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Rezultatele... 
fluctuației
Se știe că rezultatele unei între

prinderi sînt rodul muncii întregu
lui, colectiv. Și cu cît colectivul este 
mai bine sudat muncește mai spor
nic, obține rezultate mai frumoase. 
Iar acolo unde nu există o stabi
litate a oamenilor e tocmai rever
sul Ta ceea ce am spus mai înainte. 
Ce succese poate avea o întreprin
dere în care e un continuu dute- 
vino ? Pentru ilustrarea celor spuse 
vom -lua astăzi ca „etalon" lntre- 
Rplnderea forestieră Petroșani.

Aici, deși se duce lupta pentru 
rentabilizare, conducerea fiind 
preocupată în această direcție, to
tuși rezultatele nu sînt pe 
așteptărilor. Pe primele 5 
pildă, I.F.-ul : și-a realizat 
la producția marfă abia în 
ție de 90,80 la sută.
mai multe

torii forestieri pleacă acasă, la țară. 
Ui: ii stau cît stau și se întorc la lu
cru, alții nu mai vin. Atunci,ca
drele de conducere ale I. F. pornesc 
„campania" de lămurire prin satele 
de pe unde-s oamenii. Unii mun
citori vin, alții nu 
muriți. Și în timp 
alții noi se angajează, 
la care ne referim, 
șani au fost angajați 1 923 de oa- 
merii și... au plecat 1 030. Această 
fluctuație a influențat negativ rea
lizările de plan din exploatările 
forestiere. Dar fluctuația diferă nu 
numai de la o exploatare la alta, 
ci și de la o rampă la alta. De ce 
oare ?

ele. Ne-sm oprit în mod deosebit 
la locuințele muncitorilor.

Forestierii din sectorul Pleșa 104 
sînt cazați într-o cabană nouă, din 
cărămidă. La ușa fiecărei camere — 
cetină. E semnul respectului față? 

se mai lasă Lă-, . de curățenie. Intr-adevăr, cabaniera 
ce unii pleacă,

In perioada 
la I. F. Petro-

măsura 
luni de 
planul 

propor-
De ce ? De 

ori într-un an munci-

Cazarea — 
factor important

In ’Sectorul I. F. Cîmpu lui. Neag 
sînt mai multe exploatări fores
tiere. Am vizitat doar cîteva din

K 7.’ 7.... -A3

Cazac ’ Maria are grijă ca de la 
cearșafuri și pînă lâ fiecare colți
șor al cabanei să fie curat „lună". 
Dar și oamenii respectă curățenia : 
nu intră încălțați în dormitoare, se 
spală înainte de a se culca în aș
ternutul alb.

La Buta, lîngă bocșele de man
gal, sînt locuințe, pentru, familiști, 
dar e și o cabană. Șl cabanierei de 
aici, Nagy Ana. îi place curățenia. 
Dar ce folos dacă ori de, cîte ori 
plouă... plouă și-n cabană. Și în cî
teva locuințe plouă. Oamenii au ce
rut de vre-un an conducerii secto
rului carton asfaltat. Și acum tot 
așteaptă; doar-doar vor primi 1

Tot Ia Buta, lîngă gater, se mai 
află o cabană muncitorească și lo
cuințe pentru familiști. Cabana de 
aici însă a avut parte de o caba
nieră, care numai de curățenie nu-i 
arde. Tot aici sînt si cîțiva ..inter- 

■ niști" — ce-i drept cam puțini — 
care se simt bine „și aSa“, Cînd am 
poposit Aoi, 
Claudia- ■ na era 
mal tîrziu. Avea
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cabaniera feengă 
de găsit: a venit 
ochii umfla’ți1 de.

P. bbeben
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Lupeni a început 
nou bloc cu mai
Este vorba des- 
patrulea bloc de

Corespondentul nostru N. 
Carlaonț ne informează că pe 
șantierul din 
glisarea unui 
multe nivele, 
pre cel de-al
tipul A pus în construcție în 
cartierul Tudor Vladimirescu. 
In noul bloc, constructorii pre
gătesc pentru oamenii muticii 
din orașul Lupeni 88 de apar- 
tamehte moderne, confortabile.

1 >»

Comunistul Duman Mi
hai, sudor la mina'Pa- 
roțen:. pregătește de SU-. 
dare flanșele necesare 
etanșării conductei, pen
tru a nu se pierde aerul 

comprimat

CONSEMNĂM • AVIZĂM • DEZAPROBĂM
Distrac|ii" 

la „Șiretul"
locatarii imobilelor din ju

rul bufetului „Șiretul" din 
Vulcan afirmă că cele mai 
„faine" distracții se petrec, 
destul de frecvent, în acest 
bufet. Și cele mai deosebitei.. 
Dacă pînă mai ieri „rezulta
tele" beției se concretizau aici 

, „doar" în deranj, halbe spar
te, scaune .distruse, acum 
scandalagii „patroni" au... pro
gresat. Se „distrează" mult 
mai copios. Și iată cum. In 
cuptorul destinat preparări: 
cîrhăciorilor și micilor a fost 
introdus cu forța un cetățean 
beat și bătut „măr" (luni 11

iunie a.c.J; Pe o masă un 
scaun, pe scaun un client, în 
mina tremurîndă a acestuia 
nelipsitul pahar. împarte în 
jur zîmbete, sudâlmi și... 
stropi. Toți clienții însă se 
„distrează". Ca la „Șiretul". 
(Marți 12 iUnle a. c.j. Ne pu
nem însă o întrebare: O fi 
beția nebunie cu voie, dar de 
cînd se permit astfel de „dis
tracții" nedistractive, dezuma- 
nizante chiar ?

Furtul căciulii
Șantierul din Lupeni al 

C.S.A. a înșirat de ia Uricâni 
spre Cîmpu lui Năag. cale de 
3 km și ceva, numai tronsoa
ne de conductă. Aveau ast

fel dreptul să încaseze con- 
trâ-valoarea conductei. Și au 
incasăt-o. 1 404 000 lei au îtV 
casat pentru că s-au ostenit 
să semene niște tuburi pe 
cimpie. Numai că, înainte de 
a fi îngropată în șanț, con
ducta trebuia izolată. Și a- 
telierul pentru izolare se află 
hăt la... Vulcan. Se spune că 
organele Băncii de investiții 

u sesizat „speculația" și 
au spus celor de la C.S.A. 

j/-am prins cu ocaua mică". 
„Nu ne-ați prins" — ar fi ri
postat aceștia — n-am furat 
nici un ban. Și au dreptate 
Asta nu-i furt de bani. E fur
tul. căciulii. Al celei ptopril.
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Peisajul industrial al Paroș'eniului s-a îmbogățit cu o nouă unilate 
economică. Megieșă cu termocentrala e mina Paroșeni. Fotoreporterul 
le-a îngemănat într-un clișeu pe amîndouă.

Foto: N. MOLDOVEANU 
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w a mina Lupeni este un • sec-

Lr tor care are locurile de 
muncă răspîndite pe patru, orizon
turi : 830 m, 802 m, 750 m ți 700 
m. Aici și aprovizionarea. cu ma
teriale și goale întîmpină,, mai 
multe dificultăți decit 
toare. Astfel, orizontul 
mește „cele necesar?" 
înclinat ce-l leagă de 
celelalte trei „surate" . 
tate cu materiale și goale prin pu
țul 8. Nici condițiile de lucru la 
acest sector nu sînt deosebite față 
de altele. Dar rezultatele sectorului 
IX, că despre acesta e vorba, ri
valizează cu cele mai bune din 
bazin. Ceea ce caracterizează în 
mod deosebit acest sector, colec
tivul de aici, este ritmicitatea, Lu
nă de lună sectorul realizeazâipla
nul la producția netă în prbeent > 
de 103,3 la sută — 107,8 la sută. 
Din sarcinile de . pian ale m ies, 
de pe. priituele cinci luni,' obiecti
vului de la „nouă" îi -revenea., ex
tragerea a 51080' tone cărbune. 
Cei 314 oameni, eîți are sectdrul, 
erau hotărîți să-și realizeze' pla
nul, să-l depășească chiar. Pentru 
aceasta ei au luat a seamă de mă
suri. în cadrul organizării •științi
fice a producției și a muncii. Ast
fel, încă de la începutul anufui, 
preluarea- și predarea schimbului 
se face la- locul de muncă. Planu
rile de lucru ale brigăzilor. ajung 
operativ la șefii de brigadă. - Nici., 
aprovizionarea ritmică cu. vaggne- 
te și materiale nu mai este o. pro
blemă pentru ei. De asemenea, s-a 
redus numărul nemoțivatelor si. c' 
accidentelor.

de 5 924 tone cărbune la produc
ția brută. Și nu e de mirare, doar 
și productivitatea muncii a cres
cut pe perioada la care ne referim. 
Pe cele cinci luni planul 
ețctragerea a 156.6 tone

prevede 
cărbune

la alte sec-
330 m pri- 
prin planul
800 m, iar 

sînt alimen-

(Continuare în pag. a 3-a)
P. B.

CU PLANUL 
SEMESTRIAL
ÎNDEPLINIT

a cestea toate au imprimat a- 
vînt continuu muncii în a- 

bataye, au asigurat cumularea îț- 
nai „plus" — pe cete cinci luni. —

de 1 722 metri liniari, a- 
ufi volum mare de săpă-

15 190 metri cubi. Fo'o- 
țnai judicios timpul de

Sectorul XI investiții, de la 
E. M. Petri la, avea pian, pe 
prima jumătate a anii iui, stră 
«ungerea adîncurilor pe o lun
gime 
dică 
tliri : 
sind
lucru, prin mecanizarea încăr
cărilor, aprovizionarea ritmică 
a locurilor de munca și dînd 
lucrări de bună calitate, pianul 
semestrial a fost realizat și de
pășit înainte de termen. Ast 
fel, pînă la 21 iunie planul de 
lucrări miniere a sectoruiui 
fost depășit cu 70 metri liniari 
și 2 160 metri cubi, obținîndu- 
se în acest 'fel economii în va
loare de peste 600 000 lei. 
Iată și numele minerilor ale 
căror brigăzi au rezultatele 
cele mal bune: Tătaru Petru, 
Boteânu Nicolae, Cala Petru.

unwasB expoziție 
școlară ■ >

Intr-una din sălile 
de clasă ale Școlii ge
nerale nr. 2. Lonea s-a 
deschis o reușită ex
poziție de lucrări prac
tice și desene ale ele
vilor din clasele V-V1I, 
Aranjate cu. mult gust, 
toate exponatele te .in
cintă prin policromia, , 
varietatea și frumuse
țea lor. Cusături - și 
broderii — toate , con
țin. parcă ceva din căl
dura sufletească a a- . 
celora care le-aii exe
cutat cu multă. înde- ■. 
minare și pasiune. Fețe 
de mese,. costumașe, 
rochițe, șervețele, per- . 
nițe, tricotaje qcupă ■ 
„raionul" ’cel mai a- 
trâctiv al acestei expo- '• 
ziții. Pe etichetele de ■ 
pe- lucrări citim nu
mtie elevelor T&nase 
Claudia, Popeseu Stela: ; 
Brîndiuș Dorina, Am
bro Maria, Blag Sofia

profesoa- 
eleve și 
ca : Ta- 

Miclea

Cu migală și răbdare, 
urmînd ■ îndeaproape 
îndrumările 
rei, aceste

■ multe altele
națcu -Dorina, 

j Elena, Ciippel Erlka, 
țSpilk'a Ileana au reușit 
să „scoptd din ață și 

.pînză adevărate fru- 
.museți.

Alături te . atrag. pa
nourile pe care sînt 

j fixate lucrări în acua
relă, cîteva dintre ele 
expusei! fi ld ‘ expozi
țiile din Pe oșani și 
București. ^Desenele ce

lle mai realizate sînt 
\ale elevelor i Popeseu 
' Stela, 
.nașe 
Olga.

Alt 
ziției 
treg com t electrS- 
tehnic': bobine; sonerii, 

■becuri semnalizatoar. 
alimentate de un r-t-

Buga Ana, Tă- 
Clauiiia, Toth

I
„raion" al expo- 
cuprinde un în-

î.r

*

dresor de tensiune de 
8 volți; diferite unel
te și alte obiecte cas
nice ca: ciocane, fie
răstraie, compasuri, 
menghine, săpuniere, 
fărașe și altele. Atît la 
intrare cît și la ieșirea 
din expoziție te în- 
tîmpină fotografia șco
lii fixată intr-o ramă 
cu motive naționale, 
cusută cu muline pe 
pînză albă. Ce ar pu
tea să simbolizeze alt
ceva decît dragostea 
elevilor pentru școala 
lor, școală în care au 
învățat să țină pent-u 
prima dată 
mină dar și 
ciocanul ?

Pentru tot
cut în această expozi
ție tgv. prof. Branga 
Ileana, Crăciunoiu Ion 
și Otînjac Aurel me
rită toate felicitările

Prof. M. SÎRBU

tocul în 
acul

ce s-a fă-
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0 Pregătirea studenților este la 
nivelul cerințelor actuale

B Răspunsurile date vădesc con
sultarea materialului biblio* 
grafic ?

SI Privita în ansamblu» situația
recentei sesiuni prezintâ un 
reviriment față ue cea a sesiunii din

In fața schemelor de pe tablă emoțiile revin. Ele sînt însă curfnd învinse, iar răs
punsurile încep să curgă precis, documentate. Studenții P. Popescu și I. Marinescu, din anul 
IV mine (In clișeu) au dovedit o bună pregătire.

• W Aiarna ?

Examene — iată un cuvînt cu o profundă sem
nificație în viața școlară. Pentru studenții Insti
tutului de mine Petroșani examenele, al căror 
epilog se consumă în aceste zile, marchează în
cheierea unei etape de activitate asiduă, de mun
că intensă, la finele căreia reușita se concreti
zează în efectul stimulator pe care-1 dă succesul 
binemeritat. Paralel cu examenele la care se 
prezintă studenții, există și un alt gen de exa
men pe care-1 dă permanent omul în viață. Deși 
diferit de examenele obișnuite, examenul pe care 
II dă fiecare om fn viață Implică o înaltă răspun
dere morală, pentru că el poate pecetlui întreaga 
lui activitate, poate avea influențe pozitive sau 
negative în perspectiva viitorului. Despre am
bele aceste aspecte ale examenelor vom discuta 
în pagina de față.

Datorită condițiilor 'create de partid și statul

nostru socialist, porțile institutelor de învăță- 
niint superior sint deschise tuturor tinerilor care 
doresc să-și însușească știința și tehnica moder
nă, care vor să devină cadre de nădejde ale so
cietății noastre noi. Pe linia sarcinilor trasate de 
partid, ridicarea nivelului de pregătire a noilor 
ingineri, a celor care peste Clțlva ani vor trebui 
să conducă procesul de producție, implică cu 
fermitate ridicarea calitativă a pregătirii studen
ților, pune problema formării unor specialiști cu 
profil modern, cu o gîndire îndrăzneață, capabili 
— după absolvire — să țină pasul cu dezvolta
rea vertiginoasă a științei și tehnicii contempo
rane. Țlnînd seama de aceste cerințe am solicitat 
cadrelor didactice, conducerilor celor două facul
tăți ale Institutului de mine Petroșani să-și spună 
părerea privitoare la desfășurarea prezentei se
siuni de examene, despre succesele și scăderile el.

predate. Aplicarea în prac- 
cunoștînțelor se face, în ge- 
greoi, fapt ce denotă că stu- 
nu acordă suficientă aten-

uneori însușirea mecanică a ma
teriei 
tică a 
neral, 
denții
ție pregătirii lor în această direc
ție. Dintre studenții anului II mi-

ne, care s-au remarcat prin răs
punsurile date, amintim pe Lazăr 
Iulian și Vidra loan din grupa 
1 151; Molnar Ștefan, Șteț Maria. 
Sendroi Daniel și Moraru Carmen, 
din grupa 2 123, anul III, Faculta
tea de electromecanică".

Cîteva considerații de stringenta oportunitate
Deși neîncheiat, bilanțul sesiu

nii de examene dig vară se con
turează tot mai clar pe fundalul 
rezultatelor obținute pînă în pre
zent de ștudenți. La întrebările 
noastre a răspuns si tov. conf. dr. 
KECS WILHELM, decanul Facul
tății de electromecanică.

men în cele două sesiuni ale pre
zentului an universitar. Situații la 
fel de dificile au la învățătură și 
studenții Asztalos Ferdinand, Bou- 
lescu 
mitru 
re au 
mene.

0 „busolă" care
In orice ramură a științei, cu

noștințele concrete și stilul de gîn
dire, materialul faptic și sistemul 
teoretic se întregesc reciproc. Me
nirea invâțâmîntu'.ui lujseflor con- 
stă în a-i înarma pe ștudenți cu 
cît mai multe cunoștințe de spe
cialitate, de a-i înzestra cu o cul
tură de specialitate corespunzătoa
re cerințelor actuale. Satisfacerea 
acestor cerințe se poate realiza, 
în principal, printr-un studiu in
dividual aprofundat, prin consul
tarea unui bogat material biblio
grafic. Numai un studiu exigent 
desfășurat în anii de facultate poa
te pune baze trainice unei culturi 
profesionale temeinice.

Examenele constituie o „busolă" 
care arată cu exactitate tempe
ratura sesiunii. Urmărindu-se des- 

■ fășurarea examenelor se poate afla

nu dă greș
cu ușurință gradul de pregătire a 
studenților, nivelul GENERAL AL 
VIITORULUI INGINER. Despre toa
te aceste aspecte ale prezentei se- 

• siuni; ne-a vndStFjtov. conf. dr. ing.
DEGER ATU PROFIR,

iSliȘOii

„Cu toate că este o disciplină 
dificilă dar deosebit de importan
tă, Bazele automatizării și ac
ționării trebuie bine cunoscute de 
viitorii ingineri mineri pentru că 
vor avea nevoie de cunoștințele 
dobîndite din această materie în 
activitatea lor în producție. Deși 
nu e o disciplină de specialitate, 
merită relevat că, în general, stu
denții anului IV mine au dovedit preo
cupare față de însușirea cunoștin
țelor predate la

vă este în acest sens comportarea 
în examene a studenților grupei 
1 137 care s-au prezentat bine. 
Studenții Popescu Petru, Bărbos 
Ion, .lurje Ion au obținute note de 
<) ș' IC.

Studenții anului II al Facultă- 
examenu! 
să împăr- 
amănunte 
de pregă- 
conf, ing.

ții de mine se aflau la 
de Termotelinică. Voind 
tășitn cititorilor noștri 
privitoare la nivelul lor 
tire ne-am adresat tov. 
STOICA EMIL.

răspunsu- 
a crescut, 
principiile 
respective

cursuri. Ilustrati-

„Nivelul calitativ al 
rilor date de ștudenți 
Aceasta dovedește că 
de bază ale disciplinei 
sînt cunoscute de ei, deci, că s-au
pregătit în timpul anului. Totuși, 
cunoscîndu-le resursele, consider 
că se muncește sub nivelul posibi
lităților și condițiilor ce li s-au 
creat. Se simte munca în asalt și

<•..........
r ‘ Mdl

Concentrarea și atenția asigură un răspuns 
clar și concis

CUV1NT PENTRU 
MARTINOVICI

Cine nu-l cunoaște pe 
Martinovici! Cîți nu au 
admirat, pe gazonul 
verde al stadionului, jo
cul său tehnic, combi
nație, mereu în mișcare 
și eficace, devotamentul 
său pentru culorile clu
bului care l-a consa
crat !
perseverent
dos, Florea Martinovici 
a fost, pînă 
va zile, și 
despre care profesorii 
de la I.M.P. nu au avut 
decît cuvinte apreciati
ve. Spunem „a 
pentru că, acum, în ur
ma susținerii cu succes 
a proiectului de diplo
mă, studentul Martino
vici Florea, din grupa 
1 132, a 
inginer

L-am 
tinovici, 
siei, exprimîndu-și clar, 
precis cunoștințele bine 
însușite, dar și stăpînit 
de emoții, iminente e- 
venimentului pe care-l 
trăia. Era mai emoțio
nat decît acum două

l-a 
Jucător modern, 

și conștiin-

acum cîte- 
un student

fost"

primit titlul de 
minier.
văzut pe Mar
in fața conți

luni, cînd, pe stadionul 
„23 August" din Capi
tală, își făcea debutul 
în prima reprezentativă 
de fotbal a țării.

In fața schemelor și 
panourilor, Martinovici 
și-a demonstrat toată 
gama de cunoștințe teh
nice (de specialitate, 
nu... sportive), edificînd 
comisia că va fi, în vi
itor, un cadru ingine
resc de nădejde.

La 21 de ani, inginer 
și... internațional A la 
fotbal, Florea Martino
vici și-a atins o parte 
din visul său suprem. 
Odată cu felicitările 
hoastre pentru succesul 
repurtat ne exprimăm 
și convingerea că aspi
rațiile tînărului inginer 
și admiratului fotbalist 
nu se vor opri aici. Cu 
tenacitatea și perseve
rența care-l caracteri
zează, Martinovici 
năzui mai sus, pe 
ta perfecțiunii în 
fesiunea aleasă și în 
nica jocului cu 
nul rotund.

va 
sca- 
pro- 
teh-

balo-

pHP•iiHaiSwl
„Privind retrospectiv trebuie să 

spunem că n-am fost mulțumiți 
de rezultatele obținute de studen
ții Facultății de electromecanică 
în primul semestru al anului uni
versitar în curs. Rezultatele Obți
nute sînt în contradicție cu ca
pacitatea lor de muncă, cu nive
lul pregătirii lor generale. Cau
zele numeroaselor note mediocre 
și slabe au fost analizate la dife
rite nivele și în raport cu conclu
ziile traae s-au luat măsurile co
respunzătoare. Astfel, s-a intensifi
cat controlul pregătirii și desfășu
rării seminarlllor, a lucrărilor prac
tice de' laborator, a proiectelor 
de an, s-a dat o atenție deosebită 
urmăririi frecvenței la toate for
mele de activitate. In unele cazuri 
am fost obligați de împrejurări aă 
informăm și părinții asupra com
portării necorespunzătoare a unor 
ștudenți.

Roadele măsurilor complexe lua
te și-au dovedit, în bună parte, e- 
ficlența în prezenta sesiune de e- 
xamene. Ele s-au manifestat în pri
mul rînd prin scăderea substan
țiali a absențelor nemotivate de la 
activitățile ce au loc.

Urmărindu-se crearea unei opinii 
de masă împotriva celor care se 
abat de la disciplină, îndrumătorii 
fiecărui an (cadre didactice) au pus 
în discuția studenților pe aceia din- 
trei ei care săvîrșeau abateri. In 
această acțiune am primit un real 
sprijin din partea comitetelor U.T.C. 
și a organizațiilor de bază P.C.R.

Rezultatele obținute în sesiunea 
aceasta de majoritatea studenților 
sînt mulțumitoare. La anul IV, de 
pildă, an care în primul semestru 
a obținut rezultate foarte slabe, si
tuația s-a îmbunătățit radical. I a 
disciplinele de specialitate cum 
sînt Transportul minier, Acționări 
și automatizări ș.a. mulți studer.ți 
au obținut note între 7 — 0. Astfel, 
din grupa 2 118 au dovedit o bună 
pregătire Cîrja — Balog Radu si 
Kovacs Iosif, Marinescu M„ Davi- 
dovici Rodica și Calotă loan. Bine 
s-au prezentat în sesiune și o par
te din studenții anilor I și III.

Este regretabil însă că studenții 
anului II continuă să se mențină sub 
nivelul posibilităților lor. In acest 
an, alături de ștudenți buni ca Mi- 
clea Tiberiu, Puiu Cornel, Panele 
Elisabeta, Fabri Arpad și alții sînt 
și ștudenți care neglijează princi
pala lor sarcină ; învățătura. La 
disciplinele : Matematici speciale și 
Rezistența materialelor mai mult de 
jumătate din cei prezentați sînt res- 
tanțieri. Sînt încă destui tineri ca
re nu-și justifică calitatea de stu- 
denți. Așa este cazul lui Burtoi Pa
vel, care n-a luat încă nici un exa

Du-
ca- 

exa- 
anul 
anul

Constantin, Mareș 
și Tudorică Marin 
luat abia cile două 

De altfel, avem și în
IV ștudenți care deși repetă 
tratează cu mare indiferență calita
tea pregătirii lor. In acest sens toa
te fi dat ca exemplu rău. Gheor
ghiu F. Mihai care din patru exa
mene s-a prezentat doar la unui, 
Transportul minier, la care a luat 
nota... 4/ Tobieș Nicolae care se 
găsește în aceeași situație.

Rezultatele obținut# pînă acum 
la examene confirmă faptul 
că și în viitor va trebui să 
sporim exigența în așa fel, Incit, * 
să determinăm creșterea calității 
pregătirii studenților pe măsura ce
rințelor actuale".

Despre Situația la învățătură a 
studenților 
vorbit tov.
NICOLAE,

Facultății de mine ne-a 
conf. dr. ing. ILIAȘ 

prodecanul facultății.

SiiliîHlIiflfii

„După rezultatele obținute pînă 
in prezent procentul promovat'%,' 
este sub nivelul sesiunii din . Jr5 
anului lDCfl. Cauza acestei situații e 
determinată de faptul că, in timp ce - 
exigența a sporit, n-a fost urmată 
de creșterea corespunzătoare a ni
velului de pregătire al studenților. 
Spre deosebire de sesiunea din se
mestrul I, cea care se desfășoară în 
prezent ne-a oferit cîteza surprize 
cam neplăcute. Ștudenți cotați ea 
fiind bine pregătiți au pierdut 1-2 
examene. Așa este cazul studentei 
Rujoi Llgia, din grupa 1 144, anul 
III mine, care a pierdut examenele 
la disciplinele Mineralogie și Socia
lism științific; Criveti Titus care a 
pierdut examenul la Socialism ști- 
ințific; Mironovici Radu, tot din i 
anul lîl, care în prima sesiune a ob
ținut la unele examene note de 10, 
iar în actuala sesiune nu s-a pre
zentat la examenul de Fizică, Gru
ber Ileana, din anul IV preparare, 
n-a luat examenul tocmai la dis
ciplina... Preparare.

Am de făcut încă o remarcă. Re
zultatele de pînă acum, arată că 
secția Preparare, anii 1 și II precum 
și anul IV mine, prin rezultatele 
bune obținute la examene se deta
șează cu mult de ceilalți ani. In 
prezenta sesiune de examene s-au 
dovedit slab pregătiți, mult sub ni
velul așteptărilor, studenții secției 
Topografie anii I și II. Unii 
denți ai acestei secții abia au 
șit să promoveze 2-3 examene, 
rău că puțini ștudenți consultă 
terialul bibliografic indicat, marea 
lor majoritate rezumîndu-se doar 
la citirea notițelor luate după 
curs. Natural, în asemenea situație 
pregătirea lor lasă mult de dorit“.

Pagină realizată de 
M. CHIOREANU 

șl V. TEODORESCU
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CARTEA DE VIZITA 
A GOSPODARILOR 
DIN URICANI

Acasă la muncitorii forestieri
Avem o deosebită satisfacție să 

vedem orașul nostru înfrumuse- 
țîndu-ac mereu. Aspectul său urba
nistic, curățenia, parcurile și zonele 
verzi sînt de fapt cartea noastră de 
vizită, a noastră a gospodarilor din 
Uricani.

In activitatea sa gospodărească 
Sfatul popular al orașului Uricani 
se bucură de sprijinul a 36 de de- 
putați, 35 comitete de cetățeni, al 
celor 32 comitete de locatari care 
ajută în mod efectiv comitetul exe
cutiv la rezolvarea problemelor ce 
le ridică gospodărirea, înfrumuse
țarea și păstrarea a tot eeea ce s-a 
creat în orașul nostru. Sprijinul 
cel mai substanțial îl dau miile de 
oameni ai muncii care participă cu 
entuziasm la acțiunile gospodărești 
inițiate de sfatul popular. Locui
torii au venit cu propuneri privind 
amenajarea de solarii pentru copii, 
a unei baze sportive, introducerea 
apei potabile la școala de 4 ani din 
Firizoni, îmbunătățirea ilumi
natului la Valea de Brazi și 
multe altele. Obiectivele preconi
zate a fi înfăptuite în acest an prin 
muncă patriotică sînt evaluate la 
700 000 lei revenind 200 lei pe fie
care locuitor. Pînă in prezent s-a 
amenajat un parc pe strada Plopi
lor ?u o suprafață de 3 600 metri 
pățeați, s-au amenajat și extins 
zonele verzi, trei solarii pentru 
copii. In Bulzu, Mailat, Valea dc 
Brazi și Firizoni s-au reparat dru
murile și podețele, s-au aliniat gar

NOTA

Ramîne de văzut metoda...
In magazinul de cafea și 

dulciuri de lingă unitatea cu 
autoservire din Piața Victo
riei a orașului Petroșani ' este 
ufișat un anunț care pune în- 
tr-o mare încurcătură pe cum
părători. Anunțul spune că in 
acest magazin cafeaua, cioco
lata vrac și alte produse tot 
vrac se vînd la greutate netă, 
fără să se includă in cîntărire 
și ambalajul.

Aceasta nu poate decît să-l 
bucure pe cumpărător și, du
pă ce ai citit anunțul, ești 
foarte curios să vezi cum ob
ții „neto“ cantitatea de 100 
grame cafea cerută. Vînzătoa- 
vea ia punga, cîntărește cu ea

1 grame cafea boabe, deci 
inclusiv punga, ți-o macină 
în rișnița electrică și o pri
mești caldă în aceeași pungă. 
Tot așa s-a vîndut cafeaua și 
înainte de apariția acestui a- 
fiș, la fel se vinde și în cele
lalte magazine: cafeaua, cio
colata „vrac" și alte aseme
nea produse sînt cintărite îm
preună cu punga.

Cum cămine atunci cu vîn
zarea la „neto" ? De ce a mai 
fost attrnat în magazin buclu
cașul afiș ? Nici nu se indică

PROGRAM DE RADIO
24 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,00 RADIOJURNAL, Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
rutler: 6,20 Radio-publicitate: 6,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Reco- 

'mandări din program; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,20 MOMENT POETIC; 
8,25 La microfon, melodia preferată; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI: 9,03 La 
microfon, melodia preferată (conti
nuare): 9,30 Pi’ogram muzical; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 REVISTA 
REVISTELOR ECONOMICE; 11,15 
Parada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Orchestrele di
rijate de Jean Ionescu și Franci 
Pourcel; 12,15 MIORIȚA: 12,35 Din 
muzica popoarelor; 12,45 Vechi me
lodii de muzică ușoară: 13,00 RA
DIOJURNAL Rulătin meteorologic; 

durile și curățat șanțurile. Orele de 
muncă patriotică se ridică la 43 000, 
iar al economiilor la 325 000 lei.

Pentru activitatea gospodărească 
desfășurată merită a fi evidențiați 
Camen Marla, Ordog Estera, Cara- 
gea Pompiliu, Lazăr Maria, lonașcu 
Petru, Rinditeanu Maria, Dina Au
rel, Patalita Maria, precum și ce
tățenii Boțoi Ioan, Pilaru Ferdinand, 
Matei Alexandru și mulți alții.

Avem însă posibilități de extin
dere a zonelor verzi în cartierul. 
Sterminos, lingă Jiu pe care încă 
nu le-am valorificat. Putem face 
mai mult și în ceea ce privește a- 
menajarea de baze sportive. In anul 
trecut aveam două terenuri de volei 
care au dispărut fără urma. Tot 
fără urmă au dispărut și băncile 
din parc. Sfatul popular a desfă
șurat muncă educativă de masă 
pentru păstrarea a tot ceea ce s-a 
creat dar mai sînt multe de făcut 
în această direcție.

In vederea păstrării frumosului, 
făcut cu trudă și migală, vom in
tensifica și munca cetățenească e- 
ducativă în școli, vom prezenta 
la aparatul de proiecție al școlii 
filmul „Zonele verzi". Se vor con
stitui echipe de pionieri cărora să 
li se repartizeze spre îngrijire și 
întreținerea parcurilor și zonelor 
verzi.

COCHECI VASILE
vicepreședinte al Sfatului popular 

Uricani

vreo metodă de vînzare a ca
felei și a celorlalte produse 
amintite la greutatea netă.

Metoda este însă simplă 
dar ea e ținută la mare se
cret. Anume: dacă un client 
solicită, spre exemplu, 100 
grame cafea, vînzătoarea ia 
două pungi la fel: în una 
pune cafeaua și o așează pe 
Un platou al cîntarului, iar 
punga goală se așează pe ce
lălalt platou. In felul acesta, 
în cazul cînd cîntărirea se 
face corect, se cumpără pro
dusul la greutatea netă.

Cunosc vînzătoarele de la 
magazinul cu pricina și de la 
alte magazine care vînd ase
menea produse, această me
todă ? Greu de dat un răs
puns. Sigur este că, chiar da
că o cunosc, nu o aplică. Și 
atunci de ce mai trebuie a- 
fișul ?

Dacă conducerea O.C.L. A- 
limentara socotește necesar să 
asigure vînzarea cafelei, cio
colatei vrac etc. la greutatea 
netă, așa cum este necesar în 
mod obligatoriu, trebuie să le 
șoptească ceva la ureche șt 
vinzătoarelor. Căci, pe cum 
se vede, afișul nu ajunge.

13,13 Succese ale muzicii ușoare;
13,30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 Mu
zică ușoară; 14,15 Arii din operete;
14,25 Concertul melodiilor; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Din înregistră
rile violonistului Ion Luca Bănă- 
țeanu; 15,15 Concursuri de muzică 
ușoară; 15,50 Cîntece populare; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport, Bu
letin meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,10 ME
MORIA PAMÎNTULUI ROMA
NESC; 17,30 Cîntece de Enrico Fan- 
ciotti și Paul Urmuzescu; 17,45 Nes
temate folclorice; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO- 
BLILUI; 18,20 Cîntă Nicolae Ni- 
tescu și Orietta Berii; 18,40 ȘTI
INȚA. TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport: 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA Cronică economică: 20,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Cîntă Maria Lătărețe:
21,45 Scurt program de muzică de

(Urmare din pag. 1)

somn. Și Ia cabană și la locuința în 
care stă „domnește" lipsa de cură
țenie.

— Probabil ca să nu se vadă lip
sa de curățenie, șeful de sector a 
dat dispoziție de ne-a astupat gea
murile : într-o parte cu o — maga
zie, în cealaltă cu — cotețe — ne 
spun doi tineri de aici.

In locuințele unor familiști e 
foarte curat : la Orban Iosif, Solo
mon Gheorghe etc.

— Din 1949 lucrez’aici — ne spu
ne tov. Orban Iosif. Mi-am cum
părat mobilă, aparat de radio cu 
tranzistori. Numai că stăm cam în- 
ghesuiți : într-o cameră sau cel 
mult o cameră și bucătărie. Acum, e 
adevărat, se construiesc blocuri, 
chiar aici, pentru noi. Cred totuși 
că lucrările de construcții merg 
prea încet. Ar trebui urgentate.

Oglindire pe luciul lacului
Foto; N. MOLDOVEANU

dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Roman
țe cu Angela Moldovan și George 
Niculescu; 22,35 Zece minute cu 
orchestra Alexandru Imre; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Dans și 
bună dispoziție; 23,10 LINDA VE
SELA; 23,40 Muzică de dans; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Muzică 
dc dans; 2,00 Buletin meteo-rutîer; 
2,02 Muzică de dans; 2,55-3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

FILME
24 iunie i

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Coplan își asumă riscul; Republica : 
Momentul adevărului; LONE A — 
7 Noiembrie: Juana Gallo,- Mine
rul : Rîdem cu Stan și Bran; VUL
CAN : Cei 7 din Teba; CRIVIDIA ; 
Clinele din Baskerville; PARO- 
SENI ; Eroi curajoși ca tigrii; LU
PENI — Cultural : Jandarmul din 
Saint Tropez; BĂRBATENI ; Răs
coala; URICANI ; Cronica unui 
bufon.

Forestierii nu mai pot trăi în con
dițiile de acum 20 de ani.

Ceva e alterat în... 
aprovizionarea 
și păstrarea 
alimentelor
Aprovizionarea cu alimente în a- 

ceste sectoare forestiere se face la 
cele două unități de la Buta : Ali
mentara forestieră nr. 202 șl uni
tatea 42 a O.O.V.L.F. Dar cum sînt 
aprovizionate aceste unități și cum 
Sînt păstrate mărfurile aici e o pro
blemă. La alimentară muncitorii nu 
găsesc macaroane, brînză „Dorna", 
untură. Uneori sînt puse în vinzare 
mărfuri alterate : conserve, salam. 
Slănina, brînza, pîlnea ș.a. sînt păs
trate în condiții neîgienice. Gestio
nara Pop Irina, pune lipsa de i- 
gienâ pe seama „condițiilor speci
fice" de aici. Cît despre slaba apro
vizionare și mărfurile alterate... Dă 
vina pe depozitul 218 Lupeni. Zice 
că așa le primește de la Lupeni. 
Am vizitat și acest depozit. Aici 
mărfurile erau proaspete, se gă
seau din abundență. Consultîndu-i 
și pe alți beneficiari de la cantine 
am ajuns la concluzia că la ei măr
furile sînt proaspete.

— La unitățile din cadrul I.F.-u- 
lui, însă, mărfurile sînt transpor
tate și păstrate în condiții cît se 
poate de neigienice — ne spune șe
ful de depozit Tora Teodor.

Am vizitat și unitatea de legume 
și fructe. Fructe nu găsești nicio
dată. De asemenea, varza, cartofii, 
fasolea verde lipsesc. Multe măr
furi sînt puse în vînzare cînd de 
fapt ar trebui să fie trecute la 
perisabilitate. Lista cu prețurile 
e dosită și vînzarea se face la bunul 
plac al vînzătorului.

— Cînd în altă parte ceapa verde 
e cu 2 lei, aici c cu 4 lei — ne 
spune șeful de brigadă Mattei

Oamenii celor 4 orizonturi miniere
(Urmare din pag. 1)

de fiecare om; s-au scos, însă, la 
„ziuă" cîte 171,9 toile eărbune/om. 
Numai pe luna mai, productivita
tea pe cap de om a crescut de la 
33 tone, cit era planificat, la 36,9 
— realizat.

otectivul sectorului IX nu a 
neglijat nici ceilalți indica

tori de plan. Prețul de cost/tcma 
de cărbune „smulsă" adîncului este 
cu 4,47 procente mai mic decît 
sarcina planificată iar ceilalți in
dici — consum specific de lemn 
de mină, energie electrică și pneu
matică — au fost realizați după 
cum urmează: 98,41 la sută; 93,33 
la sută și respectiv 91,82 la sută. 
Și pe luna aceasta, sectarul IX a 
obținut rezultate frumoase. Ana
lizele decadale din 2, 13 și 21 iu

TELEVIZIUNE
23 iunie

18,00 Drumuri și popasuri. Emi
siune turistică. Buletinul cir
culației rutiere.

18,30 Pentru copii: A.B.C. „In lu
mea insectelor".

19,00 Pentru tineretul școlar. Pa
gini de istorie: „Peneș 
Curcanul". Piesă de Vasile 
Leonescu și Duțescu-Duțu.

I. E. C. PAROȘENI
ANGAJEAZĂ IMEDIAT :

un proiectant sau desenator
Condiții de angajare conform H.C.M. 1 053 1-

Informații suplimentare la serviciul organizarea muncii

al întreprinderii.

Costel. Despre numitul gestionar și 
alțl muncitori ne informează că a 
mai fost prins „cu ocaua mică".

— De ce sint tolerate astfel de ne
reguli ? — se întreabă tov. Orban. 
Aceeași întreoare o transmitem și 
noi pe adresa conducerilor de care 
țin cele două unități de desfacere.

Cu destinderea 
cum ramîne?
După o munGă încordată în pă

dure, la gater șau la bocșe munci
torii forestieri, pe lîngă mîncare, 
au nevoie și de hrană sufletească. 
Destinderea ar vrea-o la club, ju- 
cînd table și șah, citind a carte sau 
vizionînd un film. Dar iată ce ne 
spun cîțiva tineri muncitori, prin
tre care Buta Petru, Petric Gheor
ghe, Făgaș Petru.

— Avem club, însă e veșnic în
chis. Chiar secretarul U.T.C., Min- 
cinoiu Ion, ne-a interzis să mai 
mergem la club (?!). Cică îl deran
jăm. Așa că șahul și cărțile stau 
închise la club. Am vrea să orga
nizăm cîte o joie de tineret, mă
car la două săptămîni, nu putem : 
ne-a luat tovarășul secretar și acor
deonul. Zicea că noi nu avem ne
voie de el. L-a dat altei exploatări. 
Nici caravana cinematografică n-a 
mai trecut pe la noi de un an și 
ceva, iar pînă în comună e departe. 
Deși am primit aparatele de proiec
ție, de la cinematograful din co
mună, și operatorul s-a oferit să vi
nă și la noi, nu le putem aduce 
pentru că nu primim mașină pentru 
transportul acestora. Ce mai, secre
tarul nostru nu se îngrijește decît 
de un singur lucru : să achităm co
tizația la timp.

Considerăm că din cele prezen
tate pînă acum conducerea I. F. Pe
troșani, organizațiile de partid, ti
neret și sindicat precum și cei în 
cauză au tras concluziile nece
sare și vor trece cît mai grabnic la 
lichidarea lipsurilor serqpalate.

nie oglindesc o ascensiune conti
nuă a realizărilor: 9 la sută, 14 
la sută și respectiv 15 la sută, de- 
pășiri de plan, sectorul IX clasîn- 
du-se între sectoarele cele mai bu
ne ale bazinului. Acestea sînt doar 
cifrele...

ar cel mai greu, la sectorul 
IX, a fost alegerea brigă

zilor fruntașe; nu de alta dar aici 
toate Sînt brigăzi bune. Am no
tat totuși cîțiva șefi de brigadă 
care au obținut rezultatele „cele 
mai bune dintre cele mai bune": 
Varga Martin, din abatajul fron
tal de pe stratul 18; Vladar Eu
gen din abatajul cameră de pe 
stratul 5; Vincze Ștefan din aba
tajul cameră nr. 5 de pe stratul 3; 
Maxim Gheorghe de la galeria di
recțională a stratului 13.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Studioul muzical; Seară 

Georg Philip Telemann.
20.30 Săptămîna.
21,00 Reflector.
21,15 Filmul artistic „Săritură în 

întuneric".
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 „Orfeul de aur". Festival de 

muzică ușoară (Sofia).
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Lucrările Sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

Schimburi violente de focuri 
pe străzile Adenului

iDîrevederi
alt delegației Haiti
iii alte ttoalii

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delegației 
române la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
avut miercuri noi întîlniri cu con
ducătorii unor delegații aflate la 
sesiune, abordîndu-se cu acest pri- 
lej probleme legate de ordinea de 
zi a sesiunii și alte probleme ale 
vieții internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a avut o întrevedere cu Ha
bib Bourghiba-jr„ ministrul de ex
terne al Republicii Tunisia, șeful 
delegației tunisiene. A fost de față 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România.

O altă întrevedere a avut-o cu 
Aldo Moro, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei. Au participat 
Amintore Fanfani, ministrul de ex
terne, și Piero Vinci, reprezentan
tul permanent al Italiei la O.N.U., 
Corneliu Mănescu, ministrul de ex
terne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului de externe, și Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul per
manent Ia O.N.U.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer îm
preună cu Corneliu Mănescu au 
vut o întîlnire cu Arthur Goldberg, 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U.

Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, s-a întflnit cu 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței,

Plenara C. C. al P. C. 
din Germania

BERLIN 22 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al P.C. din Germania 
care a avut loc recent a examinat 
o serie de probleme legate de si
tuația din Orientul Apropiat și din 
Asia de sud-est. Totodată, partici- 
panții la plenară au discutat o se
rie de aspecte ale situației interne 
din Republica Federală a Germa
niei.

Plenara a hotărît să elaboreze 
proiectul unui program al P.C. 
din Germania, desemnând în acest 
scop o comisie condusă de primul 
secretar al C.C., Max Reimann.

Declarația președintelui
parlamentului

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Pre
ședintele parlamentului Libiei, 
Muftan Aregeeb, a declarat că ho- 
tărîrea adoptată de regele Idris 
privind evacuarea bazelor ameri
cane și britanice existente pe te
ritoriul țării reprezintă Un sprijin 
acordat statelor arabe care luptă 
împotriva „aventurii imperialiste 
în Orientul Mijlociu". El a arătat, 
de asemenea, că prin evacuarea 
bazelor străine nu vor fi create

Acțiuni provocatoare
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Reprezentantul permanent al Ye
menului la O.N.U., Abdel Aziz Al- 
Fattih, a trimis o scrisoare secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
cerîndu-i să intervină pe lîngă gu
vernul Marii Britanii pentru a pu
ne capăt acțiunilor provocatoare 
împotriva țării sale ale militarilor 
englezi, aflați pe teritoriul Fede
rației Arabiei de sud.

NEW YORK 22. Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
In cadrul dezbaterii din ședința 
de joi dimineață a sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată examinării situa
ției din Orientul Apropiat, a luat cu
vîntul ministrul de externe al 
Iordaniei, Ahmed Toukan. El 
a declarat că guvernul iorda
nian a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, o scri
soare prin care cere să se ia mă
surile necesare pentru a asigura 
securitatea populației din regiu
nile ocupate de trupele izraeliene 
și pentru a ajuta la reîntoarcerea 
refugiaților. Ahmed Toukan a a- 
firmat că „expulzarea continuă a 
locuitorilor arabi de pe malul a- 
pusean al Iordanului a creat o pro
blemă foarte grea pentru Iordania".

In cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Mauritaniei, Birane Ma- 
madu Wane, a menționat că criza 
din Orientul Apropiat nu trebuie 
să servească drept o „acțiune de 
diversiune" nici să „abată atenția 
opiniei publice mondiale de la răz
boiul murdar din Vietnam".

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Hărmel, a sprijinit propune
rile britanice în vederea adoptării 
unor măsuri pentru consolidarea 
încetării focului. El s-a pronunțat 
împotriva oricărei acceptări pe 
plan politic său juridic a modifi
cărilor teritoriale survenite în ur
ma, luptelor. Pierre Harmel a enu
merat apoi „drept bază pen
tru orice soluție echitabilă ur
mătoarele principii: statele intere
sate să renunțe la război; să se re-

In urma blocării Canalului de Suez
LONDRA 22 (Agerpres) — 15 so

cietăți britanice de transporturi 
transoceanice au anunțat majorarea

REPATRIERI
CAIRO. 22 (Agerpres). — Ince- 

pînd de joi, 117 marinari, aparți- 
nînd echipajelor celor 15 vase de 
diferite naționalități imobilizate în 
Canalul de Suez de la începutul os
tilităților arabo-izraeliene, vor fi 
repatriați cu ajutorul avioanelor 
egiptene, anunță ziarul „Al Gum- 
huria".

Libiei
dificultăți speciale personalului 
autohton care lucrează Ia aceste 
baze.

Potrivit acordurilor între guver
nul Libiei și guvernele de la Lon
dra și Washington, forțele brita
nice ar urma să părăsească baza 
de Ia Tobruk abia în 1973, iar for
țele americane de Ia baza aeriană 
Gigant, situată în apropiere de 
Tripoli — în 1971.

împotriva Yemenului
In scrisoare se precizează câ 

trupele engleze staționează la gra
nițele Yemenului. Abdel Aziz ' a 
spus că singura soluție pentru cla
rificarea situației este ca Anglia 
„să lichideze prezența trupelor 
sale la granițele Yemenului' și să 
pună capăt-jugului colonial, și mă
surilor represive". 

cunoască fără rezerve statutul de 
stat suveran al Izraelului,- Izrae- 
lul să renunțe la orice obiectiv ex
pansionist; trecerea liberă pe căi
le maritime să fie respectată în 
conformitate cu convențiile inter
naționale".

Maurice Couve de Murville, mi
nistrul de externe al Franței, a 
arătat că ,,este de la sine înțeles 
că nici un fapt împlinit la fața 
locului în ce privește limitele te
ritoriale și' situația creată cetă
țenilor statelor interesate nu vor 
putea fi considerate ca definitive. 
Numai o reglementare acceptată, 
după tratative libere, de către toa
te părțile în cauză și aprobată de 
comunitatea internațională ar putea 
soluționa ansamblul problemelor 
pendinte. Atîta timp cît în Viet
nam războiul continuă — a arătat 
el — în Orientul Apropiat nu se 
vor deschide perspective de pace. 
Dacă războiul din Vietnam va lua 
sfîrșit în condițiile pe care Franța 
le-a amintit adeseori și care im
plică din partea unui stat mare o 
hotărîre curajoasă și rodnică, în 
acest caz se vor deschide imediat 
perspective cu totul noi". Vorbi
torul a adăugat că „marile puteri 
trebuie să-și asume rolul ce le re
vine. Nimic nu se va face fără 
aceste puteri, și cu atît mai mult 
împotriva lor sau împotriva uneia 
din ele”.

A mai luat cuvîntul și ministrul 
de externe pakistanez, Pirzada, .ca
re și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat.

După ce a ascultat și cuvîntul 
președintelui Consiliului de- Miniș
tri ăl Ucrainei, V. Scerbițki, Adu
narea Generală a O.N.U. și-a amî- 
nat lucrările pînă vineri ora 14,30 
GMT.

taxelor de călătorie cu 17-50 lire 
sterline. S-a precizat că această 
măsură â fost impusă de creșterea 
cheltuielilor de transport cu apro
ximativ 20 la sută, în urma blocării 
Canalului de Suez. Călătoria unui 
pachebot pînă la Singapore, pe ru
ta deviată pe la Capul Bunei Spe
ranțe, reprezintă un traseu cu 4 000 
mile mai lung, sau prelungirea că
lătoriei cu 8 zile.

Tentativă de sabota]
Mai mulți funcționari belgieni au 

fost arestați în Katanga sub acuza
ția de tentativă de sabotaj, a decla
rat Suminawa, consilier la Amba
sada congoleză din Bruxelles. A-

Greva polițiștilor 
din Detroit

Un număr de 600 polițiști din 
Detroit, statul Michigan (S.U.A.) au 
părăsit marți posturile lor, decla
rând grevă. Ei revendică majora
rea salariilor. Printre greviști se 
află 190 de ofițeri de poliție.

Festivalul filmului
de la

La San Sebastian a 
luăt sfîrșit cel de-al 
XV-lea Festival inter
național al filmului. 
I^a festival au luat 
parte 11 țări, printre 
care și România cu 
filmul „Diminețile u- 
nui băiat . cuminte". 
Marele premiu „Scoica 
de aur“ a fost decer
nat : filmului american stil

„Doi au pășit la 
drum". Juriul a acor
dat, de asemenea, pre
miul ■ special „Scoica 
de argint" filmului ita
lian „Tigrul" și inter
pretului său principal 
Vittorio Gassman. Un 
premiu asemănător a 
primit și filmul ceho
slovac „Asasinat în 

cehoslovac". Pre-

ADEN 22 (Agerpres). — Adenul 
continuă să rămînă centrul unor 
puternice incidente între trupele 
britanice și răsculații arabi. In tot 
cursul zilei de miercuri, transmite 
corespondentul special al agenției 
France Presse,. pe străzile Adenu
lui s-au produs schimburi de fo
curi de o violență și intensitate 
sporită, provocînd, după cum a- 
nunță un purtător de cuvînt ofi
cial, 9 morți și 29 de răniți în rîn- 
dul trupelor britanice, alți 12 en
glezi fiind dați dispăruți. Frontul 
de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.OS.Y.) a anunțat 
că trupele engleze au suferit în 
ultimele două zile pierderi mari:

Noi măsuri antidemocratice
în Grecia

ATENA 22 (Agerpres). — Prin- 
tr-o hotărîre a guvernului militar 
grec vor fi concediați, pe un ter
men de o jumătate de an, toți pro
fesorii și conferențiarii care chipu
rile ar fi „avut o atitudine incom
patibilă cu funcțiile lor“. Perioada 
de suspendare din funcție a profe
sorilor și conferențiarilor, se arată 
în hotărîre, poate fi prelungită du
pă expirarea primului termen. In 
hotărîre se arată că învățămîntul 
va fi epurat de toți cei ce „nu sînt 
pătrunși de spiritul regimului social 
actual". Cu alte cuvinte, cadrele din 
învățămîntul elementar, secundar

Silnatia politiii lin Nigeria se menține imoidaia
ALGER 22. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite: La 
cîteva săptămîni după secesiunea 
Provinciei Orientale devenită „Re
publica Biafra", situația politică 
din Nigeria continuă să fie încor
dată.

In unele provincii se desfășoară 
intense pregătiri militare, ceea ce 
îi. determină pe observatori să con
sidere că acestea ar putea ajunge 
în situația unui război civil. Statele 
africane vecine sînt din ce în ce 
măi îngrijorate de evoluția peri
culoasă a problemei nigeriene.

Zilele trecute, situația din Nige
ria a constituit obiectul unei între
vederi între Julius Nyerere, pre
ședintele Tanzaniei, și Simon Kap- 
wepwe, ministrul zambian al afa
cerilor externe.

în Katanga
genția France Presse relatează că o 
parte dintre aceștia au fost prinși 
călătorind într-un camion ce trans
porta explozibil ce urma să fie fo
losit la aruncarea în aer a princi
palelor poduri ale regiunii Katanga.

CUTREMURE DE PĂMINT IA ALASKA
O serie de cutremure de pămînt 

de scurtă durată au zguduit mier
curi dimineața Peninsula Alaska. 
Intensitatea cutremurului, cu epi
centrul în orașul Fairbansk, a fost 
de 6 grade pe scara Richter. Șo-

San Sebastian
miul pentru cea mai 
bună interpretare fe
minină a fost acordat 
actriței italiene Serena 
Vergano pentru rolul 
său din filmul spaniol 
„O poveste de dra
goste", iar premiul 
pentru interpretare 
masculină lui Maurice 
Ronet pentru rolul dir. 
filmul „Scandalul".

120 soldați uciși, 300 răniți și 20 
capturați.

Luptele cele mai violente au fost 
înregistrate în cartierul Crater, 
unde, după cum transmite cores
pondentul citat, răsculații ar ’fi 
reușit să ocupe în întregime Ban
ca engleză a Orientului Mijlociți, 
precum și clădirile Consiliului le
gislativ din Aden. Se pare, trans
mite agenția citată, că niciodată 
sentimentele antibritanice n-au 
răbufnit cu o asemenea forță: un 
vehicul militar britanic a fost prins 
într-o ambuscadă și patru din pa
sagerii săi au fost uciși, un eli
copter a fost mitraliat și a .ex
plodat.

și superior, care au afișat o cîte de 
mică opoziție sau atitudine d^jaro- 
test față de actualul regim de dic
tatură, vor fi concediate.

★
ATENA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Marea casă de editură „Pa- 
piros" a încetat tipărirea și publi
carea fasciculelor „Istoriei contem
porane a Greciei", scrisă de liderul 
Partidului Național Progresist de 
dreapta Spiros Markezinis. Motivul 
este interdicția de către guvern a 
apariției acestei lucrări.

Secesiunea Provinciei Orientale 
— cea mai bogatjS a federației — 
este, după cum se ște, rezultatul 
manevrelor comune ale societăților 
petroliere americane și engleze, 
precum și ale cercurilor interesate 
din interiorul țării, în vederea asi
gurării controlului asupra princi
palei bogății a subsolului. — pe
trolul.

Dezmembrarea Nigeriei, : constată 
observatorii politici africani, \ - e și 
ea, fără îndoială, parte 
derentele strategice ale principalelor 
cercuri monopoliste occidentale 
care, în urma boicotului petrolier 
din partea țărilor arabe, își con
centrează atenția asupra acestei 
părți a Africii.

împotriva represiunilor
. Pește .100 de studențî de la am

bele universități veșt-berlineze .au 
declarat o grevă a foamei de 48 de 
ore în semn de protest împotriya 
represiunilor la care au fost supuse' 
organizațiile’ studențești de. Către 
autoritățile locale' ale' Berlinului 
occidental.

curile cutremurului au. fost resim
țite de vizitatorii Expoziției uni
versale de la Montreal (Canada). 
După cum a anunțaț Associated 
Press, cel mai puternic cutremur 
din peninsula Alaska avînd inten
sitatea de 8,3 grade pe scara Rich
ter și care a ținut 18 minute a foșț 
înregistrat în luna martie 1964.

Primire rece
La întoarcerea din călătoria fă

cută în Statele Unite, Canada și,An
glia, primul ministru australian, 
Harold Hoit, a fost -întîmpinat joî, 
la aeroportul din Sidney, de o- de
monstrație de protest împotriva 
războiului. Participanții au scandat 
lozinci împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam și împotriva po
liticii guvernului lui Hoit de spri
jinire si participare directă la acest 
război.
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