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

LA I. F. PETROȘANI

Așa nu
PIERDERILEIn baza si "a. unei întocmite anului, s-a cursul luireduce pierderile plani-
‘ • i 1 • »

unui studiu documentații, La începutul stabilit că în 1967 se vor
ficate la I. F. Petroșani cu 878 000 lei. S-a precizat însă, de început, că această re-ducere este posibilă cu condiția ca întreprinde-

la bun rea să-și realizeze, jn mod ritmid, obiectivele prevăzute în plani Deși au trecut însă 5 luni de la începutul anului, a- ceastă cerință n-a fost încă satisfăcută.In primele 5 luni, deși s-a realizat producția globală în .proporție de 100,25 la sută, această realizare se datorește reducerii planului de către D.R.E.F. Deva de la 4 500 000 lei — plah inițial — la 3 200 000 lei, deci cu 1 300 000 lei. Dacă planul - nu s-ar. fi modificat, procentul de realizare ar fi fost de numai 93 la sută.De altfel producția marfă pe cele 5 luni s-a realizat în proporție de numai 90,80 la sută; întreprinderea are plan 20 300 mii lei și a realizat doar 18 433 mii lei.

Vineri
9 iunie

. 1967
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■De, t Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe 

se tovarășul
Maurer au primit 
Zenon Nowak

!
i
i

' Joi la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului. Comunist Român, împreună cu ..tovarășul fon Gheorghe - Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au primit pe ■ tovarășul Zenon Nowak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al, Republicii Populare Polone, președintele părții «polone în Comisia guvernamentală de colaborare economică, româno-polo- nă, care participă la întîlrurea președinților comisiei.

iL“ă primire a participat; tovarășul. Gheorghe Rădulescu,. vicepreședinte aii Consiliului de Miniștrj.Au. participat, de asemenea,. Kazimierz. Olszewski, prim-vicepreședin- te al .comitetului de relații «economice . cu străinătatea de • pe lingă Consiliul de Miniștri .al R. P. Polone și Wieslaw sadorul PolonieiJntîlnirea s-a atmosferă caldă,
Sobierjski, ambala București. ț desfășurat într-șO tovărășească- »(AgtfrpreS)

In Capitali și-a început lucrările 
cea de-a Vl-a sesiune a Comisiei 

guvernamentale româno-polone de colaborare 
economică . . ftele părții, române în CoftiiSia-guvernamentală de colaborare-economică, și Zenon Nowak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, președintele- părții polone - î fi aceM». tă comisie.

Joi dimineața au început în Capitală lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei guvernamentale român o-polone de colaborare economică.La lucrările sesiunii participă Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al" Consiliului de Miniștri, președin
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în mod conduce planului a con-
ln numărul de azi:

♦
LOR
TUL

♦
siliului Economie și Social al 
O.N.U.

EVOLUȚIA 
MILITARE 

APROPIAT 
încheierea

< TRENUL VACANȚEI pe 
peronul verii (pag. a 2-a)

OSTILITĂȚI- 
DIN QRIEN

sesiunii Con-

XEGRU

Prin reducerea . făcută pe luna- mai sarcina lunii iunie a fost, sporită cu aceeași valoare, sarcină care se' ridică la nivelul celor doua' luni scurse din trimestrul II.Din cifrele de mai sus reiese c.ă planul nu se îndeplinește ritmic, ceea ce la nereal izarea pe sortimente,tractelor cu beneficiarii, a calității produselor, la crearea de stocuri su- pranormaiive generatoare de împrumuturi restante care, în final, măresc prețul de Cost și duc la nerealizarea sarcinii de reducere a pierderilor planificate.
Ioan TAN ASE,:inspector principalB.N.R.S.R,' filiala Petroșani 

(Contiriuare îh pag. - ă 3-a)
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Pin • exploatarea forestieră Pietroasa buștenii coboară cu furticularul la rampă, unde sînt așteptați
CONSEMNĂM «AVIZAM 

AM• DEZAP
, - I

Dani din piatră leală
Cînd Apetroaiei Gheor

ghe din. Petrila, cartie
rul ,,8 Martie" blocul 26 
apartamentul 25 s-a mu
tat la amintita adresă, i 
S-a dat și prioritatea de 
a primi un aragaz îna- 

solicitanți.
cen- 
însă 

de 
uneicontra

unui ee- 
apoi a 

mai cu- 
în timp

25 peste

IntM . altor 
Locuia la încălzire 
trală. Omul nostru 
și-a vîndut dreptul 
prioritate
sume frumușele 
tățean pe care 
declarai că nu-1 
noașie. Și asta 
ce la blocul
40 ■ de familii n-au ajuns 
încă în posesia aragazu
lui dorit. Despre astfel 
de oameni se spune că 
Știu șă scoată bani și 
din piatră seacă. Atunci 
afacerile lor cum se vor 
fi numind ? Afacerile 
Secăturilor ?

ticna
De fa începutul aces

tui amsan'ierul T.C.M.M. 
dovedește o • onstanfă 
Uluitoare: sub ? milioa
ne lei credite bancare 
nu scade niciodată;, cre
dite pentru stocuri supra- 
normative, credite pentru 
lucrări prost executate 
Și refuzate de beneficiar

ș. a. Cum banii pe care-i 
dai cu împrumut fac 
„pui", și creditele pe 
care Banca de investiții 
le' acordă șantierului 
„puiază" cite -2—3 mii 
de lei pe zi; ca o cloșcă. 
Se zice că ori: de ciștigi 
ori de 
gustor 
pinde 
tor...

păgubești, tot ne
te numești. De- 

ce fel de negus-

de Irate
In ziua de ’8 ’ mai, la 

orele 21,30, cu autobu
zul 31 HD 1 624, șoferul 
Didea Gheorghe l-a ac
cidentat grav pe cetă
țeanul Gonczi Iuliu. .A- 
poi a dispărut de la lo
cul accidentului și a 
dispărut și din. oraș. Acci
dentatul a decedat peste 
cîteva zile. In fața or
ganelor de anchetă s-a 
prezentat... Didea Con
stantin, fratele celui fu
git. ;,Eu am comis acci
dentul, eu sînt de Vină". 
Ce vreți, inimă de fra
te 1 Dar organele de an
chetă nu l-au luat în se
rios. Peste cîteVa zile a 
fost prins și făptașul. 
Acum nu va mai putea 
fugi. Și nu va mai pu
tea multă vreme.

ION CIOCLEI

I 
I
I
I

O delegație a Ministerului-Industriei Construcțiilor, condusă 'de ministrul Dumitru Mosora,, a plecat joi în Bulgaria, Unde va fage o . vizită , de .cîteva ‘zile-- Ia . invitația ^ministrului industriei construcțiilor al Bulgariei. ■'. ”‘-: V < / ■. ' ■■ . (Agerpreș),
Sectorul. I de far EâM^Oj^

Evidențiat în întrecerea 
socialistă

ne spunea tovarășul Șomlo 
— că din cei 10 studenți ai 
grupei 2119 •pfe%»nți la e- 
xamen, -doar unul — Ghear* 
ghiu Mihai — nu a putut da 
răspunsuri pentru a obține 
notă de trecere".' Apoi ‘exa
minatorul a continuat : „dar 
nu numai răspunsurile lui 
la examen au fost slabe: 
Slabă-i este și activitatea din 
timpul anului. Deși repetă 
anul IV, nu s-a străduit să 
învețe, cum a făcut, de pil
dă, colegul său, Furdui Ni
colae. Și acesta din urmă re
petă anul IV, dar el a în
vățat din experiența tristă 
a anului trecut ■ și. pe . par
cursul acestui an a marcat 
un evident progres iii pre
gătire. La examenul de 
Transport minier1 a răspuns 
bine și a primit nota cuve
nită. Notă bună a obținut la 
această materie și Ciucean 
Nicolae, care, de asemenea, 
a marcat o linie ascenden
tă în dinamica pregătirii săle 
de-a lungul' celor patru ani 
de studiu".

Ne-am deplasat apoi. în 
A .7.’ Aici. avea eîamen la 
Termotehnică și mașini de 
forță o grupă de studenți din 
anul III electro, restanțieri y ■ ț " !

Text: D. GHEONEAFoto: N.- MOLDOVEANU

: Pe primele 5 luni din acest an,■ minerii sectorului I .de la E. M. Dîlja' s-au evidențiat- în întrecfe- roe .1 socialistă. Ei au. dat cu 2 624 tone de ' cărbune mai -mult decît prevedâu sarcinile de plan. Numai în luna mai ei au dat un plus de 1 500 tone. Dintre brigăzile eviden- s tiate ale sectorului, -amintim pe ițe
le conduse de minerii șefi de brigadă Scrădean Petru, Bartoș loan, Popovic i loan.

amfitea- 
în sălile 

de lectură, 'în frumoasa bi
bliotecă domnește atmosfera 
examenelor. Totul a fost pre
gătit din vreme, cu minuțio
zitate și în 1 iunie s-a dat 
startul în sesiunea de vară. 
In această săptămînă de fe
brilă activitate au trecut 
prin fața comisiilor de exa
minare sute de studenți, au 
fost trase sute de bilețele, 
s-au dat răspunsuri la sute 
de întrebări. Firește, ca la 
examene. Adică așa și... așa. 

„înarmați" cu carnețelul 
de însemnări și cu aparatul 
de fotografiat am pășit pra
gul cîtorva săli de examene...

—: Mulțumesc. Treceți, vă 
rog, la punctul doi.

Și studentul, care s-a pre
gătit temeinic peiîtru exa
mene, răspunde clar, docu
mentat. A știut foarte bine 
toate cele trei 
pe bilet, dar 
— conf. univ. 
Ștefan — încă 
decide să-i dea nota maximă. 
II mai pișează cu cîteva-în
trebări „laterale". Studentul 
este acasă la materia Trans-

port minier. Examinatorul îi 
verifică activitatea din anul 
1 pînă in anul IV pentru a 
se convinge dacă studentul 
a făcut progrese in pregăti
re sau dimpotrivă. Ii verifi
că apoi notele obținute la 
proiectul de an, la lucrările 
scrise' și la cele Se laborator.

întrebări de 
examinatorul 
ing. ’ Șomlo 
nu se poate

(Continuare în pag. a 3-a)

ți trece în carnet 
Satisfacțiile sînt 
de o parte și de 
examinatorul, cit

DUPĂ 8 ZILE 
DE EXAMENE 

LA I. M. P.

I 
I 
I
I

Abia după ce este convins 
că studentul nu a tras un 
bilet norocos, ci are o pre
gătire generală bună, exa- 
ruinătorul 
nota . Î0. 
depline și 
alta. Atît 
și studentul Dumbravă Tra
ian din anul IV electro sînt 
mulțumiți. La această ma
terie, de specialitate pentru 
viitorii ingineri electromeca
nici, au mai obținut nota _ 
maximă la examen și Co
vaci Iosif și Polk Francisc. 
„îmbucurător este faptul —



2 STEAGUL ROȘU

PESTE O SĂPTÂM1NÂ...
V T acanța. Așteptată cu legitimă nerăbdare,
* vacanța mare — binevenită după efor» 

turtle unul întreg an școlar — se apropie cu 
> pași repeți. Peste o săptămînă deja toți elevii 
ș vor beneficia, la libera alegere, de bucuriile 

vacanței de vară. Și aceste bucurii nu sînt 
puține, in excursii și drumeții, in tabere la 
munte sau la mare, alături de părinți în... con
cediu, la activitățile organizate în școli, pre
tutindeni elevii nu vor mai simți asupră-le 
controlul calitativ al notei, clopoțelul nu-i va 
mat întrerupe de loc din această recreație, 
lungă cit un trimestru.

Fiecare elev își va organiza și petrece va
canța cum va dori. Mulți vor acorda pasiu
nilor „partea leului" din această vacanță, pu
țini vor mai fi dintre aceia care-șt vor petrece 
zilele frumoase ale vacanței, monoton, in inac
tivitate, într-o ședere prelungită. Marea ma
joritate a elevilor, însă, împletindu-și armo
nios activitățile, trăind „pionierește" descope-

■ ră adevăratele fețe ale bucuriei vacanței mari.
In timpul raidului întreprins prin citeva școli 

f generale și licee din Valea Jiului, nu am con-

ferit numai cu directorii și comandanții Uni
tăților de pionieri despre organizarea vacanței 
de vară a elevilor, ci am stat de vorbă și cu 
cîțiva „eroi" ai apropiatei vacanțe. „Ce-ți pro
pui in această vacanță ?“ — i-am întrebat. 
Mulți au răspuns fără șovăire, ca niște Călă
tori care nu mai dibuie, pe uriașul peron al 
verii, trenul LOR de plecare: „voi învăța să 
înot"; „voi citi cit mai multe cărți"; „mă voi 
perfecționa in limba franceză", „la toamnă 
vreau Să știu să joc foarte bine tenis de ma
să". Sint multe astfel de „teme" liber alese, 
obiective ale unor noi explorări in vastul do
meniu al cunoașterii.

De aceea nu vă mirați cînd veți auzi că ci
neva dintre copii are un „orar de vacanță sau 
un... „plan de muncă*. Vacanța este totuși 
o... școală. Ar fi bine dacă tuturot elevilor 
le-ar fi clar că există această școală a vacan
ței. O „școală" fără catalog care le cere să-și 
petreacă acest al iV-lea trimestru al anului 
\scolar cit mai plăcut, mai distractiv, recreativ 
faar și util, interesant.

TRENUL VACANTEI
ÎN TABERE

Șl 
EXCURSII‘ Fiind o realitate imediată, va- 

'cofița de vară va oferi școlarilor 
largi posibilități de a cunoaște fru- ■musețiie patriei.Despre posibilitățile de a petrece Cît mal plăcut vacanța de vară a acestui an ne-au vorbit factorii cei u»l competent!: tov. prof, Băbeanu 
Radu, inspector al Secției de învă- țflmlnt a Sfatului popular al cra- iȘului Petroșani.„In comparație cu anii precedent!, în organizarea vacanței, au survenit; unele schimbări. S-a îmbunătățit simțitor sistemul de se
lectare a elevilor pentru tabere. Acest sistem va duce negreșit la o mai bună organizare a activității taberelor, la o mai mare varietate de acțiuni.In vara aceasta 79 de copii din Valea Jiului îșl vor petrece vacan
activități Interesante, atractive,

Elevii claselor I-IV se află deja In vacanță. Incepînd cu 15 iunie vor lua vacanță și ceilalți școlari. Avînd ca obiectiv principal refa
cerea forțelor fizice și intelectuale ale elevilor, vacanța de vară constituie pentru cadrele didactice un 
adevărat examen al inventivității si al verificării calităților lor organi
zatorice, al fanteziei și priceperii lor pedagogice. Crearea unei at
mosfere agreabile, organizarea unor programe interesante, atractive va determina pe elevi să participe cu 
entuziasmul caracteristic vîrstei, cu inițiative la îmbogățirea și reu
șita lor.Invfițînd din experiența anilor 
precedenți. cînd o mare parte din 
adolescenți nu participau la acțiu
nile organizate de centrele cultu
ral-sportive, colectivele didactic? 
din școlile Văii Jiului au acordat 
o grijă deosebită întocmirii programelor de vacanță. Pornind de la 
ideea că activitățile care vor avea 
loc în vacanță trebuie să fie cu a- 
devărat recreative, pentru a asi
gura participarea masivă a elevi
lor la ele, programele alcătuite cu
prind acțiuni variate, majoritatea 
In aer liber, care plac copiilor.

Despre varietatea și conținutul activităților din vacanță ne-au 
vorbit mal mulți directori al școli
lor șl comandanți al unităților •*<• 
pionieri.

Prof. C. PARASCHIVOIU, direc
torul Școlii generale nr. 5 Petro
șani : Ne-am fixat zilele de joi și 
duminică pentru activități culturai- 
sporflve In aceste zile vor fi oiga- 
nlttta jocuri distractive, competiții 
sportive $1 concursuri llterar-artis- 

ța pe mâlurile însorite ale mării, în tabăra de la. Năvodari, iar 550 în taberele regionale de la Șugag, Vața de jos, Ohaba ș.a. Ceea ce se cere subliniat este faptul că peste jumătate din locurile în tabere sînt, în acest an, gratuite.Bineînțeles că în afara taberelor, elevilor li se oferă și alte posibilități de a petrece plăcut lunile de vară. O sursă de distracție mult apreciată—o-constituie excursiile. Și în această direcție statul a manifestat o deosebită grijă față de* copii. Astfel, s-au rezervat copiilor din Valea Jiului 750 de locuri pentru excursii interegionale. Avînd o durată de 7 zile, itinerariul acestor excursji a fost stabilit de conducerile școlilor. El este astfel alcătuit, încît să contribuie din plin la cunoașterea vestigiilor trecutului istoric al patriei, la îmbogățirea cunoștințelor elevilor.
tice. Deși-i vacanță, pentru a veni 
în sprijinul elevilor corigenți, pro
fesorii se vor ocupa totodată și de 
pregătirea acestora in vederea susți
nerii examenului de corigentă.

înv. PARA MARILENA, coman- 
danta unității de pionieri de la 
Școala generală nr. 2 Petroșani: 
In programul de activitate din pe
rioada vacantei de vară predomină 
mai ales excursiile și drumețiile. 
Intre 15 iunie — 1 iulie, de pildă, 40 
de școlari vor participa la o ex
cursie, cu autocarul, cu care prilej 
vor fi vizitate orașele Timișoara, 
Reșița, Orșova și Turnu Severin. In 
lunile iulie și august vor fi orga
nizate, de asemenea, excursii la 
cabana Rusu, la Tismana șt Sarmi- 
zegetusa, drumeții ia Cheile Jiețu- 
lUi, Dîija Mare și Peștera Boli. 
Toate aceste acțiuni urmăresc să 
dezvolte la copii dragostea pentru 
frumusețile patriei, dorința lor de 
a cunoaște aceste frumuseți

înv. MUNTEANU ELENA, director 
adjunct al Școlii generale nr. 1 Petro
șani : Drumețiile care vor fi orga
nizată In vacanța acestei veri urmă
resc un scop utilitar. Conduși de 
profesori, elevii vor fl îndrumați să 
siringă plante șl Insecte în vederea 
alcătuirii Ierbarelor șl insectarelor, 
materiale didactice deosebit de fo
lositoare Însușirii cunoștințelor In 
domeniul științelor naturii.

înv. VOINEA GABRIELA, coman
dant» unității de pionieri a Școlii 
generale nr. 2 Lupeni: Din activi
tățile preconizate pentru vacanță 
nu vor lipsi jocurile pionierești,

pe pero
nul verii

Și elevii care vor rămâne acasa vor avea la îndemînă numeroase posibilități de distracție care să le facă plăcută vacanța de vară. In acest scop în Petroșani, Lupeni și celelalte localități vor funcționa centre cultural-sportive. In cadrul lor vor fi organizate, de două ori pe săptămînă, diferite activități re- creativ-distractive. Ele vor fi îndrumate și supravegheate de cadrele didactice de la școlile din localitățile respective, care se vor ocupa pa rînd, de activitatea ce se desfășoară în centrele școlare cultural-sportive. In același scop la licee vor funcționa, pe toată durata vacanței, cluburi școlare".Vorbindu-ne despre posibilitățile multiple de a organiza vacanța în mod plăcut și instructiv tov. Ru- șescu Vasile, șeful filialei Petroșani a O.N.T. „Carpațî" ne-a relatat printre altele. ,
'diminețile de basm, concursurile 
de ghicitori etc. Ne-am gîndit, de 
asemenea, să organizăm șl focuri 
de tabără însoțite de programe ar
tistice, care au atras întotdeauna 
pionierii și școlarii.

Prof. GROZA LI VIU, directorul 
Liceului Petrila : întrecerile spor
tive șt mai ales cele de înot (la 
ștrandul din localitate» vor fi pre
ponderente. De asemenea, elevii 
noștri vor participa ia brigăzile de 
muncă patriotică care se vor or
ganiza.

Prof. bAdAU VICTOR, directo
rul Liceului Petroșani: Programul 
clubului școlar, care va funcționa în 
vacanță, prevede o mare varietate 
de activități. Ele s-au organizat în 
urma consultării unui număr mare 
de elevi. Atît comitetul U.T.C. cit 
și conducerea liceului s-au orientat 
spre acțiuni tinerești, atractive, ca
re suscită interesul elevilor. Astfel, 
vor avea loc diferite concursuri pe 
teme muzicale ca de exemplu „Re
cunoașteți compozitorul și interpre
tul*', simpozioane literare, reuniuni 
tovărășești ș.a. Toate activitățile vor 
fi fn așa fel organizate incit să răs
pundă preocupărilor tinerilor, să 
constituie adevărate momente de 
distracție și odihnă activă.

Prof. ANTOCE GHEORGHE, di
rectorul Liceului Vulcan : Un loc 
însemnat in programul clubului 
școlar, il ocupă activitatea sportivă. 
Vom da elevilor posibilitatea să 
practice cit mai multe discipline

ATENȚIA 
părinților

PROGRAMUL VACANTEIRepausului, însoțit de activități mai reduse, plăcute, interesante, recreative pe care le efectuează elevii în timpul liber, i s-a dat denumirea de odihnă activă. In timpul liber copiii ău posibilitatea să se joace, să citească, să vizioneze spectacole, să viziteze muzee, expoziții, să facă sport, să ajute la treburile gospodărești, să dea frîu pasiunilor, preocupărilor „strict" personale. Dacă regimul de duminică (în timpul anului școlar) este diferit față de acela din zilele de lucru, cu atît mal diferit va apărea regimul de zi din vacanță. Programul vacanțelor are — după cum se știe — cu totul altă structură. De obicei, regimul din vacanță se fixează în funcție de modul și timpul în câre s-au gîndit părinții să-și petreacă concediul împreună cu copiii, precum și de mijloacele oferite copiilor prin școală: tabere, case ale pionierilor, excursii, cluburi etc. In măsura posibilităților, dorințele copiilor sînt respectate. Mulți copii au pasiuni; au plăcerea, în vacanță, de a lucra în activități care-i interesează : să picteze, să citească, să cînte la un instrument, să lucreze dantele, broderii, cusături, să facă colecții sau să scrie poezii. Părinții trebuie să-i lase pe aceștia să-și dezvolte toate aptitudinile. Și, fără a le încadra în ore fixe, să limiteze totuși du-
„Și pe noi ne preocupă organizarea vacanței de vară a școlarilor. In acest scop s-a luat legătura cu secția de învățămînt precum și cu conducerile școlilor din localitățile Petrila, Lonea și Petroșani. Am propus să se organizeze, pe cît e posibil, excursii diferențiate pe grupe de clase, separat pentru elevii claselor I-iy și separat pentru elevii mai marî, din clasele V-VI1I. Tinted seama că excursii!* se «.bucură de aprecierea copiilor, pe lingă cele 17 excursii interregionale, subvenționate de stat, filiala noastră va organiza și excursii mai scurte, cu o durată de 1-2 zile, în regiune. în Capitală și la cabanele din împrejurimi, Excursiile Vor urmări vizitarea diferitelor orașe, a obiectivelor istorice și turistice, cunoașterea u frumuseților naturale ale patriei".
RECNEATIVE

sportive. De aceea vom organiza în
treceri sportive de tenis, volei, fot
bal, handbal etc.

Activitățile organizate în vacanță trebuie să poarte amprenta specificului tineresc adecvat. De acest lucru trebuie să țină seama cadrele didactice care se vor ocupa și vor supraveghea desfășurarea programelor de vacanță. Pentru a răspunde cerințelor, ca să devină cu adevărat un mijloc de dezvoltare fizică și psihică, de recreere, din nici un program nu trebuie să lipsească jocul tineresc, înotul, dansul.- activități absolut necesare destinderii. Numai organizînd bine acțiunile preconizate vom crea copiilor și adolescenților posibilitatea să se simtă cu adevărat, în vacanță...
PRECIZAREIn articolul „De la ore aduna- / te". apărut în pag. a II-a a ziarului nostru nr. 5 465, s-a dezbătut problema scrierii corecte la clasele a IV-a din școlile generale. In articolul amintit s-a afirmat că propoziția „La rezultatele obținute de elev contribuise părinții lui**, fo- folosită de tov. învățător Bfrcă Pavel, de la Școala generală nr. 1 Petroșani, este lipsită de acord. Adresînd o scrisoare redacției, tov. Bfrcă a cerut să fie clarificată această problemă, întrucît diferite manuale de gramatică, de uz școlar, admit și forma folosită în respectiva propoziție pentru verbul predicativ aflat la timpul mai mult ca perfect.

rata acestor activități, pentru a nu-i obosi.Programul de vacanța va trebui sări preocupe pe părinți și sub aspectul sănătății copiilor lor. In vacanță copiii au prilejul să-și corecteze unele defecte, contractate în timpul anului școlar (ca urmare a neglijării exercitiilor fizica și a miș carii în timpul recreațiilor, poziției incorecte în bănci etc). Și a- ceasta prin practicarea, acum în vacanță, a diferitelor sporturi care Contribuie la dezvoltarea normală, armonioasă a corpului.Este util de recomandat părinților să-i lase pe copii să-și întocmească singuri programul unei zile de vacanță. Dacă în taberele pionierești programele zilnice sînt stabilite în funcție de preferințele e- Ievlior și acasă copii trebuie să simtă că această vacantă este a lor, deci pot să și-o organizeze cum doresc. Nu toți însă știu cum să-și petreacă vacanța. Este vorba de acei copii cărora nu le inclisplace odihna... obositoare, (ce generează mo- leșeala, somnolența) de aceia care dau ocol de zece ori pe zi blocului dar nu se deplasează pînă la bibliotecă sau la școală unde-i așteaptă o activitate colectivă, plăcut! și Instructivă.Acești „cavaleri ai nimicurilor** prefac aurul vacanțelor în piatră seacă. Programul vacanței nu înseamnă în nici un caz planificarea orelor de... somn, ci cît mal multă 
mișcare, acțiune, neastlmpăr, posi
bilitatea de a alege liber, de a pre
fera orchestrarea timpului liber. Părinții trebuie doar să-i deprindă pe copii să-și desfășoare activitățile planificat — nu la întîmplare— și, cunoscîndu-le perfect preocupările, să-1 poată, totuși, îndruma, controla și supraveghea. Zicem „totuși" pentru că oricît de bine le-ar părea părinților că „micuții" sint „ocupați" fi „scapă de ei" copljl șe dedau ușor unei ocupații și uită de el, exagerează, o- bosesc. Greșesc mult șl acei părinți' care fac copiilor un program bogat, pasămite pentru „completarea cunoștințelor", uitted că va
canța este destinata mal mult preo
cupărilor recreative. Fllndu-le răpite multe din bucuriile vacanței unii elevi vor intra te noul an școlar obosiți, plictisiți parcă de orice. Deci un alt gen de exagerare — de data aceasta din partea părinților— care „deformează" vacanța ' ifle vară a elevilor.Cele mai multe dintre activitățile pe care le doresc elevii, excluzînd pe cele dăunătoare, sînt acelea capa le revin de drept. Doar vacanța este a lor t Părinții se vor îngriji însă să le-o organizeze astfel ca. pe cit va fi posibil, să cuprindă într-o măsură justă activități recreative, distractive, sportive, instructive. O tendință injustă este aceea la care recurg părinții elevilor corigenți : de a-i sancționa aspru, ră- pîndu-le vacanța. Și ei au nevoie de o odihnă ca toți ceilalți elevi, treptat însă introducîndu-li-se și ore de pregătire peritru corigență.Este necesar, deci, ca „roadele" vacanței de vară, să se vadă la elevi, in septembrie, cînd se vor înapoia la școală, nu numai în sporul de kilograme și centimetri ci și într-o nouă personalitate. în puteri sufletești mai mari.

In „Gramatica Limbii române", Ed. Academiei, se precizează că timpul mai mult ca perfect se formează prin adăugarea la tema perfectului a sufixului — se — și a desinențelor personale: la singular, — m, — și, — la plural, 
— răm, — răți, — ră. Prin urmare forma uzuală, de largfi circulație, este „contribuiseră", fntr-o observație se mai arată insă că g „In limba mai veche și astăzi, ca arhaism, pluralul mai mult ca perfect apare fără caracteristica — ră —. De exemplu : lucrasem, lucraseU, lucrase...". In concluzie, exprimarea tov. Bircâ nu este greșită, dar totodată nici cea mai uzuală.
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Fotografii în alb — negru
(Urmare din pag. 1) 

din primul semestru. Tova
rășul conf. univ. ing. Stoica 
Emil ne-a oferit aici „pe 
viu" un exemplu de student 
lepregătit și prevedea că 

intre acești restanțieri mai 
sînt asemenea cazuri. Stu
dentul Cașa T.iberiu nu cu
noștea formula apei, nu știa 
să deosebească un număr, 
concret de unul abstract. Din 
același A 7 ieșise fără notă 
în carnet și studenta Bo- 
ghianu Iolanda. Așa că am 
ieșit și noi, tot cu... note ne
gative (însemnări).

O scurtă situație statistică 
a grupei 1 208 din anul III. 
preparare la examenul de 
Socialism științific ne-a pre
zentat-o tov. lector univ. To- 
derici Nicolae. Din cei 23 de 
studenți din grupă, doi nu 
s-au prezentat la examen, și 
numai unut nu l-a promo
vat. Cele mai bune note — 
de 10 — le-au obținut stu
dentele Vințan Lidia, Vlas 
Gabriela, Anițescu Mariana, 
Kiss Mioara. Primele două 
au obținut note maxime și Ja Chimie fizică și la Limbi 
moderne. Note bune au ob
ținut pină acum la exame
nele pe care le-au susținut 
mulți studenți intre care se 
numără Jurje loan, Sencodi 
biv tu, Ioțovici Marin, Aca- 
trinei Marioara, Dochiței A- 
nica, Heneș Elena, Novicov 
Georgeta, Toader Maria, Or- 
telecan Vasile, Paraschiv 
Marin și alții.

Așa nu se pot reduce pierderile planificate
(Urmare din pag. 1)In perioada trecută de la înee-

Bușteni de rășinoase mc
Bușteni de fag mc
Lemn de celuloză mc
Traverse normale buc.
Trayerse înguste buc.
Lema de foc esență tare t
Mangal de bocșe tDatorită acestor nerealizări nu s-a putut îndeplini planul de livrări conform contractelor, ceea ce face ea și întreprinderile beneficiare să nu aibă materia primă necesară în termenele planificate,Cauzele care au influențat în mod negativ asupra ritmicității producției au fost și de ordin subiectiv ca: neasigurarea de stocuri. la locuri accesibile, la data de 31 decembrie 1966; Lipsa de muncitori în prima jumătate a lunii ianuarie, la sfirșitul lunii a- prilie și prima jumătate a .lunii , mai: Nerepararea drumurilor' dis- ’ truse de revărsarea pîraielor. lucru care, îngreunîhd transportul, a condus la blocări de masă lemnoasă în exploatări, iar pe de altă parte, utilajele din aceste locuri de muncă au rămas în gol de producțieTot datorită neritmicitățil s-au creat stocuri de producție neterminate, mai vechi de un an, în valoare de 1 103 000 lei și nu s-au putut scoate doborîturile de vînt în valoare de 3 810 000 lei — sto- vCuri care, datorită acestor întîr- zieri. au ajuns la „sufocări" și deci' Ia o calitate inferioară. Deficiența aceasta va influența negativ realizarea indicatorului producției , marfă vîndută și încasată și în final prețul de cost.La data actuală, întreprinderea forestieră Petroșani are împrumut restant în valoare de 4 074 000 lei care se datorește imobilizărilor în stocuri suprănormatlve la lemn pe picior, în valoare de 2 326 000 Iei, debitori în valoare de 624 000 lei, produse expediate și neîncasate în valoare de 532 000 lei refuzate - de clienți, pierderi peste plan în valoare de 357 000 lei și producție neterminată 1 104 000 lei.Pentru, lichidarea împrumutului

In general, mai bine pre
gătiți s-au prezentat la exa
men» studenții din anii mari 
și mai slab cei din anii I și 
II. De exemplu, din cei 44 
de studenți al grupei 1155 
din anul I mine, s-au pre
zentat la examenul de Mi
neralogie și petrografie nu
mai 27, dintre care doar 12 
au promovat examenul. Un 
alt exemplu: din grupa 
1 151 a anului II mine s-au 
prezentat la examenul de 
rezistență 27 de studenți și 
au promovat 14, iar dintre 
cei 25 prezenți la examenul 
de Mecanică teoretică 15 
n-au luat examenul. In 
schimb, s-au prezentat bine 
la examenul de Transport 
minier studenții grupei 1 135 
din anul IV mine (din 23 
prezenți — 20 promovați), și 
mai ales cei din grupa 1134 
a aceluiași an (23 promovați 
din 23).

Așadar, scurta noastră vi
zită prin sălile de examene 
de la l.M.P. ne-a permis fo
tografierea in alb-negru a si
tuației de pină acum a celor 
care s-au perindat prin fața 
comisiilor de examinare. E- 
xametMie sînt insă in plină 
desfășurare. Situația generală 
a acestei sesiuni de vară de 
la l.M.P. o vom cunoaște 
doar la sftrșitul acestei luni 
tind sesiunea se va încheia. 
Pină atunci însă — zilnic e- 
xamene, zilnic emoții și spe
ranțe, și, firește, inerentele 
„picaje".

putui anului nu s-a realizat planul la următoarele sortimente principale : 
Plan Realizat

4 600 3 537
46 800 42 146

6 230 4 509
7 500 5 336

11 000 9 219
16 550 13 494

280 204restant conducerea întreprinderii trebuie să ia măsuri urgente de lichidare a acestor imobilizări prin exploatarea masei lemnoase con
I.C. I.L! SIMERIA

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA:

— UN ȘEF DEPOZIT BRÎNZETURI la depozitul halelor 
piețil Petroșani.

Condiții: studii elementare; (fără antecedente)

Salarizarea 1200 lei pe lună.
Date suplimentare se pot da la sediul Fabricii de pro

duse lactate — Livezeni, telefon 1823 sau 1824.

OftPIÂ 1)1 StBIKlII
Preparația câruaiekii Corcești 
(orașul Vulcan) angajează imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

Doritorii se vor adresa ia biroul 
personal al unității menționate,

Sînt acceptați 91 pensionarii.

„Examen" 
publicDuminică seara, pe scena Casei de cultură din Petroșani, elevii Școlii populare de artă își vor susține „examenul" public de Bflrșit de an. Acei care în curînd, ca artiști amatori sau ea instructori artistici, își vor aduce contribuția în cluburi și cămine culturale la ridicarea pe o treaptă superioară a artei amatorilor, vor prezenta în fața publicului petroșănean un program variat, bine pregătit — rodul unui întreg an de studiu. „MOKBiCul" muzical coregrafic, cu care vor apărea la lumina rampei, cuprinde programe ale brigăzilor artistice de agitație, fanfarei, orchestrei de coarde și acordeoane, ale soliștilor vocali și instrumentiști șl ale dansatorilor care-și vor etala aptitudinile reale, dezvoltate pe băncile școlii populare.

TELEVIZIUNE
9 iunie

18,00 Drumuri și popasuri. Emisiu
ne turistică. Buletinul circu
lației rutiere.

18.30 Pentru copii. A. B. C.
19,00 Pentru tineretul școlar. Bala

da românească (II).
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 Studioul muzical. Tinere spe

ranțe-
20.30 Săptămîna.
21.15 Reflectări. Film artistic: Ope

rația „I".
23.15 Telejurnalul de noapte.
23,25 închiderea emisiunii.

form graficului de exploatare, trecerea masei lemnoase din faza neterminată în faza finită pentru a putea fi valorificate și lichidate custodiile la beneficiari din produse expediate și neîncasate. De asemenea, pentru evitarea fluctuațiilor efectivelor se cer luate măsuri de cazare corespunzătoare pentru muncitorii forestieri, asigu- rîndu-le, prin magazinele forestiere, alimente în sortimente cît mai variate.Și o măsură de prim ordin: se impune scoaterea din parchete a doborîturilor de vînt și producției neterminate pentru a se preîntîm- pina degradarea materialului.

Sfatul popular al orașului Petroșani 

a w u ar t ăcomitetul executiv al Sfatului popular al orașului Petroșani enunța cfi în conformitate cu Hoi&rlrea C,C. al P.C.R și a Consiliului de Miniștri nr. 26 din 1966, se dă posibilitate celor care doresc să-șl cumpere un apartament ca proprietate personală în toate orașele Văii Jiului.In acest scop se pun in vfnzare apartamentele din blocurile F-4 și D-3 din Petrila, C-3 B din Petroșani, D-8 din Vulcan și blocurile tip A-8 din orașul Lupenl.De asemenea, Ia cererea cetățenilor se pot construi și alte tipuri de blocuri proprietate personală cu 2—4—9—12— 20 de apartamente; costul acestora fiind proporțional cu gradul de confort oferit.Condițiile de contractare sînt: depunerea unui avans de 30 la sută din valoarea apartamentului ales, iar diferenția se achită în rate lunare în termen de 15 ani de la intrarea în locuință. Pe timp de 10 ani apartamentele cumpărate sînt scutite de impozit.Cei interesați se pot adresa Secțiunilor de sistematizare și arhitectură ale sfaturilor populare orășenești unde pot primi lămuririle necesare.Publicăm mai jos schițele cu împărțirea apartamentelor și prețurile de vlnzare:

BLOCUL C-3 B PETROȘANI

Apartament cu 2 camere. 
Preț mediu 67 800 lei

BLOCUL D-8 VULCAN

Apartament cu 2 camere. Preț mediu 66 100 lei
4

Apartament cu 3 camere. Preț mediu 93 500 lei

1. cameră de zi (17,60 m p); 2. dormitor (10,08 m p); 3. dormi
tor (9,25 m p);4. bucătărie (6,09 m p); 5. bale;8. hol; 7. hol; 8. cămară; 9. logie;

10. logic.

BLOCUL A 8 LUPEN1

Apartament cu 2 camere.Preț mediu lei 661001. dormitor (12 m p); 2. cameră zi (17 m p); 3 baie (4 m p); 4. bucătărie (5 m p);5. cămară; 6. antreu dagaja- 
ment; 7. balcoane

1. cameră zi (17,18 m p); 2. dormitor (12,84 m p); 3- baie (3,42 m p); 4. bucătărie (7,03 m p); 5, cămară; 6. hol; 7. logle.

1. cameră zi (17,60 m p); 2. dormitor (12,07 m p); 3. hol; 4. baie (3,50 m p);
5. bucătărie (6,09 
m p); 6. cămara;
7. hol; 8. logle

Apartament cu 3 camere.Preț mediu lei 93S001, cameră de zi (17 m p); 2. dormitor (12 m p); 3. cameră musafiri (12 m p); 4. bucătărie (5 ru pt 5. baie (4 m p); 6. cămară: 7. coridor; 8. antreu; 9. balcon.
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EVOLUȚIA OSTILITĂȚILOR 
DIN ORIENTUL APROPIAT

MILITARE Mira sesiunii Consiliuloi Eionomic îi Sotial 
al 0. H. 0.CAIRO. Un ‘comunicat militar difuzat joi dimineața arăta că „artileria7 siriană a intrat în acțiune împotriva raidurilor aeriene inamice și că avioanele forțelor armate siriene au întîmpinat aparatele izraeliene", anunță radio Cairo, reluat. de agenția France Presse. Postul de radio Cairo precizează că, potrivit comunicatelor publicate mai tîrziu la Damasc, „cinci avioane inamice au fost doborîte". Făcînd bilanțul operațiunilor recente, comunicatul afirmă că „un anumit număr de soldați inamici au fost făcuți prizonieri în timpul luptelor care s-au desfășurat pe frontul sirian!'. Comunicatul adaugă că „au fost observate joi dimineața deplasări ale forțelor blindate inamice în sectorul de nord al frontului în regiunea El Azulia" și că „aceste forțe erau compuse din 50 care de" lifptă, precum si din unități de artilerie și . infanterie". Comunicatul arată în’ încheiere că „tunurile de campanie sprijinite de alte unități siriene au bombardat violent ccjncentrațiile de trupe inamice, priovocîndu-le -pierderi grele".

¥‘ CAIRO. Operațiunile militare e- giptene s-au intensificat la 8 iunie, anunță agenția M.E.N. Un comunicat al înaltului Comandament al R.A.U. arată că avioanele egiptene au zădărnicit înaintarea unei unități blindate izraeliene, Iichidînd-o. Iztăelul continuă să trimită avioane asupra obiectivelor egiptene dintre Canalul de Suez și Cairo. Pînă la ora 10 G.M.T., comunicatele de la Cairo au relatat că în timpul operațiunilor aeriene deasupra Egiptului au fost doborîte 20 de avioane izraeliene.TEL AVIV. Un comunicat militar dat publicității la Tel Aviv, a- rată că pe frontul din Sinai forțele armate izraeliene acționează împotriva- punctelor de rezistentă egiptene, fără a da însă precizări asupra desfășurării luptelor. Din capitala izraeliană se confirma joi dimineața că pe frontul iordanian au încetat operațiunile militare „cu
Ședinfa extraordinară 
a Consiliului de SecuritateNEW YORK 8 (Agerpres). «=• Consiliul de Securitate s-a întrunit joi seara într-o nouă ședință extraordinară la cererea S.U.A. și a U.R.S.S. pentru a examina situația din Orientul Apropiat. Reprezentantul S.U.A., Arthur Goldberg, a prezentat o rezoluție care cere Izraelului și țărilor arabe să înceteze imediat focul și propune începerea rapidă a tratativelor în vederea retragerii și dezangajării forțelor militare, a renunțării la forță și a stabilirii unei păci durabile în Orientul Apropiat. Rezoluția recomandă ca aceste tratative să se desfășoare cu ajutorul unei terțe părți sau a Națiunilor Unite.Reprezentantul Uniunii Sovietice, Nikolai Fedorenko, a prezentat un proiect de rezoluție în care se subliniază că Izraelul nu numai că nu, a pus capăt acțiunilor militare, daf a folosit timpul care s-a scurs de- la adoptarea de către Consiliu a. rezoluțiilor pricind încetarea focului pentru a acapara noi teritorii ale R.A.U. și Iordaniei. Proiectul de rezoluție sovietic condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale Izraelului și încălcarea de către acesta a rezoluțiilor Consiliului de Securitate, a Cartei O.N.U. și a principiilor Organizației Națiunilor Unite, și cere Izraelului să înceteze imediat acțiunile militare împotriva statelor arabe vecine; să-și retragă toate trupele de pe teritoriile statelor arabe dincolo de linia de armistițiu și, să respecte statutul zonelor demilitarizate, așa cum este prevăzut în acordurile de armistițiu. 

excepția unor mici incidente inevitabile", scrie agenția France Presse. Tot din Tel Aviv se anunță ci forțele egiptene au lansat un atac de care blindate împotriva unităților izraeliene din regiunile Bir Kafkafa și Mitla, în sudul Sinai-u- lul. Acest atac a fost sprijinit de aviația egipteană.Pe de altă parte în comunicat se desmint oficial informațiile potrivit cărora trupele siriene ar fi pătruns în Galileea și că ar avansa spre Nazaret.
¥BEIRUT. Libanul a hotărît să-și recheme ambasadorii din Statele Unite și Marea Britanie, anunță ă-' genția France Presse. Ambasadorii celor două țări au fost și ei invitați, joi, să părăsească Beirutul.
¥TEL AVIV. Forțele siriene continuă să folosească artileria împotriva unor așezări izraeliene, situate de-a lungul frontierei, anunță agenția France Presse. Joi la prînz, sirienii și-au îndreptat tirul artileriei grele asupra localităților Hulata și Yessod Hamma- lah, ia nord de lacul Tiberiada.
¥TEL AVIV. La Te] Aviv s-a a- nunțat oficial că guvernul izrae- lian a dat instrucțiuni ministrului său de externe să informeze Națiunile Unite că este de acord cu rezoluția privind încetarea focului, cu condiția ca și țările arabe interesate să o accepte.
¥CAIRO. Trupele izraeliene au reluat joi acțiunile ofensive împotriva forțelor arabe situate în regiunea tiordică a țării, anunță un comunicat al Comandamentului suprem al forțelor armate ale R.A.U., difuzat de postul de radio Cairo. Forțele noastre au ripostat, distru- gînd 10 care de luptă și 6 autoblin- date. „Inamicul a suferit pierderi grele în oameni și material" precizează comunicatul.
¥CAIRO. Intr-un nou comunicat al Comandamentului suprem al forțelor armate ale R.A.U. în legă-

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a dat citire următorului mesaj din partea guvernului de la Cairo, semnat de ambasadorul R.A.U. la .O.N.U., Mohammed Awad el Kony: „Am onoarea să vă informez, în baza instrucțiunilor primite din partea guvernului meu, că Republica Arabă Unită a hotărît să accepte apelul pentru încetarea focului, așa cum a fost recomandat în cele două rezoluții ale Consiliului de Securitate, dacă cealaltă parte a hotărît, de asemenea, să accepte rezoluțiile".De asemenea, secretarul general al O.N.U. a dat citire comunicatului observatorilor O.N.U., în care se arată că acțiunile militare continuă. Potrivit acestor comunicări, aviația Izraelului a continuat să bombardeze obiective pe teritoriul Iordaniei. Trupele izraeliene au pătruns adînc în Iordania, în pofida faptului că guvernul iordanian a ordonat încetarea focului.In cadrul dezbaterilor, reprezentantul Uniunii Sovietice, N. T. Fedorenko, a menționat că S.U.A. continuă de fapt să-și protejeze aliatul — Izraelul.Au mai luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, și reprezentantul Angliei, lordul Coradon.Reprezentantul Iordaniei, Muhammad el Farra, a declarat că Izraelul, în ciuda încetării focului, continuă șă atace Iordania'.Consiliul de Securitate și-a amî- nat lucrările pînă vineri la ora 19,00 G.M.T. ' 

tură cu situația din zona El-Arîsh, transmis de agenția France Presse, se spune că „forțele blindate iz- taeliene care s-au apropiat de centrul El-Arîsh au încercat să înainteze pe șoseaua de coastă nordică a Peninsulei Sinai, dar forțele aeriene ale R.A.U. au reușit să o- prească înaintarea lor și să- le decimeze".„Un număr de elemente blindate ăle armatei izraeliene se află încercuite între El-Arîsh și El-Sahel", adaugă comunicatul.„In cursul desfășurării acestei bătălii, spune comunicatul, trei avioane americane purtînd însemnele forțelor aeriene, ale S.U.A. au fost văzute joi dimineața la ora 7,30 (ora locală) foarte precis, zburînd pe deasupra Canalului de Suez, de la nord spre sud. Forțele noastre staționate de-a lungul canalului au putut să distingă: aceste avioane efectuau o misiune de recunoaștere pentru forțele blindate izraeliene decimate de forțele noastre pe șoseaua de pe coasta nordică a Sinaiului".
★AMMAN. La Amman a avut loc joi o conferință de presă a regelui Hussein al Iordaniei, care a menționat că „forțele armate iorda- niene au luptat onorabil și eroic împotriva agresiunii izraeliene". In ultimele trei zile, a adăugat suveranul iordanian, trupele Iordaniei au înregistrat pierderi foarte ridicate, dar alături de unități irakiene ele au luptat curajos împotriva unui inamic superior nume- ticește, în armament, în ce privește forțele aeriene și cele terestre. 1

Agravarea situației de la granița Hondurasului cu Salvadorul
SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — Situația de Ia granița Hondurasu

lui cu Salvadorul continuă să se agraveze. Ministerul Apărării al Sal
vadorului a anunțat miercuri seara că aproximativ 41 de soldați ai for
țelor armate salvadoriene au îost capturați de armata Hondurasului, fi
ind acuzați de pătrunderea pe teritoriul acesteia din urmă.

Stare de asediu în Bolivia
/Guvernul Boliviei a hotărît instituirea stării de asediu pentru o perioadă nelimitată. Au fost suspendate toate garanțiile constituționale. Guvernul a motivat această măsură prin intensificarea mișcării de partizani în întreaga țară. Ministrul bolivian al a- facerilor interne, Antonio Arguedas, a a- nunțat că au fost operate numeroase arestări. Printre arestați se află și Guillermo

Jauregui, fost lider al Mișcării naționale revoluționare, partid a- cuzat de a fi instigat pe muncitori și stu- denți Ia acțiuni antiguvernamentale.Intr-o cuvîntare radiotelevizată, președintele bolivian, Rene Barrientos, a acuzat pe fostul președinte Victor Pa, Estensoro. aflat în exil în Peru, de a fi acordat ajutor mișcării de «artizani. El a spus că vor fi luate măsuri severe
Navigatori
temerariCei trei navigatori australieni Andrew Wall, Desmond Kearns și Robert Naance, ambarcați pe iahtul „Carronade", au părăsit miercuri portul Buenos Aires (Argentina) pentru a-și continua călătoria în jurul lumii. Ei au luat startul Ia 21 martie 1965 din portul Sydney (Australia) și au parcurs pînă în prezent 18 000 kilometri. Temerarii navigatori vor face escale în a doua etapă a călătoriei lor la Montevideo, Rio de Janeiro, Recife, Antigua, Miami și Plymouth (Anglia).

NEW YORK 8 (Agerpres). — Consiliul Economic și Social al O.N.U. și-a încheiat miercuri cea de-a 42-a sesiune cu adoptarea u- nor rezoluții menite să permită o mai puternică afirmare a drepturilor esențiale ale omului.Una din principalele propuneri ce urmează să fie prezentate Adunării Generale a O.N.U. prevede înființarea unui Oficiu al înaltului Comisar al O.N.U. pentru drepturile omului. Consiliul a mai apro
Preluarea conducerii companiilor petroliera 
americane și britanice din AlgeriaALGER 8 (Agerpres). — Conducerea efectivă a companiilor petroliere'.americane și britanice a fost preluată joi dimineața de conducătorii Direcției pentru problemele energiei și carburanților din Algeria, anunță agenția France Presse citind o declarație făcută de u-
EVENIMENTELE DIN NIGERIALAGOS 8 (Agerpres). — Generalul Yakubu Gowon, șeful statului federal nigerian, s-a întîlnit joi la Lagos cu Robert Adebayo și David Ejoor, guvernatorii provinciilor vestice și vestice mijlocii. Inițial fusese proiectată o reuniune a tuturor guvernatorilor din celelalte trei provincii rămase în federația nigeriana, după ce regiunea orientală s-a proclamat stat independent 

împotriva acelora care, chipurile, au obligat guvernul să procedeze la declararea stării de asediu.In ultimul timp, in întreaga țară se desfășoară ample acțiuni revendicative și demonstrații ale studen- ;ilor în sprijinul satisfacerii unor revendicări privind 'ibertă- țile democratice și sporirea fondurilor destinate învățămînlului superior.
Criminalul nazist Stangl 
a fost extrădatCurtea Supremă a Braziliei a hotărît. extrădarea in Germănia federală ,â criminalului nazist Frantz Stangl. Acesta a fost arestat în luna martie a. c. El ocupa o funcție importantă la una din filialele din Brazilia ale firmei construc

toare de automobile „Wolkswagen". Stangl se face vinovat de a- sasinarea a peste 700 000 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial în lagărele de concentrare de la Treblinka și So- bubor. Cereri privind extrădarea lui au formulat și guvernele Po
40000 de metalurgiști italieni au declarat grevă

La 8 iunie 40 000 de metalurgiști din orașul Genua au declaraț i» 
grevă de 24 de ore în semn de protest împotriva concedierilor operai* 
de administrațiile întreprinderilor din aceri centru industrial.

In ultimii trei ani, din diferite întreprinderi ale orașului au fost -< 
concediați peste 25 000 de muncitori.

bat un document, condamnînd guvernul sud-african și regimul rasist din Rhodesia, precum și practicile nefaste ale rasismului.De asemenea, a fost adoptată a rezoluție privind „problema sclavajului și a comerțului cu sclavi — inclusiv practicile sclavagiste ale > apartheidului și colonialismului*1. Rezoluția cere guvernului Republicii Sud-Africane șă pună capăt practicilor sclavagiste ale apartheidului.

nul dintre conducătorii acestui organism. Potrivit acelorași surse, terenurile petroliere controlate de firmele americane și britanice din Sahara sînț conduse, de asemenea, începînd de joi dimineața, derier- soane însărcinate cu gestiunea lor din partea Ministerului algeriăn al industriei și energiei.
sub numele de Republica democratică Biafra. în cadrul ei urmau șȘ fie examinate , noile măsuri care trebuie adoptate pentru a preîntîm-- pina o secesiune definitivă a provinciei orientale și pentru a con-, solida unitatea statului nigerian.' Guvernatorul provinciei nordice, HăsSati Katasina. nu a participat la. întrunire.
Lupte violente 
în Vietnamul de sudIn ultimele 24 de ore, în Vietnamul de sud au avut loc lupte Violente între unitățile patriotice și trupele americane în apropierea colinei nr. 881, situată la 8 kn.J,de- părtare de tabăra fortificată americană de la Khe Sanh. De o intensitate deosebită, luptele au durat peste două ore, transmite corespondentul agenției France Presse.In același timp au, fost semnalate ciocniri de mai mică intensitate la sud est de Hue, unde trupele americane au fost dislocate în vederea unei „operații de curățire".
Acord bulgaro-suedezSTOCKHOLM 8 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că la Stockholm a fost semnat un acord de colaborare tehnico-științifică între Bulgaria și Suedia. Protocolul adoptat pe baza acestui acord prevede, printre altele, specializarea unor ingineri și cadre științifice din R. P. Bulgaria în Suedia, precum și trimiterea Unor specialiști -< suedezi în Bulgaria.

loniei și Austriei.In cercurile judiciare, brazi lene este admisă,, posibilitatea ca Germania federală să-și rezerve dreptul de a pronunța o nouă ho târîre de extrădare 1 lui Stangl, dacă o altă țară va formula o cș» rere în acest sens. ■
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