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generală nr. 3 Petroșani au vizi
tat sîmbătă [/reparația Petrila, 
urmind să viziteze Fabrica de o- 
xigen (11 aprilie), Fabrica de 
lapte (11 aprilie). Unitatea 
poligrafică (13 aprilie), Fabrica 
de pîine (18 aprilie).

Cei de la Școala generală u 
Petroșani și-au propus pentru

ziua de 12 aprilie o drumeție du
pă hartă cu elemente de orienta
re în teren, iar în 18 aprilie, 
în poiana din Lunca Jiului, vor 
participa la jocuri turistice apli
cative și un foc de tabără. Pe 
toată perioada vacanței, elevii de 
la această școală vor beneficia și
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membrii de

LOGIIIN POPA
șeful secției organizatorice a Comitetului municipal de partid

de activitățile cercurilor „Priete
nii cărții", „Prietenii sportului", 
„Prichindeii", „Prietenii muzicii".

★
Și liceenii uricăneni au efectuat 

duminică o excursie la Valea de 
Pești sub îndemnul „La drum cu 
voioșie", urmînd ca luni să par
ticipe la concursul de orientare 
turistică intitulat „Inteligența, a- 
bilitate, iscusință".

Clasele I—IU de la Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani ; vor face 
drumeții în zilele de 12 și 17 
aprilie ascultînd chemarea poetu
lui „Floricele pe cîmpii, hai 
le-adunăm copii!“

★
A început minicampionatul 

fotbal interdetașamente de 
Școala generală nr. 4 Petroșani.
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Concursul gazetelor satirice 
și de perete în faza județeană

In cursul zilei de luni, 10 a- 
prilie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe Andră Bettencourt, 
ministru delegat pe lîngă primul 
ministru al Franței, însărcinat 
cu probleme de planificare și 
amenajarea teritoriului, care se 
află în țara noastră.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului E- 
conomic.

A participat, de asemenea, 
Jean-Marie Le Breton, însărci
nat cu afeaeri ad-interim 
Franței la București.

In cadrul convorbirii care a

avut loc cu acest prilej, 
fost abordate probleme ale re
lațiilor bilaterale româno-fran- 
ceze, subliniindu-se cursul po
zitiv al acestora, cadrul favora
bil pentru adîncirea și diversi
ficarea cooperării economice, 
tehnico-științifice, a schimburi
lor de valori culturale. S-a e- 
vidențiat, totodată, faptul 
există posibilități 
nua extindere în 
nuri a relațiilor 
nia și Franța. în
belor state, al popoarelor ro
mân și francez, al înțelegerii șl 
cooperării pe continentul curo3 
pean.

Au fost, de 
date probleme 
ternaționale.

întrevederea
într-o atmosferă de cordialita
te.

Zilele acestea colectivele do 
muncă din unitățile economice 
ăle Văii Jiului au pășit într-o 
nouă etapă a realizării sarci
nilor de plan și a angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă : cel de-al doilea trimes
tru al anului.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din întreprinderile și de 
pa șantierele de construcții ale 
Văii Jiului au intrat în noua 
țitapă ferm hotărîți să depună 
toată energia și capacitatea lor 
creatoare pentru a îndeplini e- 
Kemplar sarcinile ce revin mu
nicipiului pentru realizarea o- 
biectivelor planului anual, adu- 
cîndu-și în felul acesta contri
buția la progresul societății 
noastre socialiste. Condițiile în 
care s-a trecut la îndeplinirea 
sarcinilor pe cel de-al doilea 
trimestru al anului au un ca
racter deosebit care impune o 
mai intensă mobilizare a tutu
ror factorilor economici și po
litici în vederea obținerii unor 
rezultate cu mult superioare în 
comparație cu cele de pînă a- 
cum. Acest imperativ are un ca
racter obligatoriu atît pentru 
faptul că indicatorii de plan în 
perioadele ce urmează sînt mai 
mobilizatori cît și pentru fap
tul că realizările din primul 
trimestru nu sînt de natură să 
satisfacă. Cu toate că pe an
samblul municipiului planul 
producției globale a fost reali
zat în primul trimestru în pro
porție de sută Ia sută — unele 
întreprinderi ca exploatarea mi- 
nieră Urieani, U.U.M.P., prepa- 
rațiile de cărbune, unitatea de 
exploatare a lemnului, între
prinderea de morărit și pani
ficație, Fabrica de produse lac
tate, O.C.L. Alimentara Și Șan
tierele de construcții obținînd 
rezultate bune — o serie de u- 
nități economice nu și-au ono
rat în această perioadă sarci
nile de plan și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă.

Este cunoscută rămînerea în 
urmă înregistrată de unele ex
ploatări miniere care au deter
minat diminuarea rezultatelor 
obținute pe Centrala cărbunelui 
la producția brută Și netă de 
cărbune, îndeosebi ca urmare a 
gospodăririi nejudicioase a li
niei de front, neîndeplinirii pla
nului la lucrările de pregătire 
Și deschideri. Fluctuația încă 
mare în rîndul salariaților, asis
tența tehnică nesatisfăcătoare 
îndeosebi în schimburile 3 și 
4, nerespectarea unor prevederi 
importante din planurile de mă
suri și a multora din propu
nerile oamenilor muncii în ce 
privește aprovizionarea unități
lor miniere, deservirea necores
punzătoare a unor locuri de 
muncă din subteran cu mate
riale Și vagonete goale, folosi
rea incompletă a unor mașini 
și utilaje din dotare precum și

a fondului de timp a condus în 
final, pe Centrală, la nerealiza- 
rea planului productivității 
muncii și a unor indicatori 
conomico-financiari.

Nerealizări la o seamă de 
dicatori s-au înregistrat și 
alte unități economice 1 U.E.L. 
Petroșani nu a realizat planul 
la 8 sortimente, I.I.L. Petroșani 
n-a îndeplinit planul la mobilă, 
C.L.F., O.C.L. Industrial și 
T.A.P.L. n-au realizat sarcinile 
de plan la desfacere.

Recuperarea integrală a tutu
ror rămînerilor în urmă din 
primul trimestru, realizarea în 
întregime a sarcinilor de plan 
sporite din trimestrul II și a 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă, întîmpinarea 
zile; de 1 Mai cu realizări cît 
mai frumoase în producție im
pune luarea celor mai corespun
zătoare măsuri pentru înlătu
rarea deficiențelor existente, 
pentru mobilizarea cu succes a 
colectivelor de muncă din uni
tățile miniere și celelalte între
prinderi încă din prima lună a 
acestui trimestru în vederea în
deplinirii exemplare a sarcini
lor ce revin fiecărui colectiv 
de muncă. Este necesar ca pî- 
nă la 15 aprilie a. c., în cadrul 
tuturor unităților care au ră- 
inîneri sub plan să se stabileas
că grafice, bazate pe măsuri 
concrete, pentru recuperarea a- 
cestor rămîneri în luna apri
lie și — după caz — în urmă
toarele luni din acest trimestru, 
în așa fel îneît planul pe pri
mul semestru 
îndeplinit în 
plar.

La unitățile 
tralei cărbunelui Petroșani, în 
această direcție s-au și luat u- 
nele măsuri organizatorice și 
pentru îmbunătățirea liniei de 
front. Se impune ca la exploa
tările miniere Lupeni, Dîlja, 
Lonea, Livezeni și Petrila — 
unde există realmente create 
condiții pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan — să 
fie folosit sprijinul acordat de 
Centrală, în acest scop să se 
acorde o mai mare atenție de
servirii locurilor de muncă, 
realizării productivității muncii 
pe genuri de lucrări, folosirii 
depline și eficiente a mașini
lor și utilajelor din dotare, îm3 
bunătățirii muncii în schimbul 
IV nou introdus, realizării 
tegrale a planului lucrărilor 
deschideri și pregătire.

In același timp o cerință 
ordin imperativ este aceea 
a se analiza în fiecare unitate, 
cu toți factorii de răspundere, 
modul de îndeplinire a indica
torilor economico-financiari lu- 
îndu-se măsuri pentru realiza
rea acestor indicatori și recu
perarea restanțelor existente, 
pentru prevenirea cheltuielilor
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Scurte știri

Rîsete. Glasuri vesele și multă, 
multă forfotă: în autobuze, pe 
străzi, stadioane, cinematografe. 
E parcă o invazie, dar o inva
zie a florilor vieții care vor să 
guste din plin frumusețea acestor 
zile de aprilie. Cei mari privesc 
cu o ușoară nostalgie, dar și pu
țin amuzați. „Ce să le faci ? Sînt 
în vacanță!" — zic cîte unii. Și 
așa e; sînt în zilele însorite ale 
vacanței de primăvară de care 
știu să profite.

★
Duminică, la orele 9,30, pe 

stadionul Jiul, au avut loc între
cerile atletice și fotbalistice ale 
elevilor de la Școala generală nr. 
2 Petroșani.

★
In același timp, elevii Școlii 

generale tir. 1 Petroșani au vi
zionat un film, după care au pur
tat discuții asupra lui.

Pionierii și elevii de la Școala

Instantaneu Ia „înălțime 
social al E. M. Livezeni.

„Prin tot ceea ce publicăm 
servim transpunerea în 

viață a programului partidu
lui de educație socialistă" 
și-au propus gazetele satirice 
hunedorene (inclusiv gazete
le de perete din întreprin
deri, instituții, C.A.P.) să își 
desfășoare activitatea.

La faza județeană, 
cursului gazetelor 
și de perete, care 
mănunchiat un 
schimb de experiență, au par
ticipat tovarășii David Lazăr, 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P. C. R., 
Nicolae Andronache, șeful 
secției de propagandă a Co
mitetului județean de partid, 
Gheorghe Pavel, redactor șef 
al ziarului „Drumul socialis
mului", secretari ai comitete
lor municipale, orășenești și 
comunale de partid, respon
sabili cu problemele de pro
pagandă din comitetele de 
partid și organizații de bază, 
responsabili ai colectivelor de 
redacție ale gazetelor de pe
rete, ziariști.

Pe baza activității depuse, 
a eficienței avute în contex
tul muncii politice de masă, 
juriul județean a apreciat și 
evidențiat următoarele gaze
te :

Gazete satirice : locul I ga
zeta satirică „Ce fac ei cînd 
noi muncim ?", I.C.S. Hune
doara; locul II gazetele sa
tirice „Piconul" — E.M. Pe
trila și „Sfredelul" — E. M. 
Lupeni; locul III gazetele sa
tirice „Reflectorul" — E. M. 
Aninoasa și „Petrică Băieșu" 
— I. M. Barza.

Gazete de perete : locul I 
gazeta de perete „Minerul" — 
E. M. Petrila; locul II gaze
ta de perete „Laminoristul" 
— laminor 800 mm; locul III 
gazeta de perete „Turnăto
rul11 — U. V. Cfilan.

Mențiuni : gazeta de pere
te din comuna Pui; gazeta de 
perete „Separatorul11 — I.C.I.L. 
Simeria; gazeta satirică „Cu 
ocaua mică11 — Cooperativa 
de consum Orăștic, și gazeta 
de perete „Energeticianul" 
Termocentrala Mintia.

Tovarășul David Lazăr a 
adresat călduroase felicitări 
organizațiilor de partid, co
lectivelor de redacție ale ga
zetelor de perete evidențiate. 
Vorbitorul s-a referit apoi la 
sarcinile actuale care stau în 
fața muncii politice de masă, 
a agitației vizuale în lumina 
programului partidului 
educație socialistă.

In continuare tovarășii 
beriu Istrate, redactor șef 
junct al ziarului „Drumul 
cialismului" și Dumitru Gheo- 
nea, redactor, au expus în 
fața celor prezenți problema
tica și preocupările care stau 
în prezent în fața presei de 
partid, a gazetelor satirice și 
de perete, ceea ce trebuie în
treprins pentru creșterea efi
cienței lor.

A avut loc, apoi, un schimb 
larg de păreri, de experiență 
între responsabilii colective
lor de- redacție ale gazetelor 
de perete.

In adunare s-a hotărît să 
se lanseze un nou concurs al 
gazetelor satirice.

Luni la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro- 
mîn, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe senatorul 
Abbas Massoudi, vicepreședin
te al Senatului iranian, preșe
dintele Grupului de publicații 
Ettela’At din Iran, 
vitația conducerii 
Afacerilor Externe, 
tă în țara noastră.

La primire a participat Ah
mad Ajdari, însărcinatul cu 
faceri ad-interim al Iranului 
București.

Cu acest prilej, senatorul
Massoudi a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie și un salut' căldu
ros din partea Maiestății Sale 
Imperiale, Mohammad Reza

■Pahlavi Aryamehr, șahinșa- 
hul Iranului. Mulțumind pen
tru mesajul 
adresat, 
Ceaușescu 
dul său, 
transmită
un salut cordial și cele mai bu
ne urări de sănătate și fericire.

In timpul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind relațiile dintre 
România și Iran, precum și u- 
nele aspecte ale situației inter
naționale. In acest context, s-a 
relevat contribuția pe care par
lamentarii și presa o pot aduce 
la dezvoltarea prieteniei și ce-> 
laborării dintre popoarele ro
mân și iranian, la promovarea 
înțelegerii și păcii în lume.
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nă gospodărire a municipiului.
Ce forme și căi pot fi folo

site pentru creșterea rolului 
adunărilor generale în viața in
ternă de partid ? Cum poate 
fi sporită eficiența, puterea de 
înrîurire a adunărilor 
în întreaga activitate 
ților economice ? Ce 
trebuie folosite pentru
mina activizarea tuturor mem
brilor de partid la viața de or
ganizație, participarea lor con
stantă, creatoare la dezbaterile 
adunărilor generale pentru orien
tarea acestora în mod permanent 
spre eficiență ? Fără pretenția 
de a epuiza multitudinea de 
întrebări care stau în fața co
mitetelor de partid, a birourilor 
organizațiilor de bază, am enu
merat doar cîteva din întrebă
rile ce ni s-au părut de primă 
acuitate și din care, firesc, du
pă o logică dialectică, se nasc 
alte Și alte întrebări. Sînt as
pecte ale vieții interne de partid 
care, așa cum stîrncsc mereu in
teres în cadrul organelor și 
organizațiilor de partid, au stat 
și în atenția comitetului muni
cipal de partid, cu toții cău- 
tîndu-le răspunsul pentru a în
deplini astfel un deziderat de 
factură cotidiană care-și cerc 
tot mai mult rezolvarea.

Din inițiativa organului mu
nicipal de partid, cu sprijinul 
și sub îndrumarea directă a 
secretariatului comitetului mu
nicipal, comisia pentru proble-

me organizatorice și ale vieții 
interne de partid de pe lingă 
comitetul municipal a întreprins 
o largă cercetare sociologică pe 
tema rolului adunării generale 
de partid în activizarea între
gii vieți a organizației de bază. 
Cercetarea s-a înscris în con
textul măsurilor inițiate de co
mitetul municipal, conform in
dicațiilor conducerii superioare 
de partid cu privire la activi-

pe marginea 
unei cercetări

tatea comisiilor pe probleme, 
menite să contribuie tot mai de
plin la lărgirea orizontului de 
activități al organelor de partid, 
la confruntarea membrilor co
misiilor cu problemele esen
țiale ale vieții interne de orga
nizație.

Cercetarea sociologică a fost 
întreprinsă în orașul Petroșani, 
din mai multe considerente, aici 
fiind reprezentate toate ramu
rile 
lui, 
ind 
tînd 
zată 
form normelor de determinare 
ale statisticii, în eșantionul sta
bilit a fost cuprins un efectiv 
de 10 la sută din totalul mem
brilor de partid de pe raza o- 
rașului; au fost supuși cercetării 
peste 500 de subiecți, și apro
ximativ 100 de organizații de 
bază.

Pentru realizarea obiectivului 
propus s-a folosit, ca metodă 
de anchetă, chestionarul — mai 
puțin costisitor decît alte pro
cedee (interviul, observația di
rectă etc.) — care prilejuiește 
totodată o expunere mai direc
tă a părerilor subiecților.

Ce s-a constatat în urma cer
cetării sociologice ?

Ca primă constatare trebuie 
înscrisă aceea, de apreciere ge
nerală care reflectă gradul spo
rit de răspundere cu care marea 
majoritate a membrilor de 
partid se preocupă de cunoaș-

terea aprofundată a probleme
lor vieții interne de organiza
ție, de soluționarea lor în con
formitate cu cerințele actualei 
etape, ca și preocuparea per
manentă pentru sporirea rolu
lui adunărilor generale în di
namizarea întregii vieți de 
partid. Inscriindu-se în acest 
context — al preocupărilor 
membrilor de partid de a re
flecta acele aspecte ale vieții 
de organizație care frînează pe 
alocuri buna desfășurare a ac
tivităților — vom insista în a- 
ceste rînduri mai mult pe de
ficiențele ieșite la iveală, pen
tru a fi cunoscute, pentru a fi 
înlăturate tot mai mult în vi
itor.

Se constată că există o preo
cupare intensă a birourilor co
mitetelor de partid sau orga
nizațiilor de bază și secretari
lor acestora privind activizarea 
tuturor membrilor de partid. 
Ca exemple putem înscrie co
mitetul de partid al C.C.P. — 
secretar Ion Crăiescu — or
ganizația de bază nr. 5 investi
ții de la mina Dîlja — secre
tar Simion Negru — organi
zația de bază nr. 1 de la In
stitutul de mine Petroșani — 
secretar Ion Siclovan — orga
nizația de bază a O.C.L. pro
duse industriale — secretar Li- 
via Tismănaru — și altele. Dar 
se mai constată că există încă 
și organizații de bază unde nu 
sînt atrași toți 
partid la viața organizației, un
de nu sînt luate măsuri ener
gice împotriva celor care lip
sesc nemotivat de la adunări. 
Cazuri frecvente unde se petrec 
amînări ale adunărilor generale 
din cauza prezenței nestatutare 
se petrec la E, M. Livezeni, 
E. M. Dîlja (organizațiile din 
sectoarele productive), T.A.P.L., 
O.C.L. Alimentara, I.T.A., B.A.T. 
și altele.

O primă cauză care deter
mină participarea slabă a mem
brilor de partid la adunările 
generale este izvorîtă din ne- 
rezolvarea tuturor problemelor 
ridicate de membrii de partid, 
a propunerilor făcute de aceș
tia, deși sînt propuneri care 
privesc îmbunătățirea activită
ții în diferite domenii ale vie
ții sociale. Majoritatea salaria- 
ților chestionați răspund că pro
punerile făcute de membrii de 
partid sînt doar parțial rezol
vate. Considerăm că este nece
sar un grad sporit de preocu-
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O zi obișnuita dm cursul saptaminu. Era ziua „îceea 
care el, tatăl, în virtutea înțelegerii consemnate atunci, 
despărțire, putea să-și ia copilul (propriul său copil) la plim
bare. O zi pe săptămînă, de fapt nici atit, numai o după- 
masă își putea exercita calitatea de tată față de propria sa 
odraslă, deoarece cu ani în urmă și-a părăsit soția, iar co
pilul — prin sentință judecătorească — a fost încredințat 
spre creștere fostei lui soții.

El — inginer, bine situat din punct de vedere material 
copilul — la virsta cind jucăriile mai reprezintă aproape

tot farmecul inefabil al universului care-l înconjoară. Slu
teau amîndoi în fața vitrinei magazinului de jucării și co
pilul insista într-una t

— Să intrăm tăticule, hai, te rog, să intrăm...
Și în fine, au intrat,
înăuntru, copilul a țintit cu privirea o mașinuță din 

capătul unui raft, șoptind cuprins de emoției
— Pe aia aș vrea-o, tăticule... Are și baterie, și merge 

fără să-i faci ceva... Nici nu trebuie să-i întorci arcul. Nici 
nu are arc... Merge cu baterie. Știu de la Sorinei... (copilul 
vecinului).

Tatăl se adresă discret vînzătoareij
— Cît costă mașina aceea albastră ?
— 36, sosi răspunsul.
— N-o luăm, se grăbi el să liniștească copilul. E cam 

scumpă. Lasă pe altădată...
— Atunci pe aceea mică, te rog, tăticule, insistă copilul. 

Aceea costă mai puțin...
— Cît face aceea de acolo ? Și tatăl întinse mîna spre 

jucărie mai modestă la înfățișare.
— 16, răspunse vînzătoarea.
...Iarăși, cîteva momente penibile.
— Dar basculanta mică de pe cutie ? — interveni brusc 

copilul.
— 11, sosi replica pe un ton strict profesional.
...La care, băiețașul își virî rapid mîna stingă în buzunar 

și cu cea dreaptă începu să așeze monedele pe tejghea. 
Monede de trei lei, de un leu, de douăzeci și cinci de bani... 
Numărătoarea continuă pînă la cifra unsprezece, sub privi
rea... oblăduitoare, calmă, autoritară și plină de căldură pă
rintească a tatălui...

■ 
H

■ ■■■

I
I î
*
* 
J 
ț
*
i
iJ

I
v-



2 Steagul roșu

Bsk^m și indispoziție
...Totul pornește de la cuvînt. 

Țlșncștc din el, șuvoi. Este limba 
pe care o învîrtim, să recunoaș
tem, cum vrem, un instrument 
prețios și o armă periculoasă ? 
Este. Este ea o lamă Wilkinson 
cu două tăișuri ? Este. Și-atunci, 
de ce ținem cu tot dinadinsul să 
risipim în jurul nostru, în același 
timp, și pra/un de balsam și in
dispoziție ? Pentru că așa vrem ! 
Pentru că așa ne-am obișnuit. E 
bine ? Nu-i bine Nu are cum să 
fie bine. Limba, știm cu toții — 
sau ar trebui să știm — e unul 
din principalele mijloace de coe
ziune socială. Prin intermediul ei, 
oamenii îți transmit experiența și 
cunoștințele. Și se îmbogățesc. Și 
cresc Limba noastră e dulce. 
Știe să mîngîie. Să îmbărbăteze. 
Să declanșeze elanuri. Dar poate 
să fie și amară. Sau acră. Condi
mentată. Veninoasă De ce? Așa 
vrem! Așa vrem noi. Așa ne 
place nouă, să picurăm în sufle
tele celor ce ne înconjoară — la 
libera alegere — balsam sau tris
tețe Stăm, de exemplu, comozi, 
în tribunele stadionului. Am plă
tit bilet de intrare, avem dreptul 
să ne comportăm cum ne duce 
capul. Ii încurajăm pe-ai noștri. 
Le alipim de frunți etichete de 
lei. de paralei, sînt cei mai buni, 

cei mai frumoși, cei mai destoi
nici, cei mai formidabili, cei mai... 
Oaspeții ? Oaspeții sînt neputin
cioși, sînt prost-crescuți, sînt „in
vadatori" (iar noi — David Vin- 
ceți, întreprinzători și necruța-

însemnări

tori). Să-i punem la zidul infa
miei, să nu-i lăsăm să miște, să 
le umezim cît putem mat mult 
micuțul pachet cu iluzii pe care 
și le-au adus de-acasă! De ce ? 
Pentru că așa vrem. Pentru că 
așa ne-am obișnuit. Rău ne-am 
obișnuit! Urît obicei! Incorect. 
Și inuman. Portarul echipei noas
tre, dacă a primit un gol pasa
bil, e lipsit de șansă, golul e rod 
al norocului; portarul oaspe dacă 
n-a reușit să rețină o minge fa
cilă, înseamnă că și-a uitat... șor
țul acasă sau l-a strivit roata 
neputinței. Oaspeții sini jigniți, 
îndurerați, răniți în amorul pro
priu De ce ? Limba ne-a fost 
dată spre a-i înstrăina pe oameni 
sau spre a-i apropia ? Așa e la 
stadionI Da, așa e la stadion. 

Dar n-ar trebui să fie așa. Nu-i 
echitabilă înfruntarea din teren 
în atari condiții ? Sigur că nu! 
De ce, de o parte a baricadei, 
să „construim", neapărat un bloc 
de încredere, majestuos, o furtu
nă de avînt și energie iar de 
cealaltă... o groapă de cumplite 
dezamăgiri ? Dăm alor noștri suc 
de portocale, lalele și coctail de 
lapte proaspăt iar celor ce ne vi
zitează, musafirilor deci, venin 
de mai, urzici și ser fiziologic1 
Ospitalitate! E firesc ? Nu e. Pe 
unii îi ajutăm să crească, le pu
nem aripi de reactor, îi idolari- 
zăm, iar pe ceilalți încercăm să-i... 
dezagregăm, să le frîngem preten
țiile, le aruncăm în ochi și-n u- 
rechi cioburi usturătoare, răută
cioase. E sportiv ? Nu e. Și nici 
nu poate fi! Unde-i fair-play-ul 
de acum cîțiva ani ? S-a volatili
zat. S-a transformat într-o cupă 
care zace, prăfuită, în cine știe 
ce vitrină...

Ce importanță excepțională are 
modul cum vorbim! Știți asta. 
Da, știu că știți, dragi spectatori, 
dar nu... văd că știți. Ce lucru 
mare e buna conviețuire între 
oameni! Ce colosal e să știi să 
vorbești în societate! E formi
dabil !

Adrian CONDOR

I. ■ III I

FOTBAL, DIVIZIA C

M Mus» — 
l L 1.1. In ha M
Cea de-a doua evoluție a fot

baliștilor de la Știința Petro
șani în fața propriilor suporteri 
(vorbă să fie, căci meciul s-a 
jucat din nou-pe terenul „pro
priu" de la Lonea I) a reușit să 
întrunească numai in parte su
fragiile asistenței și aceasta mai 
mult datorită scorului cu care 
alb-albaștrii i-au întrecut pe 
oaspeții lor de la M.E.V.A. Tr. 
Severin i 3—0.

Avînd ca scenă de desfășura
re un teren mai uscat și mai 
.bătut" decît podișurile africa
ne, un timp călduros și o tribu
nă cu numai cîteva „mini-gru- 
puri" de suporteri, întîlnirea a 
decurs aidoma unei partide de 
box, în care arbitrul de ring 
este pus în situația de a dicta, 
dintr-o clipă în alta, descalifi
carea ambilor combatanți pen
tru reticență exagerată în lup
tă. Și pentru că tot am recurs 
la paralelismul fotbal-box, e bi
ne să 0 spunem că, totuși, vic
toria a revenit absolut meritat 
acelui „colț" care a găsit, în 
finalul reprizelor, resursele ne
cesare de a impresiona juriul 
prin cîteva lovituri bine plasa
te, capabile să desemneze cu 
precizie pe... cel mai bun.

Severinenii, sosiți la Lonea 
cu intenția clară de a părăsi „o- 
norabil" terenul, s-au menținut 
în espectativă minute în șir, 
mulțumindu-se să anihileze li
nia de atac, a gazdelor, în care 
extremele, și în mod special 
Pănescu, au părut complet lip
site de inspirație, iar atacanții 
centrali Ștefan și Faur s-au an
gajat într-un veritabil concurs 
de ratări, cîștigat în cele din 
urmă de Faur, cu numai un gol 
marcat fată de Ștefan, care a 
„greșit" de două ori, scuturînd 
plasa porții oaspeților.

Gazdele, avînd o linie media
nă laborioasă ( a excelat Bî- 
tea) și o apărare sobră, în zo
na sa centrală, și-au asigurat 
superioritatea în cîmp fără a 
străluci. Dimpotrivă. In atari 
condiții, deschiderea scorului, 
numai în min. 43, a apărut fi
rească (în finalul unei reprize 
confuze). O acțiune mai puțin 
specifică jocului de duminică, 
adică reușită, se încheie cu un 
„cap" al lui Faur și... 1—0 pen
tru Știința.

După pauză Grizea deschide 
seria ratărilor incredibile. în
treruptă numai în minutele 57 
și 85 de Ștefan, autor a două 
goluri înscrise din imediata a- 
propiere a porții (primul, însă, 
dintr-o discutabilă poziție de 
ofsaid).

Cosma plonjează, mingea trece pe lingă portar și lovitura de la 7 m e transformată...
Foto i Ion LICIU

Ultimul „sfert" de oră apar
ține gazdelor, care, o dată cu 
intrarea în joc a lui V. Ioncscu, 
restabilesc, parțial, prestigiul 
unei divizionare C, recunoscută 
prin excelență a fi o echipă teh
nică. solidă (în sensul figurțat 
al cuvîntului), matură.

Arbitrul Victor Gheorghe 
(Craiova) a condus mulțumitor 
o partidă în care gazdele au a- 
liniat următoarea formație : Be- 
rindei — Rusu, ZAVALAȘ, 
BURNETE, Dobrescu — Grizea, 
BITEA, — Bălăneanu, (Rotea), 
ȘTEFAN, Faur, Pănescu (Io- 
nescu).

Nicolae LOBONȚ

DECI, SE POATE I 

Stiinta — Gloria Arad 18-11
> *

In marea-le tentativă de evi
tare a retrogradării, pe care o 
încearcă, în acest retur ce se a- 
nunță foarte disputat, handba- 
liștii de ia Știința Petroșani au 
obținut, duminică dimineața, pe 
terenul de zgură de la stadio
nul „Jiul" o merituoasă victo
rie în dauna unei echipe bine 
cotate în divizia B, Gloria A- 
rad. Venită la o săptămînă în 
urma debutului „cu stîngul" de 
la Reșița, victoria categorică 
(18—11) de duminică are darul 
de a reaprinde, în inimile su
porterilor echipei petroșănene 
— care refuză să creadă că fa- 
voriții lor vor fi în stare să-i 
„părăsească" I — flacăra spe
ranței într-o reușită acțiune, 
are darul de a stimula ambi
țiile inimoșilor elevi ai profe
sorului Sică Mărgulescu. Vasă- 
zică, Știința Petroșani nu este 
o echipă resemnată, care se 
zbate inutil, ca peștele pe us
cat, pentru supraviețuire (cum 
încearcă unii s-o catalogheze !). 
Vasăzică, Știința poate să-și 
depășească — prin joc bine o- 
rientat. gîndit. prin risipă de 
energie și multă dăruire — ad
versarii, chiar cînd aceștia vin 
la Petroșani cu veleități de vic
torie și încearcă totul spre a nu 
părăsi terenul în postura de în
vinși I Concluzia ? Se poate. Se 
poate mai mult. Se poate conta 
încă pe Fr Cosma, pe Ion Con
stantin sau pe Fancsali, se poa
te conta pe talentul lui Lupui 
(prea puțin pus, însă. în eviden
ță duminică), se poate conta 
deci pe marile disponibilități 
de care dispun handbaliștii pe-

® O meritată victorie a fotbaliștilor noștri : România 
Franța 2—0. Autorii golurilor : lorclănescu și Dinu. © La Le 
Havre, întîlnirea selecționatelor de tineret ale celor două 
țări a revenit fotbaliștilor „cocoșului galic" cu 3—0. © Do- 
brin declară lui Romulus Balaban că... de-acum înainte se 
va ocupa serios de fotbal ! ® S-a disputat campionatul șco
lar municipal de volei. La băieți, echipa Liceului industrial 
Petroșani a fost declarată campioană... din lipsă de adver
sari. @ La Lupeni, a avut loc un amplu concurs de orien-

NOTE PE PORTATIV
tare turistică, organizat de Casa pionierilor din localitate. 
Locul I a fost ocupat de echipajul Școlii generale nr. 1 
Lupeni. © Jucătorii de fotbal aninoseni, Șink și Gudacu au 
lipsit cu o săptămînă în urmă, Ia meciul echipei lor în com
pania Energiei Paroșcni, complet nejustificat. Deci, dacă 
vreau joc, dacă nu, nu ! @ Schioara Școlii sportive Petroșani, 
Gabriela Leib a obținut la „naționalele" juniorilor din Bu- 
cegi un loc III la slalom special și un loc II la slalom uriaș. 
Ca urinare a acestor rezultate, tînăra sportivă petroșăneană 
a fost oprită pentru pregătiri speciale în vederea „Cupei 
Federației". @ Un elogiu cu adresa Radu Nunwciller publi
că, printre rînduri, Radu Dumitru în „Luceafărul" : „Radu 
a arătat ce înseamnă într-o echipă un om care știe că min
gea nu este un taur, că nu este un dușman înrăit, și că în 
Ioc să te răstești la ea, mai indicat este să o iei cu binișorul, 
să-i vorbești frumos, și după ce i-ai sucit mințile să faci cu 
ea ce vrei". © Federației române de fotbal începe să nu-i 
mai fie indiferentă conduita in teren a fotbaliștilor divizio
nari. Este vizată, în principal, printr-o „circulară", podoaba 
capilară a acestora. Era și cazul ! ® Mîine, Ia Arad, U.T.A. 
— Jiul. Bun prilej de excursie. Timpul ne ajută. Să-i aju
tăm și noi pe elevii lui Eugen Iordaehe !

Y. ZET

troșăneni și care n-ar trebui să 
le îngăduie acestora abandona
rea luptei de rămînere în divi
zie de pe pozițiile unei inferio
rități fără „acoperire".

Duminică, handbaliștii Știin
ței, cu... antrenorul Mărgulescu 
pe post de coordonator, în te
ren, al jocului, au făcut aproa
pe o integrală dovadă a valorii 
pe care © au, au risipit din 
start și pînă în final preten
țiile oaspeților, i-au determinat, 
să se recunoască, sportiv, în
vinși de o echipă fără îndoia
lă mai bună. Știința a fost e- 
chipa care a imprimat ritmul 
jocului, care a condus în perma
nență, consistent, și care a cîș
tigat fără drept de apel un 
meci viu disputat, antrenant, 
frumos. (Bănuim, însă, că scă
derile vizibile, pe parcurs, au 
fost sesizate, spre a fi eliminate 
în viitor, și de anrenlorul echi
pei noastre ; jocul uneori su
praaglomerat pe centru, șutu
rile neinspirate ale lui Mastici 
etc.).

Cele 29 de goluri au fost 
marcate de i Cosma 3 (toate din 
lovituri de la 7 metri). Bora 4, 
Lupui 5 (trei din 7 m), Ion Con
stantin 3. Mastici, Fancsali și 
Mărgulescu (cel mai frumos gol, 
dintr-o splendidă acțiune co
lectivă) pentru Știința : Schrag- 
ner 5, Ardeleanu 2, Martin 3 
(2 din 7 m) și Matei, pentru 
Gloria Arad.

Cei mai buni : Loy și Lupui 
(Știința), Schragner (Gloria). 
Arbitrii reșițeni M. Popescu și 
F. Sîrbu au condus cu scăpări.

V. .T

O carte scrisă de Ion Țiriac 
și llie Năstase — un prilej de 
mare bucurie pentru iubitorii 
sportului românesc !

Apărut nu demult în Editura 
„Stadion" (în condiții grafice ex
celente), mult așteptatul volum 
de amintiri și însemnări, ai că
rui autori sînt... două dintre cele 
mai prestigioase nume ale teni
sului mondial, a stîrnit vii co
mentarii în presa noastră spor
tivă. Recenziile cărții, în unani
mitate, nu și-au drămuit superla
tivele în aprecierea autenticelor 
„file de poveste ale istoriei spor
tului nostru", relevînd eviden
tele emoții provocate de lectura 
acestei cărți, de dimensiuni apro
piate emoțiilor marilor „bătălii" 
ale lui llie Năstase și Ion Țiriac, 
de atîtea ori victorioase, care-au 
făcut să crească, pe toate conti
nentele, faima de care se bucură 
sportivii români.

Ceea ce face ca aceste vioaie și 
sprințare notații — am numit 
cartea „Ar fi fost prea frumos" 
— să dispună de un indescrip
tibil și aparte farmec rezidă, 
credem noi, în vocația autorilor 
(și a apreciatului cronicar spor
tiv Ion Chirilă, cel ce-a aranjat 
și stilizat însemnările de călăto
rie ale celor doi ași ai sportului 
alb) de a implica, cu subtilă fran
chețe, dezideratul educațional și 
efortul analitic-informativ în ma
teria inefabilă a meditației. Spre 
deosebire de multe alte cărți a- 
părute, în aceeași editură, în ul
timul timp, volumul de care ne 
ocupăm nu numai că răspunde în- 
trulotul rigorii documentare pre
tinse, dar nici nu suferă din cau
za substratului de reflecții, în 
măsură să evidențieze dimensiu
nile „miracolului de elan, dăruire 
și talent" care a fost — și con
tinuă să fie — celebrul cuplu 
f iriac-Năstase. „Am auzit la Ro
ma că manuscrisul nostru a a-

Mai țin
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Gogule, cum ai
intimidezi atît de

TONGA
Numele și prenumelet Tonca 

Gogu.
Data și locul nașterii i 9 

tombrie 1947, Bucurcști-Tei.
Anul primului contact cu 

balul r 1959 — Steaua.
Primul antrenor : Romeo 

tană.
Debutul în divizia A i Meciul 

Dinamo București — Jiu), 1966.
..Gogu Tonca. Un nume deja 

bine cunoscut în rîndtd fotbaliș
tilor de divizia A. Un nume ca
re, atunci cînd e enunțai în for
mația Jiu), stîrnește îngrijorare și 
temeri în tabăra adversă. Și ex
trema dreaptă, care 
înfruntat dîrzenia 
fundaș jitdist, chiar 
numește Năsturc.cu, 
trescu sau Uifăleanu, intră timo
rată în teren și dacă mai are 
și neșansa ca primul contact cu 
adversarul să-i 
guri că aportul 
fi diminuat la 
cația ? O vom

— Spune-mi, 
reușit să-ți 
mult adversarii direcți ?

— Joc tare ! Nu admit să văd 
o „aripă" zburînd pe lingă mine. 
Ce să fac ? Ei, că se mai întîm- 
plă uneori cțț intrările mele să fie 
faulturi, e adevărat! Cînd n-am 
ce să le mai fac...

— * l’i-ai atras însă suspendări 
și dese... ironii în

—- Da, pentru că excesul 
zel e văzut ca o... duritate...

— Să l.îsăm ! Ai început-o, 
iotbalist, la copiii și juniorii Ste
lei după care, dintr-o dată, ai „a- 
terizat" la seniorii Jiului. Cum 
s-a întîmplat ?

— In ’66, se terminase cam
pionatul național al juniorilor. 
Trebuia să merg la Sibiu, la în
tîlnirea „capilor de serii". Nu 
m-am prezentat și-am fost oprit 
la echipa mare. Doreau însă să 
mă trimită la Tg. Mureș sau la 
Oradea. Nici asta nu-mi conve
nea și atunci 
din...

— înțeleg, 
te-a adus la

— Nu. Am 
din m-a căutat în București, 
găsit, m-a examinat de sus pînă 
jos, eram cam slăbuț și pe urmă 
mi-a zis că el nu va mai fi an
trenor la Petroșani dar să mă duc 
totuși în Valea Jiului că s-ar pu
tea să-mi Jac „loc" la Jiul, 
venit. Am dat o probă cu Mi
nerul Lupeni și imediat după meci 
am plecat după dezlegare. Am 
primit-o dar după cîteva luni...

— A urmat cunoștința cu 
dum și debutul în A ?

— Da. Nu prea tîrziu. La 
curești, cu Dinamo, 1—0. 
marcat Octavian Popescu.

juns sub tipar. Oh, dacă ați ști 
ce greu a fost... Timp de vreo 
două luni n-am reușit să aflăm 
cum se poate scrie „în doi". Ze
ii ko Franulovici era de părere că 
ar trebui să împărțim cartea fră
țește : o sută de pagini „Țiriac" 
și încă o sută „Năstase"... Ar fi 
fost o idee, dar cine să înceapă ? 
Și-apoi Arthur Ashe a venit cu 
o altă idee: „Scrieți cîte o sută 

de Ion Țiriac și llie Năstase
- NOTE DE LECTOR -

de pagini și rugați-i pe cei de la 
București să-l pună pe Țiriac pe 
pagina din stînga, cu litere drep
te, iar pe „Nasty" în dreapta, 
cu litere aplecate". Ar fi fost o 
idee dar ni s-a părut prea re
voluționară" ...Momentul concepe
rii a fost depășit și, cu ajutorul 
lui Ion Chirilă, cartea se citește 
deja azi pe nerăsuflate, cu in
teres mereu crescînd, de la pri
mele și pînă la ultimele fraze. 
„Am fi putut oare face mai mult 
decît am făcut ? — notează Ion 
Țiriac în finalul cărții. Poate, 
printr-un beneficiu al hazardu
lui. Astăzi, însă, nu-mi reproșez 
nimic. Și nici lui llie. O, dacă 
l-ați fi văzut cu cupa în mînă 
la Salisbury, după victoria asu
pra lui Cliff Richey. Era un 
mort frumos... Am ocolit globul 
de zeci de ori. Am jucat pe toa-
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„Republicii" Am jucat în load 
lui Dan.

— Cum ?
— Ce cum ? Cum am picat ? 

Nu mai știu Știu doar atît că, 
înainte de meci, mi 
„Puștiule, pregăteșle-te, 
daș dreapta" 
am plîns...

— Apoi ?
— Meciuri

în cînd ! Pînă
natului 1968—1969. cînd am ju
cat 4 luni la Minerul Lupeni.

— După conflictul cu Ozon de 
la Iași !

— Exact. Nu eram vinovat, 
am fost jignit, am jignit și m-am 
trezit „trimis" pentru un an sto
per la Lupeni. Am foit luat însă 
înapoi Era nevoie de mine..

— Ești... modest !
— Nu-i vorba de asta.
n-am avut nimic cuși

Dimpotrivă! L-am stimat 
el mi-a dat aripi, el m-a 
rizat, cu el am „prins! titlul de
„cel mai bun jucător \al echipei 
Jiul" acordat de revista „Fot
bal"...

— Pe ce posturi ai jucat la 
Jiul ?

— Pe absolut toate posturile 
de apărători. Plus mijlocaș, în 
primul an, în locul lui Crăciun. 
Mi-ar place să joc stoper, e ade
vărat, dar e prea sudat cuplul 
Georgevici-Stocker ca să mă gin- 
dese la așa ceva. Se înțeleg 
celent. Ei susțin apărarea, 
că unul fără 
juca.

— Cel mai 
din țară ?

— Mocanii.
Și în viața de toate zilele!

— Spre deosebire de
— Da. De alții!
— Te-ai „cumințit" 

vreme !
— Am doi copii — 

Mihaela. Trebuie!
— Dorințe de imediată apro

piere ?
— Să luăm „Cupa României" 

și eu să fiu titular. Să se zică 
„Tonca și ceilalți"...

te continentele, llie va cîștiga, în
tr-o bună zi, Wimbledonul. Și o 
va face cînd ne vom aștepta mai 
puțin. Eu însă, bătrînul lui ge
neral, Ion Țiriac, am să mă min- 
dresc întotdeauna cu cei doi co
pii ai mei: un băiat, Cleveland 
și o fată, Charlotte..."

Cartea impune, prin întreaga-i 
structură monografică, sportivita
tea, spiritul echității și al ade-

vărului, înalta ținută morală și 
civică a marilor sportivi, într-un 
mod pe carc-l poate explica nu
mai privilegiul fericitei întîlniri 
dintre „privirea" analitică și cea 
sintetică.

In concluzie, o carte în care 
unealta cuvîntului este folosită 
din plin pentru construirea unui 
„organism" bine închegat... dar 
nu doar din cuvinte. Cartea vrea 
și reușește — prin structură, lim
baj și idei — să acționeze asupra 
simțurilor, gîndirii și a voințelor. 
Și parcă te determină la o... re
culegere, la o meditație fie și su
mară, asupra rosturilor vieții și a 
condiției sportului românesc și ■— 
drept urmare — se recomandă de 
la sine. Așa că, cuvinte în plus 
prea multe, poate strică...

Vidor M. IONESCU

TELEX®TELEX®TELEX®TELEX®TELEX®TELEX
BUDAPESTA. — In cadrul tur

neului internațional masculin de 
handbal de la Budapesta, echipa 
locală ITonvcd a învins cu scorul 
de 28—19 (11—9) formația Vor- 
warts Frankfurt pe Oder. Intr-un 
alt joc, selecționata de tineret a 
Ungariei a dispus cu 21—14 (13—8) 
de lormația poloneză Poznan.

, jJARIȘ. — In cadrul concursului 

internațional de sărituri în apă, des
fășurat la Rennes, sportiva român
că Sorana Prelipceanu a obținut un 
remarcabil succes, cîștigînd proba 
de trambulină (3 m) cu 379,26 
puncte. Pe 'locul secund s-a clasat 
o altă săritoare româncă, Melania 
Decuseară, cu 361,89 puncte. Ecate- 
rina Dumitru a ocupat locul 6. cu 
329,10 puncte.

La sărituri din turn (bărbați), 

victoria a revenit campionului olim
pic Klaus Dibiasi (Italia) — 510,30 
puncte. Ion Ganea (România) s-a 
situat pe locul 4, cu 423,30 puncte.

SOFIA. — Turneul internațional 
de polo pe apă de la Sofia s-a în
cheiat cu victoria reprezentativei 
României, care a terminat neînvin
să compeliiia. totalizînd 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 

echipele R. D. Germane, Bulgariei 
și Greciei.

In ultima zi a competiției, selec
ționata României a învins cu scorul 
de 9 -4 (2—0, 3—0, 2—2, 2—2) for
mația Greciei, iar echipa R.D. Ger
mane a dispus cu 7—6 (2—1, 1 — 1, 
2—3, 2—1) de reprezentativa Bul
gariei.

PR.AGA. — In ultimul meci din 

cadrul celei de-a doua etape a cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 10—2 (1—0, 
6—2, 3—0) formația Finlandei.

Iată clasamentul campionatului :
1. Cehoslovacia — 4 puncte (23—2);
2. U.R.S.S. — 4 puncte (21—2);
3. Suedia — 2 puncte (13—5); 4. 
Finlanda — 2 puncte (10—15); 5. 
R. F. a Germaniei — 0 puncte 

(5—19); 6. Elveția — 0 puncte 
(2-31).

BUDAPESTA. — Competiția In
ternațională de haltere „Cupa Du
nării" s-a încheiat la Budapesta cu 
victoria echipei Ungariei, clasată pe 
primul loc cu 52 puncte. Au urmat 
Bulgaria — 45 puncte, Cehoslovacia 
— 35 puncte, Austria — 28 puncte, 
R. F. a Germaniei — 19 puncte și 
Iugoslavia — 16 puncte.
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Anglia, Polonia etc. 
găzduit expoziții
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MARȚI 11 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Fuga, seriile I—;II; Repu
blica : Doar un telefon; PETRI- 
LA : N-am cîntat niciodată pen
tru tata; LONEA — Minerul i 
Din nou despre dragoste; ANI- * 
NOASA : Ultimul mohican; 
VULCAN : Căpitanul Korda; 
LUPENI — Cultural : Waterloo, 
seriile I—II; Muncitoresc: Bo
xerul.

MARȚI 11 APRILIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani : 

Carpațr, str. 
Constructorul

TeLeFoANI^

acum nesolu- 
eu personal 

Har- 
20, salariat

MAR|I 11 APRILIE
0 Soarele răsare la ora 5.40 
apune fa ora 18,54. Zile tre

cute din an — 102. Zile rămase 
— 264.

EVENIMENTE
0 1944 — A murit Ion Mi- 

nulescu, poet și prozator simbo
list (n. 1881) Q 1972 — Intre 
11—15 aprilie se desfășoară vi
zita oficială a lui N. Podgornîi, 
președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., in Turcia Q 1919 — 
A fost creată Organizația Inter
națională a Muncii 0 Azi se 
comemorează „Ziua internaționa
lă a foștilor deținuți și deportați 
politici antifasciști"

CERCUL DE ARTA PLASTICA DIN 
LUPENI LA 15 AN! DE EXISTENȚA

Am avut zilele trecu
te o interesantă convor
bire cu cițiva dintre 
membrii cercului dc artă 
plastică de pe lingă clu
bul sindicatelor din Lu
peni. Grupul acesta de 
artiști continuatori ai 
tradiției pictorilor ama
tori lupeneni este antre
nat acum in sărbători
rea unui eveniment nu 
lipsit de importanță : 
cercul de artă plastică 
marchează 15 ani de e- 
xistență.

Un deceniu și jumă
tate s-a scurs de cînd 
artistul plastic Iosif 
Telbnann (astăzi coop
tat în activitățile Casei 
de cultură din Petro
șani) a ținut prima șe
dință de lucru a picto
rilor amatori lupeneni. 
Sub atenta și competen
ta îndrumare a acestui 
animator spiritual, în a- 
cest răstimp, au trecut 
prin atelierul de creație 
plastică peste 130 de 
mînuitori ai penelului și

șevaletului. Mul ți dintre 
ei (Radu Caceu, Maria 
Manta, Felicia Sculi ș.a.) 
sînt astăzi profesori de 
desen, alții sint studenți 
ai institutelor de artă 
plastică (A. Csatay, Ion 
O c r o g l i c i, Simonel 
Bucur). Activitatea aces
tui cerc s-a concretizat 
în cele 179 de expoziții 
personale sau colective, 
organizate pînă anul 
trecut, nenumăratele pre
mii, mențiuni și depline 
aprecieri obținute la bie
nalele artiștilor plastici 
amatori. Numeroși iubi
tori ai frumosului au 
putut face cunoștință cu 
pinzele creatorilor din 
Lupeni prin expozițiile 
deschise la București, 
Deva, Sinaia, Reșița, A- 
rad ș. a. Dar succesele 
s-au dovedit a fi nu nu
mai pe plan intern, mă
iestria pictorilor lupe
neni a trecut granițele 
țării. In răstimpul unui 
deceniu și jumătate, rînd 
pe rînd Japonia, Iran-

«IM

complete sau lucrări ale 
pictorilor lupeneni. Ex
poziția de pictură a ar
tiștilor amatori dc la 
I.ondra sau Katowice, 
sau mai recent salonul 
dc pictură și grafică de 
la Paris și apoi cel de 
la Tokio au constituit 
reale confruntări, toate 
dînd însă o certă apre
ciere artei românești.

Pe prof. Da fin el Dui- 
nea, și el inimos anima
tor, conducătorul cercului 
de artă plastică, l-am 
întîlnil în atelierul de 
sculptură, căci de doi 
ani la Lupeni funcțio
nează și un cerc de 
sculptură. Am privit 
sculpturi și pînze exe
cutate de cei mai tineri 
membri ai cercului: Va.- 
sile Caila (II ani), 
sculptura „Sfat de sea
ră" reprezentînd două 
țărănci, Sorin Angheluș 
(11 ani), pinzele „Viață 
nouă", „Drapelul roșu

ne fruntaș", liceanul Io
nel Păun, acuarelele „Fe 
ogoare", „Peisaj" etc. 
Am intîlnit-o aici și pe 
tînăra educatoare Mari- 
oara Herman modelînd 
lutul pentru a da for
mă unei compoziții liri
ce „Mama și fiica".

Viața, realitatea aces
tor locuri n-a rămas 
indiferentă în ochii a- 
cestor oameni. Majorita
tea lucrărilor sînt axate 
pe ideea reflectării chi
pului și muncii mineri
lor (I. Domokos t „Por
tret de miner", D. Dui- 
nea: „Proiect de artă 
monumentală", N. Ri- 
pan: „Gînditorul" etc.).

Aniversarea a 1! ani 
de existență a cercului 
de artă plastică se cu
vine a fi consemnată ca 
un act cultural de sea
mă în sfera spirituală 
lu pe ne ană.

nați politici antifasciști

I. GÎF DEAC

exemplară a sarcinilor
(Urmare din pag. 1)

neproductive, neeconomicoasc, a 
stocurilor supranormative, re
ducerea consumurilor specifice 
de materii și materiale.

Stă în puterea fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii să rea
lizeze sarcinile planului de stat 

. în mod integral ! Colectivele de 
oameni ai muncii din Valea 
Jiului, în frunte cu puternicul 
detașament al minerilor, sub 
conducerea comuniștilor, au răs
puns întotdeauna cu entuziasm 
chemărilor partidului, muncind 
cw dăruire de sine, cu înflăcă
rat patriotism pentru a asigura 
jxitriei cărbunele necesar. Con-

tinuînd frumoasele 
muncă și de luptă 
lor, colectivele de muncitori, in
gineri Și tehnicieni, de la uni
tățile miniere și de la prepa- 
rațiile de cărbune, de la Uzina 
de utilaj minier, din celelalte 
unități industriale, din construc
ții și transporturi, dovedind o 
înaltă conștiință socialistă de
pun eforturi neobosite pentru a 
transpune în viață sarcinile ce 
le revin. Acestor eforturi tre
buie să le corespundă o preocu
pare corespunzătoare din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid, din partea comitetelor 
oamenilor muncii și organizații-

tradiții de 
ale mineri-

lor de sindicat și U.T.C. pentru 
îmbunătățirea întregului mers 
al activității de producție, pen
tru crearea unui climat fertil, 
pătruns de spiritul de emula
ție la fiecare loc de muncă.

Să desfășurăm în toate com
partimentele, la toate 
o asemenea activitate 
îndeplinim exemplar 
de-al doilea trimestru 
de plan și angajamentele luate 
în întrecerea socialistă, dove
dind în acest fel Un înalt pa
triotism, hotărîrea tuturor celor 
ce muncesc în Valea Jiului de 
a contribui tot mai plenar la 
progresul societății noastre so
cialiste.

m inele 
incit să 
în cel 

sarcinile

I

Aflăm de la
de ordine

I
I

organele
In ziua de 6 aprilie a.c., 

in timp ce călătorea de la 
Tg. Jiu la Petroșani, pe porțiu
nea de șosea care străbate de
fileul Jiului, IOAN FLORESCU, 
din Petroșani, str. Constructo
rul, bloc A ap. 3, a observat la 
marginea drumului un balot 
suspect. Examinîndu-I, a consta
tat că era un colet bine amba
lat care conținea o valoare. L-a 
asigurat și a anunțat miliția 
Petroșani. Ulterior s-a consta
tat că balotul conținea mărfuri 
în valoare de 1 209 lei care e- 
rau destinate O.C.L. produse in
dustriale Tg. Jiu. Ca urmare a 
masurilor luate operativ, co
letul a ajuns într-un timp scurt 
la destinație. Organele de or
dine au apreciat corectitudinea 
tovarășului Florescu și l-au pro
pus pentru recompensare.

@ CONSTANTIN MURGILA 
din Vulcan, str. Pajiștei nr. 5, 
in noaptea de 13 spre 14 de
cembrie 1971, folosind chei po
trivite a intrat în clubul sindi
catelor din Vulcan de 
furat un magnetofon 
împreună cu acesta a 
apoi din localitate, 
pentru a înregistra și
muzică în liniște in altă par
te. Recent s-a întors la Vulcan 
unde, cunoscîndu-i-se marea 
pasiune, a fost întîmpinat de

miliție cu... muzica adecvată. 
Urmează ca în curind să-și pri
mească „laurii" meritați.

unde a 
„Tesla", 
dispărut 
probabil 
asculta

@ Deși oameni in toată fi
rea, ILIE OPRINESCU, str. Cuza 
Vodă nr. 9, angajat la E. M. 
Dilja, IOAN IORDACHE, str. 
Cloșca nr. 14, angajat la șan
tierul Petroșani al T.C.M.M., 
ERNEST LODER, str. Cuza Vodă 
nr. 43, zugrav, angajat la 
I.G.L. și GHEORGHE NOVAC, 
str. Imp. Traian nr. 13, angajat 
la C.D.E.E. au fost identificați, 
în zilele din urmă, tulburind 
grav liniștea orașului prin pu
ternice explozii de acetilenă, 
produse mai ales noaptea tirziu. 
încurajați de exemplul „celor 
mari", copiii ALEXANDRU KO
VACS, STEFAN DRÂGAN, frații 
RUDOLF și EDUARD BUDAY, 
ca să ne referim numai la cițiva 
surprinși în flagrant delict, i-au 
urmat în efectuarea unor ade
vărate canonade. De unde și-or 
fi procurat, toți cei care ne-au 
conturbat liniștea în ultimele 
nopți, acetilena utilizată pen
tru producerea cunoscutelor și a- 
tît de frecventelor bubuituri ? 
Organele de ordine dezaprobă 
acest obicei și avertismentul 
dat celor surprinși practicindu-l 
are aceeași valoare pentru toți 
adepții Iul.

I
I
I
I
I

Jurnal de vacanță
(Urmare din pag. /)

Marți, Uricaniul, va fi gazda 
unui interesant concurs între țgicii 
desenatori pe țcttta „Orașul nostru 
în continuă transformare". Se vor 
toci multe crete și se vor aco
peri cu desene, mulți metri de 
asfalt.

★
Au început întrecerile intercla-

se și la Liceul din Vulcan. In ca
drul celor 
și echipele 
bal.

sportive vor participa 
feminine de mi ni fot-

★

de 13 aprilie, pionic-In ziua
rii de la Școala generală Cîmpu 
lui Neag vor fi gazde ospitaliere 
pentru cei din Uric ani. Cu aceas
tă ocazie vor avea loc întreceri 
artistice și sportive.

Despre importanța iluminatu
lui public cu un atribut esenți
al al orașului modern, s-a dis
cutat pe larg, cu diferite prile
juri, incit nu mai e necesar să 
argumentăm rolul pe care a- 
cesta îl are în viața citadină a 
municipiului. Toți sîntem pă
trunși de indispensabila Iui u- 
tilitate, de binefacerile ce Ie a- 
duce cetățenilor din fiecare 
stradă și cartier, deoarece nici 
un fel de activitate nocturnă nu 
se poate desfășura fără ilumi
nat.

Cu toate acestea C.D.E.E. Pe
troșani nu acordă întreaga aten
ție lucrărilor de întreținere, 
stării de funcționare a ilumina
tului public, nu repară Ia timp 
defecțiunile și deranjamentele 
semnalate pe rețea și nu răs
punde operativ la solicitările 
cetățenilor care apelează la ser
viciile echipelor de intervenție. 
Pentru a nu vorbi la general, 
vom relata cîteva cazuri 
concrete. In cartierul Aeroport, 
pe str. Unirii, de ani de zile nu

NOTĂ
s-a mai întreprins nimic pentru 
îmbunătățirea rețelei de ilumi
nat. Intervențiile și solicitările 
cetățenilor, ale deputaților, au 
rămas 
ționate.
— ne 
kay,

pînă 
„Deși 

declară Ștefan 
blocul

la U.U.M.P. — am fost de foar
te multe ori Ia C.D.E.E. un
de mi s-a promis că aici se 
vor introduce lămpi cu mercur, 
totul a rămas ca înainte. Sîn
tem învălui(i în beznă, fiindcă 
Pe strada noastră nu mai arde 
nici un bec".

O situație identică se întîlneș- 
te și pe Aleea Plopilor din ora
șul Lupeni. Iată ce ne declară 
în acest sens Iosif Tomuș din 
blocul nr. 4/2. „Am cerut de 
nenumărate ori Ia C.D.E.E. să 
repare iluminatul public pe a- 

situația 
fel. In- 

cu elec- 
un bec.

la 
de

Și

și în 
str.

este

ceastă stradă, totuși 
continuă să rămină la 
tr-o zi a venit mașina 
tricieni și au instalat
Seara însă acesta nu a luminat. 
Pe strada noastră se află 
alimentara nr. 84 care nici ca 
nu este luminată noaptea. Oare 
de ce manifestă tovarășii de 
C.D.E.E. atita nepăsare față 
această problemă ?"

Oare de ce, ne întrebăm
noi, cînd nu numai pe străzi și 
în cartierele mărginașe se în- 
tîlncsc astfel de cazuri, ci 
centrul municipiului, pe 
Republicii ?

Dacă iluminatul public
un element esențial al urbani
zării, impus de dezvoltarea tu
turor activităților orașului mo
dern nu putem înțelege <le ce 
C.D.E.E. Petroșani se „străduieș
te" să mențină în întuneric atita 
timp străzile și cartierele loca
lităților noastre din municipiu?

c. II.

Reînnoiti-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 Iei lunar,3 7

24 Iei trimestrial și 96 lei anual.
Abonamentele pe luna mai se fac Ia 

chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT I

I
I

I
I

CASA DE CULTURA Petro
șani. In sala de lectură, la ora 
10, o dezbatere literară cu elevii 
pe tema „Să vorbim despre eroul 
preferat"; Uricani: La ora 
17,30, în sala mică, caleidoscop 
hunedorcan — Bogățiile și fru
musețile județului Hunedoara.

CLUBURI — I.onea. In sala 
căminului muncitoresc, la ora 14, 
se va prezenta expunerea cu te
matică medicală „Combaterea 
îmbătrînirii"; Petrila: La ora 
17, în sala clubului tineretului, 
„Despre educația ateistă a tine
retului"; Lupeni: O consultație 
juridică despre legislațiile noi a- 
părute; Aninoasa : File dc isto
rie — Ziua internațională a foș
tilor deținuți, deportați și inter

știri; 10,05 Cîntece și 
populare; 10,30 Start la inter
secție; 10,50 Cuplete din opere
te; 11,00 Buletin de știri; 
Ce frumoasă-i țara mea — 
zică ușoară; 11,25 Miniaturi in
strumentale; 11,35 Mîndra mea, 
sprîncene multe — prelucrări co
rale; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital dc operă; 12,30 Tntîînive 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Melodii dc ieri și dc azi; 
14,00 Compozitorul săptămrnii;
14.30 Cîntă Maria Stoica, Sonia 
Vlaicovici și Victor Negrea; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Arii 
din operete; 15,20- Noi înregis
trări dc muzică instrumentală; 
15,40 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16.15 
Grupuri vocal-instrnmentale; 
16,35 Cîrttecele noastre: 16.50 
Publicitate radio; 17.00 Antena 
tinerelului; 17,30 Aspecte de la 
festivalul național al artei stu
dențești — ediția a VlII-a; 17.45 
Orchestra Kurt Edelhagcn; 18,00 
Orele scrii; 20,00 Tableta dc 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Intcrpreți de neui
tat : Ion Luca Bănățcanu: 20,55 
Știința la zi; 21.00 Revista șla
gărelor; 21.30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Concert 
dc seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de scară (conti
nuare); 24.C0 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

jocuri

11,05
mu

informat» utilitare
lă; 10,00 Curs de limba rusă 
(lecția a 11-a); 10,30 Căminul;
11.15 Vetre folclorice: Datini și 
obiceiuri din Mehedinți; 11,35 
Film serial : „Patru tanchiști și 
un cîine" — episodul 10; 12,30 
Telejurnal; 15,45 Matineu dc va
canță : „Poveste neterminată" dc 
Alecu Popovici (partea I); 16,30 
—17,00 Curs de limba franceză 
(lecția a 10-a); 17,30 Deschide
rea emisiunii de 
„Cum vorbim ?“ 
realizată Ia Cluj; 
guri instrumentale
Bistrița și Ion Milu; 18.C0 Steaua 
polară. Cabinet de orientare șco
lară și profesională „Elecrroniș- 
tii";
19.15 
seri : 
19,30
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
uncie țări din Africa (IV); 21,00 
Moment folcloric; 21,10 Scară 
de teatru : „îndrăzneala" de 
Gheorghe Vlad; 22,55 „24 de 
ore".

după-amiază.
— emisiune 

17,50 Dialo- 
cu Remus

18,30 Universitatea TV; 
Publicitate; 19,20 1 001 de 
„Prințesa Paunița" (III); 
Telejurnal; 20,00 Vizita

WeSît
— în cartierul

Republicii și str.
— 1862.

— în cartierul
1085 sau 1668.

Miliția Vulcan — 108. Spita
lul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan
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9,C0 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Teleșcoa-

maximă a

dc plus 11
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dc

Ieri, temperatura 
fost la Petroșani de plus 18 
grade, iar Ia Paring 
grade. Minima din cursul nopții
a oscilat între plus 2 grade și 
plus 8 grade.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vreme în general frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi schimbă
tor. Vînt slab, pînă l.t potrivit 
din sectorul nordic.)

țju i

I

® set serviciu financiar
• șef serviciu contabi

Diate
• contabil principal

Condițiile de studii și de stagiu sînt cele pre
văzute de legea nr. 12/1971, iar salarizarea, cea 
prevăzută de H.C.M. 914z68, anexa III/3.

Se asigură locuință în orașul Tg. Jiu.

„LUNA PARK-PARIS"
în turneu în Valea Jiului! fi

De cîteva zile, modernul mijloc de distracții 
și petrecere a timpului liber stă la dispoziția 
publicului, fiind instalat în incinta Școlii gene
rale nr. 4, Petroșani.

Incepînd de la data de 15 aprilie a.c., „Luna 
park-Paris“, va funcționa la Vulcan, iar de la 
data de 22 aprilie, în orașul Lupeni.

Rolul dinamizator al adunărilor generale asupra 
întregii vieți a organizațiilor dek a

partid
(Urmare din pag. 1)

pare din partea birourilor or
ganizațiilor de bază, a comite
telor de partid din întreprin
deri, pentru rezolvarea operati
vă a propunerilor făcute de co
muniști. Această preocupare tre
buie totodată însoțită de 
ție față de cei care au 
propuneri, cărora trebuie 
se raporteze 
rală despre 
lor. Este o 
a organului
nu i se permite să neglijeze va
lorificarea propunerilor comu
niștilor ci, dimpotrivă, trebuie 
să dezvolte inițiativa comuniș
tilor, preocuparea lor pentru 
continua îmbunătățire a activi
tății politice, economice Și so
ciale.

S-a mai constatat că materia
lele prezentate în adunări dez
bat, în general, cu competență 
problemele legate de activita
tea economică, în concordanță 
cu sarcinile trasate de partid, 
în acest sens inițiativa organe
lor de partid fiind tot mai cres- 
cîndă. De asemenea, 
de partid înscriu în agendele 
de lucru, alături de problemele 
economice și pe cele ale vieții

aten- 
făcut 
să li 
gene- 

rezolvării
în adunarea 
stadiul 
îndatorire majoră 
de partid căruia

organele

interne de partid, de educație 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid. Ca o deficiență care 
determină o prezență necores
punzătoare a membrilor de 
partid la adunările generale, 
semnalăm durata acestora. Sînt 
dese cazurile cînd -adunările de 
partid depășesc două ore, a- 
vînd la ordinea de zi un nu
măr mare de probleme. In a- 
cest sens, din cercetarea noas
tră se desprinde ideea eficien
ței cu mult mai sporite a adu
nărilor scurte, operative, care 
să permită rezolvarea proble
mei înscrisă pe ordinea 
fapt care confirmă, de 
un adevăr cunoscut dc 
dintre noi, din practica

Amînarea nejustificată 
dunărilor de partid sau 
fășurarca lor cu o prezență de 
sub 2/3 din efectivul organiza
ției constituie, de asemenea, 
deficiențe organizatorice care 
determină o participare scăzută 
a comuniștilor la viața 
nă de organizație. Faptul 
ză grave premise pentru 
tățirea stării disciplinare 
drul organizațiilor dc bază. La 
aceste deficiențe se adaugă sta
bilirea la ore nepotrivite a a- 
dunărilor generale, necrearca de 
căile unii conducători a po

de zi, 
altfel, 
mull, i 
vieții.
a a- 
des-

inter- 
creea- 
înrău- 
în ca-

sibilităților reale participării co
muniștilor aflați în alte schim
buri la adunări, lipsindu-i ast
fel de putința de a-și afirma 
drepturile statutare, dc partici
pare activă la dezbaterile tutu
ror problemelor organizației din 
care fac parte. Și, se mai adau
gă o deficiență organizatorică 
cu vădită influență negativă, 
absența unor conducători de la 
adunările generale, ceea ce face 
ca multe probleme 
comuniști să nu-și 
perativ rezolvarea.

Cauzele care duc 
operați vitale în desfășurarea 
dunărilor generale de partid, 
vorăsc în primul rînd din ten
dința, devenită pe alocuri obiș
nuință, de a se prezenta mate
riale prea lungi, insuficient de 
analitice, fără critici la obiect, 
prezentate de persoane care nu 
sînt competente în problemele 
respective. Ca alte aspecte ne
gative reieșite cu prilejul cer
cetării, amintim întîrzierea unor 
membri de partid de la adu
nări, a unor comuniști cu func
ții de conducere, întreruperea 
din discuții a vorbitorilor. în
tîrzierea cu înscrierea la cuvînt, 
prezentarea unor membri de 
partid la adunare nepregătiți, 
fapt ce duce la discuții vagi,

ridicate 
găsească

la lipsa

de
o-

de 
a- 
iz-

lipsite de concluzii, nefinalizate 
prin propuneri concrete, prin 
măsuri eficiente pentru îmbu
nătățirea activității.

In general, răspunsurile date 
de subiecții chestionați cu pri
lejul cercetării sociologice, do
vedesc că există în cadrul or
ganizațiilor de bază preocupări 
pentru eliminarea acestor defi
ciențe, cele semnalate de su
biecți fiind preocupări cotidie
ne ale comitetelor de partid 
din întreprinderi, ale birourilor 
organizațiilor de bază, ale ma
jorității comuniștilor Desigur, 
înlăturarea deficien'elor se face 
în timp. Aceasta insă nu în
seamnă că este permisă tără
gănarea lor un timp îndelungat. 
Și în acest sens este necesară 
înlăturarea operativă a neajun
surilor pentru ca adunările ge
nerale să devină pretutindeni 
un cadru plenar de afirmare a 
comuniștilor ca promotori ai 
perfecționării întregii vieți po
litice, economice și sociale din 
fiecare întreprindere și insti
tuție.

Intr-un număr viitor al zia
rului, vom reveni cu alte con
statări desprinse din cercetarea 
sociologică întreprinsă.

cu sediu! în orașul Lupeni, 
str. Vîtoș Gavrila nr. 1

anunță concurs
pentru ocuparea posturilor

vacante de

O

inginer șef sector producție
maistru principal miner
maiștri mineri

tehnicieni (normatori).

Concursul se va ține în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 9 dimineața.

Salarizarea conform H.C.M. 914z1968.
Informații suplimentare la biroul personal al 

exploatării, între orele 6—14.

Secția drumuri
și poduri

str. Rîndunicii nr
telefon 13 327

Deva
3| A

Angajează urgent,

prin concurs:

Diriginte de șantier
(inginer constructor sau tehnician constructor)
pentru lucrările din Valea Jiului.

Concursul va avea loc în ziua de 18 aprilie
1972, ora 8. Actele pentru concurs se vor depu
ne la sediul lotului de drumuri din Petroșani —
Livezeni.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele
prevăzute de H.C.M. 914z1968 și Legea nr.
12/1971. Informații suplimentare se pot. obține
zilnic de la sediul lotului de drumuri Livezeni,
telefon 1924.

I



4 Steagul roșu

A Sosi
semnată

Convenfâa 
cm privire Ia 
interzicerea
producției 
și siocării 
armelor

baeteriolo
giee

Adunarea generală a Organi
zației Națiunilor Unite, prin 
Rezoluția nr. 2 826 (XXVI), din 
16 decembrie 1971, a adoptat 
Convenția cu privire la interzi
cerea perfecționării, producției 
și stocării armelor bacteriologi
ce (biologice) și cu toxine și 
la distrugerea acestora, al că
rei original este depus pe lin
gă guvernele Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, State
lor Unite ale Amcricii și Re
gatului Unit al Marii Britanii 
și Irlande; de Nord.

La data de 10 aprilie 1972, 
Convenția a fost semnată la 
Moscova, in numele Republicii 
Socialiste România, de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

La aceeași dată, Convenția a 
fost semnată Ia Washington și 
Londra de către Corneliu Bog
dan și Vasile Pungan, ambasa
dor; extraordinari și plenipoten
țiari ai țării noastre în S.U.A. 
și, respectiv, în Marea Britanie.

(Agerpres)

VARȘOVIA 10 (Agerpres). 
— Agenția P.A.P. anunță că 
guvernul R.P. Polone a pro
pus candidatura lui Stanis
law Trepczinski, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al R.P. Polone, la funcția 
de președinte al celei de-a 
27-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care se va 
deschide in luna septembrie, 
la New York.

MARȚI 11 APRILIE 1973

Semnarea tratatului 
de prietenie și colaborare 

intre II.R.S.S. și Irak
SANTIAGO DE CHILE

Sosirea delegației române participante 
la sesiunea

Unite pentru
Conferinței Națiunilor 
comerț și dezvoltare

Cossvorbiri
L. Brejiriev* 
E. Honecker

GENEVA

încheierea întrunirii

SANTIAGO DE CHILE 
Corespondentul Agerpres, 
gen Pop, transmite i Luni, 
sit în capitala Republicii 
delegația Republicii Socialiste
România la cea de-a IlI-a sesi
une a Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvol
tare. Delegația română este

10 —
Eu- 

a so- 
Chile

condusă de Nicolae Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior.

Pe aeroportul „Pudahuel", de
legația a fost întîmpinată de re
prezentanți ai Comisiei chilie
ne pentru U.N.C.T.A.D. — III, 
precum și de Vasile Dumitres
cu, ambasadorul României.

CARACAS 10 (Agerpres). — La Barquisi Meto, impor
tant centru cultural al Venezuelei, a avut loc inaugurarea 
unei expoziții de cărți și discuri românești, organizată sub 
auspiciile Universității centro-occidentale din acest oraș și 
ale Ambasadei Republicii Socialiste România în Venezuela. 
La deschidere au participat rectorul Universității din Bar
quisi Meto, reprezentanți ai Adunării Legislative locale, pro
fesori universitari, studenți și un numeros public, precum 
și membri ai Ambasadei române în Venezuela.

Manifestația s-a bucurat de un deosebit succes.

OLANDA : Cel mai mare magazin olandez de desfacere 
a mobilii aparținînd firmei Van Reeuwijk din Rotterdam, 
găzduiește in aceste zile o expoziție românească de bunuri 
de larg consum.

In foto : Aspecte de la expoziția românească de bunuri 
de larg consum.
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Carolinei de Sud, reprezentant al 
Statelor Unite în Adunarea Gene
rală a O.N.U., membru al Came
rei Reprezentanților și senator.

0 La Oslo, a avut loc un Con
gres extraordinar al Partidului 
Creștin-popular din Norvegia, con
sacrat examinării atitudinii față de 
Piața comună. Majoritatea delega- 
ților la Congres au votat împotri
va aderării țării la C.E.E.

0 Agenția TASS informează că 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Intercosmos-6“, lansat în urmă cil 
patru zile, a efectuat, pînă la 10 
aprilie, 46 de rotații în jurul Ter- 
rci. Aparatura științifică, instalată 
la bordul său, funcționează normal, 
iar datele științifice recepționate la 
centrul de coordonare a zborului 
sînt prelucrate operativ.

secretarului
general

al O.N.U.

Q Președintele Republicii Arabe 
Egipt a emis un decret prin care 
numește pe Mohamed Abdallah 
Merzaban, vicepremier și ministru 
al economiei și comerțului exterior, 
ca guvernator al Fondului arab pen
tru dezvoltarea economică și so
cială.

0 In localitatea americană Co
lumbia (statul Carolina de Sud), a 
încetat din viață, în vîrstă de 93 
de ani, James F .Byrnes, fost se
cretar de stat, membru al Curții 
Supreme a S.U.A., guvernator al

V
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MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Agenția T.A.S.S. informează că, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., în
tre 4 și 10 aprilie, primul secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, a făcut o vizită neo
ficială de prietenie în Uniunea 
Sovietică. Au avut loc 'convor
biri deschise, tovărășești între 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Erich 
Honecker, în probleme-cheie ale 
vieții sooial-politice din cele 
două țări. O mare atenție a 
fost acordată dezvoltării multi
laterale a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.D. Germană. In 
timpul convorbirilor au fost 
dezbătute și unele probleme in
ternaționale actuale. Părțile au 
constatat că în Europa continuă 
să se dezvolte tendințele spre 
destindere, și au subliniat im
portanța acțiunilor menite «ă 
contribuie la colaborarea multi
laterală reciproc avantajoasă și 
la normalizarea, în continuare, 
a relațiilor țărilor socialiste cu 
R.F.G., să dea noi impulsuri 
consolidării păcii în Europa.

In timpul convorbirilor a fost 
subliniată hotărârea celor două 
partide de a contribui la conso
lidarea unității și colaborării 
dintre țările socialiste, a tutu
ror forțelor revoluționare în 
lupta pentru pace, democrație 

progres social.

reprezentanților țărilor 
producătoare de cafea

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La Geneva s-a încheiat o întru
nire a reprezentanților a 16 
țări producătoare de cafea, ca
re livrează, în ansamblu, circa 
90 la sută din producția mondi
ală.

Participanții la reuniune au 
elaborat un document care pre
vede menținerea nivelului ex
porturilor la 48 400 000 saci, (co
tele putînd fi sporite în cazul 
realizării unei creșteri a pre
țului pe piața mondială), orga
nizarea de conferințe trimestri
ale la nivel ministerial și în
ființarea unui Comitet de co
ordonare, în care 
doi reprezentanți 
țară participantă, 
avea sarcina de a
ferințelor ministeriale 
neri privind stabilirea prețuri
lor în funcție de conjunctura 
de pe piața mondială și calita
tea cafelei. S-a convenit, de a- 
semenea, ca țările interesate să 
formeze o companie proprie, 
care să achiziționeze stocurile 
reprezentînd surplusuri, în ve-

derea revinderii lor ulterioare 
în condiții favorabile. In acest 
sens, delegații au relevat fap
tul că această companie se va 
dovedi deosebit de utilă pentru 
țările a căror economie este 
puternic afectată de dificultă
țile de desfacere a rezervelor- 
de cafea (pentru țări ca Ugan
da sau Salvador, de exemplu, 
cafeaua furnizează peste jumă
tate din încasările provenite 
din exporturi).

BAGDAD 10 (Agerpres). — 
Tratatul de prietenie și colabo
rare între U.R.S.S. și Republica 
Irak, semnat cu prilejul vizitei 
șefului guvernului sovietic, A- 
lexei Kosîghin la. Bagdad pre
vede dezvoltarea multilaterală 
a colaborării politice, economi
ce, comerciale și de altă natu
ră între cele două părți, pe ba
za respectării suveranității de 
stat, integrității teritorialte și 
neamestecului în treburile in
terne, relevă agenția T.A.S.S. 
înfăptuind politica de coexis
tență pașnică a statelor cu e- 
rînduiri sociale diferite și pro
pria lor politică pașnică, părți
le vor milita pentru pace în în
treaga lume, pentru reducerea 
încordării internaționale, reali
zarea dezarmării generale și to
tale — se subliniază în tratat.

Cor.damnînd imperialismul și 
colonialismul, păi-țile contrac
tante vor milita pentru lichida-

rea colonialismului și neocolo- 
nialismului, rasismului și apar
theidului. Ele vor colabora în 
sprijinul luptei drepte a popoa
relor pentru suveranitate, liber
tate, independență și progres 
social.

Cele două părți vor extinde 
și adînci mai departe colabora
rea și schimbul de experiență 
în industrie, agricultură și în 
alte domenii pe baza principi
ilor egalității respectului reci
proc și clauzei națiunii ce’ei 
mai favorizate. Ele se vor con
sulta regulat, la diferite nive
luri, în toate problemele inter
naționale importante rare in
fectează interesele ambelor sta
te.

*

Ea încheierea vizitei în Irak a 
delegației de partid și guverna
mentale sovietice, a fost dai pu-> 
blicității un comunicat comun.

EE1E SE CZJ

vor intra cîte 
din fiecare 

Comitetul va 
prezenta con- 

propu-

Congresul Național
Palestinean

® A fost ales un comitet avînd misiunea de a 
supraveghea modul de îndeplinire a rezoluțiilor 
adoptate

CAIRO 10 (Agerpres). — Con
gresul Național Palestinean, ale 
cărui lucrări se desfășoară la 
Cairo, a ales, luni, un-comitet 
alcătuit din 21 de membri, a- 
vînd misiunea de a suprave
ghea modul în care sînt aduse

la îndeplinire rezoluțiile adop
tate privind realizarea 
mișcării de rezistență 
nene — relatează
M.E.N.

Membrii comitetului, 
zează agenția, sînt lideri ai fe
derațiilor sindicale palestinene.

unității 
palesti- 
agenția

preci-

Marocul a acceptat 
să reprezinte interesele

Iordaniei în Egipt

FRONTURILE LUPTA
® Continuă cu intensitate ofensiva forțelor3 

patriotice ® Sporesc considerabil angajamente
le forțelor armate americane @ Noi avioane a- 
mericane doborîte deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam

VIETNAMUL DE SUD 10 (A- 
gerpres). — Știrile transmise 
din Vietnamul de sud de agen
țiile de 
nuarea 
triotice 
vinciale 
nic angajament militar a fost 
semnalat în vecinătatea bazei 
saigoneze de artilerie „Pedro", 
la cîțiva kilometri sud de ora
șul Quang Tri. Spre nord de a- 
celași oraș, patrioții au forțat 
râul Oua Vict, într-un punct 
situat la vest de Dong Ha, și 
au angajat 
inamice.

Militarii 
populare de 
șoară importante acțiuni și în 
zona orașelor Hue și Da Nang. 
După cum transmite agenția 
U.P.I., în apropiere de Da 
Nang — al doilea oraș ca mă
rime din Vietnamul de sud, un
de se află și o mare bază aeriană 
americană — forțele inamice 
au fost obligate să abandoneze 
bazele de artilerie ..West" și 
„O’Connor" Totodată, patriot ii 
au împiedicat trimiterea a 
2 500 de militari saigonezi spre 
aceste baze. Unitățile saigoneze 
au trebuit să evacueze și o ba-

presă reliefează conti- 
acțiunilor forțelor pa- 
în zona capitalei pro- 
Quang Tri. Un puter-

lupta cu tancurile

forțelor armate 
eliberare desfă-

ză situată la 16 kilometri sud 
de Hue.

S-au înregistrat, totodată, ac
țiuni ale forțelor patriotice în 
provincia de coastă Binh Dinh, 
în zona Platourilor înalte. De 
altfel, în această zonă centrală 
a Vietnamului de sud, forțele 
armate populare de eliberare 
și-au sporit presiunile asupra 
provinciei Kontum, blocînd șo
seaua nr. 19. care leagă orașele 
Kontum și Pleiku. Aruncarea 
în aer a unui pod de pe aceas
tă șosea lipsește forțele inami
ce din Kontum de cea mai im
portantă cale de aprovizionare.

In regiunea saigoneză, cele 
mai puternice acțiuni ale forțe
lor patriotice au fost semnalate 
în provinciile Binh Long, Tay 
Ninh și Phuoc Long. După cum 
anunță agenția de presă „Elibe
rarea". în provincia Binh Long, 
inclusă în oerimetrul nordic 
apărare a Saigonului. forțele 
eliberare. în numai trei zile 
luptă — 5, 6 șl 7 aprilie — 
ucis ori capturat 3 500 de ina
mici, inclusiv numeroși ofițeri, 
precum și consilieri americani, 
au distrus ori capturat 400 ve
hicule militare, printre care 50

de tancuri, au doborât 10 avioa
ne.

In ultimele 24 de ore, au con
tinuat bombardamentele ameri
cane asupra Vietnamului da 
sud. Agențiile occidentale da 
presă menționează creștere ■ ac
centuată a forțelor aeriene a- 
mericane de la bazele din Da 
Nang și Bien Hoa, de pe na
vele flotei a șaptea, și a numă
rului bombardierelor strategice 
„B-52", cu baza în Thailanda și 
Guam. Potrivit unor știri ce nu 
au fost confirmate încă oficial, 
un nou port-avion — .(Midway" 
— se află în drum spre coaste
le vietnameze. După cum men
ționează agenția Reuter, porta- • 
vioanele -Constellation" „Han
cock", „Kitty Hawk" și „Coral 
Sea" se află, de acum. în Gol
ful Tonkin.

Pe de altă 
mentul S.U.A. 
recunoscut că. 
duri împotriva 
nord, participă 
le gigant „B-52

•tr
HANOI 10 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. informează că 
forțele Armatei populare din 
Vinh Linh au doborât, dumini
că, un alt bombardier strategio 
american „B-52" care efectua 
raiduri asupra acestei zone a 
R.D. Vietnam Agenția; mențio
nează că este vorba de cel de-al 
treilea bombardier strategic de 
acest tip, doborât în perioada 

“2 aprilie și că numă- 
al aparatelor de zbor 
de aviația americană 

Vietnam se ridică în 
la 3 465

parte, comanda- 
de la [Saigon a 

la actualele rai- 
Vietnamului de 
și bombardiere-

de 
de 
de
au

0 Guvernul Ecuadorului a decis 
să renunțe la un împrumut de 50 
milioane dolari, oferit de un con
sorțiu financiar din S.U.A., în frun
te cu „Chase Manhattan Bank". 
Hotărârea guvernului ecuadorian a 
fost provocată de faptul că acor
dul privind împrumutul, încheiat 
anterior de guvernul președintelui 
Velasco Ibarra, conținea clauze „ca
re știrbeau suveranitatea națională 
a țării".

0 Un recent sondaj Gallup îl 
indică pe senatorul Hubert Hum
phrey drept favorit al electoratului 
Partidului Democrat pentru învesti
tura acestui partid în vederea ale
gerilor prezidențiale din noiembrie 
a. c.

Potrivit sondajului, fostul vicepre
ședinte al Statelor Unite conduce, 
într-un clasament deocamdată pro
vizoriu, cu 31 la sută din voturi, 
fiind urmat de senatorul Edmund 
Muskie (22 la sută) și de guverna
torul Alabamei — George Wallace 
(17 la sută).

la Londra

AMMAN 10 (Agerpres). — 
Marocul a acceptat să reprezin
te interesele Iordaniei în Repu
blica Arabă Egipt, a anunțat 
postul de radio Amman, citat 
de agenția M.E.N. Această mă
sură, precizează agenția egip
teană, a 
hotărârii 
relațiile

fost adoptată în urma 
Egiptului de a rupe 

diplomatice cu lorda-

nia, anunțată săptămîna trecu
tă.

La rîndul său, precizează a- 
genția France Presse, citind un 
comunicat al Ministerului de 
Externe Iordanian, Arabia Sau
di tă va fi însărcinată cu repre
zentarea intereselor egiptene în 
Iordania,

S.U.A. „vor face ceea ce este necesar"
pentru a ajuta regimul de la Saigon

O DECLARAȚIE A 
PURTĂTORULUI DE CUVÎNT

de după 
rul total 
pierdute 
în R.D 
prezent

Tot duminică, artileria Arma
tei populare vietnameze din pro
vincia Kuang Binh a avariat 
patru nave militare americane, 
care bombardau zone populata 
din această provincie a R. D. 
Vietnam.

A

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, aflat într-o vi
zită oficială de trei zile în Ma
rea Britanie, a avut, în cursul 
zilei de luni, o întrevedere cu 
primul ministru britanic, Ed
ward Heath.

După cum informează agen
ția Reuter, pe agenda convorbi
rilor s-au aflat aspecte ale re
lațiilor est-vest, conflictele din 
Indochina și Orientul Apropiat, 
precum și probleme privind si
tuația din Rhodesia, Namibia, 
Irlanda de Nord etc.

Cu ocazia prezenței sale în 
capitala Marii Britanii, Kurt 
Waldheim a participat la des
chiderea reuniunii Comitetului 
de coordonare a activității or
ganelor specializate ale O.N.U., 
ale cărui lucrări se vor desfă
șura, timp de două zile, la Lon
dra. I

AL CASEI ALBE
Funeraliile

lui Abeid
DAR ES SALAAM 10 (Ager

pres). — In. Zanzibar au avut 
loc, luni, funeraliile lui Abeid 
Karume, fost prim-vicepreședin- 
te al Republicii Unite Tanza
nia, președintele Consiliului Re
voluționar din Zanzibar, asasi
nat săptămîna trecută. în timp 
ce participa la o discuție cui 
membrii partidului Afro-Shi- 
razi. La funeralii au asistat Ju
lius Nyerere, președintele Re
publicii Unite Tanzania, Rashi- 
di Kawawa, vicepreședinte al 
republicii și prim-ministru.

Karume
După cum s-a anunțat, în ța

ră a fost decretată o săptămî- 
nă de doliu național.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler, a de
clarat că S.U.A. „vor face ceea 
ce este necesar" pentru a ajuta 
regimul de la Saigon să opreas
că ofensiva în curs a forțelor 
patriotice — relatează agenția 
United Press International. A-

jutorul oferit de Statele Unite 
— a adăugat Ziegler — va con
sta, în primul rând, în contri
buția forțelor militare aeriene 
șl a artileriei terestre și navale 
a Statelor Unite, însă — a pre
cizat el — „ajutorul nu se va 
limita numai la aceste forme".

Wîlliam Fulbright 
despre 

„reescaladarea 
majoră" a războiului 

din Vietnam

Campania de primăvară 
a sindicatelor japoneze

„Aproximativ 35 000 de 
membri ai sindicatelor mun
citorilor forestieri (Zenrinya) 
din Japonia au luat parte 
simbătă la o grevă generală 
de opt ore, cerînd îmbunătă
țirea condițiilor de viață. A- 
ccastă uniune plănuiește să 
organizeze o altă grevă națio
nală între 26—28 aprilie". In 
aceeași zi, „poliția a arestat 
un sindicalist feroviar, în
cursul unei demonstrații în 
gara Tsurumi din prefectura 
Kanagawa, organizată de sin
dicatul local al 
de 
te 
de 
in 
plecării trenurilor din 
pentru a protesta împotriva 
congestionării traficului fero
viar și sancționării de către 
administrație a muncitorilor 
care au participat la grevele 
din anul trecut". „Uniunea 
sindicatelor muncitorilor din 
căile ferate naționale (Koku- 
ro) anunță că între 19—20 a- 
prilie și 27—28 aprilie circa 
230 000 din membrii săi vor

mecanicilor 
locomotivă din căile fera- 
naționale (Doro), angajat 
mai bine de o săptămînă 
tactica intirzierii sosirii și 

gări

organiza greve și întirzieri a- 
le trenurilor".

Astfel de informații publică 
în aceste zile toate ziarele ja
poneze, reamintind cititorilor 
că Japonia se află la începu
tul marii campanii de primă
vară a sindicatelor japoneze 
— Shunto ’72. Potrivit pro
gramului întocmit și aprobat 
la începutul anului de comi
sia centrală pentru lupta u- 
nită a sindicatelor, organiza
tă de Sohyo, cea mai mare 
centrală sindicală, și de Chu- 
ritsu Roren (Federația Sindi
catelor Independente), în a- 
ceste zile campania a fost de
clanșată cu toată forța. Sin
dicatele exprimă astfel ne
mulțumirea muncitorilor față 
de decalajul mare dintre ni
velul de dezvoltare economică 
și salariile scăzute ale mun
citorilor și nivelul lor gene
ral de viață. Se apreciază în 
paginile presei locale (Asahi 
Shimbun) că dezvoltarea în
tr-un ritm ridicat a econo
miei japoneze comportă și nu
meroase aspecte negative. 
Astfel, deși economia, în an-

samblul ei, a ajuns din urmă 
și a întrecut toate țările in
dustrializate capitaliste, cu 
excepția S.U.A., nivelul de 
viață japonez este în urma 
multor țări occidentale dez
voltate.

Sindicatele au anunțat că 
„nu vor înceta acțiunile pînă 
nu li se vor satisface reven
dicările". In joc nu mai este 
simpla împărțire a profituri
lor între patroni și muncitori, 
ci mai mult, o împărțire prin 
care să se reducă tot mai 
mult decalajul dintre nivelul 
de dezvoltare al Japoniei și 
nivelul de viață al locuitori
lor ei. Sindicatele cer expres 
aceasta, așa cum face Sohyo 
în „Cartea albă asupra sala
riilor pe 1972“ publicată re
cent, iar patronii invocă posi
bilitățile mici de majorare a 
salariilor, puse pe seama con
dițiilor create de unele feno
mene de recesiune apărute în 
economia niponă. Ambele 
părți așteaptă, ca deobicei, 
rezultatul negocierilor dintre 
sindicatele oțelurilor și marile 
firme siderurgice și metalur-

gice, a căror majorare de .sa
larii este luată drept standard 
de către toate sindicatele. 
In jurul datei de 18. aprilie a- 
cestea vor fi cunoscute și i- 
mediat va începe perioada 
cea mai intensă a ofensivei 
împotriva patronatului. Anti
cipând, feroviarii și-au anun
țat deja intenția de a organi
za, către sfirșitul lunii, gre
ve mai îndelungate ceea ce ar 
depăși formula negocierilor 
obișnuite din campaniile de 
primăvară de pînă acum.

Ca ș-i în alți ani, actuala 
campanie revendicativă a 
muncitorimii japoneze are in 
vedere și obiective politice ca 
lupta împotriva prezenței ba
zelor militare străine, abolirea 
tratatului de securitate japo- 
no-american, normalizarea re
lațiilor cu R.P. Chineză etc. 
Nu lipsesc din obiectivele 
campaniei nici lupta împotri
va spiralei prețurilor, poluă
rii excesive și congestionării 
traficului in întregul arhipe
lag.

Prin caracterul obiectivelor 
economice și politice, „Shunto 
’72“ se anunță ca una din o- 
fensivele importante și 
sebit de semnificative 
sindicatelor japoneze.

FI. ȚUIU
Corespondentul Agerpres 

la Tokio

extraterestru
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CAMBODGIA — 
In cursul ultimi

lor ani Forțele Ar
mate de Elibera
re din Cambodgia 
și-au consolidat 
pozițiile, și-au or
ganizat transpor
turile și comuni
cațiile și și-au 
mărit potențialul 
de luptă.

In foto : Numă
rul voluntarilor 
din unitățile de 
luptă a crescut : 
grup de voluntari 
la Kratie, capitală 
de provincie.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Intr-un interviu televizat, 
William Fulbright, președintele 
Comitetului pentru problemele 
externe al Senatului american, 
s-a referit pe larg la situația 
din Vietnam, criticînd aspru 
Administrația S.U.A. pentru 
faptul că s-a dedat la o „rees- 
caladare majoră" a războiului. 
„Continuarea acestui război nu 
poate servi intereselor Statelor 
Unite", a subliniat Fulbright, 
adăugînd că Administrația ,.a 
avut posibilitatea. în ultimii 
trei ani șă pună capăt războiu
lui prin negocieri"

Președintele Comitetului se
natorial pentru problemele ex
terne consideră că prin noile 
lor acțiuni în Vietnam State
le Unite nu fac decît să se an
gajeze ,.într-un război intermi-* 
nabil". „Situația actuală dove
dește că vietoamizarea nu este 
o soluție. Singura soluție este 
de a pune, pur șl simplul, ca
păt războiului. Nimic nu justi
fică acest război care se duce 
împotriva intereselor Vietnamu
lui" — a spus în încheiere Ful
bright.

Redacția ai administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefonj 1662

începerea lucrărilor sesiunii
Subcomitetului pentru 

probleme juridice 
al Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea în scopuri pașnice 

a spațiului

Un interesant 
fenomen natural

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La Geneva au început luni lu
crările celei de-a Xl-a sesiuni 
a Subcomitetului pentru proble
me juridice al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea în sco
puri pașnice a spațiului extra
terestru. Dezbaterile, care se 
vor încheia la 5 mai, sînt con-

sacrate examinării aspectelor 
juridice ale proiectului de tra
tat privind statutul juridic al 
Lunii, prezentat de Uniunea So
vietică la ultima sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. In 
subcomitet sînt reprezentate 28 
de țări, printre care și Româ
nia.

SOFIA 10 (Agerpres). — Du
pă cum relatează agenția BTA, 
în regiunea lacului de acumulare 
de lingă orașul Mizia, din nor
dul părții centrale a Bulgariei, 
s-a produs, sîmbăta trecută, un 
interesant fenomen natural. O 
porțiune de teren cu dimensiu
nile de circa 300 ^300 metri, a- 
flată la o altitudine mai ridicatei 
decit zona înconjurătoare, a în
ceput să se deplaseze lent, cu o 
viteză de patru metri pe oră, spre 
orașul Mizia, în mișcare fiind an
trenate straiuri cu o grosime de 
10—12 metri. Fenomenul a tre
zit nedumerire, deoarece, în ul-

rima vreme, nu se produseseră 
ploi care să faciliteze o alunecare 
masivă de teren, iar o cercetare 
a lacului nu a dus la descope
rirea unei scurgeri cit de mici. 
Mișcarea de alunecare s-a oprit în 
cursul zilei de duminică, după ce 
terenul antrenat parcusese circa 
70 de metri, lăsînd în urmă o 
uriașă excavație produsă pe cale 
naturală. In cele din urmă, spe
cialiștii, sosiți la fața locului, au 
apreciat că deplasarea masei de 
pămînt s-a datorat existenței u- 
nor importante pîitze de apă sub
terană Studierea fenomenului va 
fi continuată.
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