
y > V i«u «r *-*

<

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

Anul XVni
XXIII Nr. 5293

Vineri
28 octombrie 

1966

4 pag. 25 bani

 , 0

In numărul de azi =
• ATENȚIE I OAMEM PE 

PRIMA TREAPTA A VIEȚII
(pag. a 2-a)

9 întrevedere Corneliu Mă- 
nescu — U Thant
• Tovarășul Corneliu Mă- 

nescu a plecat spre patrie

O R. P. Chineză a experi
mentat o rachetă teleghidam 
cu focos nuclear

9 Lucrările Adunării Ge
nerale a O.N.U.
• BONN — Un compromis 

care nu înlătură divergențele
(pag. a 4-a)

PENTRU A AVEA 
VĂGONETE BUNE 
Șl SUFICIENTE...

Ecouri la articolul „Probleme actuale și 
de perspectivă privind transportul utilului 
la exploatările miniere"

Articolul „Probleme actuale și 
de perspectivă privind transportul 
utilului în exploatările miniere" 
semnăt de tov. George Moșescu, 
inginer șef cu problemele mecani- 
co-energetice al C.C.V.J., abordează 
aspecte esențiale ale procesului de 
producție în exploatările miniere. 
De buna desfășurare a transportu
lui depinde într-o iyăsură hotărî- 
toare asigurarea condițiilor pentru 
realizarea ritmică a volumului pro
ducției planificate. De mare actua- 

. litate sînt problemele ridicate în 
legătură cu întreținerea .parcului de 

^vagonete. La un însemnat număr 
de văgonete existente în parcul 
aflat -în exploatare se resimte e- 
feetul negativ al solicitărilor dina
mice, puternice la care sînt supuse 
în momentul tamponării, împinge
rii și scoaterii din colivii, culbu- 
Hrîi -etc. Comportamentul vagone- 

. ttelor defecte, care cauzează • între- 
, rtiperi frecvente în procesul de 
..producție ca-urmare a deraierilor 
de, pe; liniile ferate, pune în evi- 
ijetyță însemnătatea de™»' *tă .a în-

=»neri p toată rasppuțlerea a 
tihjt ie văgonete.

• - Or, tbcmM în acest domeniu la 
A M. Aninoasa există o serie de 
Suficiențe. - Ele se referă mai ales 
la repararea parcului de văgonete

Este adevărat, anual sînt efectua
te reparații capitale la oca. 400 de 
văgonete,- dAci peste 10 la sută din 
nuafiărul total al vagonetelor. Gre
șeala constă însă în aceea că dat 
fiind existența fondurilor pentru re
parații capitale, se renunță total la 
alocarea de fonduri pentru repa
rații Curente la văgonete. Lunar, 
în. cadrul exploatării miniere Ani- 
noașa se repară un număr de 34 

văgonete. Dar în cursul unei luni 
e necesar să se efectueze repara
ții curente la un număr mult mai 
mare de văgonete, mai ales în ce 
privește remontarea roților căzute, 
completarea capacelor și inelelor 
de siguranță 1 pierdute, a cîrligelor 
de legare etc. Pentru respectivele 
reparații sînt. necesare diferite pie
se »și_- materiale. O parte din aceste 
piese se obțin prin recuperări de 
la vagonetele casate, dar în canti
tăți cu totul insuficiente. Din lipsa 
acestor piese, defecțiuni aparent 
„mărunte" cauzează atît căderi de 
văgonete pe arterele de transport 
cît și scoaterea prematură din uz 
a acestor utilaje cu consecințe ne
favorabile- asupra activității, econo
mice a . întreprinderii.

Remedierea .acestei situații eu, o 
văd soluționată în felul următor : 
organele în drept să ia măsuri 
pentru alocarea anumitor fonduri 
destinate reparațiilor curente la 
văgonete, fonduri care să nu poată 
lua altă destinație și care în func
ție de mărimea parcului să asigure 
strictul necesar de piese pentru a- 
ceste utilaje.

întreținerea corespunzătoare a 
parcului de văgonete implică și 
alte măsuri; De cîtva timp una din 
piesele componente ale trenului de 
roți -— obturatorul — se confecțio
nează dintr-un material plastic. In 
cazul vagonetelor, supuse la soli
citări dinamice mari, această schim
bare s-a dovedit neinspirată. Deși 
s-a ridicat insistent problema re
venirii la obturatoarele din metal, 
vagonetele noi continuă să soseas
că . cu obturatoare din bachelită, 
care se uzează rapid și trebuie în
locuite cu- altele din metale confec

ționate în atelier, operație care 
duce la cheltuieli nejustificate de 
manoperă și materiaie. Dăunează 
mult și practica frecventă de a se 
lua muncitorii din echipa de repa
rat văgonete la diferite lucrări o- 
cazionale, în timp ce pe traseele 
de transport din subteran și de Ia 
suprafață multe văgonete căzute 
așteaptă să fie reparate. Echipa de 
reparat văgonete trebuie completa
tă și folosită din plin în scopul 
punerii la punct a parcului de va- 
gonete. Trebuie, de asemenea, mult 
îmbunătățită aprovizionarea cu pie
se de schimb.

Măsurile în privința bunei între
țineri a parcului de văgonete se 
impun cu atît mai mult, cu cît 
timpul friguros se apropie și numai 
în ’aceste condiții transportul uti
lului se va putea desfășura la ni
velul cerințelor. Pe de altă parte, 
îmbunătățind desfășurarea transpor
tului subteran, creăm condiții pen
tru ca minerii , din abataje să treacă 
la realizarea cu succes a volumului 
sporit de producție prevăzut de 
planul pe noul an al cincinalului.

Ing. ION BRANEA
E. M. Aninoasa

. ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

In anul universitar trecut, comu
niștii din organizația d« bază nr. 1 
— Facultatea de mine a’ UM.P. — au 
desfășurat o activitate rodnică. La 
temelia muncii a stat, însă, în perma
nență, problema creșterii procesului 
instrucliv-educativ si dezvoltarea 
muncii . de cercetare "a cercurilor 
științifice — bază solidă a pregătiri' 
inginerilor de mîine.

In acest sens, un mare număr de 
cadre didactice au frecventat cursuri 
de specializare în țară sau în străi
nătate. Mulți și-au susținut lucrările 
pentru obținerea doctoratului. Au 
fost efectuate schimburi de expe
riență între profesori cu experiență 
îndelungată la catedră și cadre di
dactice tinere, în cadrul cărora a

SPECIALIȘTI
DE NĂDEJDE

PATRIEI SOCIALISTE
fost popularizată și valorificată ex- 
periențațnzitivă, s-au luai-măsuri de 
combatere a,.. unor lipsuri. A- 
semenea acțiuni au condus Ia 
îmbunătățirea sistemului de pre
dare, a prelegerilor și seminari- 
ilor, și, ca urmare, la sporirea exi
genței cadrelor didactice pentru 
pegătirea studenților, pentru pro
pria pregătire privind ridicarea ni
velului științific ăl lecțiilor, actuali
zarea lor cu evenimente la zi, cu 
cele mai noi realizări și descoperiri 
în domeniul științei și tehnicii. Ca
dre didactice ca Popa Aron, Lețu 
Nicoiae, Hirian Corned, Oncioiu Ni- 
colae au avut mereu în centrul a- 
tenției buna pregătire a studenților, 
îndrumarea acestora cu competență 
spre studiu temeinic, profund. In in 
stitut se vorbește cu mîndrie de 
studenți comuniști ca Dulfu Eugenia 
și Dulfu Ioan, de Todașcă Onisim si 
Ioțovici Marin, de lancu Cartdin și 
de mulți alții care au rezultate din
tre cele mai bune Ia învățătură si 
în munca obștească. De asemenea, 
în anul trecut, activitatea de cerce
tare științifică a studenților a fost 
deosebit de rodnică. Astfel, la se
siunea din martie a.c. a cercurilor 
științifice pe institut au fost sus
ținute 55. de lucrări. Dintre acestea 
12 au fost nremiate. urmînd să fie 
Drezentate la seminarul mîpier pe 
tară a-n noiembrie a.c. de la Bucu
rești.

Cu aceste realizări și cu altele la 
fel de frumoase s-au prezentat co
muniștii din organizația de bază nr. 1 
a I.M.P, la adunarea de dare de sea
mă și alegeri.

Dar în activitatea comuniștilor din 
această organizație au existat și 
unele lipsuri. Darea de seamă le-a 
semnalat, iar participanții Ia dis
cuții le-au criticat cu asprime și au

Coîraje din material plastic
Colectivul fabricii „Anticoroziv 

din Capitală' a realizat din foi de 
polistiren o casetă specială care poa
te înlocui' cofrajele din lemn sau 
metalice la turnarea betoanelor. Co
frajele din material plastic prezintă 
numeroase avantaje față de cele con
fecționate din materiale clasice. Ci 
ajutorul1 lor se obțin suprafețe foar

Funicularul A- 
ninoasa — Petti- 
la transportă zi 
și noapte spre 
preparat ie cărbu
nele extras din 
adincuri de mi
nerii aninoseni. 
Asigurarea func
ționării fără de
ranjamente a a- 
cestei lungi căi 
de transport re
clamă din partea 
personalului de 
deservire și în
treținere o mun
că exigentă, pă
trunsă de răspun
dere. După cum 
se vede din fo
tografie, această 
cerință este înde
plinită : echipa
de control-' e la 
datorie,, p.e tra
seul funicularu- 
lui. ț -‘

venit cu propuneri concrete pentru 
remedierea lor pe viitor. S-« 
spus, printre altele, . ca aproa
pe jumătate din numărul stu
denților comuniști au promovat 
anul cu cile una sau două res
tanțe, bilanț care, trebuie să recu
noaștem, nu-i de loc îmbucurător. 
Mai trist este însă faptul că unii 
studenți n-au promovat de loc anul, 
iar alții au fost exmatriculați din in
stitut pentru numărul măre de ab
sențe sau pentru abateri de la dis
ciplina universitară. Sigur că rezul
tatele slabe au fost urmarea numă
rului mare de absențe de Ia cursuri, 
seminarii și lucrări de laborator, în 
favoarea unor îndelungi plimbări de 
agrement, a unui studiu formal, de 
suprafață, în timpul sesiunilor de 
examene, mai ales, a lipsei unor 
cursuri, ca și a exigenței exagerate, 
pe alocuri, a unor cadre didactice.

De aceea , vorbitorii au discutat 
în spirit critic și autocritic au ve
nit cu propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea muncii de viitor.

LEȚU NICOLAE, decanul facultă
ții : Prea mulți repetenți din anul 
V, dovadă că respectivii studenți âu 
neglijat învățătura. Vina ne revine Ș> 
nouă, comuniștilor, care n-am luat 
măsuri la timp. Să; alungăm mediocri
tatea. Să pornim o puternică opinie 
împotriva acelora care neglijează 
învățătură sau sînt certați cu disci
plina • Să intensificăm munca poli
tică Ia nivelul catedrelor,

TODAȘCA ONtSIM.jjnul V : Mulți 
studenți nu-și înțeleg menirea lor 
In facultate; nu se achită de sarci
nile de organizație. Sancțiunile pe 
care ]e-au primit unii nici măcar nu 
i-au îngrijorat.

RUSU GHEORGHE; anul III: Am 
pierdut din anul nostru 37 de colegi.

G. DINU

(Continuare în pag. a 3-a)

te netede, iar desfacerea de pe pie
sele turnate se face foarte ușor. Da
torită greutății lor reduse, pot fi 
întrebuințate și manevrate mai Sim
plu. Specialiștii preconizează pentru 
viitor fabricarea unor cofraje din 
rășini sintetice armate eu fibr.e de 
'■ticlă, .

(Ager preș)
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Joaca de-a

constructorii,..

Asistenta medicala 
să fie mai

. .4

Gei doi membri ai ce- 
lulei numită familie — 
sofui șt sofia — trăiesc 
o vreme in atmosfera u- 
nor preocupări statorni
ce. Apoi universul fami
lial, cu toate elementele 
sale, începe să se agite 
In casă apar obiecte not 
— pdtuful, suzeta, căru
ciorul, jucăriile. Atmos
fera de încordată aștep
tare se extinde din me
diul familial la vecini, 
ia rudenii. Și apoi se în- 
tlmplă ceea ce toată lu
mea așteaptă: sosește

pe lume un om. Sosește 
co o coală de htrtle albă 
sau oa un bulgăr de 
plastilină. încetul cu în
cetul pe coafa aibă se 
poate scrie orice, bulgă
rul de plastilină poată 
lua formele cele mal di
verse. Există însă o com
plexitate de legi șl re
guli după care se set ie 
pe coala de hirtie albă 
după pare se modelează 
bulgărul de plastilină. Și 
— acestea o data 

și legile acestea 
respectate, vor

regulile 
urmate, 
o dată

CE INVAȚA Șl
Deprinși în tamihe cu noțiuni 

elementare, copiii și le dezvoltă, 
îmbogățesc, cizelează o dată cu tre
cerea anilor. De aceea, personalu
lui din grădinițe îi revine marea da
torie de a veghea cu grijă și dra
goste la instruirea și educarea pui
lor de oameni. Această pasiune, 
această răspundere le-am întîlnit la 
tot pasul în vizita noastră; ta Lu
peni sau Lonea, 1a Vulcan sau Pe
troșani. La Grădinița cu orar redus 
ntr. 2 Lupeni i-om aflat pe cei aproa
pe lăQ de copii în exercițiul func
țiunii. Modelau, sub privirile atente 
ale educatoarelor loneecu Elena și 
Fllip Iolanda diferite obiecte din 
plastilină. Si afirmăm cu certitudine 
că micuții modelatori aveau des
tulă imaginație. In minutele urmă
toare copiii au recitat peezii, au 
cîntat, au imitat nespus de frumos 
căderea plodi sau a zăpezii. Tova
rășa Ionescu Elena ne spunea: „Lu
crez de 17 ani cu copiii și mi-ar fi 
foarte greu să mă despart de ei. Le 
cunosc foarte bine sufletele, apti
tudinile, știu să le ghicesc gînduri- 
le și să le canalizez preocupările. 
Nici n-aș putea să lucrez altfel cu 
copiii. Uitați-vă ta vitrina aceea: es
te oglinda stimulatorie a lucrărilor 
lor. Expunînd acolo cele mai bune 
lucrări ale unor copii, le dezvolt in
teresul pentru

In grădinițe 
prinderile cele 
tarea lor. Aici
ordinea șl disciplina, ' cu un med 
anume, legic, de conduită și com
portare. învață printre 
ordonați.

La Grădinița cu orar 
din Lupeni, patronată
am întîlnit unele lucruri interesante 
în această privință. La baie, flecare 
copil își are locul său de păstrare 
a prosopului, săpunului, paharului 
și periuței de dinți, pe care îl re
cunoaște după un semn distinctiv. 
Unu] are ca semn e ghindă, altul 
uu măr, altul un strugure ș.a.m.d. 
Aceiași semn îl are copilul în toate 
locurile unde se află lucruri de-ale 
sale. Și ta Grădinița cu orar normal 
a O.GJi. Petroșani copiii aveau semne

lucrări și celorlalți'*, 
copiii capătă de- 

mei utile în dezvel
ea sînt Invitați cu

altele să fie

săptămînal
de G.G.V.J.,

transforma copilul în om 
Integru, capabil de fapte 
mari.

însăși legile statului 
nostru iau sub protecție 
pfc acești oameni 
venire. Au fost 
grădinile și creșe 
copiii ai căror 
star ocupați In

în de- 
crecțte 
pentru 
părinți 
cîmpul 

muncii, au fost construi
te pentru ei sanatorii și 
tabere de recreare. O 
întreagă listă de semhe 
ale grijii pe care statul 
o poartă copiilor ar pu
tea ti înșirată aici, Dar

sd vedem cum e trans
pusă în fapt ia noi, în 
Valea Jiului, grija pe 
care statul le-o poartă 
copiilor. O vizită prin 
cîteva grădinile de copii 
cu orar normal, redus sau 
săptămînal ne-a permis 
să tragem o seamă de 
concluzii, unele dintre 
ele trebuind să constituie 
semnale de atenție mă
rită pentru cei ce se o- 
cupă de creșterea și e- 
ducarea copiilor in acest 
mediu propice creat de 
legile statului nostru.

A

CUM SINT EDUCAȚI COPIII
pe locurile unda erau lomurile lor, 
dar Ru destui de distinctive, iar la 
Grădiniță cu Orii săptămînal de la 
Lonea lipseau cu totul. Ni s-a dat 
ș&plitotta ci le rup copiii. Dar în 
alta locuri cum de nu le rup îl Tot 
ta Lupeni, ta grădinița C.C.V.J., 
înlîlnit un mod ingenios de
zentare a povestirii ,,Scufița roșie' 
In sala de curs erau aplicate pe 
perete ilustrațiile în ordine, după 
desfășurarea povestirii, ușurînd ast
fel înțelegerea 'de către copii a 
întîmplărilor. Aceasta în contrast cu 
grădinița de alături, a Viscozei Lu
peni, care avea afișate puține ilus
trații și nu într-o ordine cronologică, 
sau cu Grădinița O.C.L. Petroșani 
pare nu avea afișate cele mai semni
ficative ilustrații ale unor poves
tiri, basme, povești. La unele gră
dinițe, ca cele cu orar săptămânal 
din Lonea și cu orar redus din ace
eași localitate, nu există material 
didactic suficient.

Câteva confidente cu cepil de la 
Grădinița cu «rar normal a O.C.L.

Petroșani ne-au condus la conclu
zia, verificată de altfel, că unele e- 
ducătoare mai fac copiilor și educa
ție cu palmele. Intre acestea sîm 
Firczak Marta și Susan Maria. Sînt. 
inadmisibile asemenea procedee de 
educație a unor copii care încă n-au 
împlinit 6-7 ani și pe care părinții 
îi dau în grija unor femei-mame 
care să aibă grijă de ei ca de pro
priii copii.

Și mai e o cauză care influențează 
mai mult sau mai puțin buna in
struire și educare a copiilor. Ea 
Grădinița cu orar săptămînal de la 
Lonea, la un număr de 35 de copii 
funcționează doar două educatoa
re. La grădinițele cu același orar 
de la Lupeni, la cei 45 de copii ai 
C.C.V.J. și 30 de copii ai Viscozei, 
funcționează, de asemenea cite 
două educatoare, în timp ce la Gră
dinița cu orar normal a C.C.V.J. 
din Petroșani, la 45 de copii stat 
5 educatoare, iar la Grădinița cu 
orar normal a O.C.L. din Petroșani 
la 55 de copii sînt trei educatoare.

O ftiți
DAR

CUM
PRE

I a masă !
SĂ VEDEM

/

G

Alimentația copilului e o treabă 
dificilă. Căid a fi copilul sătul nu 
înseamnă întotdeauna a fi alimen
tat rațional. In general constată
rile noastre cu privire la alimen
tația copiilor din căminele cu orar 
normal sau săptămînal sânt lauda
tive, atuuci qfod e vorba de can
titate, igiena preparării, modul de 
servire. Am soHcttet însă adminis
tratoarelor grădinițelor cu orar nor
mal și săptămânal vizitate să ne 
apună cine le ajută la întocmirea 
meaturilor. Redăm răspunsul, ace
lași de la fiecare interlocutoare: 
„Mentașile se întocmoec de către 
“tetatattutor taprwuaă cu dtaectea-

mere* grădiniței". Nici 
olurile cercetate de 
viza unud medic, dovadă că meniu
rile nu se întocmesc după reco
mandările unui specialist — ceea 
ce ar fi foarte necesar — ci pe 
baza practicii întotdeauna bine in
tenționată dar de multe ori greșită 
In alimentația copilului trebuie cu
prinse neapărat o seamă de sub
stanțe asupra cărora numai un me
dic de specialitate poate să decidă. 
Ni e-a motivat această deficiență 
prin faptul că nu stat medici pe
diatri «Uftatenți. Dar secția sănăta
te a Statalul popular Petroșani ar 
putea reaolva aceasta printr-un „sfat

un u l din 
noi nu purta

La grădinițele cu orar 
normal și săptămînal pe 
care le-am vizitat, am ii 
dorit să stăm de vorbă 
cu un personaj care poa
te explica multe lucruri: 
medicul. Am aflat însă 
că asistența medicală 
permanentă e asigurată 
de către surori medicale 
sau infirmiere, controla
te de medicul de circum
scripție. De la început 
ne exprimăm dezacordul 
cu faptul că secția sănă
tate n-a reușit să asigu
re o asistență medicală 
mai competentă. Dar să 
revenim la problema a- 
sistenței medicale per
manente. E asigurată de 
surori și în multe ca
zuri destul d« bine, în 
grădinițele cu orar săp
tămînal. Dar despre ca
litatea controlului și în
drumării care se exerci
tă asupra lor de către 
medicii de circumscrip
ție și inspectorii I.S.I.P.M. 
nu putem avea cuvinte 
de laudă. Din procesele 
verbale de inspecție și 
control pe care le-am 
cercetat se desprind nu
mai recomandări foarte 
generale, dacă nu în ex
clusivitate constatări po
zitive cum »e întimplă

competentă
fa Grădinița cu orar nor
mal a C.C.V.J. din Pe
troșani. La grădinițele 
cu orar normal inspec
țiile făcute de I.S.I.PJM, 
sînt o raritate: uneori 
cîte două pe an. Poate 
și de aceea 
rile concrete 
inspector în 
verbale de 
Grădinița cu 
minai din Lonea au ră
mas doar pe hîrtle. Un 
lucru reiese cu certitu
dine din constatările 
noastre : secția sănătate 
a Sfatului popular Petro
șani a lăsat pe planul al 
II-lea asistență medicală 
de specialitate în grădi
nițele de copii. Și dacă 
totuși în aceste grădini
țe există ordine și cură
țenie, aceasta se dato- 
rește personalului de de
servire al grădinițelor. 
E locul șă amintim aici 
strădaniile pe care le de
pun administratoarele 
Constantinescu Irina de 
la Grădinița cu orar săp
tămînal a C.C.V.J. din 
Lupeni, Țipțer Ileana de 
la grădinița cu același 
profil din Lonea, Opriț 
Maria de la Grădinița cu 
orar normal din Petroșani 
a C.C.V.J.

recomandă- 
lăcute de 

procesele 
control la 
orar săptă-

De-a ce vă jucați, micuților ?
Copilăria lipsită de jocuri 

pilărie oare și-a pierdut 
Prin grădinițele vizitate, elementul 
acesta în viața copiilor avea locul lui 
statornic. Dar noi, oamenii mari ca
re ne ocupăm de copii, avem da
toria să orientăm jocul lor în direc
ții care în viață definesc activități 
serioase. Nu-i d;e loc de mirwe că 
băieții se joacă „de-a camionul'*, 
„de-a avionul" „de-a tata la fabrică", 
iar fetițele „de-a gospodina" sau 
,,de-a Alimentara"; că atunci cînd 
modelează plastilina, băieții fac 
avioane, iar fetitele aragaze și 
farfurii.

Acestea sînt jocuri de clasă. Dar 
cînd ies afară, la joacă în aer liber

e o co- 
poezia.

la alegere, copiii ar deri leagăne, 
hinte, balansoare. In cele mai dese 
cazuri, însă, copiii au doar... grgapă 
cu nisip. Excepție fac grădinițele cu 
orar săptămînal din Lupeni care mai f 
au cîte ceva. Nu toți copiii însă 
clădesc castele din nisip. Unități
le economice care tutelează grădi
nițele de copii trebuie să-și exer
cite această tutelă nu numai plato
nic. E lăudabil faptul că despre 
șeful preparațiej din Lupeni — to
varășul Ardeleanu Victor — condu
cerea Grădiniței nr. 2 cu orar re
dus din Lupeni spunea: „E un om 
care se ocupă de grădiniță cu simț 
de răspundere". Dar cu o singură 
rîndunică...

Igienă, ținută vestimentară, climat
’ In grădinițe capiii învață, după 
cum afirmam mai sus, să se și îm
brace, să-și păstreze hainele, cură
țenia corporală și vestimentară și a 
locurilor în care se află. Ne-au im
presionat plăcut prin curățenia și 
aspectul îngrijit al căminelor, ai 
sălilor de clasă și de mese, al len
jeriei de pat, toate grădinițele pe 
care le-am vizitat și în mod deose
bit Grădinița cu orar săptămînal din 
Lupeni a C.G.V.J. si cea cu orar 
norma] a C.C.V.J. din Petroșani. Pre
tutindeni totul e pus la punct, încît 
copiii se simt ca acasă sau unii poa
te mal bine. Copiii de la Grădinița 
cu orar s&ptămtnal din Jtonea și cea 
cu orar normal a O.G.L. din Petro
șani aveau însă 
dare. La Lonea 
seră schimbate

că le-au murdărit deja, lucru greu 
de crezut.

In general, în grădinițele de copii 
igiena e corespunzătoare, chiar b»- 
nă, ținuta vestimentară a copiilor, 
cu unele mici diferențe, e ordonată, 
iar climatul e prielnic desfășurării 
unei activități plăcute. Așa se și 
face că în timp ce în oraș copii și 
chiar oameni mari se îmbolnăveau 
de gripă, copiii din cămine au foșt 
complet feriți de contactul eu ea.

al medicului**

uniformele imu
ni s-a spus dă fuse- 
cu o zi în urmă și

redactat săptămînal 
de un specialist șl difuzat la toate 
administrațiile grădinițelor. In felul 
acesta mînoarea copiilor n-or mai 
fi pregătită „din ce avem 
cămară'*#,

Am discutat și cu oîțiva 
ai căror copii frecventează 
nițele cu orar normal din Petroșani 
a O.G.L. șl a Spitalului unificat. 
Părerile au fost împărțite, iar atunci 
cînd ajungeam cu discuția la mo
dul cum sînt hrăniți copiii, multi 
manifestau rezerve. Printre altele 
ni s-a spus : „Personalul de la gră
dinițe nu insistă ca copiii să mă- 
ntace toată mâncarea oe li se ser
vește. Și doar se ștje că la mlnca- 
re copiii mal fac mofturi". Decla
rațiile consemnate ne duc cu glo
dul la alte bănuieli pare om dori 
mult

azi in

părinți 
grădi-

»ă fie.., numai bănuieli.

Spațiul...
o problemă

La Grădinița cu orar normal a 
C.C.V.J. din Petroșani în aceeași 
sală își desfășoară aativitataa in 
același timp două grupe. La cele 
mai multe grădinițe ou orar redus, 
programul e și el redus cu cîte o 
jumătate de oră sau chiar cu o oră, 
pentru a-și putea executa progra
mul și grupele de dwpă-amiază. A- 
proape în toate grădinițele vizitate 
numărul copiilor care frecventează 
programul depășește pe acela al lo
curilor stabilite prin normativ. Alte 
comentarii sînt de prisos. E de da
toria secțiilor de învățământ și să
nătate ale Sfatului popular Petroșani, 
e de datoria tuturor organelor ce 
tutelează grădinițele de copii să a- 
nalizeze posibilitățile de lărgire a 
spațiului necesar acestor lăcașuri 
de creștere, instruire și educare a 
copiilor.

Anchetă realizată de 
DUMITRU GHEONEA și 

ION CIOCLEI

In vizita noastră prin grădinițele de copii am întîlnit 
așadar, foarte multe lucruri bune. Am întîlnit însă și situații 
ce trebuie să constituie semnale de atenție mărită pentru 
cei competent!. Pentru că lumea de care ne-am ocupat ta 
ancheta noastră e tomată din oameni aflațl pe prima treaptă 
a vieții. Asupra lor universul înconjurător eu toată comple
xitatea sa de preocupări, de fenomene își pune amprenta 
hotărltoore, Așadar, atenție mărită oamenilor de pe prima 
treaptă a vieții.
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Descoperirea unui stilp 
de marcaj rutier 
do pe timpul romanilor

CONSTANȚA, In apropiere 
de Mangalia a fost tăcută o 
nouă descoperire arheologică. 
In timpul actualelor lucrări a- 
gricole a lost dezgropat, intîiit- 
plător, unul din stîlpii din pia
tră pe care romanii obișnuiau 
să-i planteze de-a lungul unor 
șosele pentru marcarea dis
tantelor din 1 000 in 1 000 de 
pași- Această adevărată bornă 
kilometrică a antichității, ruptd 
ta partea sa inferioară, are 
înălțimea de 1,10 m și diame
trul de 0,34 m. Pe ea un antic 
dăltuitor de texte fn piatră a 
săpat numele celor doi cezari 
care au urmat la tron după 
moartea Iui Antonius Pius, Lu
cius Verus și Marcus Aurelius. 
Sttlpul indică existența unei 
rețele de șosele In timpul ce
lor doi cezari pe meleagurile 
dobrogene, constituind un pre
țios document pentru cunoaș
terea istoriei imperiului roman 
In general și a Dobrogei ro
mane in special.

Vestigiî ale epocii bronzului 
scoase la iveală

ORADEA. Continuînd săpătu
rile intr-o așezare apartintnd
epocii bronzului, în speță cul
turii „Otomani", specialiștii 

■ inuzeului regional au scos la 
iveală un material arheologic, 
deosebit de bogat și valoros. 
Au lost dezvelite aici cinci lo
cuințe de supratață dispuse in 
linii executate din împletituri 
de nuiele spoite in interior și 
exterior cu luT. Au fost găsite, 
cu acest prilej peste 1Q0 vase 
Întregi din ceramică, deosebit de 
frumos ornamentate, piese de 
cult, amulete, jucării, cum ar fi 
cărucioare in miniatură 
și obiecte prelucrate 
întregul material, care 
că la ordinul citorva ....._
-piese, datează din anii 1500— 
1090, înaintea erei noastre.

din iul 
din os. 
se ridi- 
mii de

(Agerpres)

In anotimpul rece

(Urmare din pag. 1)

Nu ne putem ruinări cu aceasta. Va 
trebui să învățăm serios, să-i tra 
gem după uoi și pe colegii mai slabi 
la învățătură.

DULFU IOAN, anul V, președin
tele consiliului A. Ș. pe institut i 
A.S. și U.T.C. din institut să se preo
cupe cu mai multă răspundere de 
pregătirea studenților, de activitatea 
cercurilor științifice, de activitatea 
cultural-sportivă a studenților.

IONIȚĂ STEUAN, președintele 
comitetului sindicatului pe institut: 
Fiecare student să știe că problema 
învățăturii e baia in institut; să se

urmărească cu mai multă atenție 
frecvența studenților la cursuri, se- 
minării, lucrări de laborator.

SUCIU AUREL, secretarul comite 
tului U.T.C. pe institut: Să fie mal 
exigent controlul îndeplinirii sarci
nilor de către , uteciști și comuniști; 
aceștia să constituie adevărate : e- 
xemple în întreaga lor activitate.

POPA ARON, rectorul institutu 
lui: Rezultatele obținute de comuniș
tii noștri stnt mai bune decit cele 
din anii trecuți. Va trebui să ne mo
bilizăm, să pornim cu toate forțele 
pentru îmbunătățirea muncii sub 
toate aspectele: procesul instructiv 
educativ, cercurile științifice, pregă-

tirea temeinică a fiecărui student 
pentru ca atunci cînd va merge fn' 
producție, să poată face față cu cin
ste sarcinilor ce-i vor fi Încredin
țate. Toți studenții noștri să învețe 
in așa fel incit să devină cadre de 
nădejde ale industriei carbonifere.

Reflecțiile menționate in planul 
de măsuri, propunerile concrete făcute 
de participanțti lă discuții, concluzi
ile generale ale adunării de «|are de 
seamă și alegeri, toate vor trebui să 
constituie un îndreptar în activita
tea noului birou ales, să fie jaloa
nele muncii de viitor a tuturor co
muniștilor din Facultatea de mine 
a I.M.P

CU TEMA: „COMPLEX INDUS
TRIAL PENTRU INGRĂȘAREA TI
NERETULUI TAURIN"

valoare de 
autor: arh. 

ing. FI.

FOTBAL

Unirea Alba 4-1Parîngul Lonea
Miercuri după-amiază s-a dispu

tat pe terenul din Lonea întllnirea 
de fotbal restantă din etapa a 
VU-a a oamtpianatului regional din
tre echipele Parângul din localitate 
și Unirea Aibă Mia.

Rezultatul de 4—1 cu care lone- 
nii au clștigat întâlnirea a fost rea
lizat iu prima repriză cund ambele 
echipe au prestat un joc frumos, 
dinamic, cu fajțe mult aplaudate de 
spectatori. Localnicii însă au fost 
mai deciși în fazele finale și, ca 
urmare, au înscris de 4 ori fn poar
ta adversă, primind un singur: gol. 
„Tirul" lonenitor spre poarta oas
peților începe in minutul 17, prin 
Roman, pentru ca peste două mi-

Olimpiada de șah
HAVANA 27 (Agerpres). — Mier

curi seara au început la Havana în
trecerile celei de-a 17-a ediții a O- 
limpiadei de șah la care participă 
52 echipe masculine. Echipa Româ
niei, care joacă în grupa a 7-a, con
duce cu 3——0 (o partidă întreruptă) 
fn tntîlnirea cu Nicaragua. Celelalte 
rezultate ale acestei grupe : Maroc

(£RUA deosebită pentru 
PREVENIREA INCENDIILOR
In anotimpul rece, frecvența in

cendiilor crește datorită faptului că 
se utilizează interns diversele siste
me de tacălzit; se fac focuri nesu-

marcat toți hidranții pentru Incen
diu din orașe.

Pentru înlăturarea cauzelor ce 
dau naștere la incendii, mai ou

10 000
Iosif 

Mun- 
ing. 

tehn.

gol la o 
de Sotir 

Frîncu. A- 
în minutul 
trimițînd-o 
treilea gol

nute el să înscrie primul 
minge expediată puternic 
și respinsă de portarul 
cdași Roman fructifică 
21 o lovitură de colț, 
cu capul în plasă. Al
ăl gazdelor îl înscrie peste 4 mi
nute Sotir în urma unei combinații 
reușite între Aruncuteanu — Pop .. 
— Sotir. Oaspeții reduc din handi
cap peste un minut prin Sima Da
niel, iar peste 9 minute același So
tir stabilește scorul la 4—1 cu 
ia sfîrșit repriza și mai apoi 
tida.

Partea a doua a întîlnirii e 
fuză. fără importanță. Jucătorii 
balor echipe se angrenează într-un

joc de uzură, nu mai creează ace
leași faze ca în prima repriză și 
ca atare scorul rămîne neschimbat 
pînă la sfîrșit. A arbitrat bine Ma
tei Constantin din Deva.

La juniori, Parângul Lonea — U- 
nirea Alba 0—0,

I. TEiȘCAN

La concursul cu participare limi
tată organizat de Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, cu tema „Complex in
dustrial pentru creșterea tineretului 
taurin", au fost acordate :

Premiul 1 în 
lei colectivului:
Vogel; colaboratori; 
teanu, ing. S. Anghelescu, 
A. Zaharia, ing. A. Tărărescu, 
Rult Șerban, tehn. T, Florea.

Premiul II în valoare de 8 000 lei 
autor : arh. Cornel Traianescu.

Premiul III in valoare de 6 000 
lei autor: ing. Valeriu Teodores- 
cu; 4 mențiuni în valoare de 4 000 
lei fiecare: 1. autor: arh. Mircea 
Stănculescu, 2. autor: arh. Iosif Vo
gel; colaboratori: ing, Fr, Volovici, 
arh. Ursula Volovici, ing. S. Anghe- 
lescu, ing. A. Tărărescu, ing. A. Za
haria, tehn. Minina Vegel; 3. autor : 
arh. Alexandru Ghițescu, colabora
tor : ing. Florea Dumitrescu; 4. 
autor: arh. Ursula Volovici, cola
borator : ing. Emil Șerban.

de la Havana
Columbia 0—4; Bulgaria-Porto Rico 
3—0 (1\ Finlanda-Grecia 2—1 (1). 
Rezultatele celorlalte grupe: Grupa 
I: UjR.S.S.-Suedia 3,5—0,5 (1); EF 
veția-Spania 0,5-2,5 (1); Filipine-Mo- 
naco 2,5—0,5 (1); Grupa a Il-a : Aus
tria — Indonezia 13—1,5 (2); 
Turcia — Iugoslavia 0,5—3,5,- 
Islanda a avut zi liberă; Grupa 
a IlI-a: Bolivia-Izrael 0—3 (1); Nor 
vegia-Portugalia 2,5—0,5 (1),- Ecua- 
dor-S.UA. 0,5—?,5 (1); Polonia a 
avui zi liberă; Grupa a IV-a; Chile- 
Irlanda 1,5—1,6 (1); Anglia-Republica 
Sud-Africană 2,5—0,5 (1); Franța-Da- 
nemarca 0—2 (2); Argentina a avut 
zi liberă; Grupa a V-a: Cipru-Lu- 
xemburg 0—3 (1); Cehoslovacia-
R. D. Germană 1,5—-1,5 (1),- Scoția- 
Ganada 0—3 (1); Italia a avut zi li
beră; Grupa a Vl-a : Cuba-Tunis 
2—0; fciban-Belgia 0—3 (1),- Olanda. 
Ungaria 0,5—2,5 (1); Panama-Vene
zuela 0—2 (2).

coh-
am-

2'

Jr- ‘

Lampa — călăuza j credincioasă a minerului pe drumurile subterane 
este verificată cu grijă înainte de a ii utilizată.

In clișeu: muncitoarea Vlad Tudorița de la iămpăria E. M. Lonea 
îndeplinindu-și atribuțiile de serviciu.

pravegheate în curți, se improvi
zează «fumători de carne în ma
gazii din lemn ©te. Așa de exem
plu, in cadrul gospodăriilor cetățe
nilor Vlad Marin din Vulcan, Jig- 
mond Iosif din Petroșani și Bra- 
tolovici Marin din Lonea s-au pro
dus Incendii ca urmare a folosirii 
coșurilor defecte sau necurățate de 
funingine. Copiii cetățenilor Lupu 
Ioan din Iscroni, Maer Maria din 
Paroșeni, Penesou Petre din Vul
can, Răsconluc Constantin din Pe
troșani. Cruntă Nicolae din Lonea 
în jocul lor cu focul au provocat 
incendii. Din cauza focului deschis 
și nesupravegheat a avut loc un 
incendiu la gospodăria cetățeanului 
Fîcea Alexandru din Paroșeni, jai 
cetățeanului Dănilă Nicolae din U- 
ricani în focul deschis i-au ars ir 
oi care se aflau închise în adăpos 
tul lor De asemenea aparatele e 
lectrice rămase sub tensiune, ne
supravegheate, au provocat incen
dii ta locatara Almășan Doina din 
Petroșani, precum și lui Hal-asz Ana 
din Lonea căreia i-a ars bucătăria 
ce o folosea drept afumătorie.

Exemplele date mal sus sînt e 
locvente pentru a putea trage in 
vățămintele necesare.

Nu trebuie să trecem cu vede
rea nici neregulile ce se manifestă 
pe această linie ta unele șantiere. 
Se folosesc instalații electrice de 
Iluminat nereglementare, sisteme 
de încălzit nepuse în concordanță 
cu normele in vigoare. De aseme
nea, I.C.O. încă nu și-a reparat și

seamă în acest anotimp, se cer ve
rificate cu atenție sobele, coșurile 
pentru evacuarea fumului; sobele 
trebuie Instalate numai pe posta
ment izolator iucorubustibil, ta o 
distanță minimă de un metro față 
de pereții neprotejați, iar coșurile 
pentru fum trebuie izolate la tre
cerea prin planșee combustibile și 
prin acoperiș. Este interzisă face
rea focului deschis, pe timp de 
vînt, în curți, pe cîmp Și în păduri, 
(Față de liziera pădurilor focul se 
poate face numai ta o distantă de 
100 m). Focurile făcute pe timp li
niștit trebuie supravegheate și stin
se înainte de părăsirea lor. La fel 
cenușa din sobe și cuptoare trebuie 
stinsă și depozitată intr-o groapă 
special amenajată. Construirea afu- 
tnătorilor improvizate In magazii 
de lemn esfe strict interzisă I Ele 
se vor amplaisa ta o distantă de 
construcții, amenajîndu-se în încă
peri incombustibtle.

In caz de apariție a unui incen
diu trebuie anunțată imediat for
mația de pompieri cea mai apro
piată, precum și pompierii din Pe
troșani ta telefon 122 Interurban și 
343 automat, luîndu-se primele mă
suri pentru localizarea focului cu 
mijloace care sînt la îndemînă.

Aplicând întocmai șl la timp re
gulile de prevenire a Incendiilor, 
se poate asigura apărarea avutului 
obștesc șl proprietatea personală 
contra distrugerilor produse de foc.

Opt. GHEORGHE UNGUR 
șeful inspecției S.P.I.

PROGRAM DE RADIO
29 octombrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program-, de dimi
neață; 5,30 Gimnastică; 5,40 Pro
gram muziioal de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de diminea
ță; 6,45 Salut voios de pionieri 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,30 Muzică ușoară,- 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Melo
dii populare; 8,25 MOMENT POE
TIC; 8,30 La microion, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului : A- 
daptarea organismului la condițiile 
anotimpului rece; 9,35 Ansamblul 
de fluierași al Căminului cultură! 
din Vaideeni, regiunea Argeș,- 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,10 Din mu
zica popoarelor; 10,30 EMISIUNE 
MUZIC \LĂ PENTRU ȘCOLARI : 
„Căsuța poștală muzicală"-, 11,45 
Soliști de muzică populară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Pagini din opereta 
„O educație neizbutită" de Cha- 
brier,- 12,45 Mic concert simfonic; 
13,13 Muzică ușoară interpretată de 
Dorina Drăghid și Sergio Endrigo, 
13,30 Muzică populară cerută de 
ascultători; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Melodii cunoscute și... necunoscu
te — muzică ușoară; 14,40 Recital 
de operetă; 15,00 Programul orches

trei de muzică populară a Filarmo
nicii de stat din Cluj; 15,20 Calei
doscop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,30 Arii din opere,- 16,45 Jociiri 
populare; 17,10 Mituri și legende : 
Hero șl Leandrui 17,30 Muzică u- 
șoară; 17,40 Muzică și film; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți 
muzicale-, 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNI
CĂ, FANTEZIE; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Concert de melodii românești (par
tea I); 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Sport) 20,30 Concert 
de melodii românești (partea a 
II-a); 21,05 UNDA VESELĂ; 21,35 
Seară de bal,- 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Muzică de dans; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
29 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie -•
Albă ca zăpada și cei 7 saltimbanci; 
Republica: Alfabetul fricii; LONEA 
— 7 Noiembrie; 800 de leghe pe 
Amazoane;. Minerul i Fanfan ta Tu- 
lipe,- CRIVîDLA; Cineva acolo sus 
mă iubește; LUPENi — «uit ral 
Pisica de mare.

TELEVIZIUNE
28 octombrie

18,00 1. Pentru cei mici.- Ala- 
Bala; 2. Școli și tradiții: ț 
un vechi izvor de cultu
ră ; Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din București;

18.50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul ciraulației ru

tiere-,
19,30 Atlas folcloric: Argeșul;
20,00 Săptămlna-,
21,00 Avanpremieră;
21,15 Teteglob — Emisiune de 

călătorii geografice: „Ja
maica";

21.45 „Un bilet la alegere'1 — 
Examen muzical cu Bibe 
Prisada;

22,05 Interpret; celebri; Virgi
nia Zeani;

22,25 Telejurnalul de noapte;
22.45 Buletinul meteorologia-,
22.50 închiderea emisiunii.

i
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STEAGUL ROȘ®

VÎRTR iNTf BWRTiOWFILR
întrevedere Corneliu Mănescu — 
I Thant

8. P. Ckiaeză a experimentat 
a (atletă telegliăată 
u fatai iitlear

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

. NEW YORK 27. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite :

■ Joi dimineața, înaintea plecării sa
le din New York, ministrul afa
cerilor externe ai României, Cor

Tovarășul Corneliu Mănescu 
a plecat spre patrie

, NEW YORK 27. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te : Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
nel iu Mănescu, șeful delegației ro
mâne la cea de-a 21-a Sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a pă
răsit joi după-amiază New York-ul, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La îmbarcarea pe bordul trans
atlanticului „France", ministrul ro
mân a fost condus de Mircea Ma
liția, adjunct al ministrului aface
rilor externe, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul per
manent al țării noastre la OJM.U.,

Criza politică 
de la Saigon reintră 
în actualitate

SAIGON 27 (Agrepres). — După 
un „antract" de oîteva zile, datorat 
conferinței de la Manila, criza poli
tică prin care trece guvernul de 
lai Saigop reintră în actualitate 
prin scrisoarea adresată de zece 
mețtnbri ai Consiliului Consultativ 
ai Armatei saigoneze care au atne- 
ntnțat pe generalul Ky că-și vor da 
demis , dacă nu vor fi soluționate 
problemele care au dus la demisia 
a Cinci miniștri, anunțată înainte de 
întrunirea de la Manila;

Declarația R. D. Germane 
adresată 0. N. U.

NEW YORK 27 (Agerpres). — Gu
vernul R. D. Germane a adresat pre
ședintelui celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale o declarație în 
care își exprimă hotărîrea de a acor
da sprijin oricăror măsuri de na
tură sâ ducă la o reală dezarmare 
și destindere internațională. In de
clarație este reafirmată hotărîrea 
R. D. Germane de a renunța la arma

Vizite în scopul întăririi 
legaturilor Mexicului cu țările vecine
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres), — Președintele Hondurasului, 
Oswaldo Lopez Arellano, a sosit în 
Mexic, unde va face la invitația 
președintelui Ordaz Gustavo Diaz 
o vizită oficială.

Vizata se înscrie pe linia efortu
rilor, guvernului mexican de a res
tabili și întări legături cu țările ve 
cine din America Centrală. In acest 
scop, în capitala Mexicului s-a a- 
rtunțat oficial că în curînd vor face 
vizite în această tară și șefii de 
state din Guatemala, Nicaragua, Sal
vador, Costa Rica și Panama. După 
cum subliniază comentatorii din 
Ciudad de Mexico, noua orientare 
a politicii mexicane de strîngere a 
iegăturilor cu țările vecine îsi are 
oiiginea în primele contacte pe 
care președintele Ordaz Gustavo 
Diaz le-a avut la începutul acestui 
ap'. în Cursul turneului său prin A- 

neliu Mănescu, s-a întîlnit cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmos
feră prietenească, cordială.

Petre Bălăceanu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Ro
mâniei la Washington, membri ai 
delegației și ai misiunii perma
nente a țării noastre la O.N.U., zia
riști.

BONN

Un compromis care 
divergențele

BONN 27 (Agerpres). — In cunsul 
unei reuniuni a Cabinetului vest- 
german care a avut loc miercuri 
la Bonn pentru a discuta mult con
troversatul proiect de buget pe a- 
nul 1967, miniștrii celor două parti
de ale coaliției guvernamentale 
U.C.D.—U.C.S. și ai Partidului liber- 
democrat au ajuns la realizarea 
unui ’ compromis. Compromisul în
cheiat prevede că se va recurge 
la noi impozite numai în cazul în 
care economiile și noile -venituri 
prevăzute se vor dovedi insuficien
te. Proiectul de buget pe anul 1967 
urmează să fte prezentat vineri în . 
Bundesrat. ■ ’ " ■>

In ciuda realizării acestui com
promis, relațiile între Partidul liber- 
democrat și U.C.D.—U.C.S. continuă* 
să rămână .încordate Astfel, după 
reuniunea cabinetului, ministrul de 
finanțe Rilf Dahlgrun, reprezentant 
al liber-democraților în guvernul 
vest-german, a declarat că, în ca
zul în care guvernul se va hotărî 

nucleară, dacă R. F. a Germaniei va 
da dovadă de aceeași hotărîre.

Guvernul R. D. Germane, se ara
tă în declarație, intenționează să 
contribuie la convocarea și ținerea 
unei conferințe internaționale în sco
pul încheierii unui acord cu privire 
la interzicerea folosirii armei nu
cleare.

merica Centrală, în cadrul căruia 
a abordat problemele cooperării e- 
conomice dintre țările acestei re
giuni.

Rhodesia — un vast lagăr 
de concentrare

CAIRO 27 (Agerpres). — Referin- 
du-se la situația din Rhodesia, Yous
sef el Sibai. secretar general al 
Consiliului de solidaritate al țări
lor Asiei și Africii a declarat mier
curi la Cairo că „Ian Smith a tran
sformat tara îmtr-un vast lagăr de 
concentrare, unde sînt deținuți cî- 
teva mii de autohtoni". Sibai a con
damnat politica duplicitară a Lon
drei față de regimul ilegal de Ia Sa
lisbury, mentionînd că așa-zisele

PEKIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 27 octombrie 1966, China a efec
tuat pe teritoriul său o experiență 
cu o, rachetă teleghidată cu focos 
nuclear, Raoheta teleghidată a e- 
fectuat zborul normal, iar foco
sul nuclear a lovit cu precizie țin
ta le distanța stabilită, efectuând o 
explozie nucleară.

Experimentarea și dezvoltarea 
de arme nucleare de către R. P. Chi
neză, se spune în comunicat, 
se face în scop de apărare, 
cu țelul final de distrugere a armelor 
nucleare. Declarăm solemn încă 
o dată, se arată în încheierea co
municatului, că niciodată, și în 
nici o împrejurare, China nu va fi 
prima care va folosi armele nu
cleare.

nu înlătură

să recurgă la sporirea impozitelor, 
el nu va prezenta cabinetului pro
iecte implicând o întărire a fiscali
tății. El a adăugat că, dacă Erhard 
va hotărî totuși sporirea impozite
lor, se va retrage din funcția sa, 
pentru ca portofoliul Ministrului 
de finanțe să fie oferit altei per
soane care nu va fi în nici un caz 
un liber-democrat.

Planurî de extindere
a agresiunii americane în Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — Așa-nu- 

mita > „Conferință de lia Manila" a 
dezvăluit clar planurile de extin
dere a agresiunii americane în Viet
nam", scrie ziarul „Nhan Dan" din 
Hanoi, referindu-se la recenta reu
niune din capitala Filipinelor, la 
care au paițicipat, după cum se 
știe, șapte țări din bazinul Pacifi
cului și Asiei implicate alături de 
S.U.A. în războiul agresiv din Asia 
de sud-est. Din documentele publi
cate după încheierea „conferinței" 
se poate trage concluzia, arată zia
rul citat, că planurile americane în 
pfivînța Vietnamului comportă ex- turile militare'

ANCHETĂ DE OCHII LUMII
LONDRA 27 (Agerpres). — Ro

deric Bowen, judecător la înalta : 
Curte de Justiție din Anglia, a ple
cat miercuri în Aden, unde în ca
litate de reprezentant special al 
lui George Brown, ministrul afa
cerilor externe al Angliei va an
cheta condițiile în care trăiesc de- 
ținnții politici din acest protectorat 
britanic. 5

Rezultatele anchetei vor fi ex
puse 'într-un amplu raport care va 
sta la baza răspunsului oficial al 
guvernului englez la acuzațiile ca
re s-au adus în ultimul timp auto
rităților britanice, în legătură cu 
tratamentul la care sînt supuși de- 
tinuții politici din Aden.

Noua misiune a lui Roderic Bo- 

sancțiuni economice au fost depar
te de a stînjeni cu ceva guvernul 
lui Smith.

Reafirmîndu-și solidaritatea cu 
lupta celor peste patru milioane de 
negri-zimbabwe, Youssef el Sibai a 
lansat un apel către toate popoarele 
Africii și Asiei cerîndu-le să sprijine 
mișcarea de eliberare a poporului 
rhod.eȘian ca și a altor popoare aflate 
încă sub dominația colonială.

NEW YORK 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Se pare că dezbaterile 
din Adunarea Generală privind pro
blema Africii ‘ de sud-vest se apro
pie de punctul final — adoptarea 
unei hotărîri definitive. Rezoluția 
în această problemă urma să fie 
supusă Ia vot încă în cursul ședin
ței de miercuri a adunării, dar 
participanții la lucrări și-au mai a- 
cordat un răgaz de 24 ore.

Factorul care a determinat aceas
tă amînare îl constituie „pachetul" 
de amendamente prezentate de ță
rile latino-americane la proiectul 
de rezoluție elaborat de 54 de sta
te afro-asiatice. După cum se știe, 
acest din urmă document reafirmă 
dreptul poporului din Africa de 
sud-vest Ia autodeterminare, liber
tate și independență, prevede re
tragerea mandatului Republicii Sud- 
Africane asupra acestui teritoriu și 
trecerea lui sub competența unei 
autorități administrative a Națiu
nilor Unite, care urmează să pre
gătească condițiile acordării inde
pendenței Africii de sud-vest. In 
document se cere, de asemenea, 
Consiliului de Securitate, să adop
te măsurile eficiente necesare în
depliniri' rezoluției, iar statelor 
membre — să-și extindă colabora
rea și sprijinul în vederea tradu- 

tinderea războiului agresiv împo
triva Vietnamului, intensificarea spri
jinirii marionetelor de la Saigon 
piin așa-numitul plan de „pacificare 
rurală", silirea poporului vietnamez 
să accepte condițiile dictate de a- 
gresori.

„Dorințele de pace" exprimate de 
Johnson si ceilalți participant! la 
conferința de la Manila sînt infir
mate de prevederile înscrise în do
cumentele date publicității după în
cheierea lucrărilor. Astfel în prima 
parte a comunicatului conferinței 
se arată că „vor fi continuate efor- 

în Vietnam.

wen potrivit aprecierilor observato
rilor de presă nu va fi însă de 
natură să schimbe starea de lucruri 
din Aden, întrucât nici misiunile 
precedente de acest gen nu au dus 
la nici o schimbare.

Iluziile președintelui 
Johnson 
și realitatea

OTTAWA 27 (Agerpres). — In
tr-un articol redacțional intitulat 
„Iluziile președintelui Johnson'-, 
ziarul canadian ,,Globe and Mail" 
(de tendință conservatoare) scrie că 
,,oricare ar fi influența turneului în 
Pacific al președintelui Johnson asu
pra alegerilor din noiembrie, deo
camdată nu există nici un fel de 
indicii că această vizită va contri
bui la cauza păcii în Vietnam". Răz
boiul din Vietnam subliniază ziarul, 
a provocat indignarea lumii întregi 
și doar cinci țări — Australia, No
ua Zeelandă, Tailanda, Coreea de 
sud și Filipine — au căzut de acord 
să participe la rușinoasa aventură a 
Washingtonului.

.,G||>be and Mail" subliniază că 
S.U.A. trebuie să renunțe le „ilu
ziile că guvernului de la Hanoi i-ar 
putea fi impuse tratative în condi
țiile propuse de Statele Unite".

cerii în viață a hotănrii adunării.
In ședința de după-amiază, Adu

narea Generală a aprobat o serie 
de rapoarte și rezoluții adoptate în 
comitetele ei principale. Astfel? au 
fost aprobate rapoartele financiare 
referitoare Ia anul care a trecut și 
rezoluțiile prezentate de Comitetnl 
pentru problemele sociale, cultura
le și umanitare cu privire la mani
festările care aduc prejudicii' ra
siale și la intoleranța națională și 
religioasă, cu privire la violarea 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului. Cu 94 de voturi 
pentru, contra unul, Adunarea ‘ Ge
nerală -a fixat data de 21 martie a 
fiecărui an drept zi internațională 
de luptă împotriva discriminării ra
siale — la 21 martie 1960 a avut 
Ioc masacrul de la Windhoek din 
Republica Sud-Africană — și a lan
sat către toate țările lumii apelul 
de a întreprinde măsurile necesare 
pentru a se pune capăt discrimină
rii rasiale. Adunarea Generală a ce
rut Consiliului de Securitate să în
treprindă de urgență măsuri efica
ce pentru eliminarea politicii de 
apartheid din R.S.A. și din terito
riile învecinate acesteia. I
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♦ BELGRAD. Miercuri după- 
amiază, la Belgrad s-au desfă
șurat convorbirile oficiale iu
goslav o-e ti opiene. Din partea 
iugoslavă la convorbiri a par
ticipat președintele republicii, 
losip Broz Tito, și alte per
soane oficiale, iar din partea 
etiopiană — împăratul Haile 
Selassie I, oare se afilă într-o 
vizită de o zi în R.S.F. Iugo
slavia. In cadrul convorbirilor 
a avut loc un schimb de. pă
reri referitoare Ia problemele 
internaționale actuale.

BOGOTA. Federația stu
denților din Columbia a dema
rat o grevă de 48 de ore în 
semn de protest împotriva * o- 
cupării de către armată a Uni
versității din Bogota. La 24 oc
tombrie în urma unor demon
strații antiguvernamentale clă
dirile universității au fost ocu
pate de trupe, iar peste 30 de 
sțudenți au fost arestați.

+ SOFIA. Mfercuri s-a în
cheiat vizita întreprinsă în 
R. P. Bulgaria de delegația e- 
conomică marocană condusă de 
Ben Beouchta, subsecretar • de 
stat pentru problemele tinere
tului și sporturilor. In timpul 
acestei vizite, au fost exami
nate posibilitățile de extinde
re a relațiilor comerciale din
tre cele două țări.

ROMA. Pentru prima da
tă in Italia, a fost aplicată o 
valvă de plastic la o inimă u- 
mană.

Este vorba de o operație e- 
fectuată de profesorul Mario 
Orsini, de la Centrul de chi
rurgie vasculară din Neapole. 
In urma intervenției care a 
durat șase ore și jumătate, 
viața pacientului Luigi Migliardi 
a fost salvată.

< MONTEVIDEO. Peste 28 
de persoane au fost rănite ca 
urmai e a incidentelor dintre 
muncitori și spărgătorii, de 
grevă care au avut loc mâfer- 
curi în fata unei uzine t< tile 
din Montevideo. Poliția a in
tervenit operînd numeroase . a- 
restări.

SAIGON. Ultimele preci
zări în legătură cu incendiu’ 
de pe portavionul american 
Oriskany arată că numărul .o- 
fițerilor și militarilor morți este 
de 43, și al celor grav răniți 
de 16. Incendiul, ca și explo
zia munițiilor au produs vasu
lui avarii atît de mari, incit 
comandamentul american a test 
obligat să-l scoată din uz. ,
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