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Secretarul general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe cancelarul federal al Austriei, 
Josef Klaus

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

LA E. M. VULCAN

Calitatea cărbunelui 
cit va mai rămine 
pe un plan secundar ?

I Unele. cifre comparati
ve pe care le vom reda 
în cele ce urmează, ne 
demonstrează că E. M. 
Vulcan deține un re
cord : mina cu cel mai ri- 
dicât conținut de cenu
șă. In acest an procen
tul de steril în cărbune 
$ crescut de la o peri
oadă la alta. Astfel, pe 
trimestrul I procentul de 
cenușă era de 37,8 Ia 
sută (față de 34,5 la su
tă cît e admis), în tri
mestrul II a crescut la 
38 la sută, iar in prima 
decadă din luna iulie a 
ajuns la 38,5 la sută.

Pentru edificare, am 
vizitat cele două unități 

' Preparația Corcești 
și. E. M. Vulcan. Am so
licitat și părerea celor 
competenți — specialiști 
de la ambele unități. Ia
tă ce am aflat.

[e-.lnsnaniaă 
„puntele" te cenușa 
Io piu ?
' La preparație am aflat 
că în ultima decadă (2—
II iulie) trebuiau halda- 

j, te 10 483 tone cenușă (li
mită admisă) ceea ce co
respunde la o producție 
de cărbune (tot pe de
cadă) de 28D20 tone — 
cît e planificat. E. M. 
Vulcan a trimis prepara- 
ției 30 388 tone cărbune. 
Deci, la prima vedere, 
s-ar părea că planul de 
producție a fost depășit 
cu 1 468 tone cărbune.

— Se pare numai — 
intervine tov. ing. Bai 
Mircea, șeful serviciu
lui tehnic de la prepa
rație. Dacă urmărim însă 
cenușa, .observăm că' și 
aici „planul" a fost de
pășit : în Ioc de 34,5 
procente conținut de ce
nușă s-a „realizat" 38,5. 
Adică preparația din pri
ma decadă a avut un 
„plus" de cenușă de 
1 216 tone (peste cele 
10 483 tone planificate). 
De asemenea, cele 1 468 
tone cărbune peste plan, 
fiind livrate tot cu pro
centaj rnare de cenușă, 
au făcut să crească doar 
cantitatea de cenușă nu 
și producția de cărbune. 
Din calculele noastre re
zultă că E. M. Vulcan 
nu. numai că nu și-a 
depășit planul, dar a „a- 
cumulat" numai în a- 
ceastă decadă, prin con
ținutul ridicat de cenu
șă un minus de 3156 
tone cărbune. Asta în
seamnă că este sub' pian 
cu 1 688 tone.

Toate aceste tone de 
cenușă, venite din aba
tajele E. M. Vulcan, 
le-am „găsit" la prepa
rație materializate în bul
gări de steril, de dimen
siuni apreciabile. Și le
gat de aceasta, o deriva
ție întreagă de greutăți 
provocate preparatiei: 
îngreunarea funcționării

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)

Banda de șist de la puțul auxiliar nr. 1 al minei Dîlja

Serbare cîmpenească
Anul acesta, ca și anii 

precedent!, formațiile ar
tistice ale clubului sin
dicatelor din Lupeni au 
prezentat o serie de 
spectacole atît în locali
tate cît și în deplasare. 
Trebuie remarcat faptul 
că clubul respectă tot
odată și tradiția organi
zării serbărilor cîmpe- 
nești. Duminică, 16 iu

lie, la ora 16,30 va avea 
loc o asemenea serbare 
cîmpenească pe stadio
nul din Lupeni. Pentru 
ea această serbare să fie • 
la fel de reușită ca și 
cele anterioare, îșț vor. 
da concursul formațiile 
de muzică, ușoară, mu
zică . populară, fanfara și 
fotmatia de dansuri ale 
clubului.
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Ambianță „progresistă" 
r : 'Aer greu, pereți negri, aspect în
tunecos. Plafonul — o hartă natu
rală a precipitațiilor atmosferice. 
In farfurie, la masă, picură de sus 
stropi și tencuială (mulțumesc!). In 
Stare jalnică: lampioanele, drape
riile, soba de teracotă, ușile. O 
creangă de mesteacăn — omagiul 
unui necunoscut, anină de un fir 
al instalației electrice. Tonomatul 
Cu nelipsitul său prieten... praful 
$i aparatul de radio, folosibil nu
mai cu discuri aduse de acasă, în
tregesc ambianța... de „basm" a res-

Veți vedea... tactică și tehnică su
perioară. Și dacă nu vă va place 
cum o sparge să nu-i dați... nici un 
ban. Nu-i atrageți atenția. Felici
tările le primește... acasă; Mai ales 
că nu pleacă niciodată cu mîna 
goală. Duce și neveste-si două hal
be. Pline bineînțeles. Producția fi
nită (cioburile) rămîne pe loc. In
tru confirmarea că totul... se trans
formă. Numai că manopera „eroi
că" a „îmblânzitorului" de .halbe 
ar putea să se transforme în... a- 
mendă. Șî nu \ numai amendă. E 
vorba doar de distrugerea fățișă a 
avutului obștesc,

+ Lucrările sesiunii extraor
dinare a O.N.U.

+ Consfătuirea conducători
lor partidelor comuniste și 
muncitorești și ai guvernelor 
unor țări socialiste.

♦ Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare.

+ Plenara C. C. al P. C. 
Italian.

♦ încheierea convorbirilor 
franco — vest-germane.

+ întrunirea șefilor unor 
state arabe.

+ Evenimentele din Congo : 
Fuga mercenarilor din Kisan
gani.

SecretarulJ general al Comitetu
lui Central! al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
au primit joi dupâ-ămiază pe can
celarul federal al Republicii Aus
tria, dr. Josef Klaus, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au particiDat Cor- 
rieliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Pele, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Vîena.

Cancelarul federal al Austriei a 
fost însoțit de dr. Johann Manz, 
ambasadorul Republicii Austria' în 
România.

' Cu acest prilej-s-a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea nozi- 
tivă a relațiilor - dintre cele ‘două 
țări și' hotârîrea comună de extin
dere a acestor relații. S-â subliniat, 
de asemenea, dorința celor două 
țări de a contribui la asigurarea u- 
nui climat favorabil promovării 
relațiilor de înțelegere și colabo
rare între popoarele europene, la 
lichidarea focarelor de încordare 
internațională și la asigurarea păcii 
în lume.

întrevederea, s-a desfășurat în- ’ 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Primirea de către
i de Stat,

președintele 
Chivu Stoica

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România» 
Chivu Stoica, a primit joi la a- 
miază, la Palatul Consiliului de 
Stat, pe cancelarul federal al Re
publicii Austria, dr. Josef Klaus.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore.Gea- 
mânu, secretarul Consiliului de 

x Stat. Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Pele, 
ambasadorul' Republicii Socialiste, 
România, La Viena.

Premierul, austriac a fost însoțit

de dr, Lujo Tbncic-Sorinj, minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
dr. Cari Bobi eter, secretar de stat 
pentru afacerile externe, dr. Jo
hann Manz, ambasadorul Republi
cii Austria în România.

Președintele Consiliului de Stat 
a avut o convorbire cordială cu 
cancelarul federal al Austriei.

Președintele Consiliului de Stat 
a oferit apoi, în saloanele Consi
liului de Sfat, un dejun în onoarea 
cancelarului federal al Austriei.

In timpul dejunului, Chivu Stoica 
și Josef Klaus1 au rostit toasturi.

(Agerpres)

Dineu oferit de cancelarul federal

Cancelarul federal al Republicii 
Austria, dr. Josef Klaus, a oferit 
joi un dineu în onoarea președin
telui ConsiliMUi de J^inlsțri 
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer. • ■ -

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem

bri âi ’Consiliului Se Stat'’ și' ai’ gu
vernului, conducători ai unor in
stituții- centrale, oameni de știință 
s> Hta...

Au participat persoanele oficiale 
care ît' însoțesc pe premierul aus
triac

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cancelarul federal al Austriei și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al : Republicii Socialiste Româ
nia au rostit toasturi.

(Agerpres)

Recepție oferită de
Ambasadorul Republicii Austria 

la București, dr. Johann Mânz, a 
oferit joi o recepție* în saloanele 
ambasadei, cu ocazia vizitei în Ro-

ambasadorul Austriei
mânia a cancelarului federal al 
Austriei, dr. Josef Klus.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului.de Miniștri s-au încheiat joi după-amiază con

vorbirile oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și cancelarul federal al Reoi.i- 
blicii Austria, dr. Josef Klaus.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
(Agerpres)

O preocupare frumoasă și... dulce care cucerește tot mai muiți 
iubitori în Valea Jiului — apicultura.

In fotografie, prisaca crescătorului de albine Marcu Petru din 
Lonea aflată „în deplasare" în punctul numit Botul Dealului.

taurantului „Progresul" (unitaitea 
nr. 15) din Lupeni.

Mult trăiești, multe auzi; mult 
umbli, multe vezi. Dar așa ceva 
ca-n acest local n-ar vrea mmeni 
să mai vadă i

Cum se sparge 
o halbă

Pentru a afla cel mai bun pro
cedeu de spargere a unei halbe, în 
așa fel încit să nu se mai poată 
descifra din... cioburi ce obiect a 
fost anterior, mergeți chiar azi, 14 
iulie, la bufetul nr. 5 „Oltul". Se 
dau banii la salariații C.F.R. II veți 
găsi acolo pe mecanicul de loco
motiva Bucur Teodor în mare fer
mă. Iși dă reprezentația lunară...

Și totuși...
...Se fumează la cofetăria „Tran

dafirul" din Vulcan! Da, deși exis
tă, ca-n fiecare cofetărie nelipsitul 
„Nu se fumează I".

„Adică de ce să nu fumăm. Bău
tura (chiar dacă e lichior) nu mer
ge fără... tutun" — și-au zis P. 
Oprișan, S. Radu și I. Sabin. Și au 
început să îmbîcsească aerul, ig- 
norînd afișele, nepăsîndu-le de in
dignarea celorlalți consumatori și 
aruneînd pe jos chiștoacele îl as
cultau nepăsători, la radio, pe 
Gianni Morandi interpretînd... „Nu 
sînt desmn de tine". Intr-adevăi 1 
Au dovedit-o au prisosint’

Consiliului.de
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47 candidați, în timp ce notele ob- j 
ținute la examenul scris de mate- |

Intre 1—10 iulie s-au desfășurat 
examenele de admitere în institu
tele de învățămint superior, cursu
rile de zi și serale. La startul aces
tei competiții, care constituie 
primul pas pe drumul ca
rierei alese, la Institutul de mine 
din Petroșani s-au prezentat 400 
de candidați, absolvenți ai liceelor. 
După primele încercări — probele 
scrise — care au fost eliminatorii —, 
numărul competiționarilor a scăzut 
simțitor. Pentru examenele orale 
au rămas circa jumătate din candi
dații care s-au prezentat inițial.

Considerații pe 
examenului de 
la I. M. P.

marginea 
admitere

EFECTUL

FILTRUL EXAMENULUI 
ȘI-A FĂCUT DATORIA

Dezvoltarea în ritm rapid a ști
inței și tehnicii contemporane pune 
în fața învățămîntului superior 
sarcina majoră de a da industriei 
cadre cu o înaltă pregătire de spe
cialitate, capabile să conducă cu 
competență după terminarea studi
ilor activitatea productivă, acolo 
unde vor fi repartizate. In raport 
cu cerințele, a sporit și exigența 
față de cei care își exprimă do
rința să-și continue studiul în fa
cultăți.

Situația recentelor examene de 
admitere de la Institutul de mine 
din Petroșani arată că filtrul exa
menelor a permis să dobîndească 
titlul de studenți numai acei can
didați care au dovedit o bună pre
gătiră, o gîndire matură, în stare 
să discearnă importanța pasului 
făcut. Examenele au reliefat, de 
asemenea, nivelul slab de pregă
tire al unei însemnate părți a can
didaților prezentați. Cîteva cifre e- 
dificatoare :

La Facultatea de exploatări mi
niere s-au prezentat 240 de can
didați din care, în urma probelor 
scrise și orale, au fost admiși doar 
83. Cea mai mare medie obținută a 
fost 8,33. Merită a fi relevat faptul 
că, din cei 68 candidați, absolvenți 
ai liceelor din Valea Jiului, 
zenți la examenul 
acestei facultăți, 48 
menul.

După 
poate 
s-au 
de

prezentat la concursul de admitere 
și candidații cursului seral. Și ni
velul de pregătire al acestora a fost 
necorespunzător. La Facultatea de 
exploatări miniere, de pildă, din 
cei 24 candidați, numai 6 au reușit 
să termine cu bine toate probele, 
iar la Facultatea de electromeca
nică, din 29 candidați a fost admis... 
unul (și acesta cu media 6,66).

O analiză succintă a notelor-ob
ținute, a numărului candidaților 
prezentați și reușiți, ne îngăduie să 
apreciem, că, deși în general pre
gătirea candidaților a cunoscut un 
salt calitativ (în acest an cea mai 
mică medie la examenul de admi
tere la I.M.P. a fost 6) totuși, cu
noștințele candidaților 
nivelul scontat.

CITEVA PĂRERI 
COMPETENTF

meca-

n-au atins

repetate capitole cum sînt : 
nica, optica, ș.a. care au fost stu
diate cu ani în urmă și sînt mai pu
țin solicitate la bacalaureat. Or, 
apropierea celor două examene a 
scurtat timpul afectat recapitulării 
cunoștințelor.

Din luci*ările scrise șt de la exa
menul oral se poate conchide că 
toțuși, principala cauză a nereușitei 
candidaților a fost determinată de 
lipsa deprinderii de a i 
practică cunoștințele însușite în li
cee. Consider că elevii nu sînt sufi
cient stimulați să lucreze indivi
dual. N-au independența necesară 
rezolvării exercițiilor.
se cere 
școlar".

Prof, 
lucrări, 
mie.

„Tezele de la fizică 
mediile generale la un

Pornind de la premisa că în fa
milie nu există ore sau acțiuni e- 
ducative speciale, întrucit educa
ția și instruirea trebuie să se facă 
în orice moment și cu orice ocazie, 
părinții trebuie să fie foarte atenți 
față de ceea ce fac și ceea ce vor
besc. Ei trebuie să aibă o aseme
nea comportare îneît să constituie 
prototipul luat drept etalon de că
tre copilul de azi, cetățeanul de 
mîine. Se pare însă că în unele fa
milii, nu este suficient de bine în
țeles rolul exemplar al compor
tării părinților, lată un exemplu :

Familia maistrului Stancu, nu
mără trei copii. Respectîndu-și ta
bietul zilnic, ca
pul familiei, după 
ce vine de la ser
viciu și ia 
obișnuiește 
odihnească 
ore. Intr-o
amiază soția mai
strului plecase 
după cumpărături 
lăsîndu-i Marioa- 
rei, fetița mal ma
re. consemnul de 
tăticu.

— Dacă întreabă cineva de el, 
spune-i că nu-i acasă — a învă
țat-o mama la plecare.

Marioara, copil ascultător, a făcut 
întocmai cum i s-a cerut. Cînd a 
venit nenea Petrică, un prieten 
de-al tatălui ei, să-1 caute, ea l-a 
asigurat că... tăticu nu-i acasă, deși 
știa bine că doarme.

Cu altă ocazie întîinplarea s-a 
repetat într-o altă variantă. Tușa 
Amalia, o vecină din același bloc, 
a venit la familia Stancu să-i ceară 
căruciorul pentru transportat bu
telii de aragaz. Marioara, care se 
afla in antreu, s-a grăbit să-i trans
mită mamei rugămintea formulată 
de vecină.

— Nu il dau, a spus mama. Du-te

masa, 
să se
2—3 

după-

PĂRINȚI

Lucru care 
remediat in viitorul an

STELIAN IONITA, șef de
la catedra de

COPII
a nu trezi pe

șl spune-i că s-a stricat căruciorul...
Cu timpul, Marioara a început să 

folosească și ea „procedeul" Învă
țat de la cei mari.

...Oră de matematică. Marioara 
a uitat să scrie tema. Scoasă la ta
blă n-a știut să rezolve nici un e- 
exrcițiu. A primit nota 4. Era su
părată. N-avea îndrăzneala să po
vestească acasă ce s-a întîmplat. 
Știa că va fi pedepsită. Și atunci a 
recurs la un alt mijloc, mai simplu, 
întrebată, a spus părinților că... n-a 
primit nici o notă în ziua aceea.

La început părinții n-au remar
cat lipsa de sinceritate a fetiței. 
Astfel, fetița lor a început să mintă 

tot mai des. Cînd 
le-a atras atenția 
diriginta clasei 
asupra acestui o- 
bicei, ei au rămas 
mirați, nepulîn- 
du-și explica de 
la cine a învățat 
fetița să min
tă (I ?).

In munca neo
bosită de a forma 

trăsături ale mo-

i

fizică-chl-

pre- 
de admitere al 
n-au luat exa-

rezultatele
că, 

ia 
Facultății

obținute, 3e 
cei care 
examenul 

de 
electromecanică au fost mai bine 
pregătiți decît colegii lor. Astfel, 
din cei 93 de candidați, 35 au fost 
declarați reușiți. Unii dintre ei, e- 
vident, cei mai buni, au obținut 
media 9,25. Și la această facultate 
s-au prezentat 42 de absolvenți ai 
liceelor din Valea noastră. Este re
gretabil însă că, 22 dintre aceștia 
n-au reușit să obțină medii de tre
cere.

O situație ceva mai dificilă am 
constatat la secția de Preparare a 
cărbunelui și minereurilor. La a- 
ceastă secție numai 10, din cei 60 
de candidați au reușit să facă față 
exigentelor examenului.

La secția Topografie, din cei 36 
candidați prezentați, 15 au reușit, o- 
cupînd toate locurile puse în con
curs. Dintre aceștia numai 5 sînt 
localnici.

Precum am precizat, concomitent 
cu cei de la cursurile de zi, s-au

1 aprecia 
prezentat 

admitere al

Conf. univ. ing. ILIE 
TINESCU, prorectorul 
trOșani :

„Considerăm că absolvenții pre
zentați la recentele examene de ad
mitere n-au justificat așteptările. 
Problemele date ia lucrările scrise 
și orale n-au fost grele. Rezolva
rea lor a impus însă cunoașterea 
temeinică a capitolelor și, noțiuni
lor studiate. Mulți dintre candi
dați au dovedit că nu stăpînesc su
ficient cunoșvnțele cerute de exa
men. S-a reman at, in majoritatea 
cazurilor, rezolvarea cu greutate a 
problemelor de geometrie plană și 
în spațiu, precum si a probleme
lor de fizică. O bună parte din 
candidați au cunoscut la fizică, 
partea teoretică, dar n-au știut să 
aplice cunoștințele posedate la re
zolvarea problemelor date. S-au 
remarcat deficiențe serioase în cu
noașterea unităților de măsură cu 
care, unii dintre candidați, n-au 
știut lucra.

Ținînd cont de experiența re
centelor examene, de lipsurile scoa
se în relief, considerăm că este ab
solut necesar ca în licee să >e acor
de o atenție sporită aplicării cunoș
tințelor teoretice în rezolvarea e- 
xercițiilor. Numai astfel pot fi În
țelese și însușite pe deplin disci
pline ca matematica, fizica ș.a.

Conf. Univ. dr.
COVEANU, șeful 
mie-fizicâ.

„De la început
că, exceptînd Facultatea de electro
mecanică și secția Preparare, la 
Facultatea de exploatări miniere 
și secția Topografie, nivelul de 
pregătire al candidaților a fost sub 
așteptări. La această situație a con
tribuit, fără îndoială, și dezacordul 
existent între programa examenu
lui de bacalaureat și cea a con
cursului de admitere. La fizică, de 
pildă, unele capitole că : Unde elec
tromagnetice și fizica atomică nu 
sînt cerute de examenul de admi
tere. In conformitate cu programa 
acestui examen, se cer în schimb

CONSTAN
IM.P. Pe-

ing. DAN MIL- 
catedrei de chi-

țin să precizez

II

g
I

matică au săltat numai 23 de note. , 
Problemele date n-au

Ele au fost similare cu j 
existente în culegerile utilizate la 
orele de fizică. Din păcate n-au fost J 
cunoscute de către candidați. Do- J 
vad a : au fost rezolvate doar de 3 
din cel peste 200 de candidați. De 
aici, șe poate conchide că rezolva
rea exercițiilor trebuie să ocupe un • 
loc bine determinat în însușirea | 
cunoștințelor de fizică și materna- | 
tică". •

fost grele. | 
problemele I

I

„PERL E“
ras p î n d i t e f ara
d i s cern

vorbindu-se despreCînd auzi 
perle, gîndul iți zboară involuntar 
la șiragul expus cu gust în vitrina 
vreunui magazin de bijuterii. Evi
dent, te gîndești la podoabe. Lu
cioase și strălucitoare, perlele pot 
sublinia eleganța unei rochii dar la 
fel de bine sînt întrebuințate și la 
decorarea unor mururi arhitectu
rale. In toate cazurile însă ele au o 
întrebuințare precisă, decorativă, 
fiind prețuite pentru raritatea lor. 
Și totuși sînt perle și... „perle". 
In cele ce urmează ne-am propus 
să ne preocupăm de ultima catego
rie dintre ele. Nu pentru că perlele 
adevărate n-ar fi suficient de stră
lucitoare. Nu. Ci pentru că „per
lele" adunate de noi le eclipsează 
pur și simplu pe cele originale. Și 
de aceea nu ne-am putut stăpîni 
să nu le facem c unoscute.

„Perlele" despre care e vorba 
„le-am pescuit" din lucrările scrise 
la recentele examene ale secției 
fără frecvență de la Liceul Petro-

Distracții de vacanță

a m î n t
N-am reușit șă leșani. Sînt multe.

„pesculm" pe toate. Ne-am oprit 
doar asupra celor mai expresive.
^...La examenul scris de istorie 

s-au dat două subiecte. Elevii aveau 
posibilitatea să aleagă unul dintre 
ele. Și să-l trateze. Vîlceanu Con
stantin din clasa a Vil-a, de pildă, 
și-a ales al doilea subiect intitu
lat „România la sfîrșitul secolului 
al XlX-lea și începutul secolului 
XX". Urma să vorbească despre e- 
venimentele cuprinse între anii 
1877-1916. De aceea l-a și ales. Rău 
este că i s-a părut că-1 cunoaște. 
Din lucrarea lui aflăm că, în epoca 
respectivă „...regiunile din Africa 
de sud au dus un război sîngeros 
cu... burii de origină olandeză din 
acele regiuni !?“. Bineînțeles o ast
fel de „argumentare" l-a obligat pe 
profesorul examinator să-i noteze 
lucrarea cu 3.

„Perle, am găsit și în lucrarea 
elevei Tanțel Elena din aceeași cla
să. Și ea și-a ales subiectul al doi-

EXCURSII
ȘI DRUMEȚII

Zilele vacantei oieră 
numeroase surse de dis
tracție pentru copii, Pri
mul loc îl ocupă ex
cursiile și drumețiile. 
Veșnic gata de drum, 
copiii participă cu bucu
rie la ele. Potrivit pro
gramului de activități pc 
perioada de vară, con
ducerea Școlii generale 
nr. 2 din Petroșani a or
ganizat cu elevii o dru
meție la cabana Rusu 
și o excursie ia Peștera 
Bolii. Cei aproape 60 
participant! au cunoscut 
mai bine flora Văii Jiu

lui și frumusețile natu
rale ale regiunii ce ne 
Înconjoară. Sub îndruma
rea proiesorilor și în
vățătorilor Gordin Euge
nia, Rădulescu Olimpia, 
Bădulescu Dumitru și 
Predescu Oprlcă, cu o- 
cazia acestor drumeții 
s-au organizat jocuri de 
orientare turistică $i s-au 
învățat cîntece.

Și elevii Școlii gene
rale nr. 1 din Petrila an 
participat, în număr de 
peste 100, la o drumeție 
organizată pe Valea 
Maleii.

la copii înaltele 
ralei socialiste, combaterea tendin
ței de a nu respecta adevărul re
prezintă un important obiect pe
dagogic. Trebuie precizat că aceas
tă tendință — de a minți — nu este 
determinată și nu are o legătură 
directă cu particularitățile de tem
perament al copilului respectiv. 
Respectarea strictă a adevărului 
este, în fond, un. aspect al cinstei. 
Ea reprezintă o frumoasă trăsătură 
de caracter pe care se cere s-o cul
tivăm cu grijă la tînăra generație, 
eombătînd orice tendință de um
brire, de alterare a acestei trăsă
turi. Copilul de azi, omul matur de 
mîine, se cere educat în așa feb 
incit, să fie cinstit, curajos, să iu
bească și să spună adevărul în toa
te împrejurările.

lea pentr u lucrarea scrisă la isto
rie. Se pare însă că a fost la fel, 
de bine „pregătită". Citlndu-i lu
crarea am aflat că „nobilii (din Ro
mânia N.R.) caută să încheie pace 
cu muncitorii?!", că „răscoala de 
la Lupeni a fost înăbușită..." ș. a. 
Fiind în afara subiectului dat și a- 
ceastă lucrare a fost notată tot 
cu... 3.

Dar. cea mai valoroasă „perlă" 
am aflat-o în teza la limba 
română aparținînd lui Pocol Gheor- 
ghe, din clasa a VIII-a. Lucrarea, 
care trebuia să caracterizeze per
sonajul principal al romanului „Pă
durea spînzuraților" a lui L. Re- 
breanu, începe astfel : „In opera sa 
„Pădurea spînzuraților" autorul ne 
înfățișează?... nu știu pentru că n-am 
putut să mă pregătesc îndeajuns...". 
După cele scrise nu e de mirare că 
lucrarea respectivă a fost notată 
cu 2. Această notă, pe deplin meri
tată, a făcut ca media elevului Po
col, la obiectul limba și literatura 
română, să „salte" la... 3,25.

De altfel, nici din lucrările de geo
grafie n-au lipsit „perlele". Una 
am descoperit-o in teza elevei Kayc- 
sa Catița din aceeași clasă. Autoa
rea afirmă că „cea mai mare rafi
nărie pentru prelucrarea metalelor 
este la. Hunedoara"; iar alta am 
„pescuit-o“ în lucrarea elevei Săl- 
ceanu Elena din clasa a V-a. Tre
buia să vorbească fie despre Italia,
fie despre R. D. Vietnam, la alegere. 
După cîteva minute de chibzuială, 
eleva Sălceanu și-a ales al doilea 
subiect. Dar curind a constatat că 
nu-1 cunoaște. Așa stînd lucrurile, 
a scris ceea ce „a știut" (?!). Din 
lucrarea ei am aflat că „R. D. Viet
nam... este învecinată cu Iugosla
via, Republica... Germană, face par
te din grupul țărilor Europei de 
la... Marea Baltică...".

Am spus la început că, vorbind 
de perle, omul se gîndește la po
doabe. la ceva frumos, strălucitor. 
In contrast flagrant cu această 
imagine, „perlele" pescuite de noi 
nu numai că nu împodobesc pe cei 
care le-au așternut pe hîrtie dar, 
citindu-le, te revoltă „curajul" cu 
care elevii respectivi s-au prezen
tat Ia examene. Asemenea „perle" 
provoacărindignare. Lipsa evidentă 
de pregătire, înseamnă un blam 
pentru autorii lor.

Pagină realizată de
M. CHIOREANU
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NOTA.

Asfaltarea trotuarelor 
s-a terminat.
Incepefi acum 
repararea lor

CALITATEA CĂRBUNELUI cît va mai rămîne 
pe un plan secundar la E. M. Vulcan? CUM SE PRACTICA 

BOXUL LA VULCAN
(Urmare din pag. 1

Despre asfaltarea trotuarelor de 
pe strada 23 August din Petroșani 
se poate spune că s-a făcut cu oare
care operativitate. „Cartierul gene
ral" al muncitorilor de la asfaltare 
a foit stabilit la intersecția dintre 
străzile 23 August și Ion Budai 
Deleanu. S-au adus aici materia
lele necesare, o mașină de topit 
smoală și lucrările au început. 
Acum, după unii, s-au și tei-minat. 
Asfaltatorii au plecat la alte puncte 
de lucru. Aici au mai lăsat doar 
cîteva mormane de materiale ne
folosibile pe care nici ploile toren- 
țialq din zilele trecute n-au reușit 
să le urnească. Nu le urnesc nici 
cei de la I.C.O. să-i pici... cu smoa
lă topita.

In altă ordine de idei, ar mai fi 
de discutat și despre „terminarea" 
reparațiilor. S-o spună pietonii și 
șoferii dacă n-am dreptate. Exact 
pe locul unde a fost amenajat 
„șantierul" de reasfaltare, trotua
rul arată într-o stare de plîns. Aces
ta a fost stricat chiar de muncitorii 
ce asfaltau, care au crăpat lemne 
pe el. Deci, de stricat au stricat, 
dar de reparat nu. Nu s-a gîndit 
nimeni nici la plombarea măcar a 
gropii din intersecția ’ străzilor 
menționate. Ar mai trebui reparat 
asfaltul și pe podul de peste Ma- 
leia de lîngă C.C.V.J.

începeți deci cu nădejde repa
rațiile și nu umblați cu jumătăți 
de măsură. Terminați-le. Urbanis
tica și estetica orașului nostru re- 

imperios acest lucru I
D. C.

benzilor, a mașinii de zețaj, < 
nicularului. De asemenea, tot 
motivele arătate, selecția se 
mult mai anevoios și în locul 
bunelui de o calitate bună — 
mal — se obține cărbune de 
litate inferioară — mixte. De 
și nerespectarea planului de livrare 
al preparației față de beneficiari.

a fu- 
din 

face 
căr- 
nor- 
ca- 

alci

La E. M. Vulcan ne-am adresat 
tov. Popianăș Dumitru, șeful ex
ploatării. Iată ce ne-a spus:

—- In anii trecuți din stratul 15 
(stratul cu cele mai mari interca- 
lații de steril — 50—70 cm — for
mat din marne argiloase, ușor fria
bile) se extrăgea o producție in
fimă, conținutul de cenușă era și 
el mai apropiat de limita admisă 
(34,5 la sută). Crescînd ponderea 
producției din stratul 15 — acum 
de aici se extrage 25 la sută din 
producția de cărbune a minei — și 
conținutul de cenușă a crescut, 
tocmai datorită ințercalației amin
tite. Totuși există posibilități de 
îmbunătățire. Nici pe noi proble-

in-
ex-

ma calității nu ne poate lăsa 
diferenți. De aceea în cadrul 
ploațării s-au luat măsuri pentru 
reducerea conținutului de cenușă. 
Amintesc cîteva : pușcarea selecti
vă, preluarea șistului adunat de 
brigăzi de către maiștri, trimite
rea prin rotație a șefilor de bri
gadă la secția de sortare a pre
parației pentru a se convinge la fa
ța locului de greutățile create pre
parației prin nealegerea șistului, 
premierea brigăzilor care aleg lună 
de lună șistul (din păcate pînă-n 
prezent n-a putut fi premiată nici 
o brigadă!), penalizarea; E. M. 
Vulcan a fost penalizată pe semes
trul I cu 18 400 tone de producție. 
La aceasta și-au adus „contribuția" 
toate cele 6 sectoare din cărbune. 
Și... situația calității nu numai că 
nu s-a îmbunătățit, s-a înrăutățit 
chiar. In concepția brigăzilor 
tă o părere greșită: dacă 
șistul îți scade producția, mai 
accepți penalizările care sînt 
— abia 10 la șută din cît se
că pe exploatare. De asemenea, 
deși e necesară rebutarea produc
ției în multe cazuri, acest lucru 
nu se întîmplă. O altă anomalie 
este aceea a probelor luate numai

exis- 
alegi 
bine 
mici 
apli-

la preparație și care sînt cît se 
poate de preferențiale. Iată pe ce 
rnă bazez cînd spun aceasta. La 
sortul 0—20 mm nu avem posibi
litatea să alegem șistul, pe cînd la 
sortul 80 mm, de bine de rău, se 
mai alege. Și în loc ca la primțil 
să avem un conținut mai ridicat 
de cenușă, e invers — probele lu- 
îndu-se diferit,: 
primul caz, din 
lalt caz. Ținînd 
râtate și pentru 
nutul de cenușă
propuneri, de care, probabil, 
tine seama și C.C.V.J.

/A Penalizările care se dau 
găziJor să fie mai ridicate decît
tul unitar/tonă din norma de lucru;

de pe bandă, în 
vagoane, ki celă- 
seama de cele a- 
a fi redus conți- 
aș veni cu cîteva 

va

bri- 
pre-

0 Rebutarea producției pe zilele 
și la brigăzile (sectoarele) unde se 
constată că nu e ales șistul vizibil;

• Să fie luate probe și la mină, 
comparativ cu cele de la preparație;

• O mai intensă 
la stația de 
presă atît 
preocupate 
zibil cît și 
vederea.

popularizare 
radioficare și prin 

a brigăzilor care sînt 
de alegerea șistului vi- 
a celor care... îl trec cu

Boxul se practica odinioară 
de către mulți tineri din ora
șul Vulcan. Astăzi însă...

Pasiunea și dragostea pen
tru box le-a rămas, totuși, 
vulcănenilor. In rest le lip
sește... totul. Lipsește sala de 
antrenamente, lipsesc materia
lele necesare antrenamentelor, 
lipsește un antrenor și... inte
resul conducerii asociației spor
tive Minerul pentru această 
secție.

Sala folosită pînă anul tre
cut a fost demolată. Materia
lele de antrenament au luat 
drumuri necunoscute. Prelata 
ringului a fost dată asociației 
Minerul din Lupeni. Ringul stă 
aruncat în spatele clubului 
muncitoresc, între grămezi de 
moloz încît văzîndu-1 te în
trebi cu mirare, cine-1 va 
plăti. Cine va plăti ringul, 
corzile, sacul de antrenament, 
para, mănușile și echipamen
tul ?

Acum... plătesc boxerii. Dar 
nu materialele, ci... 
pînă la Lupeni unde 
tinuă antrenamentele 
derea meciurilor pe
au de susținut. Apelînd 
conducerea A. S. Minerul, ei 
au primit 
ric : „Nu 
căuta...".

Bîjbîind
care domnește în cadrul A. S. 
Minerul nu au ce găsi. Pă
cat. Nu trebuie totuși uitat că 
sportul de performanță cere 
muncă asiduă și o dăruire 
totală. In acest sens voi da un 
exemplu grăitor; In iarna 
care a trecut, pentru a-și men
ține forma, boxerul Moraru 
Petru de la această asociație, 
după terminarea orelor de 
curs la școala serală, alerga 
singur în noapte pînă la Is- 
croni. Acum își continuă... an
trenamentele îmipreună cu bo
xerii Onisie Petru, Cercel 
Ioan, Zaharia Gheorghe, Be
ret Aurel, frații Stamate și 
alții în curtea grădinii de va
ră a cinematografului „Tine
retului" sau... câteodată în sala 
din Lupeni.

Trebuie sâ le reamintim ce
lor din conducerea A, S. Mi
nerul Vulcan că munca 
pasiunea sportivului 
încurajate cu grijă și 
lui trebuie să i se

Expoziție școlară
La Grupul școlar minier Lupeni 

s-a deschis, de curfnd, o expoziție 
școlară. Exponatele — unelte de 
muncă, aparate de măsurat, ma
chete ale diferitelor utilaje miniere 
— au fost executate de elevi, sub 
supravegherea directă a maiștrilor 
instructori. Se remarcă, în mod deo
sebit, obiectele lucrate de Popescu 
l]?an, Pavel Pavel, Simion Nechita, 
Oravecz Tiberlu, Costin loan, Spa
țiu Vasile, Mocanu Tudor.

GH. BOZU 
corespondent

drumul 
își con- 
în ve- 

care le 
la

18,20

18,30 22,20

22,40

de19,30

19,50

20,00

TELEVIZIUNE

Moment muzical. 
Parisul cîntat de 
Mick Michey, Ja- 
queline Francois, 
Jean Claude Pascal.

„Tricoul galben" 
— film documentar 
artistic.

18,00

Această priveliște încîntătoare a devenit familiară 
celor care, îndrăgind turismul, au căutat locuri de 

recreare pe Jiu în sus, spre Cimpu lui Neag

Drumuri și popa
suri. Emisiune tu
ristică.
Buletinul circulației 
rutiere.
Pentru copii: 
A.B.C.: Povești din 
pădure.
P e n t lyj tineretul 
școlar : Neobișnuita 
călătorie în lumea 
cărților.
Telejurnalul 
seară.
Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 
Studioul muzical.

„Alo, Fantomas

un răspuns catego- 
avem sală. Vom

însă în întunericul

20,30
21,00
21,20

Săptămîna
Reflector.

Filmul artistic „Stan 
și Bran eroi fără 
voie".

23,00 Telejurnalul 
noapte.

23,10 închiderea emisiu-

trec pe recepție J“
Stătearh pe o bancă 

în parc. Era pe la trei 
după-amiază. Căldura 
toridă m-a făcut să 
mă retrag sub un um
brar la marginea Jiului. 
Deodată un bilețel drep
tunghiular din hârtie a 
ajuns la picioarele mele. 
L-am luat 
Un singur 
grațiat cu 
bastră care
șat: Fantomas.

Și 
trebuie 
atenție, 
asigure

oondiții optime de pregătire. 
Să dăm prioritate în Vulcan 
— și nu numai aici — și bo
xului, schiului, atletismului 
pentru care avem elemente 
talentate, corespunzătoare ce
rințelor. Deoarece cu fotbalul 
ne-am lămurit.

CINEMATOGRAFE
15 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: A dispărut un Fra
gonard; Stadion: Angelica marchiza îngerilor,- Repu
blica : Montparnasse' 19; PETRILA: Semnale deasupra 
jrașului; LONEA — 7 Noiembrie: A trecut o femeie; 
Zile reci; Minerul: Apelul; Fantoma din Morrisville;] 
BĂRBĂTENI: Gentlemenul din Cocody; LUPENI — 
Cultural: Giuseppe la Varșovia; URICANI; Eu sînt 
Cuba.

minte; răcoritoare n-a
veți, ștrand n-aveți, so-* 
Iar pentru copii n-aveți S 
(ați început să-l faceți 
dar...). Și acum, poftim, 
să te scalzi 
apostrofat el 
du-mă de pe 
Ucopterului.

P. S. Zilele 
mi-a telefonat : 
du-mă că... a l 
recepție. Cică < 
ne urmează 
„basculați" edilii orașu
lui, cei de la sfatul popu
lar și I.C.O. De aceea eu, 
fiind foarte condescen
dent, îi anunț pe această 
cale că „magul" e pus pe 
fapte mari. Tovarăși de 
la sfat: Dacă problema 
ștrandului vi se pare 
complicată, lăsați-o pînă 
la anul. Dar atunci so
licitați măcar acum con
ducerii T.A.P.L. Petro
șani să se ocupe de a- 
provizionarea cu răco
ritoare. Tot acum, se 
poate termina foarte bi
ne solarul. Pentru că, 
intr-o bună zi, veți auzi 
și dumneavoastră in car
casa telefonului; „Ale 
Fantomas... trec pe r 
cepție 1“

— Bine, zic eu, dar la 
noi... N-am. putut să mai 
continui căci m-am tre
zit purtat de braț spre 
cofetăria „Liliacul". L-am 
văzut mirîndu-se in fa
la vînzătoarei

— Nu aveți, 
poate !

Vinzătoarea
și ea la fel ca și mine.

de aici;
cum se

aici, m-a 
impingîn- 
scărița e-

IMLING IACOB
Vulcana rămasși-am citit, 

cuvînt, cali- 
cerneală al- 

înfrico- 
Mă în-

I 
speria, 

și am

m-a

Nu, nu te 
Fantomassînt

ceva treburi prin Uri
cani.

Avea aceeași mască 
pe față și numai buzele 
și ochii i se mișcau ma
șinal. Exact cum îl văzu
sem in film. S-a 
lingă mine și-a 
nuat.

— Ascultă-mă,

așezat 
conți-

a zis 
el. Știu că locuiești in 
Uricani. Spune-mi unde 
pot să fac o baie 1

—- ...Poftim, o baie ? ! 
Păi ce să vă spun, dom
nule, in... in Uricani nu 
există ștrand.

— He-he-he, nu exis
tă ? 1 a spus rinjindu-se, 
[ Atunci hai să bem o. 
oranjadă, o... cafeluță...

MKRIlfOILETOII
din 
de 
de 
pe

Cobordm pe scări cînd 
Fantomas a scos 
buzunar un aparat 
mărimea unei cutii 
chibrituri, a apăsat
un butonaș și-un elicop
ter a început să zbîrniie 
pe deasupra noastră. 
Nu știu ce a mai urmat, 
dar m-am trezit la cițiva 
kilometri deasupra ora
șului. Parcă eram in 
Arca lui Noe. Am încer
cat să mă dezmeticesc.. 
Jos erau foarte mulți u- 
ricăneni care făceau 
baie. M-am șters la 
ochi și am zis:

— Pentru ce m-ai a- 
dus aici ?
ț — Să-ți fac o baie... 
â la Uricani. Să te-nveți

>. acestea 
informin- 
trecut pe 
după mi
să fie...

r

Vaier lu COANDRA.',

PROGRAM
*15

DE RADIO
iulie

7,00 RA-
Buletin

Sumarul

PROGRAMUL I ; 
DIOJURNAL. Sport, 
meteo-rutier; 7,45 
presei; 8,00 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 8,20 
•1OMENT POETIC; 8,25 La 
aicrofon, melodia preferată; 
),30 „Metronom ’67"; 10,10
Jurs de limba spaniolă; 10,30 
lin înregistrările dirijorului 
Alfred Alessandrescu; 11,00 
JULETIN DE ȘTIRI; 11,03 RE
VISTA REVISTELOR ECO
NOMICE; 11,15 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 12,00 Cîntă for
mațiile. Radu Gheorghiu și 
Armand Migiani; 12,15 Mio
rița; 12,35 Melodii populare 
interpretate de Matei Con
stantin și Florea Voinicilă; 
12,45 Am ales pentru dum
neavoastră aceste cîntece;

13,00 RADIOJURNAL; 13,13 
Succese ale muzicii ușoare;] 
13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Muzică ușoară;
14.10 REVISTA LITERARĂ' 
RADIO; 14,50 Muzică ușoară; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,05 Jocuri populare; 15,15 
Mic concert de muzică ușoa
ră; 15,50 Melodii populare 
cîntate la acordeon; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,15 
Din repertoriul corului Ra- 
dioteleviziunii; 16,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova; 
17,00 Piese instrumentale;
17.10 MEMORIA PÂMÎNTU- 
LUI ROMANESC; 17,30 Cîn- 
tece de Ion Vasilescu; 17,45 
Interprețl de odinioară ai 
muzicii populare; 18,00 BULE
TIN DE ȘTIM; 18,05 IN JU-

RUL GLOBULUI; 18,20 Soliștii 
Aurelian Andreescu și Cate
rina Caselli; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 
Concert de melodii românești; 
19,30 Sport; 19,45 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARA; 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,50 Cîntă Petre Săbă- 
deanu; 21,05 înregistrări de 
la recitalul cu public „De la 
Shakespeare la Arghezi"; 
21,35 La balul de sîmbătă sea
ra; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Romanțe,- 22,35 Zece 
minute cu formația Sile Vi- 
șan; 22,45 MOMENT POE. 
TIC; 22,50 Muzică de dans 
la instrumente electronice;
23,10 Continuăm dansul; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Mu
zică de dans; 2,55—3,00 BU
LETIN DE ȘTIRI.



4 STEAGUL ROȘU

Lucrările sesiunii extraordinare 
a O.N.U.

Consfătuirea conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești și ai guvernelor unor țări socialiste

Continuarea dezbaterilor asupra situației 
din Orientul Mijlociu

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Trimisul special Agerpres, R Că
plescu, transmite : Miercuri după-
amiază la ora 16,00 ora locală (22,00 
ora Bucureștiului), au fost reluate 
lucrările sesiunii extraordinare a 
O.N.U., întrerupte ia 5 iulie pentru 
a oferi diferitelor delegații posi
bilitatea unor noi consultări asu
pra situației din Orientul Mijlociu.

Declarînd că nu a fest în mod 
oficial informat asupra rezultatului 
acestor consultări, care continuă să 
se desfășoare, președintele Adunării 
Generale, Abdul Rahman Pazhwak 
(Afganistan) a cerut delegațiilor 
care participă la aceste consultări 
să informeze cît mai curînd posibil
Adunarea.

Delegatul pakistanez care a luat 
apoi cuvîntul a dat citire unui pro
iect de rezoluție în patru puncte 
care „luînd notă ou profund regret 
și îngrijorare" de neaceeptarea de 
către Izrael a rezoluției în pro
blema Ierusalimului, deplînge acest 
gest și cere secretariatului general 
să raporteze Consiliului de Securi
tate și Adunării Generale asupra 
îndeplinirii actualei rezoluții. Tot
odată se cere Consiliului de Secu
ritate să adopte în același scop 
măsurile corespunzătoare.

„Accelerînd procesul de absor
bire a Ierusalimului, a spus Anmed 
Tukan, ministrul de externe ai Ior
daniei, Izraelul a dat dovadă de 
total dispreț față de organizația in
ternațională".

Reprezentantul Uniunii Sovietice,

Intiifierea lonvorblrliBr 
fiaoio—vest-eermane

BONN 13 (Agerpres). — Joi s-au 
încheiat convorbirile între delega
țiile guvernamentale ale Franței 
și R. F. a Germaniei.

Cele două părți au căzut de a- 
cord asupra creării unei comisii 
mixte care să se ocupe de coope
rarea între Franța și Germania 
occidentală în domeniile economic, 
industrial și tehnic. Avîndu-se în 
vedere necesitatea asigurării se
curității europene și a unui sis
tem de asigurare a păcii în Euro
pa, s-a hotărît elaborarea unui 
studiu cu privire la situația politi
că și strategică.

In după-amiaza aceleiași zile de
legația franceză • condusă de pre
ședintele de Gaulle s-a înapoiat în 
patrie.

A doua „Conferință 
spațială europeană"

ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 
a început miercuri cea de-a doua 
„Conferință spațială europeană". 
Participă reprezentanți a 13 țări 
membre ale diverselor organisme 
vest-europene de cercetări spa
țiale și observatori din alte cinci 
țări. Se preconizează ca această con
ferință să aibă drept rezultat o în
țelegere organică, dacă nu chiar o 
adevărată fuzionare, a celor trei or
ganisme vest-europene pentru cer
cetarea și explorarea spațiului 
cosmic.

NEW YORK 13. Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: România a devenit 
al 17-lea membru al convenției 
internaționale cu privire la 
impunerea de taxe asupra ve
hiculelor rutiere particulare 
care folosesc căile internațio
nale de trafic. Instrumentele 
de aderare au fost depuse la 
Oficiul pentru problemele ju
ridice ale Națiunilor Unite. 

Nikolai F edorenko, a apreciat ca „o 
sfidare fățișă a Adunării Gene
rale" afirmațiile izraeliene că mă
surile luate in privința Ierusalimu
lui sînt în avantajul arabilor din 
acest oraș și că ele promovează ii- 
bera asociere. „Dacă Izraelul nu se 
va retrage, se va face răspunzător 
pentru eventuala reînnoire a osti
lităților în această regiune", a sub
liniat el în continuare, arătînd, 
totodată, că U.R.S.S. este gata să 
sprijine aplicarea de sancțiuni 
contra Izraelului de către Consiliul 
de Securitate.

Ultimul a luat cuvîntul Abba 
Eban, ministrul de externe al Iz
raelului.

Sesiunea Adunării de Stat
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
In raportul prezentat la sesiunea 
Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, Jeno Fock, pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, a a- 
bordat unele probleme referitoare 
la situația economiei naționale și 
la politica externă a Ungariei. Ra
portorul a arătat că în primele 
luni ale acestui an economia s-a 
dezvoltat într-un ritm mai rapid 
decît prevederile planului. In pre
zent se fac operațiunile prelimi
nare pentru întocmirea unui pro
iect de planificare pe termen lung. 
Jeno Fock s-a referit în continua
re la unele probleme legate de in
troducerea noului sistem economic 
și a noului sistem de prețuri, pre
cum și la acțiunile preconizate în 
vederea ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

In partea din raport consacrată 
politicii externe, premierul ungar

Fuga mercenarilor
KINSHASA 13 (Agerpres). — 

Mercenarii care ocupau aeropor
tul orașului Kisangani, anunță a- 
genția France Presse, citind pos
tul de radio Kinshasa, au fugit 
joi în direcția orașului Bunia (din 
apropierea frontierei cu Uganda).

Profitînd de încetarea focului 
ordonată de președintele Mobutu, 
mercenarii s-au îmbarcat în cami-

Ho ărlrea (ooiitiulo Uoiooli 
na tonale a iloientloi 
tio franța

PARIS 13 (Agerpres). — La Lyon 
au luat sfîrșit lucrările Congresu
lui național al Uniunii studenților 
din Franța (UNEF). Participanții la 
Congres au dezbătut probleme pri
vind mișcarea studențească din 
țară și principalele probleme inter
naționale. Uniunea națională a stu
denților a hotărît să rupă toate le
găturile cu organizațiile studențești 
din diferite țări și cu Conferința 
internațională a studenților care au 
primit subsidii de la CIA.

întrunirea șefilor unor
CAIRO 13 (Agerpres). — Șefii 

de stat ai patru țări arabe — pre
ședintele Gamal Abdel Nasser al 
R.A.U., președintele Consiliului Na
țional al Revoluției din Algeria, 
Houari Boumedienne,, președintele 
Irakului, Abdel Rahman Arel, și 
președintele Siriei, Noureddin. A-

BUDAPESTA 13. Intr-un comu
nicat dat publicității se arată că 
în zilele de 11 și 12 iulie la Bu
dapesta a avut loc o consfătuire 
a conducătorilor partidelor comu
niste și muncitorești și ai guverne
lor din Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, Republica Popu
lară Polonă, Republica Populară 
Ungară și U.R.S.S.

In comunicatul dat publicității 
Ia încheierea consfătuirii se arată 
că participanții au făcut un schimb 
de păreri cu privire la ultimele e- 
venimente din Orientul Apropiat. 
Ei au constatat că ocuparea în 
continuare a teritoriilor pe care 

s-a referit la situația din Orien
tul Apropiat. „Poziția noastră, a 
spus el, nu este îndreptată împo
triva existenței statului Izrael, ci 
împotriva politicii agresive a gu
vernului izraelian care servește 
interesele imperialismului în O- 
rientul Apropiat".

Vorbitorul a menționat că în 
Europa se constată o destindere, 
datorită în mare măsură politicii 
consecvente de pace a țărilor so
cialiste, și a apreciat-pozitiv poli
tica Franței, care „se străduiește 
să stabilească relații mai strînse 
cu țările est-europene“. După ce 
a condamnat lovitura militară din 
Grecia, Jeno Fock a declarat că 
guvernul R. P. Ungare aprobă e- 
forturile în vederea convocării 
unei conferințe privind securita
tea europeană și este gata să se 
alăture oricărei acțiuni bilaterale 
sau multilaterale îndreptate spre 
consolidarea păcii si securității 
europen»

Evenimentele din Congo

din Kisangani
oane, luîndu-i cu ei și pe ostatici. 
In prezent, armata națională con
goleză efectuează operațiunea de cu
rățire definitivă a orașului Kisan
gani. Batalionul 1 al armatei con
goleze, încartiruit în regiunea Ki
sangani, a primit ordin să bareze 
drumul coloanei alcătuite din 27 
de camioane cu care au pteeat 
mercenarii.

Tunelul de sub 
muntele Ena

TOKIO 13 (Agerpres). — In Ja
ponia va fi construit al doilea tu
nel ca lungime din lume, prevă
zut cu o autostradă. El va trece 
pe sub muntele Ena și va face 
parte din automagistrala care 
leagă orașele Tokio și Komaki. 
Lungimea acestui tunel va fi de 
8 450 metri, iar în diametru el va 
depăși tunelul de sub Mont Blanc, 
care leagă Italia de Franța. Con
strucția noului tunel va începe în 
toamna aceasta si va dura șase 

state arabe
tassi — s-au întrunit marți dimi
neața la Cairo pentru a discuta 
situația din Orientul Apropiat în 
urma conflictului militar izraelia- 
no-arab. Convorbirile dintre cei 
patru șefi de stat au continuat și 
în după-amiaza zilei de 13 iulie.

Izraelul Ie-a cucerit prin agresiu
ne constituie o încălcare a princi
piilor de bază ale Cartei O.N.U. 
și ale dreptului internațional, un 
atac împotriva suveranității și. in
tegrității teritoriale a statelor a- 
rabe.

Participanții la consfătuire au 
reafirmat sprijinul țărilor și par
tidelor lor pentru statele arabe în 
lupta lor dreaptă pentru lichida
rea consecințelor agresiunii Izrae
lului și, în primul rînd, pentru re
tragerea neîntîrziată a trupelor 
izraeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate de ele. Ei s-au pronunțat 
pentru folosirea și mai deplină a 
mijloacelor corespunzătoare care 
răspund intereselor luptei împo
triva agresiunii pentru restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat.

Plenara C. ( 
Italian

ROMA 13 (Agerpres). — In zilele 
de 10,' 11 și 12 Iulie, la Roma a 
avut loc Plenara Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de 
Control a Partidului Comunist 
Italian, care a dezbătut raportul 
prezentat de Giorgio Napolitano, 
membru al Direcțiunii partidului, 
intitulat „Evoluția și perspectivele 
activității partidului în direcția 
păcii și a unei noi orientări poli
tice a țării".

După ce a scos în evidență fap
tul că în lunile care au trecut de 
la ultima plenară a Comitetului 
Central pericolele care amenință 
pacea au devenit tot mai apro
piate, Napolitano a spus: „încă 
din primele zile, partidul nostru, 
în deplină autonomie, a luat pozi
ție în sensul reafirmării necesită
ții de a recunoaște dreptul la e- 
xistență al Izraelului, deosebindu- 
se în felul acesta în mod concret 
de unele orientări ale țărilor ara
be. Aceasta nu ne-a împiedicat și 
nu ne împiedică însă să sprijinim 
zn modul cel mai hotărît cauza in
dependenței și progresului popoa
relor arabe, împotriva oricărei 
tendințe de a umili sau a lovi re
gimurile arabe cele mai progre
siste și de a împinge înapoi în
treaga mișcare de eliberare a po
poarelor arabe. Unele poziții sau 
cuvinte de ordine adoptate față 
de Izrael s-au dovedit greșite și 
dăunătoare, așa cum. de altfel, în
cepe să se recunoască astăzi. In' 
mișcarea națională arabă, și mai 
ales într-o țară ca R.A.U., a înce
put un proces care s-ar părea să 
aibă rezultate foarte rodnice, de 
revizuire critică și de luptă; se 
manifestă și se ascut contradic
ții sociale și politice care ar pu
tea duce la o întărire a pozițiilor

nigeria = o declarație
LAGOS 13 (Agerpres). — Gene

ralul Gowon, șeful guvernului fe
deral al Nigeriei, a ținut joi o 
conferință de presă. El a declarat 
că in timpul luptelor dintre tru
pele federale și cele ale provinciei 
estice nigeriene, care a fost pro
clamată republică sub numele de 
„Biafra", forțele secesioniste au 
înregistrat 2 000 morți. Trupele gu
vernului de la Lagos, care au a- 
vut 26 de morți, 150 răniți și 20 
dispăruți, au capturat și 500 de 
prizonieri.

LAGOS 13 (Agerpres). — Gene
ralul Gowon, șeful guvernului cen
tral al Nigeriei, a anunțat că tru
pele federale au intrat în locali
tatea Nsukka, situată la 50 km 
nord de Enugu, capitala provin
ciei de est, cunoscută acum și sub 
numele de Republica Biafraj Au
toritățile de la Lagos consideră

Participanții la consfătuire — se 
spune în comunicat — au făcut un 
schimb de informații, cu privire 
la sprijinul politic acordat de fie
care dintre țările lor statelor a- 
rabe; despre ajutorul economic, 
inclusiv măsurile «are ar putea 
contribui la dezvoltarea industriei 
și agriculturii Republicii Arabe 
Unite și a altor țări arabe?j 
cu privire la măsurile în di
recția întăririi capacității de apă
rare a acestor țări, precum și mă
surile privind colaborarea econo
mică de durată cu statele arabe. 
Ei și-au exprimat în unanimitate 
intenția fermă de a depune și pe 
viitor eforturi coordonate pentru 
realizarea acestor scopuri.

al P. C.
celor mai înaintate în cadrul lu
mii arabe și la o viziune mai jus
tă și mai largă asupra luptei im*- 
potriva imperialismului".

Napolitano a arătat că în mo
mentul actual este posibil un 
cord între forțele democratice și 
de stânga, privind, pe de o parte, 
cererea ca guvernul italian să' 
contribuie la stabilirea păcii în 
Vietnam, disociindu-se de orice 
proiect sau acțiune americană ur
mărind extinderea războiului și 
solicitînd în mod public încetarea 
necondiționată a bombardamente
lor asupra Vietnamului de nord; 
să contribuie la restabilirea păcii 
în Orientul Apropiat, afirmfnd 
dreptul la existență al Izraelului, 
dar mai înainte de toate cerînd 
retragerea imediată a trupelor iz
raeliene, respingînd pretențiile ex
pansioniste ale cercurilor conducă
toare izraeliene, susținînd necesi
tatea unei soluții juste în proble
ma refugiaților palestinieni și di nd 
țărilor arabe tot ajutorul necesar 
ca să-și poată dezvolta economiile 
în deplină independență. Pe de 
altă parte, este vorba de lupta 
necesară pentru ca Italia să fie 
menținută în afara oricărui con
flict sau operațiune militară. Este 
vorba să se respingă orice inter
pretare expansionistă a Pactului 
Atlantic și să se înceapă o discu
ție sinceră despre lanțurile arun
cate asupra Italiei de Alianța 
Atlantică, despre problema baze
lor americane, criza NATO și sca
dența Pactului Atlantic".

In încheierea dezbaterilor ple
narei, a luat cuvîntul Luigi Longo,- 
secretar general al P.C.I.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de G. Napolitano, adoptînd 
o rezoluție în acest sens.

a generalului Gowon
că ocuparea localității Nsukka, un' 
punct strategic important, va grăbi 
capitularea trupelor provinciei re
bele.

Protest chinez adresat 
autorităților americane

PEKIN 13 (Agerpres. Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
părării Naționale al R. P. Chine
ze a dat publicității o declarație 
în care condamnă pătrunderea a- 
vioanelor americane în spațiul ae
rian chinez și lansarea de rachete 
teleghidate asupra unor. . unități 
de grăniceri ale Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare. Decla
rația apreciază acest incident grav 
ca o acțiune de provocare preme
ditată și dă un avertisment serios 
autorităților americane.
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