JJ 
Mamman Gamba, a declarat ■ 
în cadrul unei conferințe de ■ 
presă că Nigeria acceptă ve- ■ 
nirea unor observatori stră
ini, menționind că in țară 
a- fost deja o misiune de ob
servatori canadieni, polonezi, 
suedezi și britanici, care au
respins în urmă cu un an g 
acuzația de genocid adusă g 
trupelor federale. De aseme- g 
nea. a precizat ambasadorul, g 
Nigeria va primi în mod fa- g 
vorabil un ajutor internal io- g 
nai masiv. g

■i

LAGOS 13 (Agerpres). — Autoritățile federale nigeriene 
au refuzat să dea viza de reintrare în țară lâ doi ziariști 
britanici, sosiți luni la Lagos. Este vorba despre Norman 
Kirkham, dc la „Daily Telegraph11, și John O'Callaghan, 
de la „Guardian11, care au fost obligați să plece înapoi spre 
Marca Britanic cu primul avion. Nu au fost date nici un 
fel de explicații in legătură cu această hotărîre.
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