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6 MARTIE 1945 Ceurcubeu de izbîndâ!
Lh 25 septembrie 1944. C.C. 

•l P.C.K. a formulat proiectul 
de platformă al Frontului Națio
nal Democrat, document însu
șit și de P5.D., și propus celor
lalte forțe democratice. din 
partea Frontului Unic Munci
toresc. Proiectul cuprindea 
«arcinilc de bază ale acelei 
•tape istorice : sprijinirea, prin 
toate mijloacele, a războiului 
antihitlerist, pină Ia înfringerea 
definitivă a Germaniei fasciste, 
confiscarea averilor criminali
lor de război, lichidarea rămă
șițelor fasciste și democratiza
rea țării, refacerea economiei 
naționale și îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor 
muncii. Platforma preconiza 
s'abilirca unui regim de reală 
democrație parlamentară. in 
care toți cetățenii, fără deose
bire de naționalitate, religie și 
•ex, să se bucure de largi 
drepturi și libertăți democra
tice. prevedea o politică exter
nă de colaborare activă și prie
tenie cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte puteri aliate.

Corespunzător intereselor ce
lor mai largi categorii sociale 
— clasei muncitoare, țărănimii, 
păturilor mijlocii orășenești, in
telectualității — platforma 
F.N.D. a reprezentat o bază 
reală pentru unirea într-un 
aîngur front a tuturor forțelor 
interesate în refacerea și dez
voltarea democratică a Româ
niei. Adeziunea largă a mase
lor populare față do programul 
elaborat de C.C. al P.C.R.. mo
dul faxorabil in care au fost 
primite principiile și obiectivele 
platformei s-au concretizat in 
eforturile susținute ale munci
torilor din întreprinderi, care, 
neținind cont de condițiile vi
trege in care munceau, s-au dă
ruit cu totul luptei pentru re
dresarea economiei, pentru

IONEL CAZAN, 
director al 

Cabinetului municipal do partid

creșterea productivității muncii 
și asigurarea cu cele necesare 
a frontului antihitlerist. In ca
drul acestui efort comun al 
întregului popor o contribuție 
de seamă și-au adus și mine
rii Văii Jiului care neprecupc- 
țindu-și eforturile, lucrind chiar 
și mai multe schimburi conse
cutiv, au asigurat cărbunele 
atit de necesar redresării eco
nomiei și transporturilor.

Creșterea furtunoasă a va
lului revoluționar, acțiunile 
maselor populare pentru insta
urarea unei ordini democratice 
au silit guvernul Rădcscu să 
demisioneze la 28 februarie 
1945. Sub presiunea uriașului 
avînt al luptei revoluționare a 
maselor de la orașe și sate, 
regele a fost obligat să încre
dințeze formarea noului guvern 
doctorului Petru Groza, preșe
dintele Frontului Plugarilor, de
semnat de F.N.D. Regele a 
tergiversat timp de trei zile 
numirea guvernului democrat, 
insistind ca in el să intre și 
elemente din conducerea P.N.Ț. 
și P.N.L. Frontul Național De
mocrat a rămas insă ferm pe 
poziții, avînd de partea sa pă
turile largi, hotărîte să rezol
ve problema puterii. potrivit 
cu interesele și voința lor

In ziua de 6 martie 1915, in
tr-o revărsare cum nu a mai 
cunoscut capitala, aproape 
800 000 de cetățeni din Bucu
rești și din împrejurimi au 
manifestat pe străzile orașului

ccrind imediata instaurare a gu
vernului democrat. Prin acțiu
nea lor. masele de la orașe șl 
sate au hotărit, sub conducerea 
comuniștilor, soarta bătăliei 
pentru putere. In guvernul de 
largă concentrare democratică 
instaurat la 6 martie 1945, clasa 
muncitoare avea pentru prima 
dată in istoria țării rolul con
ducător. In fruntea guvernului 
— formal din reprezentanții 
clasei muncitoare și ai aliați- 
lor săi — țărănimea, a pătu
rilor sociale mijlocii, precum și 
din cîțiva reprezentanți ai bur
gheziei grupate în jurul parti
dului liberal de sub conduce
rea lui Gh. Tătărăscu — se afla 
dr. Petru Groza, înflăcărat pa
triot și democrat, eminent om 
politic și de stat.

Eliberată de balastul forțelor 
retrograde, noua putere de 
stat a devenit instrumentul 
principal al dosăvîrșirii revo
luției burghezo-democratice. Du
pă instaurarea guvernului dr. 
Petru Groza, revoluția populară 
a intrat într-o nouă fază, în 
care clasa muncitoare avea să 
folosească puterea de stat 
pentru zdrobirea definitivă a 
claselor exploatatoare, pentru 
apărarea și lărgirea drepturilor 
și libertăților poporului, pentru 
înfăptuirea pină la capăt a 
transformărilor economice și 
sociale cu caracter burghezo- 
democratic și pregătirea condi
țiilor trecerii la etapa revolu
ției socialiste. Guvernul instau
rat la Ci martie 1945 sprijinit 
de categorii largi ale oamenilor 
muncii a legiferat reforma 
agrară, a luat o serie de măsuri 
privind democratizarea țării, 
care au îngrădit exploatarea

♦ Continuare in pag. a 2-a.

CONSACRATE 
ACTULUI 
ISTORIC

Ieri dupâ-amiazâ în sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani a avut loc o adu
nare consacrată aniversării 
unui sfert de veac de la is
toricul act al instaurării 
primului auvern democratic 
din România. In cadrul a- 
dunării, tovarășul CLEMENT 
NEGRUT, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid a prezentat expune
rea : „Un sfert de veac de 
la un eveniment memora
bil in istoria poporului ro
mân, 6 Martie 1945 — 6 
Martie 1970".

Adunări asemănătoare au 
avut loc si la Lupeni, Vul
can, Petrila si Uricani, unde 
despre semnificația actului 
istoric de la 6 Martie 1945 
au vorbit primii-secretari și 
secretari ai comitetelor oră
șenești de partid.

După expuneri, forma
țiile de amatori ale Casei 
de cultură si cluburilor sin
dicatelor au prezentat pro- 
qrame artistice.

Așa nc-am obișnuit i 
orice lucru nou il săr
bătorim, il facem cu
noscut lumii. E ca 
și ci nd după furtuna 
încercărilor, a greută
ților genezei, abordăm 
radiind curcubeul bi
ruinței, al vestirii 
aureolate a seninului 
do cor. Și e un 
obicei bun, căci in 
el se oglindesc pa
șii ce-i parcurge pro
gresul. prosperitatea.

...La Vulcan acest 
obicei s-a repetat în 
ultimii ani tot mai 
des. Și in „orașul de 
sus", pe podiumul u- 
riaș dintre linia ferată 
și poalele muntelui 
Straja, o dată cu pre
darea sutelor de apar
tamente in blocurile 
turn, a complexelor 
comerciale, a liceului, 
a străzilor și magistra
lelor, și in „orașul de 
jos", dincolo de firul 
de demarcație dintre 
cele două „orașe" — 
linia ferată de la Pe
troșani spre Lupeni —

o dală cu intrarea in 
funcțiune a proparației 
de la Corocști, a unor 
Importante lucrări mi
niere, (silueta distinctă 
a noului turn al pu
țului o confirmă sim
bolic de la sute de 
metri depărtare), a 
recentei fabrici de 
slilpi hidraulici.

Și lată că acum, in 
aceste zile, dinspre Co
rocști, izvorînd parcă 
din Jiul ce mărginește 
„noutatea" despre care 
vorbim și vrînd să ui
mească de tot, la ex
tremis, pilcurile de 
mesteceni de pe abrup
tul celuilalt mal, care 
stau aplecate... hol- 
bindu-sc la „minunile" 
ce se înfăptuiesc vi
zavi. un nou „curcu
beu" începe să se 
profileze pe cerul 
Vulcanului. E ace
lași curcubeu de biru
ință al omului, același 
curcubeu împletit din 
culorile dăruirii și 
dragostei de muncă, ale 
strădaniilor, ale vred-

PE CERUL
COROEȘTIULUI
niciei și priceperii caro 
va anunța lumii —fio 
ea doar numai a Văii 
Jiului sau a județului 
nostru — intrarea in 
funcțiune, înainte de 
termen, a fabricii de 
brichete de la Corc
ești.

„Pe locul unde azi 
se înalță fabrica era, 
în octombrie 1968, 
cînd am venit noi 
aici, noroaie, mlaștină", 
nc-a spus omul care 
a bătut primul țăruș 
pe șantierul fabricii 
de la Corocști, dulghe
rul șef de echipă Si
gismund Szakacs, Asta 
era acum 17 luni. Pe 
un teren altădată la

discreția apelor Jiului, 
începea construcția ce
lei mai moderne fa
brici de brichete din 
cărbune din țară, cu o 
producție anuală de 
600 000 tone, ceea ce 
înseamnă in fiecare zi 
un tren de 100 de va
goane încărcate cu 
brichete. Și dacă acum 
un an și jumătate oa
menii lui S. Szakacs 
erau pionierii construc
ției noii fabrici, acum 
ci se pregătesc de 
plecare, pe alt șantier. 
De fapt, in aceste zile, 
aceasta e o caracteris
tică generală la fabrica 
de brichete de la Co- 
roe.ști. Constructorii,

montoril și instalatorii 
desăvirșesc ultimele 
lucrări, iar beneficiarii, 
preparatorii, sint pre
ocupați de preluarea 
lucrărilor •executate de 
constructori, de pune
rea în funcțiune a uti
lajelor, de urmărirea 
funcționării lor și de 
perfectarea ultimelor 
„amănunte" în vederea 
intrării in funcțiune 
la parametrii proiectați 
a întregii fabrici.

...In aceste zile, la 
Corocști, pe banda 
transportoare din pla-

Inn MÂRGINEANU

(Conl. In pag. a 3-a)
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Colectivul de muncă al zo
nei I de la mina Uricani, frun
taș în întrecerea socialistă, con
tinuă să se remarce prin re
zultate frumoase obținute, prin 
perseverență și sîrguință, în 
fronturile din adincuri. In lu
na care a trecut s-au extras 
peste sarcinile de plan 741 to
ne, ceea ce a făcut ca sporul 
cumulat de la începutul lui 
1970 să se ridice la peste 3 300 
tone. In acest rod bogat se 
află strădaniile îngemănate ale 
minerilor, inginerilor și tehni
cienilor care-și desfășoară ac
tivitatea aici, dar îndeosebi se 
cuvine evidențiat aportul bri
găzilor harnice conduse de E- 
vian Bob, de la abatajul ca
meră nr. 11 (în februarie a 
realizat aproape 300 tone peste 
datoria avută, un plus de ran
dament de 1,14 tone pe post, 
un cîștig pe post de miner de 
158 lei), Ion Petreanu, de la 
abatajul cameră nr. 9 B (cu 

337 tone, în ultima lună) și 
Ștefan Neagu de la abatajul 
cameră nr. 2 (4- 136 tone, in 
aceeași perioadă).
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in industria românească 
a mineritului, numele Aninei 
este sinonim cu cea mai 
adincă mină, cu cel mai 
bun cărbune cocsificabil 
din tară. Pentru oomenii 
locului, băiesi din tată-n 
fiu, sau veniti de pe alte 
meleaauri să-și rostuiască 
chemările lăuntrice ale pro
priei lor vieți, Anina în
seamnă împlinirea unor pa
siuni si destine omenești, 
trainic leaate de „lumea fă
ră cer" a aoleriilor si aba
tajelor.

Departe de trepidațiile 
vieții marilor orașe, Anina 
trăiește aici. în munții Ca
rasului. între păduri și bra- 

>i izvoare cristaline clo- 
eferves-

■

zi si 
cotul unei munci 
cente.

Am reîntilnit cu 
oamenii Aninei. mineri aflati 
pe diferite trepte ole me
seriei. la posturi de coman
dă sau înfruntind cu per
foratoarele în ndin^uri tăria 
fisiilor de cărbune.

Unul din aceștia este in-

plăcere
unei

Continuare in pag. a 3-a

Victor MURESAN 
corespondent Aaerpres

te 
nieră.

Toate aceste înnoiri teh
nice, coniuaate cu pricepe- 

minerilor.rea si hărnicia 
permit punerea in valoare 
a unor noi rezerve de ză
căminte de cărbune si mă-

_____ compresoarelor 
înaltă si ioasă presiune, 
dau energie utilajelor 

de extracție, si in alte mul- 
înnoiri de tehnică mi-
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qinerul Romică Stanciu, di
rectorul întreprinderii mi
niere. Venit aici de aproa
pe două decenii, se consi
deră un veritabil localnic. 
Discuția noastră despre co
tele octuale ale industriei 
miniere a Aninei, s-a înfi
ripat cu o deaaiare com
petentă, proprie interlocu
torului meu.

Anul 1970 - spunea di
rectorul întreprinderii — 
marchează generalizarea u- 
nor înnoiri tehnice prevăzu
te in actualul cincinal. Co
respondenta lor reală este 
de acum prezentă in mași
nile de încărcat steril. în 
perforarea umedă si in cea 
cu coloană telescopică, în 
pulverizatoarele tip Anina, 
care arin formarea 
perdele de ceată, absorb 
praful, creînd un climat op
tim de muncă la toate pos
turile de lucru. în genera
lizarea armării metalice a 
aoleriilor, si, pentru prima 
dată la noi. si a suitorilor 
cu înclinații mari pină la

90 de grade. Intre înnoirile 
tehnice trebuie să mențio
năm, de asemenea, con
struirea si darea in folosin
ță a unor rețele centralizate 
de alimentare cu apă pota
bilă în subteran si de aeraj, 
care conferă Aninei intiie- 
tatea de a dispune la ora 
actuală de una din cele 
mai moderne statii de ven
tilație minieră din tară, in 
utilizarea 
de 
ce
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Giqantul siderurgiei 
mânesti de la Galati 
marca in acest an noi 
miere industriale. Este 
ba de laminorul de benzi 
la rece care va intra în 
producție în prima etapă 
cu o capacitate de 450 000 
tone si o capacitate f 
nală de 900 000 tone anual. 
Avansate sint lucrările de 
construcții montai si la noul 
laminor de benzi la cald 
care va începe să producă 
la 30 iunie 1971 avînd o 
capacitate anuală de 
1 200 000 tone. De aseme
nea, în acest an va intra 
în producție si turnătoria 
de linaotiere.

Lista premierelor indus
triale poate continua si cu 
intrarea în funcțiune a gru
pului III al fabricii de oxi- 
aen în acest an.

Aspect de la montajul u- 
tilaiului tehnologic la noul 
laminor de benzi la cald.

• Asigurînd îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de pro
ducție, colectivul Fabricii do 
încălțăminte „Ardeleana" din 
Alba Iulia a livrat pentru 
fondul pieței, în primele două 
luni ale anului, 109 G00 pe
rechi de încălțăminte, depă
șind prevederile cu aproape 
12 la sută. De asemenea, în
treprinderea a expediat in 
U.R.S.S. 6 000 perechi de în
călțăminte. Potrivit contrac
telor in vigoare, în trimes
trul următor, fabrica ..Arde
leana" va livra unităților co
merciale din București. Con
stanța, Bacău, Brașov și din 
alte orașe peste 50 000 de pe
rechi de pantofi cu fețe de 
catifea și talpă imitînd cre
pul. (Aaerpres)

/-------------------------------------- --—
A Vll-a sesiune
La Lupeni are loc azi după-amiază cea de-a Vil-a se

siune a Consiliului popular din localitate. Comisia perma
nentă de gospodărie, arhitectură și sistematizare va prezenta 
un raport privind preocuparea Comitetului executiv și mă
surile ce vor fi întreprinse pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașului. Se vor stabili, în urma discuțiilor, 
măsuri concrete în această direcție.

Galeria nr. 3
La mina Bărbăleni, minerii 

din brigada condusă de A- 
lexandru Szilagyi a început 
zilele trecute săparea galeriei 
transversale nr. 3 de la ori
zontul 700, care are drept 
scop cercetarea unor noi 
straie de cărbune.

[oniiirsul „Pacea si Diogrosul - asoiialii Doimaflenie ale iimaiiilălii“
începînd cu 1 martie a.c. s-au pus în vînzare, prin Comitetele de luptă pentru pace din 

școlile de tcate gradele din Valea Jiului, buletinele concursului „Pacea și progresul — aspirații 
permanente ale umanității", organizat de Comitetul National pentru Apărarea Păcii din Repu
blica Socialistă România.

Caracterul instructiv al concursului, nobilul tel in slujba căruia este pus, numărul mare 
de valoroase premii cu care este dotat, au stîrnit un viu interes în rîndul elevilor și cadrelor 
didactice, a tuturor celor ce muncesc în întreprinderi și instituții, doritori de a intra în po
sesia buletinelor.

municipală
B 2-1 terminat „în roșu"

In cartierul Aeroport, bri
găzile de zidari conduse de 
Ion Berințan și Dumitru Ro
șu, termină astăzi lucrările 
de zidărie de la blocul B 
2- l. Este un pas important,

pentru ca cele 78 de aparta
mente ale blocului să poată 
fi recepționate pină la sfîrși- 
tul acestui prim semestru al 
anului.

Cursuri 
de calificare

Pentru continua îmbunătă
țire a procesului de produc
ție, comitetul de direcție al 
preparației cărbunelui Petrila 
va organiza, începind din tri
mestrul II, cursuri (le califi
care la care vor participa 
mecanici de benzi și eleva
toare, separatori, brichetatori 
și alți muncitori. Calificarea 
cursanților se vg face fără 
scoatere din producție.

Așa da, 
noroc!
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BRAȘOV 5. — (Do la tri- ■ 
mișii Agerpres, T. Mateescu | 
și T. Catincescu): Joi seară, . 
concursul și festivalul in- I 
ternațional de muzică ușoară ' 
de la Brașov a adus pe see- 1 
na teatrului dramatic din Io- • 
calitate o nouă serie de can- I 
didați la marele trofeu Cer- | 
bul de aur. Primul concu- | 
rent al serii — Lilian Harriet, I 
din Norvegia, a redat cu ex- . 
presivitate mesajul de dra- I 
goste al compoziției lui Mișu * 
Iancu — „N-am știut". In a- I 
ceeași manieră a prezentat I 
apoi piesa muzicală ..Mă 1 
simt atit de tare", de Arne | 
Bendiksen. Trimisul telcvi- . 
ziunii poloneze, Jcrzi Polom- I 
ski, a interpretat în conți- • 
nuare cintecul „Vintului" de 1 
Al. Mandy și melodia cornpa- | 
ir iotului său Jerzi Marek, in- 1 
titulată „Dă-mi". Mezinul con- | 
curenților, Robbie Rae (17 . 
ani), din Țara Galilor, născut I

I în același district cu Tom | 
I Jones, a adus în competiție I 

cunoscuta melodie a lui Flo- I 
Irin Bogardo „Să nu uităm | 

trandafirii" și „Tristețea u- i 
nui moment" de Clare Torry, I 

I un cîntec în care se vorbește . 
’ de bucuriile și necazurile I 
I dragostei. Solista cehoslovacă " 
I Hana Zagorova s-a prezentat I 
I in concurs cu cîntecele „Ne- I 
I uitate" de George Grigoriu I 
Iși „Iulia cea rătăcitoare" de | 

Postulka. Cel de-al doilea i 
reprezentant al României la I 

I acest concurs, tînăra Doina ! 
I Spătaru a interpretat melo- I 
Idiile „Nu mă mai despart de ■ 

tine" de Aurel Giroveanu și I

I „Poarta sărutului" de Al. I 
Mandy, piesă muzicală inspi- |

Irată de capodopera cu ace- ' 
lași nume a sculptorului Con- I

I stantin Brâncuși. In conți- J
• Continuare In pag. a 4-a

Ritmicitate în asigurarea 
cu vagonete

Prin curățirea a cel puțin 
600 vagonete pe zi, se poale 
obține creșterea cu 10 la su
tă a coeficientului de utiliza
re a parcului de vagonete, 
au constatat minerii anino- 
seni. Această măsură, aplica

tă deja in practică, contribuie 
la asigurarea ritmică a bri
găzilor productive cu „goale" 
și, totodată, la prelungirea 
duratei de folosință a v ago- 
netelor.

In fața biroului I.G.C. din 
orașul Petroșani se află ex
pus un autoturism „Dacia 
1 300“, cîștigat la tragerea 
Loto a revelionului de către 
tinărul lăcătuș de 24 de ani, 
de la mina Petrila, Mihai 
Dăscălescu. Poate că la tra
gerea mărțișorului de astă 
seară se vor mai găsi ama
tori de un asemenea noroc, 
care să-1 imite.

J

Ședință
a 

cenaclului
Anunțăm pe membrii ce

naclului „Meșterul Manole" 
si pe toti iubitorii de litera
tură din municipiu că mîi- 
ne. 7 martie, ora 17. la se
diul redacției ziarului nostru 
va avea loc o nouă ședință 
de lucru a cenaclului. Ci
tesc versuri si proză tova
rășii C. Dascălu si I. Prața.

Un sfert de veac de la 
instaurarea primului guvern 
democratic al țării nnastre

In pagina a 2-a
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Astăzi, în jurul orei 15, posturile noastre de 

radio și televiziune vor transmite în direct, din 

Sala Palatului Republicii Socialiste România, 

adunarea festivă organizată cu prilejul aniver

sării a 25 de ani de la instaurarea guvernului 
democratic, la 6 Martie 1945.
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Un sfert de veac de la instaurarea Organizarea 
și functionarea 

căminelor
primului guvern democratic al țârii noastre

6 MARTIE
1945

< (J/fT.-H? iin PQ<7 /

m nu întărit rolul 
<«w#mir al '•latului. Elafzarea 
frânei' Naționale. nrsrani zarea 
•firirh.r indii '•triale, înfăptuirea 
r« turmei monetare, dezvoltarea 
ronlrolulni muncitoresc asupra 
întreprinderilor au dus la in- 
frineer-'a rezistentei înverșunate 
a rlasoinr exploatatoare si a 
partidelor lor politice, lnlâtu- 
rnri'T ultimilor reprezentanți ai 
pr-,nărilor burei» -ze din em ern 
s -nni a monarhiei au făcut 
*'■> ’•»lr< a a putere politică să 
Sie cucerită de clasa muncitoare. 
»» alianță cu păturile munci
toare dp la orașe și sate. a 
marcat intrare» României intr-o 
n«uă etapă a dezvoltării sale 
— «tapa revoluției socialiste.

Actul de la fi martie 1945. să
vârșit de masei,- populare din 
lara noastră sub conducerea 
științifică si plină de răspun
dere a Partidului Comunist 
Român, si care se integrează 
in mod orcanic în vastul pro
ces al revoluției populare, con
stituie una din paginile glorioa

se ale luptei desfășurate de po
porul nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului său de 
v iată materială și spirituală. 
Profunda semnificație ■ actului 
de la fi martie 1945 rezidă in 
primul rind in aceea că Parti
dul Comunist Român, clasa 
muncitoare a căpătat posibili
tatea folosirii puterii do stat 
pentru a desăvirși transfor
mările revoluționare începute 
in perioada luptelor social-po- 
litice de după 23 August 1944 
și deschiderii perspectivelor lu
minoase spre revoluția socia
listă.

Calea deschisă de evenimen
tul istoric de la fi martie 1945, 
înfăptuirile guvernului demo
crat. au constituit premisele 
unui proces care capătă contu
ruri din ce in ce mai precise, 
proces care în lumina docu
mentelor Congresului al X-lea 
al partidului ridică societatea 
românească pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Dr Petru Groza vorbind la mitingul electoral cu prilejul 

alegerilor parlamentare din noiembrie 1946. Victoria repurtată 

în alegeri de forțele democratice a confirmat hotărireg po

porului român de a înainta neabătut pe calea democrației și 

progresului.

„•.ft

_

ează mboiul

EFERVESCENTĂ
Să răsfoim împreună filele îngălbenite de 

vreme ole primului ziar comunist de pe me
leagurile hunedorene „ZORI NOI", născut in 
efervescența unei perioade cruciale în desti
nul patriei, ziar care redă cu fidelitate — în 
toate dimensiunile și cu semnificațiile lor, ai
doma secvențelor unui film derulat pe un e- 
cran — momentele luptelor înflăcărate pen
tru putere, pentru democratizarea țării, duse 
de întregul nostru popor, de muncitorimea 
plaiurilor hunedorene, de minerii Văii Jiului.

Sub titlul „Instaurarea prietenului dr. Al- 
mășan in fruntea județului Hunedoara. De
clarațiile noului prefect", primul număr al 
ziarului „Zori noi" remorcă : „Miile de mun
citori și țărani care și-au făcut rinduialâ în 
gospodăriile fabricilor, minelor și satelor au 
venit la Deva să înlăture pe cel care i-a umi
lit și batjocorit ani întregi. Prefectul Popa a 
fost alungat". Sînt momente în care minerii 
Văii Jiului au avut un rol hoîăritor, cum se 
sublinia în însăși declarația noului prefect, 
dr. Augustin Almășan.

Cronica vremii înfățișează cu pregnanță e- 
fervescența luptelor politice pentru cucerirea 
Duterii. Sub titlul ..Muncitorii din Valea Jiului

cer guvern F.N.D.", ziarul înserează mișcă, ile 
populare declanșate de comuniști perui u de
mocratizarea țării, pentru cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare.

Ziaiul înfățișează, de asemenea, pe larg 
eroismul minerilor, exemplul insuflețitor al 
comuniștilor în bătălia pentru refacerea eco
nomică a țării, pentru sporirea producției de 
cărbune. Citeva titluri sînt semnificative in a- 
cest sens : „Valea Jiului scurtează războiul. 
Echipele de șoc comuniste în fruntea efortu
lui de război". „Comuniștii din Lupeni ridică 
producția de cărbune", „Comuniștii din 
Vulcan la lucru", „Minerii din Valea Jiului 
muncesc din răsputeri pentru a da cit mai 
mult cărbune frontului".

Cu aceeași fidelitate, ziarul demască unel
tirile elementelor fasciste, reacționare, specu
la și redă luptele înverșunate ale muncitori
mii din Valea Jiului, în frunte cu organiza ție 
de partid, pentru democratizarea vîeții sociai- 
politice a țării, participarea plină de dăruire 
a populației Văii Jiului la bătăliile desfășu
rate de întregul nostru popor pentru instau
rarea auvernului dr. Petru Groza.

VAEEA JIULUI 
ÎN MEMORABILUE MOMENTE 

Ut LUPTEI PENTRU PUTERE <«o
M. CERGIIEDEAN,

Arhivele statului Deva

Col de-al doilea guvern Să
nătos» u, deși sub presiunea ma
selor «i cuprins elemente de
mocratice, in majoritatea sa 
ero formal de elemente rca< - 
lionare. In consecință poli lie a 
sa nu se deosebea prea mult 
de politica guvernului anterior. 
Mirii-.tr I de interne a refuzat 
să recunoască prefecții și pri
marii impuși de popor. Si In 
Valea Jiului primarii au fost 
aleși la Începutul lunii noiem
brie dar au fosl instalați abia 
la începutul lui decembrie. Sub 
pretextul purificării aparatului 
de stat de elemente fasciste s-au 
făcut arestări între clementele 
democratice. Se vedea tot mai 
clar că ouvernul nu mai con
trola situația >i, după o lună, 
guvernul demisionează, formîn- 
du-se un nou guvern avînd de 
această dată în frunte pe gene
ralul Rădosru.

Ajuns iu fruntea tării, gene
ralul Rădescu a adoptat o po
litică demagogică promitind 
eliminarea elementelor fasciste 
din întreprinderi și instituții, 
arestarea criminalilor de război, 
studierea problemei agrare (nu 
rezolvarea ei) dar nici una din 
aceste promisiuni nu a fost fi
nalizată. Criza din sinul claselor 
exploatatoare se adîncește tot 
mai mull. După cum se arată 
într-un raport al politiei, la 
Petroșani P.N.T. nu se bucura 
de nici o simpatie în rîndul 
muncitorilor, membrii săi, pu
tini la număr, fiind citi va co
merciant. P.N.L. fiind partidul 
care deținea o parte din ac
țiunile societății „Petroșeni* se 
bucura de oarecare simpatie, 
dar numai în rîndul vîrfurilor 
conducătoare ale societății.

In condițiile schimbării tot 
mai accentuatele raportului de 
forte în favoarea foselor de
mocratice, majoritatea reacțio
nară a guvernului Rădescu tre
ce de la manevre demagogice 
la acțiuni teroriste de intimi
dare a maselor populare. Cu- 
vîntaroa rostită de Rădescu în 
sala cinematografului „Aro" 
(azi Patria) d’n București )a 11 
februarie 1945 și apoi ordinul 
din 24 februarie 1945 de a se 
traqe în manifestant! au de
mascat definitiv politica reac
ționară, antipopulară a majo
rității guvernului Rădescu.

Un val uriaș de manifestații 
s-au dezlănțuit în întreaga fără.

La 15 februarie 1945 in Lu
peni are loc o adunare sub aus
piciile F.N.D. După cum se pre
cizează intr-un raport al poli
tiei, la adunare _au luat parte 
locuitori din toate clasele so
ciale". După adunare manifes
tant» au pornit pe străzi și s-au 
oprit în fața primăriei unde 
s-au ținui cuvîntări. Se cerea

nade lacrimogene printre mani
festant!. Era limpede pentru în
tregul popor <ă autoritățile, 
simțind că pierd terenul de orb 
picioare, au hotărît să troacă 
la măsuri extreme de intimida
re a maselor de a păstra cu 
forța puterea. Prin dispoziții 
superioare, organele polițienești 
sînt obligate să ia legătura cu 
organele militare pentru preve
nirea tulburărilor și pentru a 
putea face fală unor eventuale 
situații deosebite. Nici masu
rile de precauție, nici măcar 
salvele și grenadele politiei nu 
reușesc să intimideze, să înfrîn- 
qă avlnlul revoluționar care a 
cuprins muncitorimea minieră 
din Valea Jiului în lupta con
dusă de Partidul Comunist Ro
mân pentru cucerirea puterii, 
pentru instaurarea unui guvern 
democratic, reprezentant al In
tereselor celor mai largi pă
turi sociale.

La 2 ■ februarie 1945, tot la 
Petroșani, are loc o nouă adu
nare a tuturor forțelor grupate 
în F.N.D. Adunarea a început 
la ora 16 si a durat pînă la 
ora 18. In timpul adunării s-a 
cerut înlătu'area imediată a 
guvernului Rădescu și instau
rarea unui guvern al F.N.D. 
După adunare participau ții au 
ieșit în stradă manifested pe 
străzile orașului pentru înlătu
rarea guvernului Rădescu, pen
tru instaurarea unui guvern 
F.N.D. In timpul manifestatei 
s-au strigat lozinci ca: _Jos 
Rădescu!", „Jos Maniu!". For
țele democratice din Petroșani 
s au eonviDs de atitudinea reac
ționară a organelor polițienești 
din localitate încă cu ocazia 
manifestației din 18 februarie 
1945 și în timpul manifestației 
s-au strigat lozinci pentru în
lăturarea șefilor politiei, pentru 
purificarea de elemente fascis
te a politiei .Afară cu fasciștii 
și cu legionarii din politie'" 
„Jos cu șeful politiei, Șerban !".

Tot la 24 februarie 1945 are 
loc o adunare a muncitorilor 
de la Fabrica de fire și fibre 
sinîetice .Viscoza' le care au 
participat, alături de aceștia, 
mineti si alte pături sociale din 
localitate. In tot cursul adu
nării s-a manifestat hotărît pen
tru înlăturarea guvernului ge
neralului Rădescu, pentru ins
taurarea unui guvern F.N.D. 
singur capabil să asigure de
mocratizarea reală a tării.

Continuîndu-și activitatea, e- ■ 
lementele reacționare din poli
tia orașului Petroșani s-au de
dat la acțiuni samavolnice slîr- 
nind prin aceasta ura și mînia 
maselor muncitoare. în ziua de 
20 februarie 1945, qardieni pu
blici au urmărit pe tinerii u- 

frXnÎTtH ncnnra lnr Aii

studențești
Ministerul Invălăminlului 'I 

Uniunea Asociațiilor studențești 
din România au elaborat noul 
regulament de organizate șl 
luncflonarc a căminelor studen
țești. Acesta stabilește, prin
tre altele, modul de repartiza
re a spațiului de cazare Intre 
instituțiile de invâțămînl supe
rior, care se face în funcție de 
numărul studenților de către o 
comisie instituită in acest scop 
în fiecare centru universitar, 
precum și criteriile după care 
studenții căsătoriți pot locui în 
cămine. Ținindu-se seama de 
situația materială și școlară, se 
bucură dc prioritate cei care 
au copii și nu domiciliază in 
localitate. în limita locurilor 
disponibile, în cămine mai pot 
fi cazați și studenții nebursieri 
proveni li din alte orașe, cei ele 
la învdRunîntul lără frecventă 
1n timpul sesiunilor de exame
ne, candidalii la concursul de 
admitere in invălămlnlul supe
rior, persoanele care urmează 
cursuri de specializare, postuni
versitare sau doctoranzii. Pen
tru respectarea normelor univer
sitare, crearea cond'Ttîlor opti
me de studiu și odihnă, dez
voltarea inițiativei studenților 
și a comitetelor de cămin în 
orqanizarea de activități rultu- 
tal-educative și distractive, re
gulamentul precizează că se 
pot iniția întreceri între cămi
ne, in două clap” ■ pe centre 
universitare șl pe tară.

Construcția 
unor magis
trale pentru 
transportul 

energiei 
electrice

In vederea preluării curen
tului ce va fi furnizat de pri
mul agregat de 170 MW de la 
Porțile de Fier au fost înce
pute lucrările de construcție a 
magistralelor prin care energia 
smulsă Dunării va fi distribuită 
principalelor centre industriale 
din tară. Intr-o primă etapă, 
Porțile de Fier vor fi legate de 
Reșița și Tr. Severin prin linii 
de 220 kV, iar de Slatina prin- 
tr-o linie de 400 kV, toate tref 
totalizând o lungime de aproa
pe 300 km. Nu peste mult timp 
vor începe si lucrările Ia cea 
mai mare arteră pentru tensiu
ne de 400 kV Porțile de Fier — 
Rovinari — București, care, în 
anul viitor, va asigura atît e- 
vacuarea puterii din marea hi
drocentrală de pe Dunăre, cil 
și transportul energiei electrice 
pînă în zona de sud-est a tării. 
Alte noi linii do 220 și 400 
kV, prevăzute în planul pe a- 
cesl an al Ministerului Energiei 
Electrice, vor lega termocentra
lele Mintia de Sibiu și Brazi'dc 
București.

Se vor executa lucrările ne
cesare schimbării de tensiune 
la linia Gura Ialomilei — Ba- 
sarabi și. o dată cu aceasta, 
va fi pusă în funcțiune stația de 
transformare Basarabi — Mur- 
fatlar de 200 MVA.

Materiale 
de construcție 

livrate la mmnri
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CRITICE All HUSEI
..KMr o obl igație a tuturor 

nMiluțiilor. ministerelor. în- 
/reprimi orilor. organizațiilor 
noastre dc partid ai slat, a or 
ganizațiilor dc mnsi și obștești 
»le a răspunde sesizărilor și 
criticilor presei, de a aduce la 
cnnoștință in mod public mă
surile luate pentru înlăturarea 
Mărilor de lucru negative".

nici după luni de zile, nu

(Din cuvinlarca tovarâfului 
Nicolac Ccauțescu la adunarea 
festiva ce a avut Ioc cu pri
lejul aniversării a 25 de ani 

■de la apariția primului număr 
legal al ziarului ,Scinteia“).

Zilnic redacția primește scri
sori în care se oglindesc preo
cupările celor ce muncesc față 
dc diferitele probleme cotidiene. 
Unele scrisori dezvăluie lipsuri 
-dinlr-un anumit sector de ac- 
livitate, altele conțin doleanțe 
care nu și-au găsit rezolvarea 
pe altă cale, propuneri și altele.

Parte din scrisori sînt 
publicității, altoie sint 
jnisc pentru cercetare și luare 
de măsuri diferitelor întreprin
deri $i instituții, care au obli
gația de a răspunde redacției 
nsupra felului cum problemele 
sesizate au fost rezolvate.

Tinînd scama de prevederile 
legale privind examinarea și 
rezolvarea cererilor, reclama- 
țiilor, sesizărilor și propuneri
lor cetățenilor, tot mai multe 
conduceri de întreprinderi și 
unități cum sînt : Centrala căr
bunelui. O.C.L. Alimentara, în
treprinderea de Gospodărie co
munală. întreprinderea de gos
podărie locativă și altele 
răspund cu promptitudine la 
«rticolele critice apărute în 
2iar, la sesizările oamenilor 
muncii trimise acestora spre 
soluționare.

Nu același lucru îl putem 
spune despre conducerile ex
ploatărilor miniere care nu în
totdeauna își respectă obliga
ția de a răspunde la articolele 
critice privind unele aspecte 
negative ale procesului de pro
ducție, nesocotind în acest fel 
ajutorul acordat de 
luarea unor măsuri 
ducă la remedierea 
Jor semnalate.

Exemplu negativ 
sceastă privință și conducerea 
O.C.L. Produse industriale care,

date 
tri-

în 
să

presă 
care 
deficiente-

este In

• 
răspuns la unele articole publi
cate în ziar cum sint i ’ ‘
pentru inventar" (ziarul 
6171 din 29 august 1969); 
vind populației de|X»zitele 
materiale* (ziarul nr. 6 235 
12 noiembrie 1969) ;
pentru cumpărători" (ziarul nr. 
6 268 din 20 decembrie 1969).

Secția do distribuire a ener
giei electrice Petroșani, răspun
de numai la unele materiale, 
la altele nu. Exemplu articolul 
..Revelion fără bucurii** publicat 
in .Steagul roșu" nr. 6 285 din 
12 ianuarie 1970

Ce am putea spune despre 
felul cum conducerea Șantieru
lui dc construcții Valea -Jiului 
înțelege să rezolve unele pro
bleme ridicate de către cei ce 
muncesc ? Este vorba de re- 
clamația cetățeanului Gheorghe 
Brîndușoiu din Vulcan caro a 
sesizat redacția că la numai 
trei luni după darea în folo
sință a blocului C 23, ca urmare 
a unei defecțiuni la coloana de 
alimentare cu apă. apartamen
tele nr. 3. 10. 16 și 22 au fost 
inundate. La roclamația tri
misă șantierului pentru luarea 
de măsuri în ziua de 12 sept an- 
bric 1969 ni s-a răspuns numai 
la 28 ianuarie 1970.

Mai apar, ce-i drept tot mai 
rar. cazuri cînd răspunsurile 
ce ni se dau sînt formale Așa, 
de exemplu. Sectorul dc ■Sădiri 
C.F.R. Petroșani răspunde în 
scris ziarului că problema sesi
zată la rubrica ..Scrisori dc la 
cititori* apărută în nr. 6 270 
din 23 decembrie 1969. privind 
cererea magazionerului Gheor
ghe Polologa, din stația Lupeni 
de a i se instala în locuință 
o sobă de teracotă, va fi re
zolvată în luna ianuarie 1970. 
Am adus răspunsul la cunoș
tința reclamantului oare, în 
ziua de 18 februarie a.c., ne-a 
relatat că încă nu i s-a montat 
soba de care arc mare trebu
ință cunoscînd că are trei co
pii mici, d.intre care unul nou 
născut.

Aceste doar cîteva exemple 
demonstrează practici care nu 
au ce căuta în activitatea de 
rezolvare de către întreprinderi 
și instituții a problemelor ridi
cate de oamenii muncii prin 
intermediul presei.

D. IOSIF

,închis 
nr.

„Ce 
de 

din 
.Închis

•I de alrmă, va apare 
„curcubeul * fierbinte 
victorios al brichetelor 
d< cărbune ce vor înain
te spre silozul de Inm®- 
go7inare special ame
najat. Drumul pin* 
•ici p foct lung și 
greu. Oh să vorbești 
însă de geneza briche
telor, trebuie să vor
bești In primul rind 
de geneza fabricii de 
brichete, soră siameză 
cu preparați,! Corocști 
Iar a vorbi de aces-

te „geneze* înseamnă 
a vorbi de oameni Au 
fo.M nmiRi. an fost 

căror nume se 
a un tot de 

brichete ce 
produce. Dul- 
din echipele

leagă • 
primele 
se vor 
ghrrii 
lui Oprea Stnnciu, Ion 
Ș i p o ș. Sigismund 
S7«kacs; zidarii lui 
Marin Ivan, Ilir Stai 
cu. Ion Igna; liniorii 
lui Constantin Gărgă
riță. beton iști și fiorar- 
IxAoniști : maiștri) Tă 
nasc Sas, Ni col ac Dra- 
goș și tinărul inginer,

ț«f de lol, l-nea Su
ci» — toți, construc
tori : echipele de mon- 
tori ale lui N'icolac 
lorga, loan Popa, Du
mitru ('estică. Ion 
Nenoiu, Emil Itornaz, 
inginerul Francisc Ap 
pel ; maiștrii Karol 
Gudcsz, Paul Gali și 
Nicolne Grava, ingi
nerul stagiar Tibcriu 
Păcurar și șeful f.ibri- 
( ii (li In i hetiO, ingine
rul Victor Chiaburii, 
sint poale pentru cei 
ce and de dinșii inti- 
iași dină, simple nu-

aceste nume
.irc in parte, 
1 hărniciei și 
i, al dăruirii 
.il vredniciei

• in fapte, sînt 
din noul 

curcubeu al izbinzii 
muncii libere, ce se 
va inscrie ca un suc-es 
pe cerul realizărilor 
din CorcM-șli. din Valea 
Jiului, și care va n 
nunța in aceste zi
le victorios : primele 
brichete produse la 
Corocști au văzut lu
mina zilei !

15.00

18.30

10,00

Transmisiune <le la 
Adunarea oamenilor 
muncii din Capitală cu 
prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a memorabi
lei 3e4Ic din iatoria po 
porului român — 6
Martie 1945.
Deschiderea emisiunii. 
TrletcoBlă.
Telejurnalul de seară.

10.40

20,00

2.1,00

Actlialitatoe în economie. 
Contractul in acțiune. 
Miniaturi folclorice. 
Rapsodia oltenească. 
Concursul și Festivalul 
internațional <le muzică 
ușoară Brașov — Ro
mânia — 1970. Concurs 
de interpretare (IV). Re
citaluri: Eu Demarczik 
(Polonia), Marie Laforet 
f Franța).
Telejurnalul de noapte.

---------------------------- ..

ANINA 1970

Sărmană
cofetărie!
Cofetăriei din Vulcan 

spunea „Trandafirul". Acum 
nu mai are nume și nici mi
ros suav de trandafir. Intri 

servești o prăjitu- 
și ești întîmpinat de

li

să 
ră 
afișe „Nu fumați* și de un 
fum de țigări să-l tai cu cu
țitul. De vrei să ocupi un 
loc la masă, nu poți. 
Toate sînt ocupate de cafe
gii. Intre noi fie vorba, a-

cești clienți sorb o înghiți
tură de cafea alta de rom, 
coniac sau alte băuturi „spe
cifice'* cofetăriilor, fumează 
și se distrează ascultind me
lodiile unui client chitarist. 
Și atunci, plecînd, te gin- 
dești cu năduf : de ce oare 
s-a transformat cofetăria in 
cafenea cu iz pronunțat de 
bufet ? Sărmană cofetărie și 
nedreptățiți consumatori de 
dulciuri, ați fost sacrificați 
Pe

Viscoza Lupeni : Aurelia 
Iiiti la mașina de recuperat 
fire pentru sfoară.

Foto : N. GHENA

altarul zeului Bachus !

D. C.
după corespondențele 

trimise de Ovidiu Bog
dan și Maria Rasa 0

VIITORUL ORAȘELOR(I)
Multi sînt cei care se in

teresează în mod deosebit 
de soarta si viitorul ora- 

. i selor $î este lesne de ințe- 
j Ies de ce. La începutul se

colului trecut, populația ur
bană reprezenta 2 la sută 
din populația alobului, iar 
in prezent ea reprezintă a- 
proximativ o treime din 
populația lumii.

Orașul s-a dezvoltat o 
dată cu dezvoltarea forțe
lor de producție si acest 
lucru ne este demonstrat 
de intreaqa desfășurare a 
istoriei.

Secolul XIX. In căutare 
de lucru în uzine si fabrici, 
țăranii isi părăsesc locu
rile natale. îndreptîndu-se 
spre orașe, iar acestea, ca 
urmare. încep să se dezvol
te vertîqinos.

Omul este leqat de ora$ 
mai mult decît o crede el 
însusi. Uneori, obosit de as
falt. de beton si de sticlă, 
de șuvoiul neîntrerupt de 
automobile încearcă să-si 
schimbe modul de viată, 
dor. la scurt timp după ce 
s-a hotărit s-o facă, obser
vă că firele care îl leaqă 
de oraș sînt mult mai pu
ternice decît le credea și 
astfel in cel moi bun caz, 
dacă ore posibilități, el se 
mută doar dintr-o locuință 
în alta.

In secolul nostru noțiu
nea de suoeroras devine 
din ce în ce mai cunoscută 
în intreaqa lume. La ince-E

• DUMINICA 8 MARTIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Telescoolă. Matematică. 
Probleme recapitulative 
(clasa a Xll-a). De ziua 
mamei. Fanfara — film 
Soh, marelui maestru I 
Partidă de $ah prin te
leviziune. Film serial. 
Sebastien printre oa
meni (X).

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma- 

qhioro.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii 

de duoo-amiază. Fotbal: 
Steaua — Petrolul, pri
ma etapă a returului di
viziei A. Transmisiune 
directă de la stadionul 
„23 Auqust" din Capi
tală. (Repriza a ll-a).

17.15 Asa-s fetele la noi ! - 
emisiune de cintece și 
dansuri populore

17.30 Finala Campionatului 
mondial de handbal 
masculin. Transmisiune 
directă de la Paris.

18.45 De ziua femeii — repor
tai.

19,00 Telejurnalul de seară.

Dut dezvoltareo localități
lor urbane putea fi urmă
rită la fel ca si virsta ar
borilor, numărîndu-se ine
lele de cartiere noi, core 
se formau in iurul centrelor 
vechi. Acum, orașele au în
ceput să se dezvolte de-a 
lunaul principalelor drumuri 
si căi de comunicații sau în 
direcția întreprinderilor in-

dustriole importante, creîn- 
du-se aqlomeratii urbane 
sau. cum au fost ele denu
mite. orase-aalaxii. Un ase
menea oraș a fost construit 
în S.U.A. Pe o întindere de 
1 000 km există sase zone 
urbane, cu populații de 
peste un milion de locui
tori fiecare, printre care o- 
rasele Nev/ York (10 700 000 
locuitori). Boston (2 500 000), 
Philadelphia (4 100 000), 
Washinaton (2 000 000) ca
re împreună cu localități 
mai mici formează un șir 
aproape neîntrerupt de car
tiere de locuit si de între
prinderi industriale, întru-

19,20 Film serial. Riul întune
cat. Producție a studiou
rilor sovietice.

20,00 Concursul și festivalul 
international de muzică 
ușoară Brașov — Româ
nia 1970.
— Concertul laureaților. 
— Recital : Raphael.

23.00 Telejurnalul de noapte.

• LUNI 9 MARTIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Consultație tehnică. Pre
zentarea televizorului 
„Miraj".

18.15 Confruntări. Liceenii. A 
fi sau a nu fi... „toci
lor ?".

18,45 Muzică populară inter
pretată de Olaa Stănes- 
cu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea in economie.
19.30 Muzică corolă in pri

mă audiție interpretată 
de corul s;' 
din municipiul București.

19,40 Reportai TV, Timișoara, 
asa cum nu o cunoaș
tem.

20.00 Reflector.
20.10 Anunțuri si publicitate.
20.15 Roman foileton. Război 

si pace.
21.20 Concertino. Emisiune 

muzical-coreqrafică.

nind peste 40 000 000 de 
oomenî.

Tendințe de formare a u- 
nor astfel de zone oqlo- 

există si în altemerote 
țări.

Este 
mit de . ____
tie ? Va capitula 
în fata acestui i_. 
urbanizare? Va fi 
în stare să dirijeze crește
rea in continuare a orașe
lor, sau ele se vor transfor
ma in oraanisme care se vor 
dezvolto dună leqile lor 
proprii, fără să mai asculte 
de voința omului ?

Sint cunoscute următoa
rele date statistice : pentru 
ca omenirea să aibă asiqu- 
rate locuințele necesare, în 
a doua jumătate a secolu
lui nostru vor trebui con
struite 10 000 de noi oro$e 
a cîte 100 000 de locuitori 
fiecare.

Pămîntul. pe care multi 
nici nu-l baaă în seamă, a 
început să fie deficitar. Si 
atunci ce se va intîmpla 
peste 50 sau peste 100 de 
ani ? Doar din suprafața 
totală a uscatului, care este 
de 149 milioane de km2, 
numai 70 de milioane de 
km2 sînt locuibili datorită 
condițiilor de climă. Pentru 
construcții sînt utilizabili în
să 28 milioane de km2 I 
Una din soluții constă de- 
siqur în adaptarea uriașe
lor întinderi pe care le o- 
cupă în' prezent pustiurile

oare omul multu- 
o astfel de evolu- 

i el oare 
proces de 

el oare

sou qhetorii la nevoile vie
ții. Dar aceasta nu poate 
fi sinqura soluție a proble
melor pe care le ridică dez
voltarea impetuoasă a ora
șelor.

Si atunci ce-i de făcut ? 
Să se urmeze exemplul tre
cutului si să se continue 
dezvoltarea suprafeței ora
șelor ? Unii opinează că o- 
rasele trebuie să se dez
volte spre înălțimi, că a- 
ceasta or fi sinqura solu
ție ca pămîntul să nu se 
transforme intr-o aqlomera- 
re haotică de orașe, fer
me. autostrăzi, întreprinderi. 
Unele aplicații practice ale 
acestei soluții se si pot ve
dea în diferite orașe ale 
lumii. Orașul a început să- 
si construiască străzi, lo
curi de trecere, conducte 
sub pămînt si deasupra lui. 
Acest lucru se face însă 
deocamdată puțin si mai 
ales sub imperiul unor ne
voi imediate. Chiar si zqî- 
rie-norul, acest vlăstar al 
secolului XX nu este încă 
unanim acceptat si își face 
cu areu loc în lume. Si to
tuși. dacă am pune cîfiva 
zairie-nori unul lînqă celă
lalt. am putea vedea în spa
țiu viitorul orașelor.

S-ar părea că primul pas 
în această direcție îl face 
Parisul. Aici se prevede 
construirea incă in anul 
1972 a unui complex urban, 
unic în felul Iul, care va 
avea următorii parametri : 
90 hectare, 15 000 locuitori, 
locuri de parcare subterane 
pentru 20 000 automobile.

(Va urma)
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4 Urmare din pag. I

riiea capacității celor exis
tente. ceea ce in statisti
cile planului de producție, 
tradus in limbajul cifrelor, 
se inscrie ca un spor onual 
de 20 000 tone cărbune coc- 
sificabil. fată de prevederile 
cincinalului. Fără pretenții 
academice, activitatea de 
cercetare științifică a deve
nit o obișnuință zilnică a 
multor inqineri. maiștri, bri- 
aadieri si mineri cu o înde- 
lunaată experiență de mun
că. Asa s-a ajuns Io un nou 
procedeu tehnic, elaborat 
de inainerul Ion Văcaru $î 
tovarășii săi de muncă, 
pe-rtru exploatarea cărbu
nelui în abatoie cameră. Fo
losirea unor panouri și 
scuturi elastice din plase 
de sirmă. a dus la dubla
rea productivității si a ran
damentului ne post si la 
micșorarea consumului de 
materiale de armare de la 
50 la mai puțin de 10 mc 
Io o mie tone de cărbune. 
Economiștii întreprinderii au 
calculat pentru obatajele 
unde se poate aplica noul 
procedeu o eficientă eco
nomică de peste 1 milion 
lei ne an. Pasiunea pen
tru înnoiri în tehnica ex
ploatării miniere a dus la 
rezolvarea si o altor proble
me. Printre acestea se îns
crie si mecanizarea închi
derii si deschiderii ucilor de 
aerai din mine. Foștilor 
„paznici de usi" li s-au în
credințat alte îndeletniciri 
moi .. productive.

Mutațiile tehnice si pro-

fesionole ce au avut loc in 
industria minieră a Aninei, 
s-au coniuaat in chip ar
monios cu schimbările struc
turale petrecute in viata 
materială si spirituală a o- 
rasului. Alături de blocurile 
ridicate cu ajutorul statu
lui. la Anina au fost cons
truite in reaie proprie de 
întreprinderea minieră, blo
curi cu 150 de qarsoniere, 
un complex odministraliv- 
social. cu săli de apel, băi 
si cabinei medical. In pei
sajul urban s-au înmulțit 
străzile asfaltate si pavate, 
muqazinele de produse in
dustriale. unitățile alimenta
re, piețele si parcurile. La 
Clubul minerilor om asistat 
la prezentarea operetelor 
.Crai nou” si „Ana Luqoia- 
na". interpretate de artiști 
amatori, mineri si membri 
ai familiilor lor. La Anina, 
80 de copii de mineri au 
akătuit o fanfară, care pre- 
aăteste un concert dedicat 
aniversării centenarului fan
farei celor bătrini.

Anina anului 1970 isi am
plifică existenta mulbsecu- 
lară cu noi valențe indus
triale si edilitare. Minerii 
Aninei. care ou chemat la 
întrecere pe toti tovarășii 
lor de muncă din între
prinderile miniere din aceas
tă parte a tării, s-au anqa- 
iat să trimită furnalelor 
1 000 tone cărbune cocsifi- 
cabil peste prevederile ola
nului anual, iar qospodorii 
orașului au initiat noi oc- 

o
străzilor si locurilor de a- 
arement din împrejurimi.

tiuni de înfrumusețare
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SIMBATA 7 MARTIE
PROGRAMUL I t

, - 5,05—6,00 Muzica dimineții? 
.6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 9,30 
Miorița; 10,30 Din țările so
cialiste; 11,05 Muzică ușoară; 
12,00 Recital de operă; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Atențiune, 
șoferi, atențiune, pietoni 1 
13.45 Radio publicitate ; 14.00 
Caleidoscop muzical; 15,00 
De la 3 la 7. Emisiune de di
vertisment muzical; 16,00 Ra-

diojuinal; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui melo
man; 20,05 Tableta de seară; 
20,10 — 365 de cintece; 20,20 
Argheziană; 20,25 Selecțiuni 
din operete: 21,00 In jurul 
globului; 21,30 Moment poe
tic: 21,35 Muzică de dans; 
22,00Radiojurnal: 22,20 Sport;
22.30 Caleidoscop muzical;
23.30 Concert de seară; 0,03 
—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II •
6,10 Program muzical_

dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 Tot 
Înainte: 9,10 Album de mu
zică corală contemporană; 
10,05 Radioenciclopedie pen
tru tineret; 10,30 Melodiile 
anotimpurilor; 11,20 Cintă A- 
lexandru Grozuță; 12,15 Con-

de

cert de prinz; 13.00 Prelu
crări de folclor; 13,30 Arii 
din opere; 14,03 Muzică u- 
șoară; 14,30 Muzică de pro
menadă; 15,00 Viața de con
cert a Capitalei; 15,35 Cin
tece și jocuri; 16.00 Radio
jurnal; 17,05 Antena tinere
tului: 17,20 Cîntec și joc; 
17,35 Pagini din opere; 18.30 
Odă limbii româno: 19.00 
Varietăți muzicale; 19.30 Bi
bliotecă de poezie româneas
că; 20.00 Concursul și fes
tivalul internațional de mu
zică ușoară Brașov — Româ
nia 1970. Recitaluri: 23,00 
Muzica românească azi.

BULETINE DE ȘTIRI i 
Programul I : 5,00: 6.00; 9,00; 
30,00; 11,00: 17.00: 18.00;
20.00; 24,00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II i 6,05; 12.00: 14.00; 
23,00 ; 0,55.

J.

'<• -

? •• iffl
l'tfl

Âb ■

ii f

22,00 Aaenda politică.
22.10 Intermezzo muzical.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Scena.

• MARȚI 10 MARTIE

18.00 Deschiderea emisiunii 
Lumea copiilor.

18.30 Anchetă economică.
18.55 Anunțuri - publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Intermezzo muzical.
19.35 Ce știm si ce nu știm 

despre om ?
20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri - publicitate.
20.15 Desene animate.
20.30 Seară de teatru. Florin 

si Florica de Vasile A- 
lecsandri. Interpretează 
un colectiv al Teatrului 
din Galati.

21.30 Teleqlob. Reportai în 
alb. Prin Moscova.

21.55 Anunțuri - publicitate.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Exeqi monumentum. Ver

suri dedicate eroismului 
ostașilor români, victoriei 
împotriva fascismului.

22.30 Muzicoroma TV.

• MIERCURI 11 MARTIE

14,30-16,15 Fotbal : Dinamo 
Bacău - Arsenal Lon-

PENTRU 
ZILELE DE

8-14
MARTIE

dra. în sferturile de fi
nală ale competiției 
„Cupa Europeană a Tîr- 
qurilor". Transmisiune 
directă de la Bacău.

18,00 Studioul pionierilor. Cla- 
sor școlar (Interviziune).

18.30 Ora fîntînilor.
18,40 Comori ale folclorului 

românesc. Totul cintă — 
instrumente ale muzicii 
populare.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea in econo

mie.
19.30 „Contraste muzicale".
19,45 început de drum. Ce 

profesiuni ati dori să 
îmbrățișeze copiii dv ?

20,10 Tele-cinemateca. Proce
sul de la Nurnbera (I).

21,50 Telejurnalul de noapte. 
22,00 Romeo $l Julieta. O pro

ducție a Studiourilor de 
televiziune sovietice.

22.20 Salonul literar al tele
viziunii.

• JOI 12 MARTIE

17.30 Deschiderea emisiuni.. 
Emisiune în limba ma- 
qhlară.

18,05 Film serial. Oliver Twist 
(I).

18,35 Mult e dulce si frumoa
să... Emisiune de limba 
sl literatura română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Muzică populară din 

Transilvania.
19.30 Prim plan : Nichita Stă- 

nescu.
20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri - Publicitate.
20.15 Stiinta si producția. Di

namica particulelor și 
inertia recept.ei.

20.45 Seară de teatru T. V. 
Teatru cu bile de Dorel 
Dorian.

21.45 Avanpremiera.
22,00 Telejurnalul de noopte.
22.15 Actualități literare.
22.40 Strune si melodii.

• VINERI 13 MARTIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Telescoala. Probleme re
capitulative. Matematică 
(clasa a Xll-a).

17.20 Radiocomunicatie. Fizică 
(clasa a Xll-o).

17.40 Chimizarea qazului me
tan. — Chimie (clasa a 
Xl-a).

18.00 Lumea copiilor. Familia 
năzdrăvană.

18.30 Desene animate.
18.40 Actualitatea in econo

mie. Contractul în acțiu
ne.

18,50 Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Reflector.
19.30 Mai aveți o întrebare ? 

Emisiune de cultură știin
țifică. Somnul și visele.

20.45 Film artistic. Procesul de 
la Nurnbera (II).

22,05 Intermezzo muzical
22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Cadran. Emisiune de 

actualitate internaționa
lă.

O SiMBĂTĂ 14 MARTIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba qer- 
manâ.

18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Desene animate.
19.30 Reportai TV.
19.45 Tele-enciclopedio.
20.40 Microavanpremie.-d.
20.45 Film serial : Răzbună

torii.
21.35 „iubire - Bibelou de 

porțelan".
22,10 Telejurnalul le noapte.
22.20 Fraamente din finala 

festivalului de muzică 
ușoară San Remo - 
1970.

22.40 Telesport, Campionatele 
euiopene de atletism pe 
teren acoperit.

„Judecata" 
comisiilor 

de... judecată
Consiliu] popular orășenesc 

Lupeni a analizai nu de mult 
într-o ședință activitatea des
fășurată in anul trecui de 
cele două comisii de jude
cată. Din cele 355 dosare în
tocmite intr-un an (canf mult, 
c adevărat), 145 de învinuiți 
și-au dat mina cu reclaman- 
ții, plecînd împăcați de la 
comisiile de judecată, iar în 
137 de cazuri s-au pronunțat 
botârîri drepte care au dat 
ciștig de cauză... adevărului. 
Este o dovadă că președinții 
celor două comisii de jude
cată, Nicolae Manta și Emil 
Tetileanu, și secretarele Geor- 
geta Bălan și Eunicia Cos- 
tea au manifestat interes pen
tru rezolvarea operativă, in 
spiritul dreptății și echității 
sociale a cazurilor care le-au 
revenit.

Cunoașteți 
victima ?

In noaptea de 28 februa
rie a. c„ pe lina ferată Băr- 
băteni, a fost descoperit ca
davrul unui om. Anunțate, 
organele de miliție au sosit 
la fața locului și au început 
cercetările. Deocamdată, nu
mele omului mort încă nu 
se cunoaște. Cîteva amănun
te : ora un bărbat între 35— 
40 de ani. înalt. îmbrăcat 
într-un costum de culoare 
închisă. Asupra lui nu a fost 
găsit nici un act. Nu i s-a 
stabilit încă nici cauza de
cesului. Deoarece are răni 
pronunțate pe frunte și a 
fost găsit de-a curmezișul li
niilor de cale ferată, se pre
supune că, fiind în stare de 
ebrietate, ar fi căzut, lovin- 
du-se mortal. Se presupune... 
Știe cineva, ceva, cumva ? 
Vom reveni cu amănunte 
cînd lucrurile se vor clarifica.

Impurități
In urmă cu cîteva zile, 

Maria Lazăr. inspector co
mercial la Consiliul popular 
orășenesc Lupeni. a vizitat 
restaurantul „Cina". In chiar 
acea zi, la „Cina" se vindea 
vin cu impurități, dovadă a 
neglijenței în serviciu a unor 
salariați. Pentru acest lucru, 
responsabilului unității, Ioan 
Hera, barmanei Irina Lucaci 
și ospătarului Dumitru Dă- 
nescu li s-a întocmit cîte o 
notă de plată de 100. 150 și 
50 lei. Chiar dacă cei trei nu 
consumaseră nimic, au tre
buit să plătească. De fapt 
ceVa tot consumaseră. Con
sumaseră banii oamenilor ne 
niște vin de stahâ calitate, 
trecut prin filtru» iresponsa
bilității. Imnuritâțile. de orico 
natură ar fi ele. trebuie fil
trate.

De oaie!...
La începutul acestui an, o 

comisie din cadrul Consiliu
lui popular orășenesc Lupeni 
a efectuat recensămîntul a- 
nimalelor domestice. Cîteva 
zile la rînd, recenzorîî au 
străbătut toți coclaurii pen
tru a nu le scăpa o.„ oaie 
neînregistrată. Dar la întoc- , 
mirea evidențelor și confrun
tarea lor cu cele din anul 
trecut, ținindu-se cont de o- 
perațiunile efectuate pe par
curs, a ieșit lipsă la... apel 
lin număr apreciabil de oi. 
Să le fi plineai lupii ? Enig
ma a fost elucidată. Recen- 
zoriî au pornit din nou la 
drum și au găsit incă 65 de 
oi ascuuse de proprietarii lor. 
Proprietarii care au făcut-o 
dc... oaie se numesc Aurel 
Lazăr. Petru Manea, Ianâș 
.Andrei, Floare Hecuș, lovan 
Loza, Petru Vlaic.



Steagul roșu VINERI fi MARTIE 1970

VIAJA INTERNAȚIONALĂ SPORT
Turneul ansamblu'ui folcloric 

„Doina44 în R.F. a Germaniei
BONN 5 — Corespondentul 

Agerpres, M. Moarcus, transmi
te ; Miercuri seara, ansamblul 
folcloric ..Doina1' din București 
si-a Început turneul de trei săp- 
tămlni In R.F. n Germaniei. Pre
miera a avut loc la Koln. Cin- 
tecele $i dansurile populare ro
mânești, prezentate într*o (ru-

- - >- -  
Automobil 

care nu poluează 
atmosfera

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— So ietatea „Mobil Oii", una 
din cele mai mari companii pe
troliere din Statele Unite, a 
prezentat miercuri la Phila
delphia un prototip de auto
mobil, care nu produce nici un 
fel de poluare a atmosferei.

Mașina este echipați cu un 
convertizor catalitic și alte in
strumente de control a poluării. 
Ea răspunde normelor propuse 
de Administrația americană 
pentru anul 1975 în privința 
luptei împotriva poluării atmos
ferei. „Acum problema nu mai 
este de a ști dacă putem con
trola emanațiile de gaze ale 
automobilului, ci de a-1 face 
cit mai accesibil pentru cum
părători*, a declarat vicepreșe
dintele companiei „Mobil Oii". 
Dayton Clewell.

Vietnamul de sud
Cele mai mari 

pierderi 
săptămînale 
ale S. U. A.

SAIGON 5 (Agerpres). — Co
mandamentul militar american 
de la Saigon a anunțat "joi că 
In săptămîna trecută au fost 
uciși in luptele desfășurate pe 
teritoriul sud-vietnamez 113 mi
litari americani, iar alți 465 
răniți. Se precizează că acestea 
sint cele mai mari pierderi ale 
S.U.A., săptămînale, înregistra
te în ultimele 3 luni. In ace
lași timp, pierderile trupelor 
saigoneze pentru aceeași peri
oadă se ridică la 333 morți și 
1 000 răniți.

-----★------

Precizările făcute 
de Bruno Kreisky

VIENA 5 (Agerpres). — Bru
no Kreisky, liderul Partidului 
socialist din Austria, care a fost 
însărcinat să formeze noul gu
vern după alegerile generale 
de duminică, a precizat că vii
torul guvern austriac va respec
ta strict principiul neutralității, 
va promova o politică europea
nă pozitivă și va normaliza re
lațiile cu toate statele.

Kreisky a declarat că, în ceea 
ce privește eventuala participa
re a Austriei la integrarea vest- 
europeană, viitorul guvern va 
avea în vedere angajamentele 
de neutralitate, precum și acor
durile deja încheiate de tara 
sa. In aceeași ordine de idei, 
Kreisky n-a exclus continuarea 
hotărîtă a negocierilor cu Pia
ța comună. 

moașa tinutfi artistică, an cn- 
turiasmat pe spectatori. Inter
pretarea aleasă și plină de căi- 
dui<>. originalitatea unor instru
mente muzicale cu străvechi tra
diții. < ,i naiul, fluierul, cava
lul, ocarina, țambalul sau cim
poiul. coloritul viu și frumos al 
cintocclnr — toate au făcut ca 
spectacolul să se bucure do un 
mare succes. La cererea insis
tentă a publicului, aproape fie
care număr din program a fost 
completat cu noi cîntocc sau 
dansuri. La spectacol au asistat 
ambasadorul României la Bonn. 
Constantin Oancea, și membri 
ai ambasadei române.

Criza de guvern din Turcia

Direcțiile eforturilor premierului
desemnat Suleyman Demirel

ANKARA 5 (Agerpres). — 
Premierul desemnat Suleyman 
Dcmirel continuă eforturile in 
vederea formării unui nou gu
vern turc, care să-l succeadă 
pe cel demisionat la 14 fe
bruarie.

Pentru moment, eforturile lui 
Demirel se desfășoară -în doua 
direcții principale. Pe de o par- 
parte, el încearcă să atragă în 
partidul său (Partidul Dreptății) 
deputății altor formațiuni poli
tice, pentru a reface astfel ma
joritatea de 226 dt membri în 
Medjilis; în prezent, Demirel 
contează în Adunarea Naționala 
pe 221 do deputați. Pe de altă 
parte, premierul desemnat de-

Submarinul „Eurydice44 
este considerat pierdut

PAR1S 5 (Agerpres). — Au
toritățile navale franceze au a- 
nuntat joi dimineața că nimic 
nou nu a intervenit în cursul 
nopții in cercetările efectuate 
pentru regăsirea submarinului 
..Eurydice", dispărut în largul 
Mediteranei. El este considerat 
practic pierdut. S-a stabilit că 
bucățile de material plastic, di
verse documente și alte obiecte

Peste 8 000 de muncitori, funcționari, ucenici și elevi din toate colțurile localității 
Baden-Wiirtenberg și din împrejurimile regiunilor Hessian și Bavaria au sosit la Wertheim 
pentru a protesta împotriva ținerii Congresului Partidului neo-nazist.

In foto : Aspect din timpul demonstrației. /

Sosirea la Nicosia 
a delegației P.C.R.

NICOSIA 5. — Trimisul A- 
gerpros, Alexandru Clmpeanu, 
transmite: Miercuri seară, a
sosit la Nicosia delegația Parti
dului Comunist Român, care va 
participa la lucrările celui de-al 
XH-lca Congres al Partidului 
Progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.). Delegația 
este formată din tovarășii Mi
hai Dalea, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Cole
giului Central de partid, și Ghi- 
zela Vass, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

pune eforturi pentru rccîștiga- 
rea chiar și numai a unei părți 
din cei 41 de dizidenti care au 
votat împotriva proiectului de 
buget, provocînd astfel criza 
guvernamentală.

Un anumit număr de deputafi 
ai Partidului Dreptății preconi
zează retragerea lui Demirel 
pentru a lașa posibilitatea al
tei personalități din partid să 
încerce formarea noului guvern. 
Aceasta este, de altfel, și pă
rerea liderului Partidului Repu
blican al poporului (principala 
formațiune a opoziției), Jsmet 
Inonu, exprimată înlr-o declara
ție făcuta recent presei.

apărute la suprafață și culese 
de către navele care participă 
la operațiunile de reperare pro
vin de la submarinul dispărut. 
Cele mai moderne mijloace sînt 
folosite pentru a repera epava 
submarinului. Șansele de a re
găsi în viață vreun membru al 
echipajului sînt considerate a 
fi nule.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile lui U Thant cu reprezentanții 

Israelului și Libanului la O.N.U.
NFAV YORK 5 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U . U 
Thant, a avut miercuri con
vorbiri separate cu reprezen
tanții permanenți la Națiunile 
Unite ai Libanului și Israelu
lui în legătură cu intensificarea 
incidentelor armate la frontie
ra dintre cele două țări.

• Vizita ministrului sirian de interne la Beirut
DAMASC 5 (Agerpres). — 

Ministrul sirian de interne. Rab- 
bah Tawil, și-a încheiat vizita 
oficială la Beirut, unde u a- 
vut convorbiri cu președintele 
libanez, Charles Helou, și cu 
omologul său, Kamal Jumblatt. 
In legătură cu aceasta, se re
amintește că raporturile siria- 
no-libanczc se înrăutățiseră in 
legătură cu conflictul dintre au
toritățile de la Beirut și co-

PE SCURT • PE SCURT
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

WASHINGTON. — Președin
tele Statelor Unite, Richard Ni
xon, a semnat, în cursul nopții 
de miercuri spre joi o rezolu
ție a Congresului, intcrzicind, 
pe o perioadă de 37 de zile gre
va generală a lucrătorilor de 
la atelierele de reparații și în
treținere din căile ferate ame
ricane.

$
SAN JUAN. — O studentă 

in virstă de 19 ani a fost ucisă 
și alte 55 de persoane au fost 
rănite miercuri seara la San 
Juan, după ce poliția a atacat 
pe participanții la o demonstra, 
ție de protest împotriva înro
lării tinerilor portoricani în for
țele armate ale S.U.A. La a- 
ceastă manifestație au luat par
te peste 3 000 de studenți, mem
bri ai Federației universitar^ 
pentru independența Insulei 
Porto Rico.

U Thant a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu reprezen
tantul permanent la O.N.U. al 
S.U A.. Charles Yost, cu care a 
discutat situația din Orientul 
Apropiat, în lumina ultimelor 
incidente de la frontiera israe- 
liano-libancză.

mandourilc palestiniene. Vizita 
ministrului de interne al Siriei 
este apreciată ca una din ac
țiunile reciproce menite să a- 
planczc disensiunile dintre cele 
două părți.

In acest sens, agenția citată 
menționează că Rabbah Tawil 
a precizat că „întrevederile a- 
vute la Beirut au fost utile și 
încununate de succes".

SYDNEY. — Trei bandiți 
înarmați au organizat la Syd
ney o lovitură care este, se 
pare, cea mai mare din isto
ria acestui gen de operații în 
Australia : furtul sumei de 
525 000 de dolari. Gangsterii au 
atacat o dubă care transporta 
banii — rcpre?entînd salariile 
la o întreprindere din subur
biile orașului.

Poliția a anunțat că întreaga 
operație a durat mai puțin de 
30 de secunde, ceea ce le-a 
permis bandiților să dispară, 
deocamdată, fără urmă.

®
LONDRA. — 700 de mineri 

britanici, blocați într-o mină 
din Kent, din cauza întreruoe- 
rii curentului electric, au fost 
salvați. Unitățile militare, tri
mise in ajutorul lor, au repus 
în funcțiune asccnsoarele mi
nei cu ajutorul unor generatoa
re de-curent electric.

In cursul nopții de joi. toți 
cei 700 de mineri aflați în pe
ricol au fost aduși la supra
față.

9
MAR DEL PLATA. — Per

sonalități cinematografice, ac
tori. producători și regizori din 
numeroase țări s-au adunat la 
Mar del Plata, unde joi s-a 
deschis cel de-al 10-lea Festival 
internațional al filmului. Timp 
de 10 zile, reprezentanți din 17 
țări vor prezenta producții ale 
cinematografiilor naționale.

Cinematografia românească 
prezintă în cadrul Festivalului 
filmul de lung metraj „Canarul 
și viscolul" în regia lui Ma- 
nole Marcus.

NEW YORK. — O ceremo
nie funerară puțin obișnuită a 
avut loc în localitatea Glen
dale (statul California). A fost 
înmormîntată Tatzumbie Dupea 
în vîrstă de 120 de ani, consi- 
dorată drept cea mai bătrînă 
persoană din Statele Unite. 
Dupea — o femeie de origine 
indiană — era supranumită 
„frumoasa stea" și pretindea 
că s-a născut la 26 iulie 1849 
la Long Pine în California.

Iarna nu vrea 
să plece I

In acest început de primăva
ră, în multe regiuni din Euro
pa iarna se hotărăște cu greu 
să-și ia rămas bun. Un puter
nic viscol s-a abătut miercuri 
asupra Londrei, parallzind ac
tivitatea aeroporturilor șl a în
greunat circulația pe străzi. A- 
oroporlu] Orly din Paris a tre
buit. de asemenea, să-și înce
teze activitatea, avioanele fiind 
nevoite să aterizeze pe alte ae
rodromuri franceze sau chiar 
din țările vecine. în Italia au 
avut Ioc importante căderi do 
zăpadă, în regiunile de nord ale 
țării circulația a devenit difi
cilă. trenurile sosesc cu intir- 
zlere, iar mai multe localități 
au fost Izolate de restul hunii, 
în Iugoslavia, în regiunile de 
coastă ale Adriatic?!, au fost 
înregistrate ninsori abundente 
însoRte de furtună. Valurile 
înalte, uneori pînă la șase me
tri, au obligat autoritățile por
tuare să suspende navigația de 
coastă.

(Agerpres)

WASHINGTON. — Președin
tele Nixon a anunțat oficial 
miercuri că a acceptat demisia 
lui Sargent Shriver din postul 
de ambasador al S.U.A. în 
Franța și că a desemnat pe 
Arthur Watson ca nou amba
sador la Paris.

•

ANKARA. — Vizita mai mul
tor nave aparținînd flotei a 
VI-a americane, care trebuia să 
înceapă la 17 martie la Izmir, 
a fost anulată, a anunțat mier
curi scara postul de radio An
kara, citind un purtător de cu- 
vînt al comandamentului forțe
lor navale turce. Nu au fost 
menționate motivele anulării.

«a
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— Pentagonul a anunțat mier
curi că S.U.A. vor reduce sau 
desființa un număr de 371 de 
baze militare americane din ța
ră sau de peste hotare.

Măsura, care face parte din 
programul de reduceri al chel
tuielilor militare anunțate de 
guvernul american în octom
brie anul trecut, va permite 
realizarea unei economii de 
914 milioane dolari.

•

HAVANA. — In provincia 
cubaneză Oriente a fost pro
dus primul din cele trei mili
oane de tone de zahăr pe care 
muncitorii provinciei s-au an
gajat să le realizeze în cadrul 
„zafrei celor zece milioane" din 
acest an. Totodată, pe ansam
blul întregii țări, au fost pro
duse pînă la 5 martie circa 3,9 
milioane tone de zahăr.

•
ROMA. — Președintele Ita

liei, Giuseppe Saragat a hotă- 
rît să pună la dispoziția auto
rităților din Napoli două pa
late, aparținînd statului, în ve
derea cazării sinistraților din 
localitatea Pozzuoli. Este vorba 
de „Palazzina Borbonica" și 
„Palazzina Mare".

FOTBAL

O doleanță a 
Federației franceze

PARIS 5 (Agerpres). — Fe
derația franceză de fotbal, 
și-a exprimat dorința de a 
organiza la 2» aprilie, la Pa
ris, un meci în care parte
nerul reprezentativei Fran
ței să fie selecționata Româ
niei. Acest meci ar înlocui 
partida Franța — Peru, anu
lată.

Selecționata Braziliei 
învinsă cu 2—0 
de reprezentativa 

Argentinei
RÎO DE JANEIRO 5 (Ager- 

preș). — Selecționata de fot
bal a Braziliei a sufor’t un 
eșec in primul ci meci dc 
verificare pentru turneul fi
nal din Mexic. J'jcînd la 
Porto Alegre cu reprezentati
va Argentinei (din care au 
lipsit cîțiva titulari), echipa 
Braziliei a fost învinsă cu 
scorul de 2—0 (0—0). In timp 
ce brazilienii au jucat con
fuz, iar linia dc atac cu 
trioul Dirccu — Lopez — Polc 
s-a dovedit neputincioasă, ar
gentinienii. cu o apărare fer
mă, printr-un presing con
tinuu și contraatacuri rapide, 
au reușit să înscrie de două 
ori in poarta lui Ado, nare 
a constituit o decepție.

Eusebio nu va juca la
Vasco da Gama

LISABONA 5 (Agerpres). 
— Discuțiile purtate de con
ducătorii cluburilor Benfica 
Lisabona și Vasco da Gama, 
pentru transferarea cunoscu
tului jucător de fotbal .Euse
bio la clubul brazilian, s-au 
soldat cu un eșec. Echipa 
sud-americană ar fi dorit să-l 
angajeze pc Eusebio pe o 
perioadă de zece luni, dar 
suma propusă de clubul sud- 
american nu a fost conside
rată satisfăcătoare, astfel că, 
deocamdată, Eusebio va con
tinua să joace în Portugalia.

HANDBAL

Turneul de consolare 
al C. M.

PARIS 5 (Agerpres). — In 
cadrul turneului de consola

♦ (Urmare din pag. I)

nuare, reprezentanta televi
ziunii austriece, Angela De- 
loni, a interpretat binecunos
cutul cîntec al lui Ion Cris- 
tinoiu — „Nici o lacrimă* și 
„E prea tîrziu" de Tubbs. Alt 
concurent, Julie Sagct, din 
Franța, a ales din me
lodiile românești „In a- 
murg", de A. Giroveanu. 
Ea a prezentat apoi propria 
compoziție intitulată — A- 
tlantic — o evocare lirică a 

re al campionatului mondial 
de handbal masculin s-au 
disputat două partide. Echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
dc 19—15 (0—5) formația Is- 
landc), iar selecționata Japo
niei a dispus cu 22—13 (13—7) 
dc reprezentativa Franței.

In clasamentul acestui tur
neu conduce U.R.S.S. cu 4 
puncte (un golaveraj de plus 
15), urmată de Japonia — 4 
puncte (plus 10), Islanda — 
0 puncte (minus 5) șl Fran
ța — 0 puncte (minus 20).

BOX

Ismail Laguna din nou 
campion mondial

NEW YORK 5 (Agerpres).
— La Los Angeles. în fața a 
15 000 dc spectatori, boxerul 
Ismail Laguna (Panama) a 
recucerit titlul de campion 
mondial la categoria ușoară, 
învingîndu-1 prin K.O. tehnic 
în repriza a 9-a pe Man do 
Ramos.

TENIS

Năstase și Țiriac 
învingători la 

Hampton
NEW YORK 5 (Agerpres).

— Turneul internațional de 
tenis pe teren acoperit de la 
Hampton (Virginia) a conti
nuat cu desfășurarea parti
delor din primul tur al pro
bei dc dublu bărbați. Cuplul 
român Tlie Năstase — Ion Ți
riac a intîlnit perechea Spear 
(Iugoslavia) — Schloss (S.U.A.)
pe care au învins-o cu 6—2. i 
6—3.

Campionatul mondial 
de hochei ne gheață I 

(grupa B)
Rezultatele din 

ultima zi
In reuniunea de dimineață 

a ultimei zile a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) s-au dis
putat două partide. Echipa ’
Iugoslaviei a învins cu sco- j
rul de 8—2 (6—1, 2—0, 0—1) i
selecționata Japoniei, iar rc- '
prezentați va S.U.A. a între- '
cut cu 12—3 (2—1, 6—1,
4—1) formația Elveției.

(Agerpres) ,

imensității marine. Evoluția 
concurcnților din cea de-a 
treia zi a fost încheiată de 
solista italiană Elena Reda 
care a interpretat melodiile 
„Spune-mi ce crezi" de N. 
Chirciilescu și renumita «Gra
nada".

Recitalurile serii au fost 
deschise de mesagerii artei 
interpretative cubaneze Mirta 
și Râul. Evoluția- cuplului 
cubanez a constituit pentru 
spectatorii familiarizați cu 
frumusețea muzicii sud-ame- 
ricane un moment de reală 
satisfacție estetică.

Cîntăreața bulgară Bog
dana Karadoceva, cîștigătoa- 
rea a două discuri de aur 
și a numeroase premii inter
naționale. care a susținut cel 
de-al doilea recital, a cucerit 
prin personalitatea, căldura 
și sinceritatea interpretărilor 
sale. Una din vedetele cîn- 
tecului francez, Nicoletta, ca
re a încheiat recitalurile ce
lei de-a treia zile, a îneîntat 
pe spectatori prin autentici
tatea. trăirea și dăruirea sa 
artistică.

DE CE A FOST UCIS JOSEPH YABLONSKI
...5 ianuarie 1970. Șeriful din 

Clarcksville stătea liniștit la 
biroul său, fumîndu-și tacticos 
țigara, cind telefonul începu să 
sune cu insistență. După ce 
strivi restul țigării in scrumiera 
grea din metal, se ridică alene 
și desprinse receptorul din 
furcă. Brusc, fața sa impasibilă 
prinse a se colora sub imperiul 
emoției pe măsură ce vocea 
de la celălalt capăt al firului 
ii vorbea. Era o voce sugru
mată de emoție care solicita 
ajutor. Nu mai avu răbdare să 
audă sfirșitul relatării, trinti 
receptorul în furcă, își chemă 
ajutoarele și cobori ca o furtună 
scările celor două etaje ale 
clădirii Aproape instantaneu 
mașina ce era parcată în fața 
comisariatului țișni înainte și 
se angajă in primul viraj ac- 
ționind sirena de alarmă pen
tru a-și crea cale liberă. După 
o goană de citeva minute, in 
cursul căreia acul kilometraju
lui urcă periculos spre cifra 
200, mașina stopa cu un scrîșnet 
infernal de frine in fața unei 
mici vile cochete in jurul că
reia nu se observa nici o miș
care. Sună la ușa care se des
chise aproape imediat. Un 
tinăr cu fața răvășită, în ochii 
căruia se mai citea groaza și o- 
roarea, ii conduse in prima în
căpere unde zăceau ciuruite de 

gloanțe, intr-un lac de singe 
corpurile neînsuflețite ale unui 
bărbat și a două femei.

Cu o voce sugrumată, tînărul 
Kenneth Yablonski a relatat 
șerifului cum sosise cu puțin 
timp inainte la locuința părin
ților săi făcînd macabra des
coperire. Cele trei victime erau 
tatăl său, Joseph Yablonski, ma
ma și sora sa.

A N C H E T A

Primele cercetări au stabilit 
că asasinatul a fost comis cu 
trei sau patru zile in urmă și 
că el fusese opera unor „pro
fesioniști". Dovadă erau mă
surile extraordinare de precau
ție luate de autorii triplului a- 
sasinat : tăierea cablului tele
fonic pentru a izola vila și 
imobilizarea celor doua auto
mobile aparținînd familiei. Po
liția a constatat că mobilul cri
mei nu a fost jaful. Cercetind 
mai departe, agenții au desco
perit pe peluza din fața casei 
niște cutii de bere goale, precum 
și urmele cauciucurilor unui 
automobil. S-a presupus imediat 
că acesta a fost automobilul 
cu care sosiseră asasinii, iar 
cutiile goale de bere au fost 
aruncate de șoferul mașinii. 
Cercelate ulterior cu mijloace 

de laborator, cutiile au eviden
țiat amprentele digitale distinc
te ale celui care le consumase.

N-au trecut decit citeva zile 
de la primele cercetări, cînd 
Washingtonul trimite la Clarks
ville un agent al F.B.I. Acesta 
avea asupra lui o listă primită 
de Ia unul din apropiații iui 
Yablonski și care conținea di
ferite însemnări, intre care o 
serie de numere de înmatricu
lare ale unor automobile. Lista 
fusese alcătuită de însuși Ya
blonski inainte de moartea sa, 
in ea fiind înscrise toate auto
mobilele suspecte care au tre
cut sau au oprit în dreptul ca
sei sale în ultima jumătate a 
anului 1969, după ce acesta 
primise numeroase scrisori 
de amenințare. Mergind pe 
noua pistă, agenții reușesc să 
afle că proprietarul mașinii 
era un oarecare Claude Edward 
Vealey, individ certat cu legea. 
Compararea amprentelor digi
tale găsite pe cutiile de bere 
cu cele din cartoteca poliției 
sînt revelatoare. Ele aparțineau 
uneia și aceleiași persoane: 
Claude Vealey.

In timp ce la Pittsburg erau 
refăcute cu migală etapele care 
au dus la comiterea asasinatu
lui, la Youngstown, tînărul Ja
mes Charles Phillips, arestat 
pentru comiterea unui jaf, face

mărturisiri senzaționale: el
dezvăluie existența complotului 
care a dus Ia asasinarea lui 
Yablonski. Totodată, el furni
zează și numele participanților 
la complot. Aceștia sînt Paul 
Gilly și același Claude Vealey. 
Lanțul se strînge tot mai mult, 
și după o adevărată „vînătoa- 
re" organizată în toate cele 
50 de state, cei doi sînt arestați, 
împreună cu ei este reținut și 
Aubran Wayne Martin. La o 
săptămină de la aceste eveni
mente, F.B.I.-ul stabilește a- 
mestecul unei a patra persoane 
în oribila crimă din Clarksville. 
Este vorba de Annette Gilly. 
soția lui-Paul Gilly, care a par
ticipat la elaborarea planurilor 
crimei și la recrutarea lui 
Martin. Ea este arestată și in
culpată oficial, împreună cu 
ceilalți trei acuzați, dc asasi
narea lui Yablonski.

(INE E S T E P E R S O A N A 
DIN UMBRA ?

Ancheta a stabilit că Gilly 
dispunea de un fond special de 
6 000 de dolari cu care să fie 
plătiți participanții la uciderea 
lui Yablonski. O parte din a- 
cești bani au și fost; avansați 
celorlalți doi acuzați.1 întreba

rea care s-a pus a fost cine și 
în ce scopuri a furnizat acești 
bani ?

Dar să revenim la zilele 
imediat următoare comiterii 
crimei.

Vorbind în fața ziariștilor, cei 
doi fii ai lui Yablonski au afir
mat atunci că „această crimă 
oribilă este o consecință directă 
a recentei tentative a tatălui 
lor de a obține alegerea in 
postul de președinte al sindi
catului minerilor americani 
(U.M.W.) și a acuzațiilor de 
corupție formulate de acesta 
împotriva actualului președin
te al U.M.W., Tonny Boyle“.

Intr-adevăr, toate indiciile 
arată, potrivit ziarului „Le 
Monde", că omul care poate 
respira ușurat după moartea 
lui Yablonski este Tonny Boyle, 
reales președinte al U.M.W, în 
luna decembrie după o campa
nie electorală unică, prin du
ritatea ei, în istoria sindicate
lor americane. In timpul acestei 
campanii, Yablonski a criticat 
cu asprime actuala conducere a 
sindicatului pe care a acuzat-o 
de nepotism, corupție, manipu
lare frauduloasă a fondurilor 
sindicale, precum și de renun
țare la lupta împotriva patro
natului penlru ameliorarea 
condițiilor de muncă și viață 
ale minerilor. In cursul unui 

miting electoral, Yablonski a 
făcut însă o mare imprudență : 
el a anunțat că a înaintat un 
document Ministerului Muncii 
in care argumentează fiecare 
din aceste acuzații. Intr-adevăr, 
acest document, care se află 
in prezent la Ministerul Justi
ției, relevă diversele abuzuri 
comise de conducerea sindica
tului în manipularea fonduri
lor sindicale, între care acor
darea de salarii exorbitante 
unora din membrii săi sau 
chiar rudelor apropiate. Printre 
aceste rude sînt citate, de pil
dă, fiica lui Tonny Boyle, An
toinette, care a încasat, în pe
rioada ianuarie 1963—decembrie 
1968, suma de 190 867,03 dolari 
ca salarii și cheltuieli, în cali
tate de juristconsult al sindica
tului din centrul minier Bil- 
lngs (Montana) unde nu exista, 
in total, decît 250 de mineri ac
tivi și 700 de pensionari. și 
unde cazurile de solicitare a 
asistenței juridice au fost foarte 
rare. La rindul său, fratele 
lui Boyle a încasat in aceeași 
perioadă suma de 186 156,27 
dolari, in calitate de lider al 
unei organizații sindicale ce 
numără abia 400 de membri!

In document, Yablonski arăta, 
de asemenea, că actuala condu
cere a U.M.W. împrumuta ade
sea fonduri importante patroni

lor spre a fi investite în afa
ceri, devenind astfel interesată 
în înflorirea întreprinderilor 
miniere, in detrimentul mem
brilor de sindicat. In acest fel 
au fost provocate sindicatului 
pierderi de 20 milioane dolari 
prin investiții nerentabile și 
alte 30 milioane prin eschivarea 
societăților de a vărsa sumele 
legale în fondul de pensii al 
sindicatului.

In ciuda acestor acuzații, 
Tonny Boyle reușește să se 
facă reales. Dar Yablonski îl 
acuză în continuare de măslui
rea voturilor prin înscrierea în 
listele electorale a peste 80 000 
de mineri pensionari, exact ma
joritatea cu care acesta este re
ales.

In fața perspectivelor unui 
scandal care, probabil, ar fi 
„măturat" întreaga conducere 
a sindicatului, Yablonski este 
„curățat". Faptele sînt atît de 
evidente incit ancheta nu ur
mează alt curs decît cel dictat 
de logică : amestecul conducerii 
sindicatului in această crimă, 
însăși actul de acuzare, cu tot 
laconismul său, lasă să se în
trevadă această probabilitate. 
El afirmă, între altele, că 
„Yablonski a fost asasinat pen
tru a fi împiedicat să depună 
mărturie in fața unui mare ju
riu federal din Washington care 

cercetează neregulile imputate 
Sindicatului muncitorilor mineri 
și modul de organizare a ale
gerilor sindicale din 9 decem
brie".

Recent, marele juriu fede
ral din Cleveland a luat o ho- 
tărîre senzațională care confir
mă părerea că conducerea sin
dicatului nu este străină de 
această crimă. Juriul a inculpat 
oficial pe Silous Huddleston, 
membru în conducerea secției 
locale din Tennesse a U.M.W. 
sub acuzația de „conspirație" 
pentru asasinarea lui Yablonski. 
Imediat după inculpare, Hud
dleston a fost arestat de F.B.I. 
In actul de acuzare se arată 
că Huddleston, care este tatăl 
Annettei Gilly. s-a intîlnit in 
repetate rînduri cu ginerele 
său. Paul Gilly, pentru a pune 
Ia cale uciderea lui Yablonski. 
Se pare că Huddleston a furni
zat sumele de bani cu care au 
fost plătiți asasinii lui Yablon
ski.

Există părerea că ancheta va 
duce la noi descoperiri senza
ționale care ar putea lămuri 
misterul ce înconjoară unul din 
cele mai dramatice episoade ale 
luptei pentru putere din cadrul 
sindicatelor americane.

I. SOCACIU
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