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OBIECTIV PRIMORDIAL PENTRU 1970

Punerea la timp 
în funcțiune 

a noilor capacități 
de producție

Adunarea generală a reprezentanților 
salariaților E. M. Dîlja

Recenta adunare generală 
a reprezentanților salariaților 
de la E. M. Dilja, desfășurata 
în scopul analizării rezultate
lor obținute in anul care a 
trecut și a posibilităților de 
realizare a sarcinilor sporite 
de plan pe 1970, a fost stră
bătută de o matură viziune a 
necesităților miniere actuale, 
a scos în evidență responsa
bilitatea, dorința unanimă a 
colectivului de aici de a 
curma lipsurile. de a 
întreprinde totul pentru conti
nua perfecționare a procesului 
de producție, în vederea ob
ținerii unui bilanț economic 
superior. Și era firesc să se 
întlmple așa. S-a simțit din 
plin nevoia unui rodniG 
schimb de păreri, unor idei 
exprimate deschis, capabile 
să vitalizeze, să dea mai 
multă concretele măsurilor 
stabilite, o dată ce activita
tea de pînă acum nu satis
face întrulotul. Cum să nu 
te frămînți, cum să nu cauți 
cu insistentă soluții cuprinză
toare. eficace cînd în 1969 al 
extras un cărbune cu un preț 
de cost depășit cu 22,06 lei/ 
tonă, ceea ce a atras după 
sine o pierdere de aproape 
10 milioane? Ne-am rezumat 
la punctarea unui aspect; de 
celelalte laturi ale muncii, de 
deficientele care se mai ma
nifestă, de căite cele mal 
propice de înlăturare pro
ximă a tuturor ..frînelor* exis
tente s-au ocupat, cu spirit 
critic și autocritic, minerii 
șefi de brigadă Petre Scre- 
deanu, loan Bartoș, loan Mun- 
teanu II, Gheorghe Nicoară, 
inginerii Dumitru Dragomir, 
președintele sindicatului, Ion 
Popescu și Ion Cruceru. șefii 
zonelor I, respectiv, II, Oc
tavian Ștefan, șeful serviciu
lui tehnologic, Francisc Ke- 
rekeș. șeful sectorului des- 
chideri-pregătiri, Dumitru Za
mora, Tiberiu Bindea, șeful 
sectorului electromecanic. Li- 
vîu Rubin, maiștrii Tiberiu 
Velescu, Traian Codreanu și 
șeful serviciului aproviziona
re loan Stoașe.

Care au fost problemele e- 
sențiale desprinse din discu
țiile purtate, cărora va trebui 
să li se dea o rezolvare prio
ritară in viitor ? în afara 
necesității reglementării cit

mai urgente a aprovizionării 
minei cu utilaje, piese de 
schimb și materiale — un 
leit-motiv „envogue* la toate 
unitățile — unde Centrala 
cărbunelui are un cuvânt 
greu de spus. Va trebui re
mediată, de data aceasta pe 
plan intern, situația total ne
satisfăcătoare a pregătirilor.

Ținînd cont de perspectiva 
creșterii in acest an cu peste 
50 000 de tone a volumului 
de producție față de 1969, 
se impune desfășurarea unei 
activități susținute la toate 
nivelele în ceea ce privește 
impulsionarea executării lu
crărilor de pregătire, con
form cerințelor actuale și de 
viitor, printr-o plasare cores
punzătoare a tuturor frontu
rilor în cauză, organizarea 
ireproșabilă a lucrului și fo
losirea deplină a mașinilor 
de încărcat, pentru obține
rea unor productivități spo
rite. Va trebui extinsă meca
nizarea, formarea unor bri
găzi omogene, sudate, capa
bile să atingă vitezele de a- 
vansare necesare acoperirii 
celor aproape 10 km de lu
crări pregătitoare planificate 
pe anul în curs. Se cere de
punerea unor eforturi seri
oase pentru a se evita re
petarea situației profund ne
plăcute de anul trecut (pla
nul de pregătiri a fost rea
lizat doar în proporție de 
79 la sută ! !). Intrarea în 
exploatare a capacităților de 
producție preconizate trebuie 
onorată cu maximă răspun
dere, subînțelegînd și o exe
cuție de calitate.

In cadrul adunării, tov. 
Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani a dat pre
țioase indicații privind acti
vitatea viitoare a colectivu
lui de muncă al E. M. Dîlja.

La sfîrșitul dezbaterilor, 
tovarășul Radu Lupașcu, se
cretarul comitetului de partid 
al minei q asigurat că se va 
face totul pentru îndeplini
rea lună de lună, decadă de 
decadă, a sarcinilor de plan 
pe anul 1970.

Traian MULLER

RĂSPUNSUL 
colectivului E. M. Dîlja 

la chemarea la întrecere 
lansată de minerii din Aninoasa
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la 

E. M. Dilja, luind cunoștință de chemarea la întrecere 
adresată de minerii din Aninoasa, anolizînd în adunarea 
generală o reprezentanților salariaților posibilitățile reale 
ale minei pe anul 1970, răspunde chemării cu următoare
le obiective :

♦ extragerea peste sarcinile planului de producție a 
5 000 tone de cărbune brut;

♦ obținerea unui spor la producția marfă de 
1 000 000 lei ;

♦ depășirea productivității muncii cu 3,2 tone/sala- 
riat/an ;

♦ reducerea cheltuielilor de producție cu 200 000 lei ;
♦ diminuarea consumului specific la lemnul de mină 

cu 1 mc/1 000 tone ;
♦ realizarea de beneficii peste plan în valoare de 

200 000 lei.
Colectivul se va strădui să îndeplinească aceste an

gajamente în condițiile respectării unei exploatări rațio- 
nole a zăcămintului și o normelor de tehnică a securită
ții muncii.
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© Randamente ridicate
In abatajele cameră din cadrul zonei a Il-a, raionul 

I, dc la mina Petrila, minerii din brigăzile conduse de 
Iosif Hușan și Toan Apostol au obținut randamente ri
dicate — 8,75 tone pe post, respectiv, 8,13 tone pe post. 
Sint cifre ce exprimă măsura hărniciei.

© Suitorul e aproape gata
La ora actuală, in cadrul raionului 4 din zona a 

Il-a de la E. M. Lonea, cărbunele extras din blocurile 
III și IV, se coboară pe puțul orb nr. 9 și tot pe aici se 
aprovizionează fronturile de lucru respective cu ma
terialele necesare. Lucrarea subterană fiind de capa
citate redusă, nu mai poate face față creșterilor produc
ției care trebuie adusă la zi. Iată dc ce se așteaptă cu 
nerăbdare, in următoarele zile, intrarea in funcțiune a 
suitorului de legătură intre orizonturile 475 și 400, de 
bază. Acesta va prelua „rodul** abatajelor din blocul IV, 
lăsind pe seama puțului orb doar producția blocului III.

• Noua editură clujeană 
„Dacia" îșl anunță primele 
apariții editorialo în limbile 
română și maghiară. Printre 
acestea se numără culegerea 
de nuvele „Securi pentru

funii1* do Vasile Rcbreanu, 
volumele „Zbor adine*’ (Mc- 
lirepules) de Panck Zollan, 
„Patima Ciocârliei** dc Iriinie 
Ncgoiță, „Versuri’’ de Olga 
Caba și „Drumul spre solsti
ții*' de Nicolc Stoe,

• Perioada 18—24 februa
rie, care urmează sesiunii 
studențești de examene, oferă 
tineretului universitar o săp- 
tămînă dc odihnă reconfor
tantă și agreabilă. Aproxi
mativ 2 500 de studenți vor

merge in taberele de la Cris- 
tianu Mare, Postăvaru, Lacul 
Roșu, Virfu cu Dor, Cota 
1 400, Păltiniș, Dtham, Ba
bele, Piatra Arsă. Semenic, 
Muntele Mic, Borșa, Rarău, 
Izvoru Mureșului, unde vor 
participa la cea de-a doua e- 
lapă a Cupei U.A.S.R. la schi, 
finala acesteia urmind să 
aibă loc la Predeal, intre 
27 februarie și 1 martie. Nu
meroși alți studenți vor fi 
găzduiți în tabăra dc sport

și turism dc la Brașov sau 
vor merge in excursiile or
ganizate în țările vecine : 
Bulgaria și Ungaria.

In această perioadă, stu
denții bursieri beneficiază de 
cămin și cantină — conform 
reglementărilor în vigoare 
— sau de costul transportu
lui dus și întors la domici
liul părinților sau susținăto
rilor legali.

— AGERPRES —

Deschiderea expoziției

„50 de ani de la crearea 
Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia"

Uteciștii sprijină 
munca minerilor
Organizația U.T.C. din zona 

l-a a minei Lonea și-a prevă
zut în programul de activitate 
acțiuni concrete de sprijinire a 
minerilor în muncă. In ziua de 
8 februarie, un grup de 14 ti
neri ai acestei organizații, între 
care s-au numărat Vasile Buză, 
Alexandru Vitez, Ștefan lor- 
dache, Marcu Erdoș, Ștefan 
Maidic și alții; în frunte cu loan 
Aprofirii, secretarul organizației 
de bază U.T.C., au coborit în 
subteran la abatajul cameră 
nr. 124 din raionul 1, zona 
I-a. Aici au dat o mină de 
ajutor minerilor de a urgenta 
pregătirea abatajului pentru ram- 
bleere în vederea intrării apoi 
în producție a acestei capaci
tăți. Tinerii au muncit cu un 
elan și spor deosebit făcînd cu
rățirea abatajului și a galeriei

transversale, evacuîhd du la lo
cul de muncă la orizontul su
perior 105 un număr dG 30 ar
mături TH, 20 de bucăți tuburi 
de aeraj, 200 bucăți tuburi de 
rambleu. Valoarea întregii munci 
patriotice depuse de tineri în 
abataj se ridică la peste 30 000 
lei.

Asemenea acțiuni vor între
prinde în zilele ce urmează șl 
alte organizații U.T.C. din ra
ioanele minei Lonea pentru spri
jinirea brigăzilor miniere din 
abataje în punerea în ordine 
a galeriilor de acces, strînge- 
rea fierului vechi. Uteciștii din 
raionul TI al zonei I-a și-au 
programat să descongestioneze 
galeriile orizontului 125 de buș
tenii de lemn nefolosibili și do 
fierul vechi aflat aici.

Tehnicianul loan Henzel la ștandul pentru determinarea 
proprietăților de autoaprindere a cărbunelui din cadrul labo
ratorului de focuri și avarii al S.C.S.M. Petroșani.

în sălile Muzeului dc istorie 
a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democra
tice din România, s-a deschis 
marți expoziția „50 de ani de 
la crearea Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia".

La vernisajul expoziției au 
luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad șl Bujor Sl- 
on, șefi do secție la C.C. al 
P.C.R., Dan Marțian, secretar 
al Comitetului municipal Bu
curești al P.C.R., Nicolac Cio- 
roiu, directorul Muzeului de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, acti
viști de partid și ai unor or
ganizații obștești din Capitală, 
un numeros public.

Au luai parte membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Despre semnificația celei de

a 50-a aniversări a creării par
tidului Comunist din Iugosla
via. lupta eroică a popoarelor 
Iugoslaviei împotriva ocupației 
hitlcrlste, succesele obținute 
de oamenii muncii din țara 
vecină in construcția socialis
mului, despre dezvoltarea și 
întărirea relațiilor dintre parti
dele comuniste și popoarele 
celor două țări au vorbit Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-po- 
iitice de pe lingă C.C. al P.C.R,. 
și iso Njegovan, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

In expoziție slot prezentate 
numeroase fotografii și docu
mente caro înfățișează aspec
te din istoria mișcării munci
torești și socialisto din Iugo
slavia, a Partidului Comunist 
Iugoslav, din lupta popoarelor 
Iugoslaviei în construirea so
cialismului, momente ale rela
țiilor dc prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia.

(Aqerpres)

flrum mai scurt 
pentru producție și materiale

Instruirea propagandiștilor
Vineri după-amiază va avea loc în localitățile Lupeni și 

Vulcan instruirea propagandiștilor din cadrul tuturor for
melor de învățămînt de partid, ideologic al cadrelor didac
tice și politic U.T.C. Se va prezenta o expunere pe tema 
„Principii și norme în relațiile internaționale". De aseme
nea, vor fi prezentate materiale documentare despre Comu
nicatul Direcției de statistică cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat de dezvoltare a economiei naționale a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1969.

S-au terminat amenajările 
ia blocul VIII stratul 3 de la 
mina Vulcan, în vederea tre
cerii cu transportul la orizon
tul 480. Prin aceasta se va 
îmbunătăți transportul cărbu
nelui, precum și condițiile de 
aprovizionare cu material lem
nos a 4 abataje cameră din 
blocul respectiv. Cărbunele 
nu va mai trebui transportat 
prin puțul nr. 10 și colecto
rul nr. 6, ci direct din aba
taje va fi vărsat in suitorii 
colectori (lungi, cu capacita
te mare de înmagazinare) din 
care va fi' încărcat în vago- 
nete direct la orizontul 480.

Cit privește materialul lem
nos. drumul acestuia spre

cele 4 abataje va fi mult 
simplificat și ușurai. Lemnul 
va sosi de la suprafață prin 
puțul nr. 8 (echipat cu colivii 
basculante) direct pe căru
cioare la orizontului 480, unde, 
pe galeria de bază, va ajun
ge sub suitorii colectori ai 
abatajelor. De aici, pe sui
tori, în sus, va fi tras cu 
dribla de material ajungînd 
direct la locurile de muncă.

Se scontează pe o simțitoare 
sporire a randamentului mun
cii pe abataj, în urma îmbu
nătățirilor cc le va cunoaște 
transportul cărbunelui și a- 
provizionarea cu lemn a locu
rilor de muncă respective.

Concert 
de muzică 

ușoară
Cunoscuta formație vocal- 

instrumenlală de muzică ușoa
ră „Phoenix", aflată în turneu 
la Petroșani, va susține la 
Casa de cultură a sindicate
lor două concerte. Spectaco
lele vor avea loc joi, 19 
februarie, de la ora 17 și de 
la ora 20,

SIMPOZION
în sala mare a Casei de 

cultură din Petroșani va avea 
loc vineri, 20 februarie, la 
ora 18, un simpozion pedago
gic, organizat de direcțiunea 
Liceului de cultură generală 
din Petroșani, în colaborare 
cu comitetul de părinți pe 
școală. Vor fi prezentate ur
mătoarele teme : Contribuția 
părinților în orientarea șco-
V________

Record la 
cinematograf
Cinematograful „Cultural" 

din Lupeni și-a realizat pla
nul pe luna februarie pînă 
în data de 10 a lunii, cînd a 
raportat un număr de aproa
pe 20 000 spectatori și o su
mă de 46 352 lei încasări. A- 
ceasla dovedește că pînă la 
finele lunii planul va fi de
pășit substanțial, dovedește 
preocuparea colectivului de 
salanaji de aici.

PEDAGOGIC
Iară și profesională a elevi
lor ; Ajutorul pe care-1 poa
te da familia în orientarea 
lecturii; Sarcinile pe linia 
formării la elevi a educației 
dintre sexe; Unitatea fami
liei, mijloc ifhportant de 
prevenire a infracțiunilor în 
rîndul minerilor; Rolul fa
miliei în combaterea folosirii 
tutunului și alcoolului.

Pe Valea Zlaștiului, din a- 
propierea Hunedoarei, se pre
figurează o nouă zonă indus
trială. La fabrica de dolomită 
metalurgică se află în plină 
construcție o nouă linie teh
nologică, prin care se va du
bla capacitatea de producție a 
acestei fabrici care asigură 
dolomită necesară celor mai 
mari combinate siderurgice ale 
țării : Hunedoara și Galați.

Tot pe această vale se află 
și exploatarea minieră Zlaști. 
Aici se pregătește un nou de
but industrial. Este vorba de 
noua instalație de prelucrare 
superioară a talcului, la care 
a început rodajul tehnologic, 
ultima etapă, dar cea mai im

Hărnicie

Debut industrial 
pe Valea Zlaștiului

portantă, în vederea intrării 
în funcțiune a instalației. Ro
dajul tehnologic a început cu 
aproape 8 luni mai devreme 
decît data prevăzută.

Instalația construită la ex
ploatarea minieră Zlaști este 
compusă din trei linii tehno
logice, care vor asigura rea
lizarea unei producții de peste 
40 000 de tone de talc pe an. 
Acestea asigură măcinarea 
selectivă a talcului extras din 
zăcămintele de la Cerișor, 
Lelese și Govăjdia. la un 
nivel -calitativ superior. Utila
jele care formează cele trei 
linii tehnologice sint de un 
nivel tehnic înalt, care poate

fi exprimat prinlr-o compara
ție sugestivă; procesul tehno
logic este în întregime auto
matizat, instalația fiind deser
vită, la intrarea ei in funcți
une, numai de doi muncitori 
pe schimb.

Principala operațiune, măci
narea, se face în mori super- 
microni, după care, talcul este 
transportat pneumatic la fil
trele de separare și apoi la 
separatoarele pneumatice unde 
se execută clasarea lui pe sor
turi calitative. Ambalarea in 
saci se face, de asemenea, 
automat.

Deosebit de important este 
și faptul că.noua instalație a-

sigură prelucrarea superioară 
a talcului, putîndu-se satisfa
ce cerințele consumatorilor in
terni cu produse din sorturi 
superioare de talc, care pină 
in prezent se aduceau din im
port. FiDAtea de măcinare poa
te fi reglată, în funcție de ce
rințe, între 75 și 5 microni. De 
asemenea, se asigură un grad 
de alb, principalul indicator 
de calitate al talcului, ce poa
te ajunge pînă la 86-88 la 
sută.

Colaborarea fructuoasă din
tre beneficiar —-întreprinderea 
minieră Hunedoara și construc
tor, a asigurat începerea ro
dajului tehnologic cu mai mul
te luni înaintea graficului. 
Rodajul se desfășoară in con
diții optime, fapt care dă ga
ranția intrării in funcțiune -a 
noii instalații de preparare 
superioară a talcului, con
struită la exploatarea minie
ră Zlaști, cu anroape 8 luni 
mai devreme.

N. MARCEL 
P. GHEORGHIU

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Scurt-metraje
• Respectarea regulilor de circulație
• Sport

Pag. a 3-a
• Inițiative ale Bonnului față de statele arabe
• Mafia și oamenii legii

Pag. a 4-a

© în curînd puțul 
va fi terminat

In această lună, laolaltă cu minerii vrednici din 
brigada lui Dionisie Bartha, care execută lucrarea, în
treg colectivul E.D.M.N. vu- fi martor la un eveniment 
de seamă i terminarea lucrărilor de săpare și betonare 
a puțului auxiliar din incinta principală Livezeni.

La sfîrșitul săptăminii trecute erau deja săpați a- 
proape 3G0 de metri de la suprafața terenului, mai ră- 
mînind de săpat și betonat pină la cota finală, cea mai 
de jos, a puțului circa 15 metri.

• Raționalizare
Pînă la finele trimestrului I al anului in curs, colec

tivul resortului electromecanic al minei Uricani și-a 
propus introducerea acționării cu aer comprimat a gu
rilor de încărcare ale buncârelor colectoare, în limitele 
axelor colectoare nr. 1 și nr. 2 din zona I și axului co
lector nr. 150 din zona a Il-a.

în cadrul complexului fero
viar Petroșani, Atelierul de zo
nă are ca sarcină de a executa 
repararea vagoanelor necesare 
transporturilor de cărbune șl 
alte materiale din Valea Jiului.

Colectivul de muncă al unită
ții noastre, sub îndrumarea or
ganizației de partid, angajat în 
întrecerea socialistă, a reușit 
să obțină de la începutul anului 
1970 și pină în prezent următoa
rele rezultate privind principalii 
indicatori de plan : producție
4-7 la sută; productivitatea 
muncii -4-24 la sută; reducerea 
timpului de imobilizare a va
goanelor în reparație cu 32 la 
sută.

Aceste rezultate se datoreso 
hărniciei brigăzilor de lăcă
tuși și tîmplari conduse de loan 
Godeanu și Aurelian Negru cît 
și bunei organizări a procesului 
tehnologic pe șantier de către 
maistrul Virgil Colțatu.

Ilie ARDELEANU
șeful Atelierului de zonă

C. F. R. Petroșani
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Spre 
o activitate 
economico- 
financiară 
eficientă

Adunarea reprezentanților 
»a)ariaților de la F.F.A. „Vis- 
coza’ Lupeni a constituit un 
examen matur al activității 
colectivului, un prilej de a 
stabili cu spirit dc răspunde
re măsurile care trebuie apli
cele în 1970 pentru îndeplini
rea cu succes a planului, îm
bunătățirea calității produse
lor finite, reducerea prețului 
de cost al producției si mic
șorarea dolațici dc stat.

Bilanțul anului trecut a fost 
rodnic. Planul producției glo
bale a fost depășit cu 489 000 
lei. iar al producției marfă 
cu 498 000 lei. Au fost fa
bricate peste sarcinile planu
lui 9,5 tone fire de mătase. 
4.5 tone sfoară. 4 tone de 
sulfhidral de sodiu.

Trecînd în revistă succesele 
obținute, subliniind că un pu
ternic stimulent în muncă îl 
constituie generalizarea noului 
sistem de salarizare, partici
pant» la discuții au subliniat 
că sarcinile de producție pe 
1970 pot fi îndeplinite cu 
succes Semnificativ în această 
privință a fost cuvîntul rostit 
de maistrul Erna Farkaș. 
șefa secției finisaj textil : ..In 
anul trecut, cu un efectiv mai 
mic cu 30 de oameni decît 
cel necesar, am reușit să ne 
realizăm ritmic planul șl să 
obținem chiar depășiri. Cum 
a fosl posibil ? Hărnicia, dis
ciplina fermă și liber consim
țită și-au spus cuvîntul". Și 
merită subliniat că secția a 
treia a cîștigat titlul de frun
tașă în întrecerea socialistă 
pe anul 1969. obținînd cele 
mai bune rezultate. îndepli- 
nlndu-si toate angajamentele. 
Mulțî dintre vorbitori au ar
gumentat necesitatea de a se 
acorda o mai mare atenție e- 
vitărîi risipei de materiale și 
energie electrică, aprovizionă
rii ritmice a locurilor de mun
că executării la timp a repa
rațiilor la utilaje, valorifică
rii resurselor interne. Ana 
Taborski. Eugenia Damian, 
Susana Maghiar, Tibcriu Far
kaș. Emanoil Șortan, Ileana 

Dănacu, Marin Ispas, Iosif 
Goșa au propus comitetului 
de direcție să se preocupe 
mai îndeaproape de reducerea 
prețului de cost. In acest scop 
s-nu făcut propuneri privind 
confecționarea (în atelierele 
fabricii) a capacelor pentru 
fusurile dc răsucit și rccon- 
diționarca bobinelor de alu
miniu, depistarea șl Mncțio- 
narea celor care, încăldnd dis
ciplina de producție, lasă ma
șinile să meargă uneorJ în 
gol. fac risipă de materiale și 
energie electrică.

O problemă asupra căreia au 
stăruit pe bună dreptate în 
cuvîntul lor Iov. Vilhelm Neag. 
prim-secretar al comitetului 0- 
rășenesc de partid Lupeni. in
ginerul șef Vasile Iile, este cea 
a dotațiilor de stat- „Vlsco- 
za' primește și în anul 1970 
o substanțială dotație din fon
durile statului. Acest lucru se 
datoreste fondului de salarii 
sporit în urma generalizării 
noului sistem de salarizare, 
prețului de cost ridicat al pro
ducției de fire de mătase, ma
relui volum de cheltuieli ma
teriale. In mod paradoxal (și 
acest paradox trebuie elimi
nat în favoarea fabricii I) 
..Viscoza" produce mai scump 
decît vinde. Tn schimb bene
ficiarii realizează... beneficii. 
Important de subliniat e însă 
faptul că există și posibilități 
interne pentru micșorarea do
tațiilor de stat. Forța de mun
că și fondul de timp sînt în
că insuficient folosite. Orga
nizarea științifică a producției 
ți a muncii trebuie să se facă 
mai mult simțită în fabrică. 
Este îmbucurător că o serie 
de propuneri au și fost for
mulate de inginerul Augustin 
Ardeleanu, șeful serviciului 
O.S.P.M. Numeroasele propu
neri făcute de salariați în ca
drul dezbaterilor și adoptate 
ca măsuri in planul M.T.O. 
prezintă o garanție în acest 
sens. -

v. strAut

Condiția redresării:
Că centrul de greutate al 

dezbaterilor purtate în adu
narea generală a salariaților 
dc la Fabrica dc produse lac
tate l-au constituit neajunsu
rile, mai pTecîs, adevărul că 
fabrica nu sc ridică la nivelul 
misiunii pentru care a fost 
croată — satisfacerea cerin
țelor populației printr-o apro
vizionare continuă cu produ
se lactate dc bună calitate 
U Intr-un sortiment bogat — 
nu poate surprinde. De ce ? 
Să nu judecăm fabrica prin 
prisma nemulțumirii consuma
torilor ci, în primul rînd, du
pă bilnnțul ce l-a încheiat pe 
i960. Să concretizăm acest 
bilanț prin cîteva cifre : din 
cele 17 sortimente ce lc-.i a- 
vut de realizai în anul 1969, 
fabrica șl-a îndeplinit sarci
na de plan la abia... 4 sorti
mente. De aici și o altă ne- 
realizarc: planul producției 
globale a fost îndeplinit doar 
intr-o proporție dc 95,18 la 
sută.

Adevărul e că ar fi nedrept 
să punem exclusiv pe scama 
colectivului aceste nerealizărl. 
Activitatea fabricii a fost stîn- 
Jenită foarte mult dc apro
vizionarea necorespunzătoar® 
cu materia primă. In 1969 u- 
nitățile furnizoare din jude
țele Gorj ți Dolj au rămas 
In restanță față de contractul 
tncheiat. cu fabrica cu o can
titate de 670 000 litri de lap
te. Aprovizionarea nu 8-a fă
cut in mod ritmic. Iar în 
multe cazuri laptele nu a co
respuns din punct de vedere 
calitativ avînd o densitate 

ADUN ARI 
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a 1 r

foarte scăzută și o aciditate 
ridicată. La rămlnerlle in ur
mă ale unității au contribuit 
și beneficiarii care au lansat 
cereri dc livrări mult mai mici 
decît posibilitățile dc produc
ție și desfacere ale fabricii, 
existind cazuri frecvente cind 
magazinele au refuzat chiar 
mărfurile comandate cu o zi 
înainte, intre fabrică și u- 
nitățilr beneficiare — O.C.L. 
Alimentar» și T.AP.L — nu 
s-a perfectat nici pinfi în pre
zent Un sistem optim dc pre
dare și preluare a produse
lor lactate. Tn privința păs
trării și depozitării dc către 
beneficiari a produselor fabri
cii persistă de asemenea, a- 
nomalii, ceea cr determină 
deprecierea și alterarea lor, 
nemulțumiri justificate din 
partea consumatorilor.

Dar marele DAR sc află 
totuși în fabrică, în modul 
cum înțelege colectivul ci să-și 
facă datoria, să-și îndeplineas
că misiunea dc marc răspun
dere în asigurarea populației 
municipiului cu produse lac
tate.

Să începem prin a spicul 
cîteva din critlclle formulate 
In adunare, fie prin darea de 
seamă, fîe prin cuvîntul par- 
tlcipanților la discuții. Condu
cerea unității șl maiștrii de 
producție nu eu urmărit in 
mod riguros realizarea sarci
nilor de plan șl a indicato
rilor economico-financiari. lă- 
sînd procesul de producție să 
se desfășoare de la sine, du
pă bunul plac al unor sala
riați. Din cauza șefilor de

MINAREA
spiniivmi m rriiine 
Șl RESPONSABILII APE 
FAJA 0E OALUAEEA 

Șl RElELJAJtlE 
Ml/NCII COIECIMHI/I
formații, maiștrilor și altor 
factori răspunzători (cine alții 
dacă nu persoanele puse să 
conducă fabrica ? n. n.), nu 
s-au executat în întregime co
menzile. „Unii distribuitori, 
șoferi șl manipulanți... conti
nuă să mai consume în tim
pul serviciului băuturi alco
olice — cauza multor recla- 
mații — se arăta în darea 
de seamă. Avertizăm în acest 
sens pe tovarășii Dionisie Su- 
ciu și Ion Dumitrescu, con- 
siderînd că c cazul de a-și 
analiza (1) singuri activita
tea, înlăturîndu-și lipsurile..." 
Bine au ajuns oamenii. Ne- 
mai fiind cine să-i analizeze, 
să-i tragă la răspundere, sint 
invitați să se analizeze sin
guri. Sumbră perspectivă 1 
Ce-i drept s-au găsit și alte 

soluții pentru unii... decît re
comandarea amabilă de a fo
losi introsperția. E vorba de 
cazul distribuitorilor Petru 
Timofte, Doina Cozma, Ro
zalia lanoș care au falsificat 
diferite acte cu scopul evi
dent de a delapida — motiv 
pentru care au fost deferiți 
justiției. Despre asemenea ca
zuri 8-ar putea vorbi mai 
mult. Să ne rezumăm însă la 
cele care privesc direct proce
sul de fabricație, calitatea pro
duselor. Au fost criticate, 
bunăoară, persoanele care se 
ocupă de controlul calității, 
de urmărirea respectării nor
melor de igienă în cadrul u- 
nității, respectiv tov. C. Brîn- 
zan, V. Roșea, A. Birlida și 
E Chelarescu. Șl pc bună 
dreptate. Tn munca C.T.C.

• Expresie eloc
ventă a participării 
oamenilor muncii 
la conducerea co
lectivă a unităților 
economice, adună
rile generale ale 
salariaților au pri
lejuit în Valea Jiu
lui o amplă anali
ză a activității des
fășurate în anul 
1969.

• Pretutindeni, 
au fost căutate noi 
căi pentru valorifi
carea superioară a 
rezervelor interne, 
salariații exprimîn- 
du-si hotărîrea u- 
nanimă de a obți- 

u laboratorului mai există de
ficiențe : nu s-au efectuat cu 
suficientă răspundere anali
zele materiei prime, nu s-a 
urmării întotdeauna cu rigu
rozitate respectarea fazelor 
lehnologicr, spălarea și dezin
fectarea la timp și în mod 
permanent o utilajelor, men
ținerea curățeniei din secții. 
Există superficialitate în a- 
nallza calității produselor per 
mițîndu-se în unele cazuri 
livrarea în comerț a unor pro
duse necorespunzătoare cali
tativ dar pentru care s-au e- 
mis buletine do analiză ca 
fiind corespunzătoare. S-a 
mai întîmplat (și se întîmplă) 
ca In secțiile fabricii să dom
nească dezordinea, ca produ
sele să fie lăsate să se de
gradeze precum șl cazuri ca
re Ir întrec pc toate • hainele 
dc protecție precum și cu
rățenia corporală 3 salariați
lor să lase de dorit c greu 
sfi ne închipuim cum o posibil 
Ca femei. în general fele ti
nere, care lucrează cu pro
duse alimentare să se prezin
te — și să fie admise — într-o 
ținută neadecvată din punct 
de vedere igienic la serviciu. 
Dar ceea ce surprinde și mal 
mult e faptul că nu este creat 
nici climatul necesar care să 
preînlîmpinc o atare situație. 
A surprins bunăoară, replica 
dată în adunare de una din 
șefele de formații la critica 
unei laborante cum că în sec
ția de imbuteliere de multe 
ori e dezordine, că nu se 
spală conductele, că sticlele 
sînt murdare etc. ,.Pfii tovară
șa laborantă atîta știe să pre
tindă și să ne facă procese 
verbale pentru a fi amendate 
pentru lipsa dc curățenie" (? !) 
Justificată a fost observația 
făcută tot In adunare i „poate 
ar trebui să vă laude sau să

Lipsă de mărfuri 
sau de orientare?
Reprezentanții salariaților 

din cadrul O.C.L. produse in
dustriale Petroșani întruniți în 
adunarea pentru dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1970, 
au analizat cu multă răspun
dere activitatea întreprinderii 
din anul 1969. Deși în anul 
care a trecut s-au desfăcut 
către populație mărfuri în 
valoare de 278 341 mii lei, pla
nul de aprovizionare a fost 
realizat doar în proporție de 
98,3 la sută, iar cel de desfa
cere în proporție de 95,9 la 
sută. In cadrul municipiului, 
doar 23 unități comerciale 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan. Rămîneri serioase în ur
mă s-au înregistrat la sectoa
rele textile-încălțăminte, me- 
talo-ch imite, mobilă, materiale 
de construcții.

'ă propună pentru premiere 
pentru neglijarea " «ntineril 
condițiilor de Igienă în fa
brică ?**'• Nicidecum !

In orice caz. dezbate 1 ile au 
concluzionat un adevăr pe ca
re |-a mal precizat ziarul nos
tru : superficialitatea, dezor
dinea, lipsa autoexlgențel în 
munco colectivului au avut 
originea in iresponsabilitatea 
șl superficialitatea ce a ca
racterizat fosta conducere m 
unității Nu mai Insistăm a 
supra acestui aspect, mal ales 
că între timp conducerea u 
nitâțif a (ost schimbată ele
mentele Iresponsabile au fost 
îndepărtate din fabrică. Ln 
erorile pai a fi pe '’ajc 3 
se Îndrepta. Ing. Ma
riana Almăsan din partea ser
vi- lulul dc producție de la 
F I I Aimoria a anunțat a- 
dunnren efl Înccpînd din a- 
cest an realizarea planului do 
către subunitatea din Petro 
șani v,-i fi urmărită îndea
proape. decadal chiar nu ca 
anul trecut. Foarte frumos I

Condiția roal:zilrli sarcinilor 
de plan pe 1970. a redresării 
activității fabricii de lapte din 
Petroșani o constituie întrona
rea în sînul colectivului a 
spiritului de ordine și res
ponsabilitate în muncă, a dis
ciplinei șl înțelegerii datoriei 
cc revine fiecărui salariat 
față de rezultatele $1 calita
tea muncii întregului colectiv. 
Aceste cerințe au fost subli
niate în adunare și de tov 
Marin Brfinișteanu, membră în 
Biroul Comitetului municipal 
de partid și Nicoiae Pîrvu. di
rectorul întreprinderii județe
ne de industrie alimentară.

Important este ca aceste ce
rințe să fie transpuse în viață 
— realizate I

I. D.

de propunerile făcute de șa- 
lariați, desfășoară o 61abă 
muncă pentru-stabilizarea, e- 
ducaiea și promovarea cadre
lor.

Din dezbateri s-a desprins 
concluzia că organizația co
mercială nu s-a străduit în 
suficientă măsură să cunoas
că aprofundat cererea de con
sum a populației. Au fost 
scoase din funcțiune, pe pe
rioade exagerat de îndelunga
te, unele unități comerciale 
pentru renovări, inventarieri 
prelungite peste prevederile 
admise sau din lipsă de ges
tionari. Calitatea serviciilor 
prestate de către lucrătorii 
din magazine a fost în multe 
cazuri nesatisfăcătoare, atră- 
gînd justificate nemulțumiri 
din partea populației, față de
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O problemă de interes
general, mereu actuală

RESPECTAREA
RECUEIEOR

Of etRCUlAJIE
Cam trebuie să circulăm pe 

dmnmrite publice? Iată o pro- 
de larg interes, mull 

«tezb Sluta in ultima vreme in 
Rrf'0 de pretutindeni, dar pe 
care nu 
pundere 
concure 
«wlw a 
•'«daliei

și-o ptfn cu egală răs- 
loți cei chemați *8 
la desfășurarea nor- 

traficului rutier, a cir- 
pe dramurile publice. 

Isaorarea celor mai elementa
re teguli ale circulației a dc- 
veoil un pericol social, 
ducînd la accidente grave 
foarte grave, la piei dori 
vieți umane și de materiale 
Irecuperabile. Pentru reducerea 
Ie maximum a accidentelor de 
r imitație se iau în permanen
ță o serie de măsuri de pre
venire, la toate nivelele. Și 
totuși, mai sint destui parlici- 
jranfi la circulația rutieră care, 
♦teși cunosc regulile de circu- 
feolic, le leoaică deliberai, 
punlnd în pericol securitatea 
circulației, viața semenilor din 
jur.

Numai de la începutul aces
tui an, pe arterele de circula
ție din Valea Jiului s-au înre
gistrat palm accidente cu ur
mări nefaste care, pTin mai 
multă atenție si responsabilita
te civică, puteau fi 
Să vedem cauzele 
acestor accidente, pe 
tor și urmările.

în dimineața de 16 
conducătorul auto Viorel Costi- 

conducea autobuzul 
31 HD 1 463, proprietate a 
I.G.C. Petroșani, pe rula Petro
șani — Cimpa. în orașul Petri
la. nerespeetind prescripțiile 
legale privind depășirea, ac
cidentează foarte grav de Iosil 
Oprea care circula cu bicicle
ta. în urma accidentului, bici
clistul a fost internat urgent 

Spitalul Petroșani, în stare 
de comă, cu puține speranțe de 
• rămîne în viață.

Cu o zi înainte, deci 
ianuarie, Dumitru 
Aninoasa, fiind în 
cată de ebrietate, 
neregutamerrtar pe 
fost accidental qrav de auto
basculanta 31 HD 3 752, condusă 
de Ion Zorlescu. Victima se 
află internată în spital.

Ca un făcut, accidentele s-au 
finul lanț trei zile la rînd. In 
seara de 17 spre 18 ianuarie, 
autobasculanta 31 B 2079, apar- 
ținind C.S.A. a rămas suspen
dată de o stîncă. probabil pină 
Ia primăvară, deoarece este 
foarte complicat de a fi scoasă 
de acolo in curind. Din fericire, 
data se poate spune așa, con
ducătorul auto Gheorghe Obre- 
Hb, pasagerul Dumitru Păsărin

con
ți 

de

evitate, 
romi terii 

autorii

ianuarie,

în 15 
din 

avan -
Suciu 
stare 
a circulat 
stradă st a

și alții sfieli in mașinii, au scă
pai \tatama|l ușor și se află în 
spital.

în după-amiaza aceleiași zile 
de 17 ianuarie, șoferul Alexan
dru Marinoiu urcă la volanul 
mașinii 21 AB 1 351 a 
Sebeș, coloana Lupeni, și plea
că împreună cu solia și mama 
sa 1-n cabină, făcind scurte po
pasuri pe la bufetele din Lu- 
peni. De ta ora 18 la ora 23 n 
băut în mai multe locuri pe să
turate. a urcat beat la volan, 
ri au plecat spre casă la Băr- 
băteni. în cartierul Braia, Ma
rinoiu trebuia s-o lase acasă 
pe mama sa. Aceasta nu ac
ceptă să rămînă acasă, dorind 
să-sî însoțească fiul beat criță 
pină la Bărbăteni. Marinoiu 
apasă p? accelerator, face cîte- 

vlraje bruște și, deoarece 
portiera de la cabină nu era 
bine asigurată, și-a lăsat pen
tru totdeauna mama pe asfalt, 
care a încetat pe loc din viață.

Iată unde duce încălcarea 
regulilor de circulație. La ac
cidentele menționate au contri
buit, însă, pe Itnqă conducătorii 
auto, și șefii de garaje de la 
C.S.A. Uricani și coloana 
l.M.T.F. Lupeni, care au dat do
vadă de totală nepăsare în e- 
xercitarea atribuțiilor de servi
ciu, acceptînd ca mașinile lor 
să qareze pe străzi sau la locu
ințele șoferilor.

în urma unui control efectuat 
în dimineața zilei de 20 ianua
rie la coloana l.M.T.F. Lupeni, 
nu au fost găsite decît două 
autovehicule qarate. Șeful de 
coloană D. Ilea, nu știa mal 
nimic despre celelalte 40, afir- 
mînd că-s pe la șoferi pe-acasă. 
Asemenea șefi de coloană nu 
numai că nu contribuie la se
curitatea circulației rutiere dar, 
prin lipsa lor de răspundere șl 
personalitate, favorizează abu
zul, încălcarea legilor, acciden
tele. Amenda aplicată acestui 
șef de coloană poale îl va 
trezi la realitate. Și ca el mai 
sint și alții.

Pentru prevenirea accidente
lor de circulație, pentru a veni 
în ajutorul acelora care cu da
toria să vegheze la bunul mers 
al traficului rutier, organele de 
miliție din municipiul nostru 
și-au intensificat activitatea ce 
le revine pe această linie. De 
aceea este necesară o atenție 
sporită, o creștere simțitoare 
a aradului de răspundere din 
partea tuturor conducătorilor 
auto și. deopotrivă, a tuturor 
cetățenilor care circulă pe dru
murile publice.

l.M.T.F.
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PROGRAMUL. 1 :

PROGRAMUL. TI:

9,30 
limbii române; 10,10 
de limba rusă; 10,30 

muzica u-

ir

Concursul 
de admitere la 

liceele 
de specialitate 

și școlile 
profesionale

va

loan DURECI 
maior de miliție

Concursul de admitere pen
tru învățămJnlul de zi la li
ceele de specialitate se va des
fășura în perioada 22 iunie— 
3 iulie, iar la școlile profesio
nale și ucenicia la locul de 
muncă în perioada 6—14 iulie.

La concursul de admitere se 
pot înscrie promovații clasei 
a Vlll-a a școlii generale, da
că nu au depășit vârsta de 17 
ani împliniți in anul 1970 — 
pentru liceele de specialitate, 
sau de 18 ani — pentru școlile 
profesionale și ucenicia la lo
cul de muncă.

Concursul de admitere cons
tă din probe scrise și orale la 
limba romană și matematică. 
La școlile profesionale sanitare, 
în locul probelor scrise și ora
le la matematică se dau probe 
scrise și orale la anatomia, 
fiziologia și igiena omului (du
pă programa școlii generale).

Programele concursului de 
admitere pentru limba română 
și matematică au fost publicate 
în Gazeta Învățămînlului (su
pliment), în luna decembrie 
1969.

Lucrările scrise se desfășoară 
în aceeași zi, la ora 9,00 în În
treaga țară, după cum urmează : 
la liceele de specialitate, lim
ba română — 26 iunie, mate
matică — 27 iunie; la școlile 
profesionale și ucenicia la lo
cul de muncă, limba română — 
7 iulie, matematică — 8 iulie.

Concursul se ține pentru toa
te locurile planificate. La unită
țile școlare, la care vor ră- 
mîne locuri neocupate, se va 
tine un nou concurs de admi
tere în perioada 1—10 sep
tembrie.

Pentru învățământul seral și 
fără frecvență de la liceele de 
specialitate și pentru învăță- 
mîntul seral de la școlile pro
fesionale, concursul de admi
tere se va desfășura în perioa
da 1—10 septembdie și va cons
ta din aceleași probe ca la în
vățămîntul de zi.

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 
Odă .........
Curs
Anotimpurile și 
șoară: 11,15 Din țările so
cialiste; 12,00 Recital Zenaida 
Pally; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară șl interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Muzică ușoară; 13,45 
Muzică populară; 14,00 Calei
doscop muzical; 14.40 Radio 
publicitate; 15,00 Ateneu: 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Jo
curi populare; 17,05 Antena 
tineretului; 17,30 Album de

muzică populară; 18,10 Ori
zont științific; 18,30 O melo
die pe adresa dv.: 19.00 Ga
zeta radio; 19,30 Săplăinîna 
unui meloman: 20,05 Tableta 
de seară: 20,10 — 365 de 
cîhlvco; 20.20 Argheziană: 
20,25 Zece melodii preferate; 
11.00 Convorbirile de joi; 
21,30 Moment poetic; 21,35 

’ Marga;
Buletin 
Sport;

Solist 1 scrii — Gigi 
22,00 Radiojurnal, 
meteorologic; 22,20 
22,30 Romanțe; 22.50 Melodii 
lirice; 23.10 Siluete — Ghe- 
rase Dendrino: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

6.10 Program muzical de 
dimineață; 7J20 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare): 8.10 
Tot înainte; 9.10 Curs de lim
ba rusă; 9,45 Opera comică 
„Amicul Fritz" de Mascagni; 
10,15 Radioexpcdiție pionie
rească (reluare); 11.15 Cîntecc 
și jocuri; 11,30 Muzică u-

-nară; 12,15 Concert de prinz; 
13,15 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 13,30 Cine știe 
1 iștigă (reluare); 14,30 Lexi
conul compozitorilor români; 
15,00 Muzică ușoară: 15,40 
Radio publicitate; 16,00 Ra
diojurnal; 16.40 Cronica mu
zicală; 17.00 Vedete ale mu- 

ușoarc; 17,35 Dicționar 
literatură universală: 

Varietăți muzicale; 
Curs de limba rusă: 
Varietăți muzicale — 

19.30 Artefru- 
Noapte bună, 

copii; 20,00 Concertul orches
trei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii; 22.30 Prietenii mei, 
scriitori: 22.45 Madrigale:
23,05—1.00 Opera secolului 
nostru.

zicii 
de 
18,00
18,30
18,50 
continuare: 
moașe; 10,50

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00; 9,00: 
10,00: 11,00; 17,00; 18.00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul IT : 6,05; 12,00; 14,00; 
23,00; 0,55.

RĂSPUNDEM
CITITORILOR
• loan Score!, strada Cu/a 

\ odă iu. N Petroșani. Pentru 
soluționarea problemei sesizate 
redacției rugăm a vă adresa 
Comisiei de judecată de pe lin
gă întreprinderea unde munciți 
in ale cărei atribuții Intră și ju
decarea litigiilor de muncă.
• li lip Tima, Pel ti la. Din 

ercetărll' întreprinse pe teren
■Je către Consiliul populor al 
orașului Petrila s-a constalJt 
efl cele cuprinse in reclamalM 
dv. adresată reducției sini jus
te. Ca urmare» s-au luat măsuri 
< o să fiți trecut pc tabelul ce- 
I ,r îndreptățiți a primi oparole 
iraguz.

9 Gheorghe lllof, Lupeni. 
\naliz.inc^ situația dv in spiri
tul Celor prevăzute de Legea 
nr. 27/1966, privind pensiile d*- 
aslqurări sociale de stat, vă co
municăm că numai după anii 
lucrați in subteran aveți drep
tul Ia reducerea vîrslci de ppn- 
sionare. în consecință după îm
plinirea vîrslei de 54 ani veți 
putea cere transformarea pensi
ei de invaliditate in pensie 
pentru liniilă de vîrslă.

Televiziune
MIERCURI 18 FEBRUARIE

18.00

19,30

19,50
20.25

22,00

22,20

23.00

Deschiderea emisiunii. 
Brățara de aur. 
Retrospectivă poetică. 
Telejurnalul se seară. 
Actualitatea in agricul
tură. „Acțiunea L“. 
Refrene vechi și totuși... 
noi.
Anchetă TV.
Telc-cinemateca : „Toa
tă lume?, ride, cintă și 
dansează".
Telejurnalul de noapte. 
Campionatul mondial 
de schi — rezumat fil
mat.
Campionatul mondial 
de hochei — grupa C : 
Ungaria — Italia, 
închiderea emisiunii.

ULTIMELE
ȘTIRI

FOTBAL
BERNA 17 (Agcrprc^). 

32 de țări, printre care 
România, s-au înscris la cam
pionatul european de fotbal 
inter-țări, al cărui turneu fi
nal va avea loc în anul 1972. 
Tragerea la sorți pentru pre
liminarii se va efectua in 
primăvara acestui an la 
Roma.

Și

Pîrtiile de la Straja au găzdu
it sîmbătă și duminică etapa 
județeană a campionatului re
publican de schi rezervată se
niorilor. La întreceri au partici
pat peste 40 de concurenti re- 
prezentînd asociațiile sportive : 
Școala sportivă, Parîngul și Vo
ința Petroșani, Energia Paroșeni, 
Minerul Vufcan și Minerul Lu
peni. In ciuda vremii nu toc
mai bune pentru concurs, re
zultatele au fost mulțumitoare.

POPICE

S. U. A
VĂZUTE

DE OCHI
STRĂINI

(IU)
Patrule civile înarmate și 
motorizate vor asigura secu
ritatea in cartierele mărgi
nașe. Grupuri de extremiști 
vor dispune de arsenale u- 
riașe, la care, pentru a re
curge, abia de va mai fi ne
voie de o provocare*.

Aceasta este evoluția pe 
care numita comisie o pre
vede pentru «următorii ani". 
In realitate, acest viitor a 
și început. De doi ani, toate 
metrourile din New York 
sint însoțite, după orele de

me-

«erviciu, de cite un polițist; 
cu toate acestea, sint puțini 
cei care îndrăznesc să se ur
ce în timpul nopții într-un 
metro. Dacă ieșim pe stradă 
după lăsarea întunericului, a- 
vem grijă să nu lăsăm în 
servietă sau in portofel de
cât strictul necesar. Imbră- 
cați cu ce avem mai bun nu 
ne prea hazardăm în
trouri. in orice caz este cit 
se poate de recomandabil să 
ne scoatem mai intîi cerceii 
de la ureche. Nu cunoaștem 
în acest oraș pe cineva care, 
dacă nu a fost personal vic
tima unui atac sau unui furt, 
să nu aibă printre eunoscuții 
din imediata apropiere oa
meni jefuiți Dacă dispoziti
vele de alarmă, pe care ni 
le-am instalat in locuință 
după a treia spargere, se de
fectează. reparația întîrzie 
timp de săptămîni — atît de 
suprasolicitați sint lăcătușii. 
Arma cea mai nouă pe care 
și-o procură un proprietar 
de prăvălie sau de casă este 
un ciine râu. de pază. în ul
timul an, vânzarea și închi
rierea de clini ciobănești s-au 
intensificat simțitor în toate 
orașele, iar crescătorii și an
trenorii acestor animale de 
pază nu mai fac față cererii. 
Există deja și patrulele ci
vile. rare în timpul nopții 
ajută la asigurarea securită
ții străzilor din cartierele 
mai suspecte, iar prezența

gone 
s-a făe

(Va urma)

polițiștilor în școli, unde e- 
levii smt atacați, jefuiți sau 
violentați, nu mai oferă un 
tablou neobișnuit. In multe 
cartiere, o dată cu întuneri
cul, străzile devin pustii, iar 
cel care nu se refugiază în- 
tr-o suburbie î.și transformă 
locuința într-o fortăreață-

Desigur, această viață pli
nă de riscuri este proprie 
numai orașelor, și nu cuprin
de America rurală, popu
lația din micile orașe, din 
ferme, unde continuă să pre
domine ospitalitatea și ama
bilitatea. Dar America se ur- 
banizeazâ an de an; astăzi, 
peste 70 la sută din populație 
trăiește în orașe. Se adaugă 
faptul că focarele de infec
ție din orașe își trimit mor
bul pină în mediul rural, 
pentru ca de acolo să con
tamineze organismul națiu
nii. Legăturile care menți
neau pină acum unite ele
mentele divergente ale țării 
s-au șubrezit, iar lipsa secu
rității fizice este însoțită de 
îndoieli, care dezechilibrează 
balanța morală a poporului. 
..Everything has 
pieces" — totul 
praf șj pulbere — astfel a 
caracterizat o gospodină din 
Kalamazoo, în Middle West, 
răul națiunii americane.

TIRANA 17 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în Al
bania, echipa de fotbal Poli
tehnica Iași a jucat la Ti
rana cu formația locală Par
tizan. Fotbaliștii albanezi 
obținut victoria cu scorul 
4—2 (1-2).

TENIS

au 
de

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— In ziua a doua a cam
pionatelor internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A, care se desfășoară la 
Salisbury, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 
4—6. 7—5, 6—1 pc vest-ger- 
manul Joachim Plotz. Prima 
mare surpriză a turneului a 
fost realizată de cehoslovacul 
Jan Kukal. învingător cu 
6—3, 1—6, 8—6 în fața ame
ricanului Marty Riessen. In
tr-o partidă foarte disputată, 
Clark Gracbner (S.U.A.) a dis
pus in trei seturi cu 4—6, 
6—4, 6—4 de iugoslavul Ni
kola Pilici.

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat prima etapă a returu
lui campionatului municipal de 
popice. S-au disputat următoa
rele intîlniri: Minerul Vulcan 
— Parîngul Lenea 4 649 p.d. — 
4 585 p.d., Utilajul Petroșani — 
Jiul Petrila 5 070 p.d. — 
4 633 p.d., Minerul Petroșani — 
Viscoza Lupeni 4 850 p. d. — 
4 428 p.d.

După șase etape, primele do
uă locuri în clasament sint 0- 
cupate de Utilajul și Jiul Petri
la, urmate, în ordine, de Mine
rul Vulcan, Parîngul, Viscoza, 
Minerul Petroșani.

lată și echipa săptăminii după 
prima etapă: loan Panța — 
890 p.d., Ștefan Cosma — 867 
p.d., Iosif Balog — 867 p.d., toți 
de la Utilajul. Mihai Torok — 
842 ’ " ~ ’
840 
p.d.,

Dacă la probele alpine favoriții 
nu ne-au înșelat așteptările - 
Victor Mihuț și Alexandru Acs 
cîștigînd, primul probele de 
slalom uriaș și de coborire, iar 
al doilea proba de slalom spe
cial, în schimb favoriții de la 
probele nordice au fost între-' 
cuți în mod neașteptat de ele
mente tinere, cu reale perspec
tive.

Așa, de pildă, la 15 km fond, 
candidatul nr. 1, Iosif TorOk, 
de la Energia Paroșeni, după ce 
a condus majoritatea cursei, a 
abandonat în mod nejuslificat 
lupta. De asemenea, la 5 și 10 
km senioare, nici una din spor
tivele specializate în 
probe (Maria Imling, 
Medrea și Margareta Recsak) 
n-au mai reușit rezultatele de 
altădată, fiind învinse de dîrze- 
nia tinerei Magdalena ” 
de la Școala sportivă, 
ciștiqat ambele titluri 
joc.

Iată-i pe primii 
Probe aiplne, coborire
1. Victor Mihuț, Școala sporti
vă j 2. Alexandru Acs. Voința;

Francisc Edelyn ; 4. Fran-
" ’ 5. Andrei Anger,

Școala sportivă. 
Slalom uriaș: 1. Victor Mihuț;
2. Ion Popescu ; 3. Zoltan Toth ; 
4. Francisc Edelyn, toți de la 
Școala sportivă; 5. Nicolae Onu, 
Energia Paroșeni ; 6. Francisc 
Boda. Slalom _ special: 1. Ale-

3. 
cisc Boda ; 
toți de la

aceste 
Florica

Căliman, 
care 0 
puse în

clasați. 
seniori:

Tandru Acs; 2. Dumitru Bîrlida, 
Parîngul ; 3. Ion Garcea, Școa
la sportivă ; 4. Francisc Guia, 
Minerul Vulcan; 5. Nicolae
Cristea ; 6. Victor Mihuț, ambii 
de la Școala sportivă. La com
binata pe trei probe, pe prime-' 
le locuri s-au clasat in ordine: 
Victor Mihuț. Francisc Edelyn, 
Zoltan Toth, Francisc Guia, An
drei Anger, Ion Gatcea. Pro
bele nordice : 5 Am senioare: 
1. Magdalena Căliman; 2. Flo
rica Medrea; 3. Maria Imling, 
toate de la Școala “ ~ 
km senioare: 1.
Căliman, 2. Florica 
Maria Sandu, toate 
la sportivă. 15 km 
Viorel Țandrea; 2. 
cu; 3. Ovidiu Ajder, toți de 
la Școala sportivă; 15 km se
niori : 1. Zoltan Ușurelu, Mine
rul Lupeni; 2. Ion Lăcătuș, E- 
nerqia Paroșeni ; 3. Sabin Văsoi, 
Parîngul Proba de 30 km a re
venit tot schiorului Zoltan U- 
șurelu care nu a avut parte
ner de întrecere. Ștafeta 4X10 
km : 1. Școala sportivă ,• 2. Ener
gia. Ștafeta 3X5 km senioare a 
revenit reprezentantelor Școlii 
sportive.

Un cuvint de mulțumire pen
tru colectivul de arbitri care 
spre deosebire de alte con
cursuri a avut mult de lucru.-

sportivă. io 
Magdalena 

Medrea; 3. 
de la Școa- 
lineri: 1.
Ion Rădes-

Staicu BALOI

p.d., loan Burtescu —
p.d., Zoltan Albu . — 840 
toți de la Jiul Petrila.

Aurel SLABII

PETROȘANI —,7 Noiembrie: Vadul iadului (16—18 fe
bruarie); Republica : Căldura (16—18 februarie); LONEA — 
Minerul : Căsătorie din interes (16—18 februarie); ANI- 
NOASA : Tom și Jerry (17—18 februarie); VULCAN ; Ste
lele din Eger, seriile I și II (16—18 februarie); LUPENI — 
Cultural : Operațiunea Lady Chaplin (16—18 februarie); 
Muncitoresc: Cînd vei fi mort și livid (17—13 februarie).

® Datori la capitolul : simt cetățenesc
Zilele acestea a fost oaspetele redacției noastre grădi

narul șef al municipiului și informindu-ne despre acțiu
nile ce le întreprind în ultimele luni oamenii secției zone 
verzi aparținind I.G.C., și-a exprimat și nemulțumirile. 
Despre ce este vorba ?

Protitind de timpul primăvăratic din luna ianuarie alît 
in node earl,ere c,t și prin parcuri, lucrătorii I.G.C Lu cu 
.«ui zonele vera., au îndepărtat do pe terenurile vir^e 
reztduurție. Rezultatul ? Dar, in jurul blocurilor au reaX 
rut după puțin timp cutiile de conserve, tiîrtii și alte ră- 
mășițe- menajere aruncate la voia tntimplărli de locatari 
Oaspetele ne-a oferit in acest sens și clteva exemple - spa- 
laie dm jurul blocurilor 1-1, 16, 22, 24 de pe strada Unirii, 
blocul 2 de pe strada 1 Iunie, blocurile 16 și j2 a de pe 
strada Independenței Aeroport, blocurile 76 de pc strada 
1. \ ladirmrescu sau dm cartierele Braia și Viscoza din 
Lupeni, cartierele Sterminos și Orașul nou din Uricani.

• Garaje pe zonele verzi
O altă fațetă a lipsei de respect față de cartierul si 

orașul în care trăiești: proprietari de autoturisme, profi
ted de faptul că nu-i deranjează nimeni, transformă zo
nele verzi din fața blocurilor în care locuiesc în locuri dc 
garare. Pină la primăvară spațiile verzi vor fi transformate 
în ogoare... arate, bune pentru însămînțări. Așa proce
dează, de exemplu, proprietarii de autoturisme de pe scara 
u M-a — blocul 3, sau scara 1 — blocul 12 de pe str. Păcii 
din Aeroport, carc-și garează in mod obișnuit mașinile pe 
terenul din fața blocurilor respective. Și cîți nu sînt ca ei 1 
Același reproș îl adresăm și șoferilor diferitelor autovehi
cule care brăzdează in voie zonele verzi de pe strada V. 
Roaită unde au distrus deja o parte din arborii plantați in 
această toamnă.

• In voie
Tot în jurul unor blocuri, animalele circulă și operează

in voie. In Llricani au fost găsiți niai mulți... ureehiați care 
rodeau nestingheriți arborii de pe zonele verzi, parcă n-aveau 
pădurea prin apropiere. Tot în Uricani porci și păsări se 
plimba liberi printre blocuri. La Vulcan un cîrd de păsări 
a atins o performanță ; a distrus un gard viu din buxus, 
plantat în fața blocurilor dinaintea poștei. Și exemple se 
mai găsesc. Pentru ilustrare ajung.

® Din toamnă și pină acum
Că cerințele esteticii urbane sint în multe cazuri neso

cotite de oamenii S.D.E.E. nu prezintă o noutate. De astă 
dată vrem să semnalăm un caz inai... la zi. In luna octom
brie 1969, oamenii secției au tăiat un șanț peste zona verde 
din fața blocului nr. 4 de pe strada Independenței a car
tierului Aeroport, distrugînd' cu această ocazie și cîțiva 
trandafiri. Să spunem că aceasta n-ar fi nimic. Ceea ce 
supără însă e faptul că deși au trecut de atunci mai bine 
de cinci luni, șanțul stă și acum precum a fost lăsat, adică 
neastupat. Cînd vor înțelege și tovarășii de la S1D.E.E. ce
rințele urbanisticii ?

• Piramidele neglijenței
In încheierea acestor însemnări o întrebare și celor 

care se ocupă de curățenia orașului.
Că arterele de circulație sint intens solicitate, că se 

murdăresc, că din cauza mașinilor, a ploilor, noroiul este, 
omniprezent, o știe toată lumea. De aceea avem și o secție 
de salubrizare, oameni plătiți anume ca să mențină cură
țenia. Important este insă să o facă temeinic. Despre ce e 
vorba ? In ultimul timp, pe trotuare apar piramide de pă- 
mint, de noroi. Stau pină se împrăștie din nou sub pașii 
trecătorilor sau a picăturilor de ploaie. Apoi iarăși sint 
adunate și lăsate în părăsire drept monumente ale negli
jenței.

Și aceasta se cheamă curățenie, tovarăși gospodari ?
I. DUBEK

Asigurațivă 
singuri!

Tamponare neplăcută. Vi- 
rînd de pe strada principală, 
Ia stingă, pe pasajul din fa
ța restaurantului ,.Parîngul" 
Petroșani, fără a se asigura 
in prealabil, autocamionul 
31 HD 912, condus de .șoferul 
Gavril Giotină, a fost tam
ponat de autobasculanta 31 
HD 3 002. Ia s olanul căreia 
se afla foan Soia. Acciden
tul s-a soldat cu rănirea Er- 
minei Dragomir care se afla 
în mașina lui Giotină. Iată 
unde duce încălcarea regu
lilor de circulație. In acest 
caz — neasigurarea celor doi 
șoferi. Urmarea: ambilor 
le-au fost ridicate carnetele 
de conducere, urmiiul sâ fie 
reexaminați Așa că. atenție 
șoferi! Asigurațr-vă singuri !

Părinți buni
in noaptea de 24 spre 25 

ianuarie a c„ Gheorghe Var 
ga din Petroșani și-a luat 
fiul, pe Andrei, și au plecat 
după... găini. Să fure, nu să 
cumpere. Au intrat în curtea 
Măriei Perjan, au pătruns in 
coteț și au „umflat" cinci 
găini, plecînd mîndri de iz- 
bînda lor. In aceeași noapte 
(șe vede treaba că a fost o 
noapte a patimilor... pentru 
gâini). copilul Valeriu Teo- 
dorescu, în vîr^tâ de 11 ani. 
a pornit-o singur după mo
țate. El a ajuns în cotețul 
lui loan Rușesc din Sălâtruc 
de unde a plecat însoțit de 
trei găini. In continuare nu 
I-au mai însoțit găinile, ci 
miliția. Ce părinți !„. Unii își 
Iasă copiii să meargă singuri 
la furat, alții îi conduc ei să 
ntr se întîrrrple ceva. Acum 
nu Ir se va întîmpla ceva 
doar copiilor...

Propășire 
prin 

matematică
La școală a înhățat și ma

tematica. Ii trebuia neapărat 
pentru a ajunge vânzătoare. 
De Ia o vreme însă a cam 
uitat să calculeze. Mai știe 
doar înmulțirea și adunarea, 
operațiuni aritmetice pe care 
le folosește pentru propăși
rea personală. Scăderea și 
împărțirea sînt operațiuni 
mai grele în urma efectuă
rii cărora ar trebui să dea 
restul cumpărătorilor. De 
aceea nu-i plac. Adunarea 
și înmulțirea da. te îndră
gește Prin ele, la o jumă
tate kilogram de mere a 
luat în plus 2.05 lei. Facem 
apoi către conducerea C.L.F. 
Petroșani s-o reexamineze pe 
salariata sa Vasilica Toader 
de la unitatea nr. 54 Petro
șani. Xdică s-o ajute în mun
că. Că dacă o a iută alții e 
mai rău.

Vin... arsul
Băuse bine prin bufetele 

PctroșaniuLui după care i-a 
venit dur de ducă. A mers 
în gară, cu gîrrdul că poate 
i-o pica ceva. Și i-a picat 
A văzut iui bidon stînd de 
unul singur pe peron. Stă- 
pîna bidonului era aproape 
dar Marin Băloi n-a obser 
vat-n. El a observat numai 
bidonul cu vin. L-a înșfăcat 
și a urcat în tren. Insă n-a 
ajuns departe. Maria Goanță 
a reclamat-imediat linsa bi
donului .și astfel chefliul Ma
rin Băloi a fost oprit la sem
nal in stația Petroșani — 
Triaj. De la Triaj a fost 
adus la miliție și supus unei 
cure. Cura lui Marin Băloi 
continua.

a JMBU
n. i«an



2 Sieagu! roșu MARȚI 3 FEBRUARIE J970

DîSCHI Al COPIILOR — pr ii be alpine
Pîrtiile din masivul Paring au găzduit duminică dimi

neața. pentru prima oară in ultimii 20 de ani, faza finnlă 
a campionatului național de schi al copiilor — probe al
pine. Au luat startul peste 100 de concurenți. reprezentind 
15 județe ale țării. Pirtiilc acoperite pe alocuri cu pojghițe 
de gheață, valurile repetate de ceață. înclinația marc a pir-

tici de slalom și o ninsoare măruntă au ridicat unele dificul
tăți desfășurării concursului, dar nu au influențat rezulta
tele, considerate ca deosebit de bune. Aceste rezultate au 
condus la afirmarea unor talente de certă valoare pentru 
viitorul schiului românesc.

In dimineața lui 1 februa
rie 1970, cind razele obosite 
ale soarelui au dat bună di
mineața Parîngului albit de 
nea. la cabana I.E.F.S. era 
mare agitație. Copiii luau masa 
mtr-o exuberantă de nedes- 
cns, anlrenorii Ic ceruiau 
ochiurile, le pregăteau echi
pamentul dc concurs, le dă
deau indicații prețioase. Cei 
mo vrednici au lost arbitrii. 
Ei au urcat primii pe pirlii, 
au delimitat traseele, au mon
tai porțile și fanioanele, și-au 
stabilit locurile de veghe pen
tru timpul concursului. La 
rinduJ lor, oficialii și comi
sia de organizare au pus la 
punct ultimele amănunte: 
toile de arbitrai cu numele 
parlicipanfilor și ale județu
lui pe care-1 reprezentau, 
dosare. cronomelre, doua 
stații de emisie-recepție (pen
tru plecare-sosire). masa pen
tru scrierea și transcrierea re
zultatelor.

Cind copiii au început să-și 
Iacă aparifla pe pîrtii, do
minați de griji și emoții, o 
mazăriche deasă a prins a 
se cerne peste înălțimi. Dar 
nici gerul aspru, nici vizibili
tatea uneori redusă, nici tea
ma de necunoscut (pentru u- 
nii concurenji} nu au pulul 
fringe dorința de afirmare a 
tinerilor schiori. Și concursul 
national a început.

Campionii naționali
Concursul, după cum se știe, 

e constat din trei probe pe 
categorii de vîrstă, fete și bă
ieți. Așadar, au fost cucerite 
6 tîUuri de campioni naționali 
la copii — probe alpine — pe 
anul 1970. Iată numele lor, 
timpii înregistrați, precum și 
numele acelora clasați pe lo- 
eurile 11 și III.

FETE (1960) : 1) ARLETE E- 
REȚ1AN, Brașov — 29,4; 2)
Erika Hamus, Cluj — 29,8; 3) 
Carmen Neder, Neamț — 33,4. 
BĂIEȚI (I960) : 1) IOSIF
KRACHTUS, Petroșani — 33,3, 
Școala generală nr. 4; 2) San
dor Gyorfi, Maramureș — 36,7; 
3) Martini Dieter, Sibiu — 39. 
FETE (1958—1959) : 1) ROZE- 
MARIA 1ANERNTC. Bistrița — 
75,1; 2) Vergilia Coman. Hu
nedoara — 74,3, Școala gene
rală nr. 1; 3) Smaranda O-

ln noaptea de 20 spre 21 
ianuarie, milioane de specta
tori și telespectatori din 
S.U.A., Canada, Mexic, In
sulele Fiji și Noile Hebride, 
precum și din cîleva țări ale 
Europei occidentale, reuniți in 
săli de cinema, stadioane a- 
coperite, sau in fata micului 
ecran, au asistai la unul din 
cele mai lanlasiice spectaco
le desfășurat in „careul ma
gic" : meciul Rocky Marciano- 
Cassius Clay, amîndoi foști 
campioni ai lumii, amîndoi 
neînvinși.

Ordinatorul electronic 
— arbitrul unui meci 

„fictiv"
Și lotuși acest meci nu a 

opus în realitate, iată în fată, 
pe cei doi protagoniști. Or
ganizatorul acestei gale, Mur
ray Woroner, a opelat ia com
puterul „NCR 315". un or
dinator electronic a cărui me
morie înregistrează toote da
lele tehnice, tactice și fizi
ce posibile ale fiecărui bo
xer, stabilite de specialiști, și, 
prelucrîndu-le, stabilește în
vingătorul. Murray Woro- 
ner a avut însă ideea de a 
filma separat pe cei doi bo
xeri în diferite situații de

Bucurie și păreri de rău
Concursul s-a încheiat. Concu

renți. organizatori, oficiali urcă 
pirtiilc spre cabană, spre sala 
de mese. Fețe îmbujorate de 
gerul aspru, de duritatea con
cursului, de emoții, dc bucu
rie dar și dc părere de rău, 
nu sc mai gindesc la nimic.

Surprize peste surprize, bucu
rii și regrete, satisfacții și pă
reri dc rău. Brașovenii, veniți 
drept favoriți siguri, sînt re
semnați .și mulțumiți totuși cu 
locul II. Rezultate foarte bu
ne, rezultate surpriză, au obți

Organizatorii Ia... înălțime
La reușita concursului, o 

contribuție deosebită au adus-o 
organizatorii lui. Consiliul jude
țean pentru educație fizică șl 
sport și-a trimis in Paring oa
menii cei mai in „materie* i 
Mircea Miron, vicepreședinte 
al C.J.EP.S., Vasile Vlase, șeful 
comisiei de schi de la C.J.E.F.S., 
Fiqman Sioma. contabil șef la 
C.J.E.F.S. La rîndul său, Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport Petroșani și-a 
mobilizat toate forțele : Dorel 
Vladislav, președinte al 
C.M.E.F.S., Staicu Băloi, activist 
al QM.E.F.S., un număr apre
ciabil de arbitri și organizatori, 
începind de la Ion Pelrovici, 
Andrei Gerstembrein, Francisc 

prescu. București — 78,8. BĂ
IEȚI (1958—1959) : 1) PORTIC 
CSZABO, Cluj — 57,8; 2) So
rin Irimic. Brașov — 60,7; 3) 
Andrei Sturza, București — 
63,3. FETE (1956—1957) : 1) EV A 
MEZEI, Maramureș — 56,0; 2) 
Mariana Bucur, Prahova — 
72,4; 3) Dita Riss, Caraș Se
verin — 77. BĂIEȚI (1956— 
1957): 1) CRISTIAN OLTEA- 
NU, Neamț — 47,3; 2) Olaru 
Vladimir, Brașov — 47,9; 3) 
Ion Garcea, Hunedoara — 63, 
Școala generală nr. 1.

Pe echipe, clasamentul pri
melor 5 se prezintă in felul 
următor ;

Hunedoara 23 puncte
Brașov — 25 puncte
Cluj — 31 puncte
Suceava — 37 puncte
Maramureș — 40 puncte

luptă, inclusiv scene finale 
in care boxerii se aflau la 
podea, in situația de K.O. Pe 
baza deciziei computerului, 
cineaștii au montat Ulmul și 
astfel a apărut pelicula me
ciului dintre Rocky și Cas
sius, a unei confruntări tita
nice intre doi boxeri care nu 
s-au ini îl nit niciodată pe 
ring.

Pînă a se ajunge' le aceas
tă performanță, organizatorii 
au cerul celor doi boxeri să 
atingă cea mai bună lor mă 
posibilă. Rocky, în ciuda ce
lor 46 de ani, a reușit să 
slăbească 20 kg și să ulingă 
greutatea ideală de 86 kg. 
A lost supus apoi unui ade-

Oral tur de lorfă, „jucînd" 
129 de situații diferite indi
cate de ordinatorul electro
nic. La rîndul său și Cassius 
Clay. 28 de ani, a fost fil
mat pe un alt ring, execuți nd 
în lafa camerelor de luat 
vederi ienle, eschive, lovituri, 
inclusiv situații de K.O. Fil
mările au a\ ul loc în luna 
august 1969. Operatorii Ul
mului ou. tras 5 000 m dc pe
liculă, insumînd 70 de repri
ze, dintre care regizorii de 
montaj au ales 15 runduri. 
Dramatismul acestui film a 
sporii pentru cei ce au fost 
martorii confruntării dintre 
cei doi boxeri, deoarece toți 

nut clujenii. Tinărul profesor 
Dan Căpitan este mulțumit și 
întrevede perspective frumoase 
elevilor săi. Cea mai mulțu
mită, dar și cu cele mai mari 
griji in același timp este to
tuși profesoara Virginia Petcrfi, 
a cărei echipă a ieșit campioa
nă națională. Se citea pe fața 
ei mulțumirea, satisfacția depli
nă, dar și regretul că Vergilia 
Coman a căzut și a ratat locul 
I, că Ion Garcea a căzut ln 
ambele manșe și n-a venit decit 
pe locul III, că Dagmar Miiller

Edelyn, Grigore Cioflica, Dumi
tru Bîrlida etc. și pină la Cons
tantin Munleanu și Petru 
Schroth, cărora li s-au trasat din 
vreme sarcini precise pe toată 
durata concursului. Avînd în 
frunte pe profesorii Virginia Pe- 
terfi, Eugen Bartha, Eugen Pe- 
terfi, Gunther Gedeon și Nico- 
lae Barabaș (I.M.P.), Școala 
sportivă din Petroșani a fost 
pionul de bază al organizării 
concursului, a depus strădanii 
deosebite pentru ca toiul să fie 
bine și la timp. Și lotul a fost 
bine și la timp. Cuvinte bune 
pot fi adresate catedrei de schi 
a I.E.F.S., personal eoni. univ. 
Virgil Teodorescu, pentru înțe
legerea de care a dai dovadă 
privind cazarea și canlinizarea

Obiecte uitate 
și... găsite

S-a servit ultimul prînz. 
S-a terminat și festivitatea de 
premiere. Copiii dau buzna 
spre ieșire pentru a porni în 
jos spre cabana Rusu. Deo
dată un glas puternic opreș
te parcă întreaga răsuflare. 
„Stop, copilași! V-ați lăsat 
aici mai multe lucruri. Cine 
a uitat..." Și o listă întreagă 
de obiecte de concurs, de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, 
au fost ridicate prin bună
voința și amabilitatea acelu
iași asistent, Mircea Solomon. 
Copiii i-au mulțumit, din ini
mă, și-au luat rămas bun și 
au pomit-o în viteză, neobo
siți, la vale, spre cabana Ru
su.

f# /ț în repriza
A. (/. a |3-a

știau că Marciano va apărea 
pentru ultima dală în Ulm. 
ln luna septembrie 1969, 
marele campion de altădată 
a murit Intr-un accident de 
avion. Erau ultimele imagini 
ale lui Rocky ln memoria pe
liculei.

Și computerul, judecăto
rul imparțial a avut parcă 
printre miile de lire și lămpi 
și o inimă omenească: a dat 
decizia in lavoareo lui Mar
ciano, învingător prin K.O. în 
repriza a 13-a, secundo 57. 
Aici s-a încheiat și cariera 
omului-stincă care a lost 
Rocky.

Din fișele tehnice ale 
celor doi mari boxeri

Rocky Marciano s-a lelias 
din ring în anul 1955 după 
o spectaculoasă carieră de 
nouă ani: a cîștigat țoale 

(toți trei de la Școala generală 
nr. 1) s-a comportat sub orice 
așteptări, deși în alte concursuri 
a fost favorita numărul I. Sa
tisfacții pentru elevele Gabriela 
Leib, Viorica Hupca și Odille 
Krachtus (Școala generală nr. 
4), Angela Manole (Școala ge
nerală nr. 1), pentru elevii Eu
sebio Peter, Vasile Nicu și Mi
hai Mânu care au obținut re
zultate foarte bune deși au par
ticipat în afara concursului.

Bucurie și păreri de rău, 
mulțumiri și speranțe.

concurenților la cabana I.E.F.S. 
Să includem la capitolul orga
nizatori la... înălțime și pe sim
paticul asistent de la I.E.F.S., 
Mircea Solomon, ofițer de ser
viciu pe cantină cu o amabili
tate și promptitudine de-a drep
tul militărească, eliminind o 
mare parte din timpii de aștep
tare a seriilOT pentru a ajunge 
la timp pe pîrtii.

Fără rezerva că am putea 
greși, afirmăm că organizatorii 
concursului național de schi al 
copiilor din masivul Paring au 
fost, la propriu și la figurat, la 
înălțime. Si aceasta spre binele 
schiului românesc.

€e! mai, cea mai.»
— In vIrstA om de pe pIrtie — gheorghe 

CRIȘAN (75 de ani) care face sport de la 12 ani. La res
pectabila etate de 75 de ani, Crișan-baci nu ezită să ia piep
tiș pîrtiile munților și să se lanseze în viteză pe schiuri. El 
este încă un activist pasionat în domeniul sportului, îndepli
nind funcția de președinte al comisiei municipale de popice 
de pe lingă C.M.E.F.S. Petroșani.

— TÎNAR PARTICIPANT la întreceri neoficiale — DAN 
BARABAȘ (6 ani și jumătate) care însă se lua la întrecere 
cu cei mai mari. Sigur că Dănuț nu a cucerit încă vreun 
titlu. Dar timpul ii stă în față.

— TEHNIC SCHIOR AL CONCURSULUI — JOHANES 
LAȚINO, reprezentant al județului Brașov, care a primit 
și un premiu special acordat celor mai tehnici schiori ai 
competiției.

— tehnica schioarA in concurs — ileana 
DEGERATU, Brașov, autentică speranță a schiului româ
nesc dar care, din păcate, a fost descalificată deoarece a 
omis trecerea printr-o poartă.

— MIC CONCURENT ÎN CADRUL CONCURSULUI — 
IOSIF KRACHTUS (8 ani și 10 luni), campion național la 
proba copii născuți 1960.

cele 49 de meciuri, dintre care 
43 înainte de limită. Era pri
mul boxer din galeria greilor 
americani — campioni ai lu
mii — care nu cunoscuse în- 
fringere in Bcareul magic". 
Specialiștii spun despre Mar
ciano că avea și puncte sla
be : „gabarit redus — 1,77 m. 
nu era prea mobil și nu a- 
parținea nici clasei scrime- 
rilor" ringului. Dar, aprecia 
unul din foștii săi adversari, 
„putea să-ți smulgă capul" cu 
loviturile lui puternice.

Cassius Clay a părăsit rin
gul în urma retragerii titlu
lui de campion al lumii, de
oarece reluzase să se prezin
te la incorporare. In scurta 
și strălucita sa carieră pe 
ring a obținut în 29 de me
ciuri tot at ițea victorii. Su
plu, lehnic, cu un excelent 
joc de picioare, Cassius, bo- 
xerul-poet (a făcut și versu
ri I) poate ii încadrat ln clasa

Probele 
nordice — 
la A/uț|a

Ln Azuge sa desfășurat Cam- 
pionatul national de schi al 
copiilor — probe nordice. Ju
dețul Hunedoara n prezentat 6 
concurenți, dintre care 5 elevi 
ni «Școlii sportive Petroșani și 
unul de la Energia Paroșeni, 
însoțiți de antrenorul Ghcorglie 
Lupaș. Deși participă pentru 
prima oară la un concurs de 
asemenea amploare, tinăra e- 
chipă petroșăneanâ (înființată 
in vara anului trecut) s-a com
portat onorabil, ocupind un 
meritoriu loc V pe țară. Con
cursul a reunit peste 70 dc con. 
curcnți din 8 județe ale țării, 
Brașovul și Prahova participind 
cu cile două echipe.

Cele mai bune locuri dintre 
reprezentanții județului Hune
doara le-au ocupat Iuliana Lat- 
kulic (IV) si Ștefan Szitas (V"). 
O comportări- bună a avut-o 
și Eugenia Grozea, care a so
sit pe locul VII, într-o compa
nie valoroasă, cu concurenți ex
perimentați din Prahova și Bra
șov, preavizați pentru lotul na
țional de copii.

Primul loc pe echipe a re
venit județului Prahova. I-au 
urmat județele Brașov, Harghi
ta. Suceava. Hunedoara,

Concurenții s-au bucurat de 
condiții optime de cazare și 
cantinizare. de o asistență nu
meroasă de spectatori.

-----★-----

Cupluri 
pe schiuri

De multă vreme n-au cunos
cut pîrtiile din Paring un nu
măr alit de marc de schiori 
ca în 1 februarie. Intre ei s-au 
aflat mai multe cupluri de spor
tivi, indiferent dacă au concu
rat sau nu, indiferent dacă au 
fost profesori sau organizatori. 
Iată cîleva cupluri de schiori 
aflați pe pîrtie în ziua de I fe
bruarie ;

— Soții Peterfi — Virginia și 
Eugen, ambii profesori la Școa
la sportivă Petroșani;

— Nicolae Barabaș (tatăl) și 
Dan Barabaș (fiul), ambii din 
Petroșani ;

— Frații Odille și Iosif Krach
tus, ambii elevi la Școala spor
tivă Petroșani; primul campion 
național la categoria de vîrstă 
băieți (I960) iar Odille sosită 
printre primii, în afara concur
sului, la categoria fete născute 
1958—1959;

— Frații Mariana și Cristian 
Olteanu, reprezentanți ai jude
țului Neamț; Cristian — cam
pion național la categoria bă
ieți născuți în 1956—1957, Ma
riana premiată pentru rezulta
tele bune obținute în afara con
cursului oficial.;

— Dorel Barna (tată) — Ca
melia Barna (fiică), județul Pra
hova. Neșansa Cameliei, care 
obținuse un timp foarte bun în 
prima manșă a fost un timp 
slab în cea de-a doua manșă, 
situind-o spre periferia clasa
mentului individual ;

— Petru Schroth (tatăl) și 
Arthur (fiul), ambii de la Ener
gia Paroșeni; tatăl — arbitru, 
puștiul — turist pe schiuri.

Rubrică redactată de 
DUMITRU GHEONEA

așilor eschivei cum a lost 
Ray Sugar Robinson, idolul 
lui Clay.

★
Din păcate, Cassius Clay 

nu se mai poate întîlni, pen
tru revanșă, cu Rocky. Nu 
mai poale li folosit deci 
pentru un nou Ulm, Marcia
no—Clay, infailibilul compu
ter NCR-315. Fără îndoială, 
organizatorii de gale de a- 
cesl gen vor găsi alți pro
tagoniști ai boxului care să-i 
opună ln acest gen de lup
tă. Nu e un secret pentru ni
meni acum că o confruntare 
— „de la distanță" între bo
xeri prin intermediul ordina
torului electronic, reprezintă 
un mare bussiness. Așa că 
marele învingător nu va fi 
boxerul, ci omul de afaceri, 
marele rechin din umbra 
ringului american.

A. DUMITRESCU

PELE : „Echipele Ro
mâniei, Bulgariei și 
Suediei ar putea juca 
un rol important în e- 
Iiminarea echipelor 

favorite"
BUENOS AIRES 1 (Ager- 

pres), — „In Mexic se va 
juca același gen dc fotbal 
ca și cu patru ani in urmă 
in Anglia. Sîntein intr-un nou 
ciclu al campionatelor mon
diale. Echipele europene au 
mari șanse să termine în
vingătoare". Aceasta este una 
din părerile exprimate de cu
noscutul fotbalist brazilian 
Rele, care publică o suită 
de articole în ziarul argen
tinian „La Nacion".

Pele împarte fotbalul eu 
ropean în trei mari stiluri : 
anglo-saxon (reprezentat în 
Mexic de Anglia, R.F. a Ger
maniei și Belgia), stilul Eu
ropei centrale (Cehoslovacia, 
România, Bulgaria) și cel la- 
tino-europcan (Italia). U.R.S.S. 
și Suedia nu sînt incluse in 
nici una din aceste școli, 
complctînd însă ccca ce Fele 
numește „puternicul cscadron 
european" care va încerca să 
ducă în Europa pentru a 
cîncea oară cupa Jules Rimct.

Analizînd forța echipelor 
europene, Pele scrie, printre 
altele: „Englezii au calități 
ce le-ar putea permite să 
cîștige din nou cupa mondia
lă. dar Italia. U.R.S.S., R. F. 
a Germaniei, Cehoslovacia 
sînt echipe redutabile, în pli
nă ascensiune. Pe de altă 
parte, echipele României, 
Bulgariei și Suediei, chiar 
dacă nu aspiră la primul 
loc. ar putea juca un rol 
important în eliminarea ori
cărei echipe favorite".

Ultimele
fg at B

știri
© Arsenal Londra, viitorul 

adversar a) echipei Dinamo 
Bacău în Cupa europeană a 
tirgurilor a pierdut (in depla
sare) cu 0—2, La Coventry. In 
clasament conduce Leeds cu 
46 puncte. Arsenal ocupă lo
cul 14 cu 28 puncte.

® Comitetul de șah a) ora
șului Skoplie va organiza anul 
acesta al patrulea turneu in
ternațional a) solidarității, la 
care au fost invitați, printre 
alții, marii maeștri Tal și Smi- 
sloy (U RJS.S.), Hort (Cehoslo
vacia), Gheorghiu (România), 
Barcza (Ungaria), Unzickcr 
(R.F.G.), Gligorici, Matulovici 
și Jariosevici (Iugoslavia).

@ Disputat la Montevideo, 
meciul amical de -fotbal-dintre 
reprezentativa Uruguavului și o 
selecționată cehoslovacă s-a ter
minat la egalitate: 2—2 (1—1).

© Șahistul suedez Andersson 
a cîștigat turneu] maeștrilor dc 
la Wijk-Aan-Zee, totalizînd 10,5 
puncte din 15 posibile. Maestrul 
român Dolfi Drimcr s-a clasat 
pe locurile 8—10.

@ Campionatul mondial de 
bob — 4 persoane s-a încheiat 
De pîrtia de la St. Moritz (El
veția) cu victoria primului echi
paj al Italiei, avînd ca pilot 
pe Nevio de Zordo, crescător 
de vite din Cibana-Cadorre.

© Selecționata masculină de 
handbal a României a suferit 
un nou eșec in turneul inter
național de la Mielec, cedind 
cu 14—17 (10—12) in fața echi
pei Norvegiei.

• Continuîndu-și turneul în 
Ghana, echipa de fotbal F. C. 
Argeș a jucat la Accra cu for
mația locală „Hearts*. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
dc 2—1 (2—1).

• Victor Ciocîltea (Bucu
rești) a redevenit campion dc 
șah al țării. E) a cîștigat cu 
scorul du 2,5—1,5 puncte me
ciul de baraj susținut in com
pania orădeanului luliu Szabo.

• La Split, in cadrul preli
minariilor turneului U.E.F.A. Ia 
fotbal, s-au întîlnit selecționa
tele Iugoslaviei și Cehoslova
ciei. Tinerii fotbaliști iugoslavi 
au terminat învingători cu sco
rul de 2-0 (0-0).
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Uricani cârc au o depășire d 
I 201 tone și de cei de la Ani- 
noas.i avînd depășit planul cu 
1 236 tone. Un fapt, mai trebuie 
adăugat, acela c3 toate exploa
tările miniere și-au realizat șl 
depășit sarcinile de plan pe pri
ma lună a acestui an, c<î pro
ducția s-a realizat mai ritmic, 
iar că acest»? succese trebuie 
continuate și dezvoltate in luna 
o doua și in marți»? astfel ca sîi 
se asigure realizarea integrală 
u sarcinilor p<- întreg trimes
trul I.

Rezerve, posibilități sînt încă 
destule in această direcție la 
toate minele. Dna din acestea, 
asupra căreia trebuie să pună 
accentul comitetele de direcție 
și conducerile minelor oslo asi
gurarea ritmicității produc.li- i 
din prima șl pînă in ultima zi 
a fiecărei luni viitoare, realiza
rea planului de elitre toate zo
nele productive ale minelor. In 
ce privește luna ianuarie, des
pre realizarea planului p< zone 
un se pol spune prea multe lu
cruri bune, i n număr de 0 zorle 
(aproape jumătate) nu și-au rea
lizai planul, r.unineri mai mari 
in urmă avînd zonele I Pelrila 
(— 3 423 tone cărbune), III Vul
can (— I 7G5 lone), II Aninoasa 
( I 329 tone), 1| Uri .ini ( — 
1 270 tone’. Problema cum și cu 
ce eficiență este organizată pro
ducția și munca in zone Irc-

Ritmuri scăzute pe șantierele 
de construcții

Dacă realizările minerilor bu
cură, cele ale constructorilor 
nu. E și normal din moment 
ce pl.rnul pe luna ianuarie nu 
a fost realizat cu peste 4,5 mi
lioane lei sau, altfel expri
mat. cu peste 28 la sută. Situa
ția e cu atîl mai îngrijorătoa
re, dacă urmărim, in tabelul 
de mai jos cit anume repre
zintă din planul anual reali
zările lunii ianuarie — 4.7 la 
sută pe întreg municipiu. F. un 
procent mic, total nesatisfăcă
tor. Dacă ritmul în celelalte 
luni ar fi tot așa ar însemna ca 
la sfîrșitul primului trimestru 
constructorii, în ansamblu, să-și 
realizeze eventual 15 la sută 
din planul anual.

Unitatea constructoare

1. Grupul T.C.H.
2. Șantierul T.C.M.M.
3. Șantierul I.L.H.S.
4. Șantierul l.C.F.
5. Șantier 17 C.F.R.
Toi ii municipiu

Care au fost cauzele care au 
generat in această primă Jună 
a anului nerealizâri pe șantie
rele Văii Jiului ? Se vor per
petua ele in continuare ? Ce mă
suri s-au luat ? — De iarnă, in 
nici un caz nu se pot plinge 
constructorii. Vremea a fost 
blindă în comparație cu alți 
ani.

Grupul T.C.H., deși are față 
dc planul lunar un minus de 
2,9 milioane lei, „recuperarea 
rămînerii în urmă în perioa
da imediat următoare, este cer
tă", ne relatează ing. Dumitru 
Țurnă, directorul Grupului 
T.C.H. : „scontăm pe recupera
re, datorită faptului că cele 
două cauze principale care au 
generat această nereal izare se 
vor elimina in scurt timp. In 
primul rînd este vorba de cei 
peste 306’ de muncitori care au 
fost plecați să efectueze res
tul de concediu pe 1969 și care 
au început să se înapoieze. In 
al doilea rînd, faptul că per
sonalul de conducere, supra
veghere șî îndrumare a proce
sului de muncă (ingineri, teh
nicieni, maiștri) a fost angre
nat in această perioadă foarte 
mult in munca de birou (pen
tru încheierea anului 1969, per
fectarea proiectului dc organi
zare, pregătirea noii salarizări, 
dări de seamă și ședințe), ac
tivitatea practică de șantier a 
avut de suferit. In cadrul mo
bilizator și stimulator al apli- 
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să reziste și nici o deviere, 
nici un „joc" al elementelor, 
chiar de ordinul milimetrilor, 
nu era permis. Uneori, pre
siunile răzbeau, nu reușeau 
să rupă, insă, decit cel mult, 
din loc in loc, cite un 
stilp... Dar intervenția ra
pidă, promptă, eficace a.u- 
nor ortaci vrednici ca aju- 
tor-minerii Pamfil Sularea și 
Alexandru Kiraly, sau cum 
sînt vagonetarii losif Miclea 
și Alexandru Haboțchi, rezol
va totul, nu lăsa nici o spe
ranță stihiei adincurilor... Se 
arma suplimentar și preaba 
tajul transversal, spre a face 
față forțelor adunate, ame 
nințător. deasupra...

...Și lotul s-a terminat cu 
bine. In încleștarea cu pu
terile oarbe a învins, și de 
data aceasta, brațul omului 
și înțelepciunea sa. .Contează 
mult — ni s-a destăinuit șe
ful de schimb Boboc — fap
tul că ne înțelegem bine, că 
există armonie.. Ajutor mi
nerul sau vagonetarul știe 
dinainte ceea ce-i trebuie mi
nerului cind lucrează la 
front, il ajută fără cuvinte, 
fără mișcărj de prisos"..

La data intervenției noas-

buie să sloa mal insistent in 
atenția șl preocupările cadrelor 
Inginerești din (Jenlrola cărbu
nelui. In luna februarie, condu
cerile minelor, zonelor și raioa
nelor să fie de o așa m-cieră 
îndrumat»? de specialiștii C UI’, 
și mobilizate dc organele >i or
ganizațiile do partid ca planul 
la cărbune să fie realizat nu 
numai rltmh dar și pe toate 
verigile șj nivelele produc lieij 
brigadă - raion zonă — mi
nă. Nu se mai poote continua 
și tolera situația anormala ce 
se menține do multă vreme/la 
multe mine, nud»' in timp ce 
unele zone' sini fruntașe depă
șind planul i adiirîndu-și par- 
loa de contribuție |g realizarea 
planului pe exploatare, alte zo
ne rămlnînd sub plan, dinaml- 
t»’.izâ aceste realizări, anulează 
p» -ihilitălile unor rezultate glo
bale mai consistente (aviz mi
nele Potrila, Vulcan, Lonea. A- 
ninoasa), Remedierea acestei si
tuații, obligă la o organizare 
superioară n lucrului, la folosi
rea la rapacitate a utilajelor 
din dotare, folosirea deplină și 
nud eficienții a timpului de lu
cru. in vederea sporirii pro- 
duclkității muncii, ca și înlă- 
i r, ri disciplinei sub toate as-, 
podele, lată doar cîleva ce
rințe stringente ce trebui» pe 
deplin asigurate in toate zo
nele minelor din bazin in ve
derea continuării succeselor șl 
dezvoltării lor in cea dc-a doua 
lună a anului.

rării noii salarizări în secto
rul de construcții, începind «lin 
această săptărninâ, realizările 
Grupului nostru vor crește -ub- 
stanțial*.

Șantierele 1.L.H..S. și I ' .F. 
din Valea Jiului au reușit per
formanța de a obține plusuri 
valorice de plan la sfîrșitul 
lunii trecute de 50 000 respectiv 
15 000 lei. E un semn bun dar 
trebuie avut în vedere d»‘ că
tre colectivole acestor șantiere 
că în prima lună a anului, va
lorile de producție pe care și 
le-au propus să le realizez»' au 
fost mici, cam jumătate din 
producția unei luni cu ritm me
diu de lucru.

, Realizări

4- mii lei față % față de 
de planul lunar planul anual

— 2 900 5,4
— 600 5,2-
4- 50 4,6
+ 15 3,6
— 1060 3,4
— 4 505 4.7

Realizarea doar in proporții
de 57.5 la sulă a planului de
producție a lunii ianuarie de
către Șantierul 17 constru - ii 
căi ferate are ca principală 
cauză Tiza acută de efective. 
Se speră, la șantierul 17, ca 
în jurul actualului nucleu de 
muncă — a cărui putere și 
voință a fost încercată nu de 
Tnult și pe șantierul Porților 
de Fier — în luna februarie 
a. c. să se poată completa in 
mare parte efectivul la ni'.< Iul 
necesităților cerule de produc
ție. Tradiția bună cu care 
șantierul 17 a venit în Valea 
Jiului se cere a fi continuată. 
Faptele vor vorbi !

Valabil pentru toate șantie
rele de construcții rămîne în
să necesitatea Imperioasă ca ac
tualul sistem de organizare, a 
tuturor punctelor de lucru, să 
se îmbunătățească, să fie for
mate brigăzi complexe .și cu 
aceste brigăzi să se contrac
teze obiectivele in acord glonal 
(pe obiect sau pe stadii fizice) 
pe baza foilor dc lucru care 
acolo unde nu s-au deschis 
trebuie a fi deschise în mod 
clar, științific și stimulativ in 
cel mai scurt timp. Numai :• a 
ritmurile de lucru, care în luna 
februarie a. c. în nici un caz 
nu trebuie să se situeze sub 
7 la sută pe nici un șantier, 
vor putea avea asigurate o te
melie sigură pentru realizarea 
lor.

I. MARGINEANU

tre (22 ianuarie) brigada d • 
finea, deja, un spor de pro
ducție extrasă de la începu 
tul anului de peste 250 tone 
de cărbune. Depășirea cujnu 
lată de randament se ridic 
la 1.33 tone post. Sînt rezul 
late frumoase, la obțineri 
cărora întreaga brigadă < 
pus umărul. Oamenii ei sc 
interesează zilnic de situația 
îndeplinirii sarcinilor de plac 
ale raionului și ori de ci’ 
ori există incertitudine i- 
privința realizării producției, 
se străduiesc cu toții ca in 
schimburile respective să dea 
cărbune mult, ca niciodată 
Citeodată șeful de brigadă 
Și Șefii 
amintit.
Molnar, 
Andrei 
să succeadă astfel operațiile 
la front, incit să poată pră
buși. de exemplu, in schim 
but fi, in loc de schimbul 
III. Se cîștigă, in acest mod. 
cite un schimb întreg Dar 
reducerea, ca atare, a dura
tei ciclurilor, fără a afecta 
calitatea lucrărilor, corectitu
dinea. precizia execuției, cere 
sirguință, concentrare maxi
mă. pasiune. $i ortacii con
duși de Traian Molnar au 
dc unde da !
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de schimb (nu am 
incă. p»’ Gheorgh 
fratele celuilalt. ș‘ 
Cimpean), se decid
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steagul roșu

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
ORIENTUL APROPIAT

Ambasadorul Israelului la București 
invitat în audientă de Petru Burlacu, 

adjunct al ministrului afacerilor externe
La 17 februarie a. c., Petru 

Burlacu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a invitat în 
audiență pc Raphael Benshn- 
lom, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Israelului la 
București.

Cu acest prilej. Petru Bur
lacu a exprimat totala deza
probare a guvernului român 
față de atacul aerian israel ian 
asupra uzinei metalurgice din

Inițiative 
ale Bonnului 

față de 
statele 
arabe

Hotărirea Germaniei occi
dentale de a acorda R.A.U. 
un ajutor financiar în vede
rea reconstruirii a două po
duri peste Nil, minate de Is
rael în 1968. arată trecerea 
guvernului de la Bonn la o 
politică mai neutră în problema 
Orientului Apropiat și decli
nul relațiilor sale speciale cu 
Israelul. Deși a accentuai in 
repetate rînduri câ Bonnul 
nu va face nimic „în dauna 
Israelului", cancelarul Willy 
Brandl a declarat, lotuși, că 
guvernul său dorește relații 
mai bune cu „toate" statele 
arabe. Potrivit oficialităților, 
cancelarul sugerează prin a- 
ceasta legături mai strinse cu 
R.A.U., Siria, Algeria și Ara
bia Saudită. care au rupt re
lațiile cu Bonnul în 1965, du
pă ce acesta a stabilit re
lații diplomatice cu Israelul.

Ajutorul vest-german pen
tru reconstruirea podurilor 
constituie doar unul din ges
turile făcute in ultimele luni 
ia adresa guvernului de la 
Cairo. Ministerele de le Bonn

Din presa străină
iau acum în considerare, de 
exemplu, o nouă (ultima da
tează din 1967} „reprogra- 
rnare" a achitării datoriilor 
contractate de R.AU. anterior. 
Cele două poduri au costal 
7,5 milioane dolari, din care 
3,4 milioane au fost furnizate 
de Germania occidentală, in 
cadru] programului său de a- 
jutor extern. In 1965, Bonnul 
a suspendat, după cum se 
știe, ajutorul acordat R.A.U. 
Măsura a exceptat insă aces
te proiecte, la a căror rea
lizare au participa! Urme in 
marea lor majoritate vesl- 
germane. Construcțiile erau 
binecunoscute israelienilor. 
iar atacul asupra lor, survenit 
la 31 octombrie 19/68. a pro
vocat o jenă considerabilă 
la Bonn, care, la aproximativ 
un an după aceea, a acceptat 
cererea egipteană de a inclu
de lucrările de refacere in 
ajutorul financiar acordat 
R.AU.

Exporturile directe vest-ger- 
mane către statele arabe au 
cunoscut in ultima perioadă 
o creștere continuă. Printre 
acțiunile recente in această 
direcție figurează contracta
rea de către R.A.U. a 5 000 
camioane construite de firma 
Daimler-Benz.

Cultivarea unor relații 
mai normale cu R.A.U. este 
apreciată, in unele cercuri 
oficiale, drept o cale indirec
tă de a cîștiga încrederea 
noilor autorități libiene. Ex
porturile Libiei către Germa
nia occidentală au iost in 
1968 de 600 milioane dolari, 
cea mai mare parte fiind sub 
formă de țiței.
(.International Herald Tri

bune"). 

localitatea Abu Zabal din R.A.U 
Rcfcrindu-se la bombardarea n- 
cestei uzine, adjunctul minis
trului afacerilor externe a sub
liniat că extinderea atacurilor 
asupra unor obiective civile și 
provocarea dc victime omenești 
in rîndul populației adaugă 
noi elemente de agravare a 
situației din Orientul Apropiat 
și constituie o încălcare fla
grantă a rezoluției Consiliului 
dc Securitate din iunie 1967 
privind încetarea focului.

Petru Burlacu a reafirmat 
poziția României cu privire la 
necesitatea încetării ’ oricărei 
acțiuni militare și a rezolvării 
conflictului din Orientul Apro
piat in spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967.

(Agerpres)

• Declarația Federației 
Sindicale Mondiale

PRAG A 17 (Agerpres). — Se
cretariatul Federației Sindicale 
Mondiale a dat publicității o 
declarație în care condamnă cu 
holărîre bombardarea de către 
aviația israeliană a combinatu
lui metalurgic de la Abu Za- 
bal. Federația Sindicala Mon
dială. se spune în declarație, îșl 
exprimă solidaritatea cu oame
nii muncii din Republica Ara
bă Unită, cu toii oamenii mun
cii arabi si cu familiile celor 
uciși.

• Acțiuni care fac și mai 
dificilă soluționarea con
flictului

TEHERAN 17 (Agerpres). — 
„Guvernul imperial iranian re
gretă bombardamentul efectuat 
de aviația israeliană asupra u- 
zinci Abu Zabal și deplinge 
toate acțiunile dirijate împo
triva unor obiective nemilita- 
re". a declarat luni un purtă
tor de cuvint al Ministerului 
iranian al afacerilor externe. 
El a adăugat că „acest atac ar 
putea face să devină și mai 
dificilă soluționarea conflictu
lui din această regiune" și că 
„el împiedică eforturile îndrep
tate în direcția instaurării u-’ 
nei păci echitabile".

• Un act inuman
RAWALPINDI 17 (Agerpres). 

— Intr-un mesaj personal a- 
dresat președintelui R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, generalul 
Yahya Khan, șeful statului pa
kistanez a condamnat atacul în
treprins la 12 februarie de a- 
viația israeliană împotriva uzi
nei metalurgice egiptene de la 
Abu Zabal. Acest raid, se a- 
preciază în mesaj. ..reprezintă

Primul secretar al C. C. al Partidului 
celor ce muincesc din Vietnam despre

RAPORTUL DI
HANOI 17 — Corespondentul 

Agerpres, C. Vlad, transmite: 
Ziarul „Nhan Dan" a publicat 
recent un articol al primului 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
Le Duan, intitulat „Sub steagul 
glorios al partidului să mer
gem înainte, spre noi victorii, 
pentru cauza independenței, li
bertății și socialismului". In 
articol se face o caracterizare 
a raportului de forțe pe plan 
internațional, relevîndu-se că 
sistemul mondial socialist nu 
încetează să se dezvolte ca un 
element hotărîtor al dezvoltării 
societății umane, ca un bastion 
al revoluției și al apărării pă
cii în lume. Pentru realizarea 
idealurilor luptei pentru socia
lism, se arată în articol, este 
necesară „refacerea și conso
lidarea urgentă a solidarității 
sistemului socialist și a mișcării 

un act inuman, condamnat de 
toți cei caro sint fideli păcii 
și idealurilor umanitare**.

• Libanul intenționează 
să introducă serviciul 
militar obligatoriu

CAIRO 17 (Agerpres). — A- 
cordul încheiat la Cairo între 
oficialitățile libaneze și repre
zentanți al organizațiilor pales
tiniene de comando este res
pectat dc ambele părți, a de
clarat Kamal Jumblatt, minis
trul de interne al Libanului, 
intr-un interviu acordat coti
dianului egiptean „Al Gumhu- 
ria".

Totodată, cl a precizat că Li
banul intenționează să cumpe
re arme pentru a proteja sa
tele situate în regiunile de sud 
ale țării (în apropierea grani
ței cu Israelul — N. R.) și, dc 
asemenea, să introducă serviciul 
militar obligatoriu.

• Atacuri ale aviației 
israeliene și egiptene
TEL AVIV 17 (Agerpres). — 

Avioane israeliene au atacat 
marți, după cum a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei 
israeliene. poziții ale forțelor 
militare ale R.A.U., amplasate 
la 32 kilometri sud de Cairo șl 
la 13 kilometri de Helwan. El 
a precizat că aceste raiduri au 
fost precedate de un atac al 
aviației israeliene asupra unor 
obiective militare oaipteno si
tuate în zona centrală a Cana
lului de Suez.

RaMurle tetrenrin.se de avioa
ne israeliene au fost confirmate 
do un purtător de cuvînt al for
țelor armate ale R.A.U.

★
CAIRO 17 (Agerpres). — Marți 

după-amiază aviația R.A.U. a 
bombardat pozițiile israeliene 
situate la El Tina și în partea 
nordică a Canalului de Suez. 
Purtătorul de cuvînt al armatei 
R.A.U. a precizat că Avioanele 
eqiptene au atacat depozite de 
muniții, adăposturi și blindate 
Israeliene.

Acțiunile forțelor aeriene e- 
qiplene au fost menționate în- 
tr-o declarație oficială la Tel 
Aviv.

în deșertul
SAN BERNARDINO 17 (A- 

gerpres). — In localitatea San 
Bernardino din California s-a 
aflat că grupuri extremiste pa
ramilitare de genul organiza
țiilor „Minutemen" efectuează 
de mai multă vreme exerciții 
militare în deșertul californian. 
Cîțiva detectivi din San Ber
nardino, care efectuau cercetări 
în legătură cu asasinarea prin 
decapitare a doi negri, au des-

FORTE PI PLAI 
comuniste și muncitorești inter
naționale, pe baza marxism-le- 
ninismului și internaționalismu
lui proletar".

„Urmînd instrucțiunile trans
mise de președintele Ho Și MiD 
și fidel liniei sale de pînă a- 
cum, Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam face și va face tot 
ce este posibil pentru a con
tribui la refacerea și apărarea 
unității sistemului socialist și 
partidelor frățești, pe baza 
marxism-leninismulul și interna
ționalismului proletar. Vom con
tinua, se arată în articol, să 
legăm mai strîns prietenia de 
nezdruncinat între țara noastră 
și țările sistemului socialist, în
deosebi cu Uniunea Sovietică și 
R.P. Chineză, să întărim relațiile 
de cooperare și întrajutorare în 
toate domeniile cu țări
le frățești". In articol este 
exprimat, de asemenea, spri-

Conferința de presă
a secretarului general 
al 0. N. U., U Thant

NAȚIUNILE UNITE 17 (A- 
gorpres). — Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a ținut 
marți la New York o conferin
ță de1 presă. Cea mai mare par
te a răspunsurilor sale s-au re
ferit la situația din Orientul 
Apropiat, pe care a conslde- 
iat-0 „primejdioasă". El a de
clarat că există unele puncte 
de vedere comune in pozițiile 
celor patru mari puteri asupra 
mai multor probleme fundamen
tale ale conflictului din Orien
tul Apropiat și că ar putea fi 
date directive în scopul reluă
rii misiunii Jarring. U Thant a 
confirmat că va conferi mier
curi la Geneva cu Gunnar Jar
ring, repre7.entantul său perso
nal în Orientul Apropiat, pen
tru a examina împreună dacă 
nu a venit momentul reluării 
misiunii acestuia. El a declarat 
că după părerea sa, „Con
siliul de Securitate ar putea 
să hotărască, de pildă, staționa-

Geneva :

Comitetul pentru dezarmare 
și-a reluat lucrările

GENEVA 17 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: Marți după-amiază, 
au fost reluate lucrările Co
mitetului pentru dezarmare. Șe
dința inaugurală a fost prezi
dată de reprezentantul României, 
ambasadorul Ion Datcu, care a 
rostit o scurtă alocuțiune. El s-a 
referit la vizita pe care secre
tarul general al O.N.U. U Thant, 
o va face miercuri la Geneva, 
arătînd că această vizită va re
prezenta un eveniment de bun 
augur pentru lucrările Comite-

californian
coperit în deșert un adevărat 
poligon de tragere prevăzut cu 
cele mai moderne instalații, a- 
dăposturi speciale, precum și 
armament de diferite tipuri.

Identitatea grupului nu a fost 
încă stabilită, dar se sublinia
ză că la o distanță de 120 km 
de la acest cîmp de antrena
ment s-a descoperit lin altul 
aparținind grupării „Minute
men".

INTERNATIONAL 
jinul pentru mișcarea de 
eliberare națională și de sub 
jugul colonial al popoarelor 
din Asia, Africa și America La
tină, precum și dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie cu țările care și-au 
dobîndit de curînd independen
ta. „Ne vom strădui să legăm 
mai strîns solidaritatea frățeas
că cu țările din Peninsula In
dochina, în lupta împotriva duș
manului comun, imperialismul 
american — să întărim prietenia 
cu Cambodgia și să construim 
relații de bună vecinătate cu 
Laosul, pe baza respectului re
ciproc, al independenței șl su
veranității, unității și integrită
ții teritoriale".

„Sîntem, de asemenea, gata 
să stabilim relații cu toate ță
rile lumii care respectă suve
ranitatea și independenta noas
tră, pe baza egalității și avan
tajului reciproc". 

rea unei forțe militare în aceas
tă zonă pe timp de 5, 10 sau 15 
ani, adică otita timp cit o ase
menea hotărlrc nu va fi revo
cată tot dc acest organism".

Răspunzînd la o Întrebare 
privind părerea sa față de pers
pectiva admiterii R.D. Germano 
și R.F. a Germaniei ca mem
bre ale O.N.U. in urma destin
derii înregistrate In Europa, U 
Thant a declarat că, potrivit 
Cartei O.N.U., „Consiliului de 
Securitate li revine sarcina să 
discute și să facă o recomanda
re" In această problemă. El a sub
liniat că se pronunță in favoa
rea destinderii și intensificării 
colaborării între toate țările și 
statele membre ale O.N.U.. „Toc
mai pentru aceasta — a spus el 
— am salutat proiectata confe
rință a statelor europene, atît 
din Est cit și din Vest și cred 
că ea va avea loc mai devreme 
sau mai tîrziu", 

tului. „Ne exprimăm speranța 
a spus el — că. desfășurîn- 

du-se intr-un moment cînd rea
litățile vieții internaționale în
deamnă la acțiuni hotărîte pen
tru eliminarea pericolului de 
război și pentru dezvoltarea co
operării pașnice între state, se
siunea pe care o începem va fi 
fructuoasă, conducted la obți
nerea unor rezultate concrete 
care să răspundă intereselor șl 
dezideratelor de pace, securita
te și progres ale popoarelor de 
pretutindeni".

Au luat apoi cuvîntul, șe
ful delegației S.U.A., Gerard 
Smith, șeful delegației Uniunii 
Sovietic^, A. A. Roscin și șeful 
delegației mexicane, Alfonso 
Gracia Robles.

Viitoarea ședință a Comite
tului va avea loc miercuri du
pă-amiază.

Un nou „asasinat 
ritual1' in S. U. A.

FORT BRAG 17 (Agerpres). 
— Soția și cele două fiice ale 
unui căpitan american au fost 
ucise în locuința lor de la baza 
militară Fort Brag (Carolina 
de Nord), iar autoritățile mi
litare au declarat că, după cit 
se pare, ar fi vorba de un „asa
sinat ritual". Căpitanul Jeffrey 
Mc-Donald, care a fost numai 
rănit, a precizat că familia sa 
a fost terorizată de trei bărbați 
și o femeie care i-au atacat a- 
poi cu cuțitele. Pe pereții lo- 
ouinței, poliția a găsit scris 
cuvîntul „Porci".

în legătură cu aceasta se 
reamintește că același cuvînt a 
fost scris de membrii unui grup 
de hippies pe ușa locuinței din 
Los Angeles a actriței de cine
ma Sharon Tate, găsită asasi
nată în august, anul trecut, îm
preună cu alte persoane.

U.R.S.S.: Pe marea magis
trală Tiumeni — Surgut, lun
gă de 700 km lucrările sint 
în toi. Magistrala își croiește 
drumul spre cel mai nou și 
mai mare raion de extracție 
a țițeiului din țară — zona 
mijlocie a rîului Obi.

In foto : Aspect de la mon
tarea șinelor.

PE SCURT. PE SCURT
I’RAGA. — Anul trecut, 1a 

Fraga au fost cheltuite peste 
120 milioane de coroane pen
tru restaurarea monumentelor 
do cultură. Printre altele, au 
fost refăcute fațadele a 90 de 
clădiri, care se află sub ocro
tire ca monumente vechi, de 
importanță națională.

LONDRA. — Luind cuvîntul 
la Cardiff, John Gollan, secre
tarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, o 
chemat pe oamenii muncii en
glezi să extindă lupta împo
triva planurilor guvernului la
burist de aderare la Piața co
mună. Realizarea acestor pla
nuri va duce la creșterea ver
tiginoasă a costului vieții în 
Anglia și Ia scumpirea produ
selor alimentare, a declarat 
Gollan.

•
ROMA. — Din portul Napoli 

a pornit spre Tunis un grup 
de șase exploratori italieni, ca
re urmează să parcurgă 60 000 
km prin Africa, trecînd prin 
Tunisia, Algeria, Maroc și ță
rile Africii de vest, în scopul 
culegerii unor materiale etno
grafice referitoare la viața po
poarelor africane și al efectuă
rii de cercetări științifice. Că
lătoria va durzi doi ani.

HAVANA. — Cuba a contrac
tat din Franța 30 de nave pes
cărești pentru flota sa de ca- 
maromere. Capacitatea conge
latoarelor fiecărei nave este dc 
110 mc. Prima navă a fost 
livrată recent în portul francez 
Le Havre.

«
DELIII. — Agenția TASS a- 

nunță că mareșalul de aviație 
Pavel Kutahov, comandantul 
lorțelor militare aeriene ale 
Uniunii Sovietice, a sosit la 
Delhi, într-o vizită de priete
nie, la invitația' Forțelor ae
riene militare ale Indiei. 

Manson se teme de o judecată dreaptă
LOS ANGELES 17 (Agerpres). — Charles Manson, prin

cipalul acuzat în afacerea Sharon Tate, a cerut judecăto
rului din Los Angeles însărcinat cu instrucția acestui caz 
să aprobe ca procesul să fie judecat in altă parte.-El a sus
ținut că publicitatea făcută de presă pe marginea acestei a- 
faceri face imposibilă găsirea unui juriu care să nu aibă 
formată deja o părere, ceea ce nu va garanta o judecată 
cinstită. Judecătorul Malcolm Lucas a respins cererea sâ, 
susținînd că publicitatea făcută în jurul asasinării actriței 
Sharon Tate și a altor șase persoane nu constituie un motiv 
„rezonabil" pentru a considera că juriul nu va putea pro
ceda la o judecată dreaptă.

W.V?.*AWM AWAW %

VIENA. — La „Ostcrrelch- 
haus", din Viefla s-a deschis 
ieri expoziția internațională de 
turism „Bunte Wcite welt". Ex
poziția oferă o imagine cu- 
prinzătoare a diferitelor posi
bilități dc odihnă și călătorie 
in continentele lumii. 25 dc 
țări, printre care și Republica 
Socialistă România, prezintă 
vizitatorilor o bogată documen
tare asupra frumuseților turis
tice și a avantajelor oferite a- 
matorilor dc turism.

SALISBURY. — In intenția 
dc a accentua detașarea de 
Marca Britanie, regimul rhode- 
sian a introdus sistemul mone
tar decimal. Noua monedă este 
dolarul rhodesian. care va fi 
echivalent cu rândul sud-afri- 
can. De pe noile bilete dc 
bancă a fost înlăturat portre
tul reginei Ellsabeta a Il-a.

Un om atacat de vulpi
GRENOBLE 17 (Agerpres). 

— Pare puțin verosimil, dar 
este totuși adevărat. în apro
pierea micii localități fran
ceze Mure (Isere), un om a 
fosl atacat de... vulpi. Plecat 
spre se'rviciu, in drum spre 
bazinul carboniier Dauphine, 
minerul Belze a fost Înconju
rat de o haită de vulpi în
fometate. Cu această ocazie 
a fost redemonslrală valabili
tatea vechiului proverb „fu
ga-! rușinoasă, dar e sănă
toasă". Numai datorită ei, Bel- 
7.e a scăpat doar cu citeva 
zglrieluri.

ISTANBUL. — Cargoul liba
nez „Al Fares", cu un depla
sament de 290 tone, care se în
drepta spre Marea Egec, s-a 
ciocnit in apropiere de Darda- 
nele cu o navă a cărei națio
nalitate n-a fost încă identificată. 
Căpitanul și cei 6 membri ai 
echipajului cargoului, grav a- 
variat, au fost transportați dc 
un vas sovietic în portul turc 
Galipoli. Accidentul s-a datorat 
unei puternice furtuni.

HAVANA. — Un avion a- 
merican dc tipul „Docing- 
727", avind ia bord 104 per- 
soone, dintre care 07 de pa
sageri, a fost deviat luni de 
pc ruta Newark — Miami și 
obligat să aterizeze la Ha
vana.

/Xutorul acestei acțiuni, 
înarmat cu o bombă și cu 
două sticle de benzina, a a- 
menințat echipajul că va face 
uz de ele, in caz că nu va 
da curs cererii sale.

BOGOTA. — La Bogota s-a 
anunțat că Belisario Belancour, 
candidat independent la viitoa
rele alegeri prezidențiale din 
Columbia, a scăpat luni din- 
tr-un atentat pus la cale contra 
sa de persoane neidentificate 
încă. Betancour, care trebuia sfii 
călătorească cu un avion par
ticular in cadrul campaniei e- 
lectorale, a renunțat in ultimul 
moment să urce la bqrdul a- 
ccstuia. Ulterior, s-a constatat 
că motorul avionului a fosb
defectat In așa fel incit să se
oprească în plin zbor.

• *1

NEW YORK. Luni a în
cotat din viață în vîrstă de
90 dc ani, dr. Peyton Rous, 
laureat, al premiului Nobel 
pentru medicină. Dr. Rous a 
fost unul dintre primii oameni 
de știință care a enunțat posi
bilitatea originii virotice a 
cancerului. încă in anul 1911 
el a demonstrat posibilitatea 
provocării cancerului la ani
male de experiență prin ino
cularea unui virus.

Decesul s-a datorat unei ma
ladii canceroase.

I»
LA PAZ. — Jaime Otero Cal

deron, foșt ministru în guver
nul președintelui Victor Paz 
F.stensoro și om de încredere 
al acestuia, a fost găsit asa
sinat prin strangulare la se
diul revistei „Sic" din La Paz, 
al cărui director era. Poliția 
efectuează cercetări pentru a 
stabili mobilul acestui asasinat) 
și a prinde pe vinovat

BONN. — In portul vest- 
german Hamburg a fost lansat 
la apă cel mai mare vas-con- 
teiner construit pînă în prezent 
în lume. Vasul are o lungime 
de 225,83 metri și o lățime de 
30,50 metri. Construit de șan
tierele vest-germane ..Blohm 
und Voss", el este destinat li
niilor maritime dintre Europa 
și Australia și va putea trans
porta pînă Ia 1 508 conteinere.

Comisia specială a parlamen
tului. italian pentru lupta îm
potriva Mafiei se ocupă, în 
ultimul timp, cu analiza cazu
lui lui Luciano Liggio, unul 
dintre șefii organizației tero
riste din Sicilia. Liggio, căruia 
i se atribuie mai multe crime, 
a reușit mereu să scape, cu 
toate că autoritățile 
știau, mai întotdeauna, locul 
care acesta se afla.

locale 
in

Ascensiunea
dc

I

Luciano Liggio, în vârstă _ 
45 de ani. originar din Cor
leone. a fost arestat in mai 
1964. Pină în acel moment el 
parcursese rapid drumul unei 
cariere dubioase. De tinăr a 
intrat in serviciile Mafiei din 
orășelul său. iar după ce și-a 
lichidat șeful a început ascen
siunea. Inițial s-a ocupat cu 
comerțul de vite procurate pe 
căi ilegale. Apoi a devenit 
contrabandist de stupefiante, 
proprietar al unei mari părți 
a rețelei de automate din Pa
lermo, ca apoi să activeze în

instituțiile de credit Liggio în
temeiază o bancă și oferă îm
prumuturi 
In sfîrșit, 
de curse, 
tot pe căi 
tiguri din 
lor.

De abia 
intentat j 
aproximativ 60 de membri ai 
bandei sale. Procesul nu a a- 
vut loc in Sicilia, așa cum 
trebuia, ci în localitatea Bari. 
Procurorul a cerut pentru el 
și pentru încă doi acoliți în
chisoarea pe viață, iar pentru 
ceilalți mafioți pedepse cu în
chisoarea care totalizau 343 de 
ani. Judecătorii insă au pus in 
libertate la 10 iunie 1969 în
treaga „echipă", pe motivul 
lipsei de dovezi. Se presupu
ne că, între timp, judecătorii 
au primit numeroase scrisori

cu dobînzi uriașe, 
ca proprietar de cai 
obține, bineînțeles, 

necinstite, uriașe ciș- 
manevrarea pariuri-

1 în anul trecut li s-a 
proces lui și celor

de amenințare. De altfel, do
cumentele compromițătoare 
pentru bandiți au rămas un
deva la Palermo și nu au fost 
transferate niciodată tribunalu
lui din Bari.

Mandatul de ares
in sertar

de 10 iunie, 
au fost eli-

Chiar în seara 
Liggio și ai săi 
berați din detențiune. Șeful și 
„locotenentul*- său, Salvatore 
Riina, s-au instalat in orășelul 
Bitonto, unde locuia unul din
tre avocații lor. Ei și-au închi
riat apartamente luxoase șl 
au început să ducă o viață u- 
șoară. Liggio și-a făcut, de alt
fel, cunoscută intenția de a-și 
cumpăra o moșie la Bitonto și

a se stabili 
împotriva 

tare a tribunalului din Bari 
s-a introdus recurs. Directorul 
poliției din Palermo, Zampa
relli, a cerut procurorului șef, 
Scaglione, eliberarea unui man
dat de arestare împotriva lui 
Liggio, care să-î permită să-l 
țină în stare de arest pe șeful 
Mafiei pină la noul proces. 
Zamparelli a declarat in fața 
comisiei parlamentare că acest 
mandat de arestare l-a obținut 
abia la 18 iunie. însoțit dc o 
scrisoare de la Scaglione și dc 
la președintele tribunalului din 
Palermo, la Ferlita, care ii ce
reau să nu dea curs manda
tului pină la noi ordine, de
oarece Liggio nu putea fi a- 
restat dccit in localitatea Cor
leone, domiciliul său oficial. 
Zamparelli a respectat acest or
din. Procurorul Scaglione a

definitiv acolo, 
hotărârii dc achi-

mărturisit că l-a sfătuit pe 
Zamparelli să țină sub rezer
vă citeva zile mandatul de a- 
restare care, de altfel, era va- 
labil pentru întreg teritoriul 
Italiei, pentru a vedea dacă 
Liggio se întoarce in Corleone. 
Argumentul era că magistrații 
trebuie să fie de o 
extremă. Directorul 
Zamparelli, a uitat 
mandatul de arestare 
La întrebarea dacă nu a știut 
ce fel de criminal este Liggio, 
el a răspuns că nu citește de- 
cît... titlurile din ziare.

prudență 
poliției, 

definitiv 
in sertar.

Pacient de bază
Deja la 17 iunie, adică cu o 

zi înainte ca mandatul de a- 
restare să fi fost băgat in ser
tar, Liggio -și Riina au primit 
din partea poliției din Bari un

ordin scris de 
la comisariatul 
in ziua de 19 
respectat ordinul și a fost a- 
restat in Corleone. (Mai tîrziu 
el a fost eliberat). Liggio insă, 
s-a dus în orașul Tarent, unde 
s-a internat în spital. Directo
rul spitalului, fiul unui bogă
taș din Palermo, cu un trecut 
dubios, a căutat să-i facă- lui 
Liggio o ședere -eît mai plă
cută. Directorul poliției din 
Tarent a emis un ordin prin 
care i se cerea lui Liggio să 
părăsească imediat localitatea, 
dar nu înainte dc a sc vindeca. 
Intre timp mafiotul iși primea 
colaboratorii în deplină liber
tate.

La 20 septembrie, șeful Ma
fiei s-a transferat intr-o clinică 
particulară din Roma. Autori
tățile au fost anunțate după 
citeva zile prin avocatul său

a se prezenta 
din Corleone 

iunie. Riina a

despre schimbarea locului. Po
liția din Roma și-a limitat 
controlul la a trimite din cind 
în cînd funcționari să se in
tereseze la poarta spitalului 
despre starea Iui Liggio. Și în 
această clinică Liggio a primit 
vizite după cum dorea. Poliția 
avea însărcinarea numai să-l 
supravegheze. Dc arestare nu 
putea fi vorba, deoarece man
datul continua să fie păstrat 
de către d.irectorul poliției din 
Palermo. Cind la 13 noiembrie 
poliția din Roma s-a interesat 
despre starea lui Liggio i s-a 
comunicat că el va părăsi cli
nica la 21 noiembrie. Șeful 
Mafiei a dispărut însă la 19 
noiembrie.

Procurorul Scaglione din Pa
lermo a explicat dezinteresul 
poliției siciliene in cazul Lig
gio în felul următor : dacă șe
ful Mafiei ar fi fost din nou 
arestat nu s-ar fi intimplat ni-

mic deosebit. După citeva zile, 
el ar fi obținut ordinul de a 
fi pus în libertate. Așa că el 
(procurorul) nu înțelege de ce 
s-a făcut atîta zgomot pentru 
faptul că mandatul de ares
tare a fost ținut in

★
De abia Comisia 

tară pentru lupta 
Mafiei a reușit să impună au
torităților judiciare emiterea 
unui mandat de arestare in toa
tă regula, de data aceasta cu 
valabilitate internațională. Co
misia încearcă in prezent să 
facă lumină în acest hățiș de 
complicități între șefii Mafie: 
și unii dintre funcționarii d: 
Sicilia.

Nu se poate spune că pin.' 
la urmă instanțele judiciare 
din Sicilia n-au acționat cit do 
cit. Zilele trecute, tribunalul 
din Corleone l-a condamnat în 
contumacie pe Liggio la un an 
închisoare. Nu pentru crimele 
săvârșite, ci pentru că nu a 
dat curs ordinului de a se în
toarce in orașul său de do
micilia...

sertar.

parlamen
te! potriva

C. V.
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