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Joi au continuat lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România.

La lucrări participă tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu. Emil Bodnăraș, A- 
lexahdru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Con
stantin Drăgah, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri suplednți ai 
Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., 
ședinți ai Consiliului 
niștri. Sînt prezenți 
ședinții, secretarul și 
Consiliului de Stat.

In tribune se ailă șeii ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, numeroși invitați, 
ziariști români și străini.

Ședința a lost deschisă de 
tovarășul Șteian Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

In continuarea discuției ge
nerale la punctul doi al ordi
nii de zi — Proiectul de lege 
pentru adoptarea planului de 
stat de dezvoltare a 
naționale pe anii 
— au luat cuvîntul 
Constantin Drăgan,
Roșu, Neculai Agachi, Remus 
Rădideț, Clement Rusu^.Nico- 
lae Doggendori, Dumitru Țam- 
bric, Emil Drăgănescu, loan 
Bordaș, Vasile Vîlcu, Ion Năs- 
ta, Zaharia Sțancu, Teodor Haș, 
Iosiî Uglar.

Deputatul acad. Horia Hu
lubei a cerut cuvîntul pentru 
a adresa o întrebare președin
telui Consiliului de Miniștri în 
legătură cu bombardarea de 

‘ către aviația S.U.A. a suburbl- 
, ilar Hanoiului și a orașului 

Haifong din Republica Demo
crată Vietnam.

„Ați aliat, ca și mine, din 
presa noastră — a spus el — 
că aviația americană, contorm 
ordinului guvernului S.U.A., a 
bombardat în mod sălbatic su
burbiile Hanoiului, capitala 
Republicii Democrate Vietnam, 
și Haifongul, cel mai mare port 
al țării. Gestul reprezintă o

(Continuare în pag. 3-a)
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Răspunsul tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
cu privire la poziția guvernului român 
față de bombardarea de către aviația 
americană a orașelor Hanoi și Haifong
TOVARĂȘI DEPUTAȚI,

Răspunzînd întrebării tovarășului 
deputat Horia Hulubei, declar 
numele guvernului Republicii 
cialiste România următoarele:

Atacurile aviației americane 
supra suburbiilor orașului Hanoi, 
capitala Republicii Democrate Viet
nam, și asupra orașului Haifong, 
cele mai importante centre popu
late din Vietnamul de nord, care 
au provocat victime omenești și 
pierderi materiale, reprezintă o nouă 
fază a războiului din Vietnam, ac
centuarea politicii de încălcare fla
grantă a celor mai elementare nor
me ale dreptului internațional, con
stituind în același timp o gravă 
amenințare pentru pacea lumii.

Nereușind să înfrîngă lupta dir- 
ză a poporului vietnamez, Statele 
Unite ale Americii, au recurs, în 
mod deliberat, la aceste noi acte 
de război, care pun în adevărata 
lor lumină declarațiile de așa-zise 
intenții pașnice ale forurilor con
ducătoare americane, arată ce cre
dit se poate acorda acestor decla
rații.

Extinderea agresiunii împotriva 
Republicii Democrate Vietnam a 
stîrnit mînia legitimă a poporului 
român, ca și a opiniei publice din 
întreaga lume, aduce autorilor ei 
izolare tot mai mare, dezaprobarea 
și condamnarea generală, 
că forțele cărora le este 
cauza păcii vor acționa 
rîre pentru a determina 
agresiunii Statelor Unite , 
ricii în Vietnam.

Guvernul Republicii 
România, exprimînd 
poporului român, condamnă cu toa
tă fermitatea noile acțiuni agresi
ve împotriva R. D. Vietnam, și a- 
trage în același timp, in mod ho- 
tărît, atenția guvernului Statelor 
Unite ale Americii asupra grelei 
răspunderi pe care și-o asumă prin 
continuarea și intensificarea acestui 
război.

în
So-

a-

Credem
■ scumpă 
cu botă- 
incetarea 
ale Ame-

i Socialiste 
sentimentele

Ctivîiiiul tovarășului 
Bujor Ălmășan

In cadrul politicii de valorificare 
maximă a resurselor naturale ale 
[ării, în proiectul planului cincinal

râ 
p«e' 
coni'1 
ter«fe Prevede ° impetuoasă dezvoltare 

industriei miniere. In comparație 
trefcl1 . anul 1938, cînd s-au produs 4 
ma'milioane tone, în 1970 se vor ex- 
jOR trage și valorifica peste 42 milioane 
dej tone substanțe minerale utile soli- 

de. La producția de cărbune vom 
at, ajunge în anul 1970, la nivelul 
p? maxim stabilit de Congres — adi- 
Pi că 22 milioane tone, 
b» Această dezvoltare 
H centuaLă se prevede a 
Dț prin creșterea continuă 
v( materii prime, exploatarea cu grijă 
v<^ a. rezervelor de care dispunem si 
pe or9anizarea corespunzătoare a ex- 
Brtracției din zăcămintele noi și cele 

' aflate în exploatare.nț*
Creșterea extracției miniere se va 

t realiza în primul rînd prin amplifi- 
j carea la nivel optim a capacității 
t de producție la marea majoritate a 

plinelor existente. In plus vom des-

chide în mai multe regiuni ale țării 
19 mine și cariere noi.

Pentru valorificarea rațională a 
producției extrase se vor dezvolta 
uzinele existente și se vor construi 
unități noi de preparare pentru mi- 
nereurile neferoase și cele neme
talifere. In vederea dezvoltării pre
conizate, planul cincinal prevede 
pentru industria minieră 
de peste 14 miliarde lei. 
acestor importante fonduri 
titii așa cum a subliniat
Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară a Comitetului Central, ne obli
gă să privim cu cea mai mare răs- 
Dtindere utilizarea lor, astfel ca să 
obținem din fiecare leu cheltuit 
maximum de eficiență economică.

In anii cincinalului sînt prevăzu
te a se 
crări de 
Jiului și 
pală este
în funcțiune la termenele prevăzu
te și la capacitățile proiectate.

investiții 
Alocarea 
de inves- 
tovarășul

atît de ac- 
se realiza 
a bazei de

efectua cele mai mari lu- 
investiții în bazinul Văii 

în Oltenia. Sarcina prind
ea fiecare obiectiv să intre

(Continuate în pag. 3-a)

Ieri, 30 iunie, la Tea- 
de stat din Petro- 
a avut loc aduna- 
festivă consacrată 
învățătorului, 
prezidiu au luat

Susținînd pe deplin poziția gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam și a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia cere să se pună capăt imediat 
și necondiționat bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, să înce
teze războiul de agresiune în Viet
nam. Este necesar să fie retrase 
toate forțele militare americane și 
celelalte trupe străine intervențio- 
niste din Vietnamul de sud. Să se 
respecte dreptul sacru al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară, să fie aplicate acordurile de- 
la Geneva cu privire la Vietnam !

In numele poporului român, al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, doresc să adresez poporu
lui vietnamez, de Ia această înaltă 
tribună, mesajul cald de solidaritate 
frățească și să exprim admirația 
noastră față de curajul și bărbăția 
cu care el ripostează agresorilor.

Sîntem hotărîți să acordăm în 
continuare poporului vietnamez în
tregul sprijin material și moral-po- 
iitic în lupta sa eroică pentru a- 
părarea independenței și suverani
tății naționalei' a integrității patriei 
sale.

Ne exprimăm, tovarăși deputați, 
încrederea noastră nestrămutată în 
triumful cauzei drepte a poporului 
vietnamez, al cauzei păcii și liber
tății popoarelor.

FAPTE

Expoziția

+ In sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani s-a des
chis cea de-a Il-a expoziție a- 
parținînd cercului de fotoama- 
tori din localitate.
este deschisă zilnic între o- 
rele 10—13 și 17—21. Tot aici, 
în zilele de marți, vineri, pre
cum și duminica la ora 19 se 
fac proiecții de 
lor.

diapozitive co-

tr.ul 
șani 
rea 
Zilei

In 
loc tovarășii Pîinișoară 
Titus, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Ram- 
ba Mircea, 
dinte al 
executiv 
popular al 
nedOara, 1 
președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului 
popular al orașului Pe-

, vicepreșe- 
Comitetului 

al Sfatului 
regiunii Hu- 
Blaj Traian,

troșani, Părăianu Si- 
mion, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Sfatului popular al o- 
rașului Petroșani, șeful 
secției de învățămînt, 
învățători și profesori.

In fața celor aproape 
300 de educatori, în
vățători și profesori a 
luat cuvîntul tovarășul 
Blaj Traian, cafe a 
vorbit despre înalta 
prețuire de care se bu
cură cadrele didactice 
în patria noastră so
cialistă.

Pentru succesele ob-

ținute în procesul1 in- 
structiv-eduoativ, ■ ca
drele didactice din Va
lea Jiului au fost feli
citate de tovarășii Vi
nișoară Titus și Ramiba 
M.ircea.

In încheierea adună
rii s-a dat citire listei 
cu învățătorii și 
sorii distinși cu 
decorații, grade 
plome.

I s-a conferit
de învățătoare emerită 
tovarășei Tecșa Vero-

profe- 
titluri, 
și, di-

titltll

(Continuare în pag. 3-a)

La autobaza D. R. T. A. Petroșani

Un semestru rodnic
Iată-ne la începutul lunii iulie. 

Realizările de pînă acum ne permit 
să facem bilanțul rezultatelor fru
moase obținute de autobaza D.R.T.A. 
Petroșani. Astfel, pînă în , prezent 
planul la torie/km convenționale 
(producția globală a autobazei) 
este depășit cu 5 la sută, ceea ce 
reprezintă în cifre absolute peste 
534 000 tone/km convenționale pes
te plan.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită atenției acordate celor doi 
indicatori: călători și marfă, unde 
planul este realizat cu 24 lâ sută 
la călătoriTkih și1 cu 3 la- stită la 
tone/km.

Obținerea acestor rezultate este 
urmarea măsurilor tehnicoorgani- 
zatorice luate de conducerea auto
bazei, sub îndrumarea organizației 
de partid și cu ajutorul organiza
ției U.T.C. și 
lui.

Iată cîteva 
două luni ale
cauza timpului nefavorabil, 
baza a înregistrat restanțe la trans-

fiecare autocoloană în 
asemenea, personalul de 

a fost repartizat în 
nevoile parcului-inventat

portul de marfă. Văzînd această si
tuație, conducerea autobazei a luat 
măsuri energjce de îmbunătățire a 
asistenței tehnice a autocoloanelor. 
In acest scop s-au repartizat teh
nicieni pe 
parte. De 
întreținere 
funcție de
și de condițiile - reale de lucru ale 
fiecărei autocoloane. Totodată ’ s-‘a 
îmbunătățit sistemul de aprovizio
nare al ■ coloanelor ' cu piese și ma
teriale și s-a pus un accent deose
bit pe ridicarea calificării ’ tutuîcfr 

t '

comitetului sindicatu-

exemple : în primele 
acestui semestru, din 

auto-

L A Z I
noul bloc are o linie arhitec
turală modernă.

Și în cartierul aeroport din 
Petroșani este în curs de re
cepție blocul D 4 cu un total 
de 20 apartamente.

+ La magazinul de 
din Petroșani au sosit 
puri de mobilă printre 
garnituri de cameră combina
tă de zi, 5 garnituri cameră 
combinată pentru copii, nume
roase canapele extensibile și 
biblioteci tip „Dana".

mobilă 
noi ti- 
oare 5

■J -■ > i. j '.x
CAZAN GHEORGHE- • • 

planificator, autobaza D.R.T.A 
Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

construiește noua autobază 
D.R.T.A. Petroșani. In prezent, se 
fac ultimele finisaje iar în cursul 
trimestrului III, autobaza va fi 
dată în folosință.

+ La Petrila 
ționat blocul .4 
de 80 de apartamente. Con
struit în cartierul 8 Marții

a lost recep-
3 cu un total

Preparația cărbunelui Coroești. Aspect din camera de comandă, locul de unde se dirijează inWa- 
gul proces tehnologic din moderna uzină.



STEAGWb ROȘtaj

Dcntru a afla despre me-
* todele folosite in wn- 

ca depusă cu inovatorii de că
tre cabinetele tehnice, spriji- 

< nul acordat acestei activități 
de conducerile unităților, 
comitetele sindicatelor, co
misiile inginerilor și tehnicie
nilor, redacția ziarului nostru 
q Întreprins, la cite va unități 
ale Combinatului carboniier 
Valea Jiului, o anchetă avînd 
ca temă aportul inovatorilor 
la progresul tehnic din între
prindere. Scopul anchetei: de 
a vedea la ce nivel s-a ridicat 
munca inovatorilor în primele 
cinci luni ale acestui an — 
comparativ cu perioada cores
punzătoare din anul trecui — 
In ceea ce privește inovațiile 
propuse și aplicate, economiile 
ante și postcalculate, rezultate, 
eventuale greutăți ce se fnttm- 
pină în acest domeniu, expe
riența aeumulată de unele ca
binete tehnice, in scopul extin
derii ei.

în cursul primelor cinci luni 
* ale anului 1966, la cabinetul 

al minei Vulcan s-au înre- 
14 propuneri de inovați'; 

acestea s-au aplicat în pro- 
un număr dq cinci fiind res

cind propu-

tehnic 
gictxat 
dintre 
ducție
pinxe trei propuneri, 
peri se află în experimentare și de 
constiucție a prototipului.

Numărul de inovatori care și-au 
adus.aportul la progresul tehnic din 
întreprindere este 
tiv cu aceeași pe
rioadă a anului 
1965, putem spu
ne că rezultatele 
s-au ridicat apro
ximativ la același 
nivel.

Pentru realizarea 
tic de inovații pe anul 1966 au fost 
constituite colective de inovatori 
pentru flecare temă în parte. Pînă 
în prezent, însă, nici una din aceste 
teme nu a fost încă definitivată.

Ca metode de muncă cu inovatorii 
»-tiu folosit următoarele: discuta
rea cu fiecare propunător în parte, 
în amănunt, a propunerii, întocmi
rea schiței și a planșelor de către 
desenator, după care se elaborează, 
împreună cu inovatorul, memoriul 
tehnic. După ședința colectivului de 
inovații se lansează comanda de 
lucru către atelier și se urmărește 
executarea prototipului. După ac-

de 16. Compara-

Colaboratori valoroși ai corpului tehnic
La preparația Petrila, inovatorii 

sint colaboratori de nădejde ai 
corpului tehnic în aflarea de so
luții eficiente pentru mărirea ran
damentelor agregatelor, crestema 
productivității muncii, realizarea de 
economii. Iată, șpre exemplificare, 
cîteva inovații valoroase prezentate 
în acest an : 1) „Modificarea dezin
tegratoarelor" (Maior Iosif), „Dis
pozitiv pentru curățirea tobelor de 
la benzile de cauciuc" (autori Gîlcă 
Ioan și Latcullc Franc isc], „Jgheab 
pentru doțlamara *1 concentrare 
cu site curbe (autori Horga loan 
ș; ing. Radulescu Adrian), „Mași
nă pentru spălarea ptnzelor de 
nylon" (Zuba Ioan), „Pompă pentru 
apă și nămol" (autor Meteș Cor
nel). Sint doar cinci din cede 24 ino
vații aplicate în acest an.

Comparativ CU aceeași perioadă 
a anului trecut, în primele cinci 
luni ale luj 1966 ș-au obținut suc
cese in toais compartimentele ac
tivității cu inovatorii. Aceasta re-

iese de fapt și din alăturatul tabel cuvenite inovatorilor se acorda Ja 
comparativ. timp, S-au organizat cu preparațiilâ

Specificația Primele di
1965

ici luni din : 
1966

Lupeni și Cocoes ti 
schimburi de ex
periență.

propuneri înregistrate 22 4» Inovatorii au
Acceptate pentru aplicare 5 24 primit din parte#
Bănaae pentru experimentare 17 14 C.I.T. sprijin sub-
Economii antecalculate — 14 319 stanțial în desă-
Postcalculate 3625 JQȘ05 vîrșirea și concre-

Uzarea propun®'
Prin ce se explică aceste rezul

tate?
Sub îndrumarea comitetului de 

partid, conducerea tehnică și comi
tetul sindicatului se preocupă de 
crearea condițiilor pentru rezolva
rea operativă a propunerilor. Șe
dințele colectivului de inovații au 
loc în fiecare luni. La cabinetul 
tehnic există un plan calendaristic 
al inovațiilor aflate în experimen
tare și un plan de folosire a pro
punerii» acceptate pentru aplica- 
re; fn geest fel, propunerile sint 
rezolvate operativ. Recompensele

rilor pe care le-au făcut.
In întocmirea documentației, ca

binetul tehnic acordă tot sprijinul 
inovatorilor; le pune la dispoziție 
cărți din biblioteca tehnică, le În
tocmește memoriile unde este cazul, 
le execută desenele.

Ne vom strădui și în viitor de 
a găsi forme noi de atragere a pre
paratorilor la mișcarea de inovații 
știind că în acest fel ne aducem 
contribuția la progresul tehnic. ,

Ing. EUGENIA BQBAR 
Preparația Petrila

CĂUTĂTORII
NOULUI

pe treptele afirmării
ceptarea inovației se urmărește ex
tinderea și aplicarea ei la locurile 
de muncă similare.

In munca de inovații ajutorul pri
mit din partea C.I.T. a constat în 
studierea dosarelor de inovații în 
vederea discutării lor în ședințele 
comisiei de inovații, prezentarea de 
referate asupra propunerilor de ino
vații și, în cazuri mai rare, ajutor 
efectiv la experimentarea prototi
purilor,

La același

planului tema-
îmbunătă- 
se preco-

Pentru stimula
rea inovatorilor, în 
afară de recom
pense acordate în 
bani, ei au fost 
popularizați la pa
noul inovatorilor. 
Pentru

tirea activității, pe viitor 
nizează următoarele :

— informări în cadrul 
de producție a situației 
lor de inovații.

— se 
posibile 
grale a planului tematic pînă la 
sfîișitul

— intensificarea muncii pe teren 
a responsabilului cabinetului tehnic 
pentru a mări legătura cu masa de 
inovatori în vederea creșterii nu
mărului propunerilor înregistate și 
eficacității lor.

Tehnician Alfred PJEKNY 
Mina Vulcan

ședințelor
propuneri-

mi) loacelevor folosi toate
în vederea realizării inte-

anului,

Răsplata 
activității 
creatoare

In primele cinci luni ale anului 
i960, la cabinetul tehnic al exploș-' 
tării noastre au fost înregistrate 18 . 
inovații, din care 17 au fost accep
tate, 16 aplicate, una se află în stu
diu iar una a fost respinsă. Econo- jj. 
miile antecalculate se cifrează la ,te 
438 781 lei iar cele postcalculate x. 
s-#u ridicat la 253 544 lei. Coțec- c. 
tivale de inovatori cuprind un nu- >s. 
măr de 23 salariați ■■ muncitori, ingi- a. 
neri și maiștri. In aceeași perioadă a. 
a anului 1965 au fost înregistrate .ța 
un număr de 16 inovații, din care a 
la aplicate și una respinsă, rezul- pi
tind economii postcalculate in va- o- 
loare de 141 0Q0 lei. a.

In comparați® cu primele cincțjte 
luni ala anului 1965 rezultatele sint ar
mai bune în ceea ce privește eîicajiie, 
citatea inovațiilor aplicate, ită-

Inovalorii au primit din partea^ a 
conducerii tehnico-adminiștralive aurti 
exploatării întregul sprijin. La feNiei 
s-a primit un ajutor real din partea au 
C.I.Ț. prin colectivul de ingineri rii 
care ajută pe inovatori în r^ali- ui 
zarea inovațiilor

In acest an au fost aplicate ino- < 
vatii valoroase în producție. Colec- ,i 
tivul compus din Schuster Carol —- 'e- 
strungar, Rusu Chiriac — lăcătuș, ! 
Rozsa Rudolf — maistru, a realiza 
un robinet mecanic cu închidere 
automată pentru uneltele pneuma
tice. Această inovație aduce econo
mii anuale de 98 700 lei. Popa h 
rin, Șico Ștefan și Konya Ludov 
au realizat montarea lopețli mecc 
nice astfel Incit încărcarea balastu-

sint 
de 

fată

obținerea referatelor de compor
tare a prototipurilor din partea 
persoanelor desemnate de colecti
vul de inovații, aceasta ducind la 
intirzierea rezolvării propunerilor de 
inovații.

Exemple de inovații valoroase ac
ceptate pentru aplicare în anul 
1966: cea a ing, Căruntu Ioan și a 
artificierului Balia Iosif „Modifica
rea ciocanului perforator tip CP-19" 
care a adus economii antecalculate

lui în depozit se face mecanizat. 
Aplicarea acestei inovații aduce 
anual 33 819 lei economii. Dintre ino
vațiile ce au importantă deosebită 
în producție merită a fi amintite: 
Dispozitivul de semnalizare în ram
pa puțului est nr. 1, indicînd pozi
ția colivioi — autor: electrician)’'

la

...sub nivelul 
posibilităților

din opt teme a

j a E. M. Lupeni, în primele 
*■ cinci luni ale anului 1966 au 

fost înregistrate 23 de propuneri de 
inovații, față de 54 propuneri inre- 
gisUate în primele cinci luni ale a- 
nujui 1965. Din cele 23 propuneri 
de inovații înregistrate au fost ac
ceptate peptru aplicare 12. Numărul 
inovatorilor care au venit cu pro 
puneri de inovații este de 18, fats 
cie 38 cîți au fost în primele cinci 
luni ale anului 1965. Economiile 
antecalculate 
în valoare
113 290 lei,
de 121 000 lei în 
anul 196S.

In ceea ce pri
vește planul tema
tic pe anul 1965,
fost rezolvată una, iar una se afla 
în lucru. Pe anul 1966 încă nu a 
fost atacată nici o temă din planul 
tematic de inovații.

Explicația rezultatelor nesatisiă 
cătoare obținute pe primele cinci 
luni ale anului 1066 în ceea ce pri
vește numărul propunerilor de ino
vații consider că este lipsa unei 
munci insistente de propagandă cu 
salariațli exploatării. In această 
direcție comisia C.I.T. nu a dat prac
tic nici un sprijin eficace pentru 
a crește numărul inovatorilor și al 
propunerilor de inovații.

Se intîmpină efectiv greutăți în

CÎND EXISTĂ PREOCUPARE

în valoare de 
92 092 lei. Inovați
ile lăcătușilor Sîrb 
Nicolae și Szasz 
Bella „Dispozitiv 
de ștanțat blin- 
duri pentru între
rupătoare", „Modi

ficarea axei la angrenajul de cupă
la mașina de încărcat EPM-2".
„Dispozitiv pentru executarea con
tactelor la întrerupătoarele de la 
transportoarele blindate SLASH". 
Printre inovatorii activi se numără 
lăcătușul Du bau Anton, maistrul Pi- 
vovacsek Adam, lăcătușul Mate Dă- 
nilă, forjcrul Sîrb Nicolae, electri
cienii Ujtipan loan și Rusu Vaslle, 
ing. Sili Fridrich.

In viitor vom lua toate măsurile 
ca activitatea cabinetului tehnic să 
se îmbunătățească, să atragem la 
munca de inovații un număr spo
rit de salariați. Consider însă că 
va trebui să primim un sprijin mai 
substanțial din partea conducerii 
exploatării, sindicatului și C.I.T.

Mihăilă Cornel. Electricianul Kj, . 
ling Rudolf a realizat un releu 1 
curent continuu folosit la liniile i 
ilene ale locomotivelor cu troley, , 

In vederea .................
inovații s-au 
consfătuiri Și 
recompensele 
inovatorilor să fie înmînate la timp>ă 
Un fapt îmbucurător pentru colectivă 
vul inovatorilor de la E. M. peal°c® 
trila : la concursul organizat de cS“°g™ 
tre Ministerul Minelor în anul l^f j-a 
a obținut premiul II pe minis > io! 
Aceasta a constituit, șl constittiia.ului 
un stimulent și imbold rea] perfțui. lip-’ 
inovatorii noștri. Conștienți fiiip,saiT- 
că munca depusă de ei contribu^ecum 
din plin la perfecționarea procesult au 
de producție, îmbunătățirea mijloă cri- 
celor de lucru, generează economțeas*^ 
și aduce un real folos procesului d?terr^ 
producție, inovatorii de la mina Pe- ?are 

ml 
’0

lărgirii activității 
organizat conferiri 
s-au luat măsuri 
și brevetele cuvenit

a-
a-

producție, inovatorii de la mina Pe- ?ar 
triia sint hotărîti ca și în anul 1966 
să dovedească elan și pasiune crea
toare, concretizată în inovații de 
eficientă ridicată.

• • •

Pe baza aplicării ino
vațiilor, la preparația 

ni s-au rezolvat u- 
probleme importan- 

I de 
protec- 
rezultat 

importante. Că 
de inovații s-a 
de o atenție

tn privind procesul 
producție și de pr 
tî« muncii, au 
economii 
mișcarea 
bucurat 
deosebită la preparația 
noastră o dovedește și 
locul pe care îl ocupă 
printre unitățile premia
te de Ministerul Mine
lor. Rezultatele obținute 
au fost posibile datori
tă muncii depuse de în
tregul colectiv,* îndrumat 
de comitetul de partid, 
legăturii strinse dintre 
cabinetul tehnic și sin
dicat, precum și punerii 
la dispoziția inovatorilor 
a materialului documen
tar, ajutorului dat de 
personalul tehnic pentru 
definitivarea propuneri-

Pagină îngrijită de 
Frandsc VETRO

lor făcute, a confecțio
nării prototipurilor.

In acest an, preocupa
rea pentru munca de 
inovații a fost mai bună 
decît In anul trecut 
Propunerile înregistrate 
s-au ridicat la 83 Iar cele 
acceptate la 30, fată de 
74, și 25, în anul trecut. 
In curs de experimenta
re se află 17 propuneri.

Printre propunerile de 
inovații mai importante 
aplicate în această pe
rioadă se numără: „Me
canizarea și mărirea e- 
cartamentului Ja 
burile de sub 
presă" autori 
Gheorghe și 1 
Cornel; „Evitarea pier
derilor de bar it ă din cir
cuitul acesteia", autori: 
Crîsnic Coama și Opri- 
șon Mihai,- „Moditioări 
la centriiuga nr, W, au
tor ! Cranclova loan 
„Aparat de luat probe 
din șlamul special de la 
flotafte", autor s Drago- 
mir Ioan. (Ga urmare a 
montării acestui aparat 
proba se ia mecanic, la

i ighea- 
filtrele 
Bedean 

Furnade

timpul fixat și mult mai 
corect); „Dispozitiv de 
ascultare a zgomotelor 
la lagăre și rulmenți". 
autori: Florea Oliviu și 
Zgiu Nicolae.

La începutul anului 
1966 s-a întocmit un plan 
tematic cuprinzi nd cinci 
teme. Planul s-a afișat 
la panoul inovatorilor 
și pentru fiecare temă 
s-a format cite un co
lectiv de ingineri și teh
nicieni — inovatori ca
re șă studieze și să re
zolve problema. Pînă a- 
cum, pentru trei teme 
s-au prezentat 
puneri iar două 
atacate încă.

Comisia de 
s-a întrunit lunar și au 
fost discutate propune
rile mei importante cît 
șl cele ce au fost găsite 
tn curs de rezolvare și 
de experimentare. Pentru 
ca discuțiile să decurgă 
In cunoștință de cauaă, 
propunerile, înainte de a 
ajunge în fața comisiei, 
erau trimise fiecărui 
membru pentru a fi stu-

opt pro- 
n-au fost

inovații

diate. Executarea proto
tipurilor s-a fădut, in 
general Ja timp iar plata 
recompenselor s-a efec
tuat în termen.

Atlt sindicatul cît și 
conducerea tehnico-ad- 
mlnistrativă analizează 
activitatea de inovații în 
cadrul rapoartelor săp
tămânale, în consfătuiri 
de producție cît și cu 
ocazia analizelor 
Iul de măsuri 
organizatorice.

Constienți de rolul im
portant pe care-1 joacă 
mișcarea de inovații iu 
introducerea tehnicii noi. 
colectivul de la prepa
rata Lupeni, îndrumat 
de organizația de partid, 
va căuta ca In perioad.i 
următoare să sporească 
preocuparea pentru lăr
girea numărului Inova
torilor, de a rezolva o- 
perativ propunerile în
dreptate apre perfecțio
narea procesului de 
producție.

lQQ. WINA IRIMIE 
ftoparatia Lupeni

Ing. Ana TUCULESCU
E. M. Lupeni

Ing. Traian SUCIU
Mina Petrila
 :

In cadrul anchetei, am solicitat răspunsuri de la majo 
ritatea unităților C.C.V.J. Ne-au parvenit materiale de 
cinci responsabili de cabinete tehnice — răspunsuri reproă scri- 
duae In pagina de fa(ă. Pînă acum nu am aflat de ce n-ztate în 
răspuns la anchetă conducătorii cabinetelor tehnice de nie- for- 
mlnele Uricani, Aninoasa și Lonea, Preparația cărbunelui Cp^truns 
Coroești, Exploatarea deschideri mine noi. Să nu fi a'il£|e au 
ce să împărtășească cititorilor ? Fac oare un secret d _ 
munca depusă cit inovatorii ? Sau, probabil, nu au avr 
despre ce scrie... la

Prin publicarea paginii de fată, tema nu este, bineința cam- 
les, nici pe departe epuizată și, de aceea, ziarul nostru vbarig. 
putea găzdui și alte materiale despre inovatori și munca loi 
Așteptăm în continuare răspunsurile solicitate...

Ce concluzii pot fi trase pe baza relatărilor ce s-au pri 
mit ? Că acolo unde comitetele de partid îndrumă cu corn 
petență activitatea sindicală, conducerea unității, comitetu 
sindicatului și C.I.T. înțeleg să sprijine efectiv acțiunea deinani- 
aplicare, extindere și popularizare a inovațiilor, rezultatel^firmă 
sint cele scontate. In acest sens un exemplu elocvent ii convasele 
stituie Preparația și mina Petrila, Preparația Lupeni. jtivele

Considerăm că pe viitor va trebui acordată lmporlanțau Qr_ 
cuvenită și altor forme de lărgire a mișcării de inovații 
perfecționarea documentării' tehnice, schimburi de experient 
îmbunătățirea formelor de stimulare, expoziții de lnovaț'i°r de 
concursuri pe teme concrete. anches-

Se impune ca activității creatoare a inovatorilor să i ș»-< sînt 
acorde o atenție și mai mare, un sprijin eficient, să îieș ei 
create condiții optime pentru aplicarea neîntîrziată a propu- yne". 
narilor valoroase, menite să contribuie la perfecționarea _____ 
procesului de producție și realizarea în termen a sarcinilor 
de plan. m
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a)

nouă crj'md gravă contra Ro
potului vietnamez. El ne-a um
plut de indignate pe noi, de
putății Marij Adunări Națio- 
nale, și, desigur, pe toți cetă
țenii tării noastre. El reprezin
tă un pericol major la pacea 
lumii. De aceea adresez leve- 
rășului președinte ai Consiliu
lui de Miniștri Întrebarea: qe 
atitudine înțelege să ia guver
nul tării noastre în legătură 
eu această gravă extindere a 
războiului in Vietnamul de 
Nord prin noua decizie a gu
vernului Statelor Unite ale A- 
maricii i".

Tovarășul Ion Gheorghe 
.Maurer a declarat că va da 
răspuns la întrebare în ședin
ța de dupa-amiază.

La reluarea lucrărilor sesiu
nii Marii Adunări Naționale, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer a 
răspuns întrebării -deputatului 
Horia Hulubei.

Poziția guvernului român in 
legătură cu bombardarea de
către aviația americană a o- 
roșelor Hanoi și Hauong a 
lost primită de depuțați și in-
vitați cu aplauze

i iost
In tribune st

' nunilor diplor“

puternice, 
aprobată

la București, n

2TJUon^întuI tovarășului 
ședințele' Hiijor Almașa,n

jtjrmare din pag. l-a)

In continuare vorbitorul a spus : 
Recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
a trasat ca linie directoare, ridica
rea eficacității întregii activități e- 
CQuomice. Aceasta înseamnă pentru 
noi obținerea unor produse de ca
litate superioară și cît mai ieftine, 
lucru care se reflectă apoi în mod 
favorabil în prețul de cost al e- 
nergiei produse, în costul unei tone 
de metal. In industria minieră dat 
fiind specificul ei cel mai impor 
tant element al prețului de cosi 
ește manopera care reprezintă as
tăzi circa 50 la sută din totalul 
Cheltuielilor de producție. Rezultă că 
trebuie să ne îndreptăm atenția 
srSt' creșterea cît mai accentuată 
t’ Productivității muncii. Creșterea 
at^Jțntuată a productivității muncii 
o vom realiza prin folosirea tehnicii 
înaintate și organizarea mai bună 
B proceselor de producție.

Minele noi le vom construi iar 
pe cele vechi le vom dezvolta la 
capacități unitare cît mai mari de 
producție, Astfel minele din Valea 
Jiului și din Oltenia vor extrage 
fidcare peste 1 milion tone/an, ex
ploatările la zi în Oltenia vor da 
între 1,3—3,2 milioane tone/an. O 
singură carieră din Oltenia va da 
în final mai mult cărbune decît 
întreaga producție din anul 1938, 
și dintr-o singură mină, cea de la 
Leșul Ursului, regiunea Suceava, 
se va extrage de 6 ori producția 
dg minereuri neferoase a țării din 
1938.

Concentrarea activității în subte
ran pe mai puține orizonturi, cîm 
puri miniere și locuri de muncă, 
contribuie în mare măsură la creș
terea productivității muncii, motiv 
pentru care această problemă va 
trebui să ne preocupe în mod per 
manent atît la întocmirea proiecte
lor cît și la organizarea proceselor 
de producție. Vom trece la o nouă 
•tapă de mecanizare a muncii în 
abataje, dctînd minele de cărbune 
pe scară largă cu combine și com
plexe mecanice. Carierele cu căr
buni din OltBnia vor fl dotate cu 
excavatoare de înalt nivel tehnic. 
Două astfel de excavatoare, deser
vite de cite 6 oameni pe schimb, 
vot da o producție anuală de aproa
pe 1,5 milioane tone, care în con
dițiile de exploatare din subteran 
ar fi necesitat cel puțin 4 mii de 
muncitori. Programul de asimilare 
de către industria noastră cons
tructoare de mașini, a unei serii 
largi de utilaje, ne va permite asi
gurarea în cea mai mare parte a 

prin vot, în unanimitate, ite 
Marea Adunare Națională.

A continuat apoi discuția ge
nerata la punctul dai al or
dinii de zi. Au luai cuvinlul 
tovarășii: Nicalae Petre. Bucur 
Șchiopu, Veronica Ardeieanu, 
Mihail Levente, Nicolae Bă- 
descu, Cristoior Simionesqu, 
Voinea Marinescu. Alexandru 
Sencovici, Mihai Suder, Ma
xim Berghianu.

Dezbaterea la acest punct de 
pe ordinea de zi s-a încheiat.

Marea Adunare Nationaid a 
votat în unanimitate, prin vot 
secret, LEGEA PENTRU ADOP
TAREA PLANULUI DE STAT 
DE DEZVOLTARE A ECONO
MIEI NAȚIONALE PE ANII 
1966—1970, după ce proiectul 
a tost discutat pe articole.

Anunțarea rezultatului votu
lui, prin care Marea Adunare 
Națională dă putere de lege 
planului cincinal — etapă nouă 
de progres și prosperitate în 
viața poporului român, în în
florirea României socialiste — 
este primită într-o atmosfera 
de puternică insuilețire. întrea
ga asistență, în picioare, a- 
plaudă îndelung.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

utilajelor necesare pentru echipa
rea .corespunzătoare a minelor.

Vom extinde în continuare me
todele de exploatare de mare pro
ductivitate. Așa de exemplu, apli
carea la mina Ghelar a metodei 
de exploatare cu surpare și galerii 
dl* subetaj ’ ar dus la o creștere a 
productivității muncii în abataje 
de 3—5 ori, ajungînd pînă la 20 
tone/om de schimb. In vederea ex
tinderii unor asemenea metode, In
stitutul de Cercetări Miniere, precum 
si centrele de cercetări nou înfiin- 
lafe în principalele bazine, vor a- 
naliza cu atenție metodele aplica
bile în condițiile zăcămintelor noas
tre, parametrii tehnici optimi ce se 
pot obține și vor stabili măsuri 
pentru organizarea corespunzătoare 
a procesului de producție.

Promovarea progresului tehnic 
necesită o ridicare la nivelul noi
lor cerințe a calificării cadrelor de 
muncitori. Problema recrutării, sta
bilizării și ridicării calificării mun
citorilor minieri este cu atît mai 
importantă cu cit amploarea sarci
nilor care le stau în față presupu
ne creșterea efectivelor în industria 
minieră, în actualul cincinal, cu 
peste 27 mii de salariați, Pentru 
stabilizarea lor în centrele miniere, 
în planul cincinal s-a prevăzut un 
volum important de locuințe, circa 20 
mii de apartamente. Desigur că a- 
ceasta este singura soluție pentru 
bazinele izolate. Dar pentru bazi
nele miniere situate în zone mai 
populate este foarte importantă in
dicația dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea pe care a 
avut-o cu minerii din Bazinul Mo, 
irului. Minerii au primit cu interes 
propunerea de a locui în comunele 
lor, de a-și construi aici locuințe 
proprii. Trebuie să examinăm aceas
tă problemă și în alte bazine.

Activitatea minieră este deosebit 
de exigentă. Ea se desfășoară în 
subteran în condiții care trebuie 
să respecte întocmai regulile de 
exploatare și normele de protecția 
muncii. In această direcție au exis
tat lipsuri pentru care noi am fost 
criticat!. Trebuie să dăm toată a- 
tenția întăririi disciplinei în pro
ducție.

Munca plină de entuziasm pe 
care o desfășoară poporul român 
pentru a realiza Directivele Parti
dului, încrederea nețărmurită a po
porului în politica partidului 
ne obligă pe noi, conducători 
■ti diferitelor ramuri economice, să 
ne desfășurăm activita' în așa fel 
ca să fim la înălțimea marii etape 
istorice pe care O parcurge patria 
noastră.

PETRILA. Blocuri moderne își înalță cu eleganți siluetele în 
noul cartier „8 Martie".

DECEPȚIE
Ă LA „CARMEN"

Cu luni în urmă, fit Lorțea 
a luat ființă o cofetărie. Des
chiderea ei a tesl primită eu 
bucurie de lorieni, în special 
de tineri.

— Vivat ! și-au ziș iubitorii 
de dulciuri. De 
acum vom pu
tea consuma ci
te o prăjitură 
proaspătă, ori 
o înghețată iar 
în zilele călduroase vom găsi 
la „Carmen" și un pahar de 
suc, nectar ori alte răcoritoare.

...A sosit și vara.
Lonenii insă care intră in 

cofetăria „Carmen" pentru a 
savura, in zile călduroase, o 
înghețată ori un pahar de ră
coritoare pleacă decepționați, 
de aici. Motivul ? Instalație 
Irigorificâ cu care este dotată

NOTĂ

MiiEi eejiiii muni ulei Wiimi
(Urmare din pag. l-a)

nica de la Școala generală nr. 4 
Lupeni.

S-a acordat Medalia Muncii tov. 
Dumitru loan, director adjunct al 
Grupului școlar minier Petroșani și 
prof. Csutak Ștefan, do la Liceul 
Petroșani.

S-a acordat Gradul I tov. prof.

UN SEMESTRU RODNIC
(Urmare din pag. l-a} 

salariaților și întărirea disciplinei. 
Astfel, în perioada februarie—mar
tie, au fost calificați 14 mecanic;
care au absolvit cursurile de scurtă 
durată cu particij>area in producție, 
s-a ridicat categoria de salarizare 
la un număr de 18 meseriași și au 
fost promovați în clase șuperio4rb 
28 conducători auto. Paralel cu a- 
ceasta, s-a dat o atenție deosebită 
și îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale salariaților. La coloana Bănița 
au fost amenajate cinci vagoane- 
dormitor.

La obținerea rezultatelor frumoa
se a contribuit întregul colectiv 
evidențiindu-se conducătorii auto 
Bîra Pavel, Iordache Gheorghe, Hui 
Aurel, Cozma Mihai, Moceanu Va- 
sile, Streifert Gheorghe, Groș Con
stantin, Drulsa Aurel, Marian Lu
dovic, Florea Marin și meseriașii 
Bințintan Ștefan, Farcaș Octavian, 
Semeni Ion și alții.

Avind în vedere că în perioada 
trimestrului III cerințele de trans
port cresc, conducerea autobazei a 
luat măsuri încă de pe acum pen
tru asigurarea conotțiilor pentru 
îndeplinirea planului; se amenajea
ză .50 de autocamioane S.R. 113 
pentru campania agricolă de vară, 
în perioada 25—30 a fiecărei luni 
se revizuiește starea tehnică a tu
turor autovehiculelor ca și alte a- 

amintita cofetărie nu funcțio
nează, ueiiind incă instalată. 
Așa că la „Carmen" n-ai eu 
ce să te răcorești, in șduinb. 
auturi de cofetărie, la bufetul 
„Cotnari" îtiqiderui funcționea

ză din plin.
Si cînd le 

gindești că atît 
cofetăria „Car
men" cit si bu

fetul „Cotnari" aparii» acelu
iași stăpin : T.A.P.L. Petroșani, 

Vâzînd această curiozitate, 
nu te poți stăpîni să nu-i în
trebi pe tovarășii, din condu
cerea T.AP.L. Petroșani: de 
ce se complac în a ii pentru 
bufetul „Qotnar" tată bun. iar 
pentru cofetăria vecină... tată 
vitreg t

M. MICA-

Părăiauu Simion, șeful secției de 
învățămint.

Diploma de învățător fruntaș au 
primit tovarășii Bîrcă Zenovia, Pe
troșani, Huruiala Zenovia, Vulcan.

Diplomă de profesor fruntaș au 
primit tovarășii Moanță Blana, Lu
peni; Părăianu Viorica, Petroșani; 
Popescu Anton, Lupeni.

Mai multi învățători și profesori 
au fost, de asemenea, premiați.

semenea măsuri. Colectivul nostru 
este hotărît să-și îndeplinească cjj 
cinste sarcinile de plan ce-i revin 
pe acest an.

Inspectoratul sanitar de stat 
petroșani

Angajează imediat conducător au
to. Salarizarea conform H.C.M. 940/1965.

Informafii suplimentare la adminis
trația instituției din localitate, str. 80 
Decembrie nr. 1

I. O. R. M. Petroșani 
Sfr. Republicii nr. 96 

Angajează de urgență;
— Un șef birou revizie gestiuni 

CONDIȚII: studii medii ți « •»< ta fundU economice. SakwL 
■area între 1 325—î 550 lei.

Informații la telefon 380.

ÎNSEMNĂRI

OOSPODARII MAI AU

DE SOLUȚIONAT...

de ploaie — apa aduce argilă 
de pe dealul Institutului,

îngreunînd simțitor clrcu-

BE De vreo 5 ani, cetâlenji 
Irxrnirazi QUisimv*

cel
apă .... ___, __ T __
zuri cu o văioagă pe care — jn 
timp 
și nisip 
inundînd curțile gospodarilor si 
strada 
lația.

s-au făcut numeroase cereri pen
tru canalizarea respectivei porțiuni 
de teren, dar pînă acum gospodarii 
orașului un au trecut la faptt. Ș* 
așteaptă oare întîi distrugerea stră
zii și a locuințelor ?...

care locuiesc pe strada Ștehr. 
Mare (către rezervoarele' de 
ale orașului) au multe neeă-

denumirea de stradă Sării 
trece prin fața morii de 
și a depozitelor I.C.R.M. 
există o intensă circulație

■ Iu spatele gării G.F.R. Pe
troșani se întinde pe s»aî 

multi zeci de metri o stradă ce 
poartă 
?i we 
porumb 
Pe aici 
de mașini — dar și de pi«țopi.

Pentru ușurarea circulației pio
nilor, s-ar putea amenaja — de-a 
lungul zidului de sprijin al incintei 
tranzitului gării — un trotuar pie
truit pentru ca să nu mai fi» ne- 
voiți oamenii să circule printre 
țnașini. Teren adecvat trotuarului 
există, trebuie numai interes gos
podăresc.

de

y|| Depozitul de lemne din Lu
peni al întreprinderii forestie

re este amplasat chiar pe rampa 
de încărcare a gării, lingă magazia 

mărfuri. Zilnic, zeci de autoca
mioane aduc aici materialul lemnos 

-exploatat de către sectoarele fores
tiere Cîmpu lui Neag și Lupani. Din 
cauza circulației intense, incinta 
depozitului ș-a transformat, în ur
ma ploilor, într-o mare da noroi.

Oare ar fi așa de greu pentru 
întreprinderea forestieră să pietru- 
iască cea mai frecventată cale de 
acces și circulație în depozit ?...

IEI Mobila ește un produs gip- 
gaș, care cere o îngrijire a- 

țentă; să fie ferită de bătaia direc
tă a razelor solare, ferită de ume
zeală, de frig ori de căldură. Gos
podarii de la O,C,L. Produse indus
trial® pare să nu cunoască însă țț- 
ceste cerințe, prevăzute în instruc
țiunile fabricilor producătoare. Și a- 
cum, la magazinul de mobilă din 
Petroșani mai stă mobilă nouă afa
ră pe lîngă pereți... Ce-1 puțin dață 
s-ar lua măsuri să fie acoperită țu 
ceva I



4 STEAGUL ROȘU

VIAȚA INTERNAȚIONAL^
' MOSCOVA 30. — Corespondentul 

Agerpres, 6. Podind, transmite: In 
sala mare a conservatorului din 
Moscova a avut loc la 29 iunie fes
tivitatea de Închidere a celui de-ai 
treilea concurs internațional „Ceai- 
kovski". Cu acest prilej, T. Hrenni- 
kov, prim-secretar al Uniunii corn- 

'pozitorilor din U.R.S.S., a înminat

VIETNAMUL DE SUD

Instalarea „Consiliului armatei 
și poporului" a fost amînatâ

SAIGON 30 (Agerpres). — Insta
lare^ „Consiliului armatei și po
porului" ■■— organism cu ajutorul 
căruia generalul Ky ar fi vrut să 
creeze iluzia unui regim politic cu 
caracter „democratic" — propusă 
pentru data de 1 iulie, a fost amâ
nată. Surse informate din capitala 
sud-vietnameză - afirmă că generalțil 
Ky nu a reușit să convingă toate 
personalitățile pe care își propuse
se să le coopteze în acest orga
nism. Astfel că lista de 80 de per
soane (militari și civili), propusă 
inițial, va trebui să fie refăcută. 
Căutările înfrigurate ale generalu
lui Ky, în vederea stabilirii unei 
„liste sigure", opinează corespon
dentul agenției France Presse, vor 
face ca termenul limită de 1 iulie 
să fie depășit.

Remanierea guvernului său mili
tar pe care a anunțat-o generalul 
Ky este de asemehea în întîrziere, 
ier schimbările aduse pînă acum au

Rsfiert Kennedy a otliom 
o Impirtagtă victorie politică

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Senatorul Robert Kennedy, fratele 
defunctului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, a obținut, indirect, 
O importantă victorie politică cu 
prilejul alegerilor ce au avut loc 
marți la New York pentru desem
narea unui candidat al partidului 
democrat pentru funcția de jude
cător însărcinat cu statutarea asu
pra validității testamentelor. Jude
cătorul Samuel Silverman, de la 
Curtea Supremă a statului New 
York, care a fost sprijinit de Ken
nedy, a învins cu o majoritate sub
stanțială pe judecătorul Arthur 
Klein, sprijinit de organizația Tam
many Hall, aripa majoritară a par
tidului democrat în. orașul New 
York. După părerea observatorilor, 
a:eastă victorie poate fi interpreta
ta ca o raliere a alegătorilor de- 
mocrați față de persoana senatoru
lui Kennedy care pare să poată pre
lua de acum înainte conducerea 
democraților din acest stat.

Declarația unor organizații politice . 
democrate și studenfești din Costa Rica

SAN JOSE 30 (Agerpres). — Mai 
multe organizații politice democra
te și studențești din Costa Rica au 
dat publicității o declarație în care 
au condamnat participarea acestei 
țâri la cea de-a doua reuniune a 
Consiliului de apărare a Americii 
Centrale, ale cărei lucrări au loc 
în capitala Salvadorului. Declara
ția a calificat acest organism mili
tar regional drept un „consiliu al 
agresiunii" care își exercită rolul 
său antidemocratic în țările mem
bre, printre care și în Costa Rica.

CANADA

95 de greve în
OTTAWA 30 (Agerpres). — Po

trivit datelor Ministerului Muncii 
al Canadei, în luna mai a. c. în 
această țară au avut loc 95 de gre
ve, la care au participat aproxima
tiv 28 500 de muncitori. Ca urmare 
a acestor greve s-au pierdut <ie

ROMÂNEȘTI
ciștigătorilor medaliile și diplomele 
de laureați ai concursului. După 
cum s-a mai anunțat, la secția 
canto din cadrul concursului „Ceai- 
kovski" cîntăreșul român Vasile 
Martinoiu a obținut premiul V, iar 
cintăreața română Maria Slătinaru 
a tost distinsă cu o mențiune.

început deja să producă în sinul 
cercurilor militare din Saigon o se
rie de nemulțumiri care amenință 
să ia amploare, prevestind astfel 
un nou episod al luptei pentru pu
tere.

In ceea ce privește alegerile 
propuse pentru toamna anului cu
rent, șansele de succes ale gene
ralului Ky. sînt, de asemenea, în
doielnice. Budiștii continuă să-și 
păstreze atitudinea cunoscută în 
legătură cu aceasta, declarînd că 
sînt hotărîți să boicoteze farsa e- 
lectorală din septembrie. Numai în 
acest context pot fi înțelese efor
turile depuse de generalul Ky de 
a ajunge la un acord cu aripa mo
derată a mișcării budiste, ăngajînd 
convorbiri cu liderul acesteia, Tam 
Chau. Referindu-șe la întrevederea 
de la Tan Son Nhut dintre Ky și 
liderul budist Tam Chau, corespon
dentul Agenției France Presse ara
tă că problema alegerilor a fost cu 
siguranță abordată în cursul aces
tor convorbiri.

Situația din Congo
BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). — 

Miercuri seara, postul de radio 
„Vocea Revoluției congoleze" a 
transmis un mesaj al căpitanului 
Ebadeit, noul comandant șef al ar
matei naționale congoleze în care 
se afirmă că „armata va apăra re 
voluția și va sprijini actualul gu
vern". Ebadeit a ordonat tuturor 
unităților militare să - înceteze pa
trularea cartierelor capitalei și să 
se reîntoarcă în cazărmi. „Armata, 
a precizat el, nu intenționează să 
preia puterea. Ea va sprijini parti
dul de guvernămînt Mișcarea Na
țională a Revoluției și acțiunile în
treprinse de guvern".

Primul ministru, Ambroise Nou- 
mazalay, a rostit din nou un me
saj radiodifuzat în care a subli
niat că între partidul Mișcarea Na
țională a Revoluției, guvern și co
mandamentul suprem al armatei 
congoleze exista „o colaborare de
plină". In prezent, a spus el, au 
fost eliberate mai multe persoane

Lucrările reuniunii de la San Sal
vador, se subliniază în declarație, 
au drept scop „elaborarea unor 
măsuri menite să intensifice acțiu
nile represive împotriva maselor 
populare și îngrădirea libertăților 
sindicale" în țările care fac parte 
din organism. „Consiliul de apăra
re a Americii Centrale menține o 
stare permanentă de criză și de ten
siune politico-militară în această 
regiune" se spune în încheiere în 
declarație.

luna mai
două ori mai multe zile de muncă 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Principalele cauze ale con
flictelor de muncă au fost creșterea 
costului vieții și concedierile de 
muncitori datorită introducerii au
tomatizării în întreprinderi.

R. P. Mongolă

Rezullaiele alegerilor 
leolro Marele Roial Popular

ULAN BATOR 30 {Agerpres). — 
Comisia centrală electorală a R.P. 
Mongole a dat publicității la 29 
iunie comunicatul cu privire la re
zultatele alegerilor pentru Marele 
Hural Popular, care au avut Ioc la 
26 iunie. In comunicat se arată că 
ia alegeri au participat 558 463 a- 
lsgători din 558 477 înscriși, ceea 
ce reprezintă 99,99 la sută. Pentru 
candidații la funcția de deputați în 
Marele Hural Popular al R. P. Mon
gole au votat 99,99 la sută din nu
mărul total al alegătorilor.

Comisia centrală electorală anun
ță că în Marele Hural Popular au 
fost aleși 287 de deputați.

ÎNCORDARE
IN CIPRU

NICOSIA 30 (Agerpres). — Ma
nevrele militare ale gărzii naționa
le cipriote, care urmau să înceapă 
joi dimineața în regiunea Kyrenia, 
au fost anulate, informează surse o- 
ficiale. Observatorii politici sînt oe 
părere că această măsură a fost 
adoptată ca urmare a încordării si
tuației din irisulă și la cererea re
prezentantului special al secretaru
lui general al O.N.U. în Cipru, Car
los Bernardes.

Totodată, se anunță că în capi
tala Ciprului au fost semnalate 
miercuri noaptea noi incidente în 
zona de demarcație dintre cartierele 
celor două comunități ale insulei.

civile, arestate în timpul tulbură
rilor. Referindu-se la evenimentele 
de la 27 iunie, primul ministru a 
relevat că anumite persoane au 
vrut să folosească înlăturarea co
mandantului batalionului de parașu- 
liști, Ngouabi, drept pretext pentru 
declanșarea unei acțiuni antiguver
namentale.

Agențiile de presă au transmis 
joi dimineața informații potrivit că
rora situația din Congo, (Brazzavil
le) s-a normalizat

„CĂRȚI DE IDENTITATE66 
PENTRU STABILIREA RASEI

PRETORIA 30 (Agerpres). Gu
vernul sud-african a stabilit data 
de 1 august ca termen limită pen
tru toți cetățenii, cu excepția afri
canilor, pentru obținerea așa-zise- 
lor „cărți de identitate" de stabilire 
a rasei. Africanii nu sînt afectați 
de noua măsură, întrucît ei posedă 
documente aparte sau „cărți de li
beră trecere". Noul ordin afectează 
3 500 000 de albi, 1 700 000 cetățeni 
ce provin din familii mixte șt 
600 000 de asiatici.

Reierindu-se la această nouă mă
sură cu pronunțat caracter rasist, 
corespondentul special la Capetown 
al ziarului britanic „The Scotsman" 
releva într-un articol că • de fapt,

Buganda va deveni 
din nou regat
KAMPALA 30 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul în parlamentul ugan- 
dez, John Lwamafa, ministrul pen
tru administrarea regională, a anun
țat că în conformitate cu prevede
rile noii constituții, guvernul cen
tral intenționează să restabilească 
regatul în Buganda, cea mai mare 
provincie a Ugandei. Regatul bu- 
gandez va avea, de asemenea, gu
vern și parlament proprii. Potrivit 
constituției, regele Bugandei va fi 
însă, ales de membrii parlamentului 
acestei provincii și va fi desemnat 
dintre membrii familiei regale.

ARGENTINA

Noul guvern militar nu intenționează 
să predea puterile unui guvern civil

fost înlocuiți cu guvernatori mili-BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 
Noul regim militar instalat în Ar
gentina oa urmare a loviturii de 
stat de la 28 iunie a lăsat să se 
înțeleagă cu claritate că nu inten
ționează să predea puterile unui 
guvern civil. Intr-un „Decret asu
pra revoluției axgentiniene" dat pu
blicității miercuri în timpul cere
moniei depunerii jurămîntului de 
către generalul Juan Carlos Onga- 
nia, desemnat în funcția de preșe
dinte de către junta militară care 
a răsturnat pe președintele Arturo 
Illia, nu se prevăd nici un fel de 
alegeri și nu se stabilește nici o li
mită de timp pentru noul regim.

Generalul Ongania a anunțat de
semnarea industriașului Jorge Nes
tor Saliney în funcția de ministru 
al economiei. Acesta este primul 
ministru cunoscut în noul guvern, 
celelalte numiri nefiind confirma
te. Autoritățile militare au preluat 
puterea în toate centrele din pro
vincie unde guvernatorii civili au

Convorbiri între Johnson
WASHINGTON 30 ,'Agerpres). — 

La Washington au avut loc miercuri 
convorbiri între președintele John
son și primul ministru al Australiei, 
Harold Hoit, care se află într-tj vi
zită oficială în capitala Statelor 
Unite. In timpul convorbirilor au 
fost dezbătute probleme legate de 
situația din Asia de sud-est. După 
cum se știe, Australia participă cu 
trupe la războiul dus de Statele 
Unite în Vietnamul de sud. Acesta 
este și motivul pentru care oficia
litățile de Ia Washington acordă o

NICARAGUA

O declarație contrară adevărului
9

sînt copiii". Presa subliniază că a-MANAGUA 30 (Agerpres). — în
treaga presă din Nicaragua continuă 
să comenteze recenta declarație a 
președintelui republicii, Rene Schick, 
prin care acesta a pretins că „sin
gura clasă privilegiată din tară 

dobîndirea acestor „cărți de identi
tate" pentru stabilirea rasei, ar fi 
trebuit să aibă loc cu 15 ani în 
urmă. Mii de sud-africani s-au sus
tras pînă acum de la prevederile 
acestei legi, de teamă că le va fi 
contestată apartenența la rasa albă 
din care se considerau că fac par
te. Multi dintre ei, ce trec drept 
albi, scrie corespondentul, se tem 
că o dată cu dobîndirea documen
tului le va fi descoperit „secretul" 
și vor fi categorisiți persoane de 
culoare, ceea ce „ar putea să le 
schimbe complet viața". Gerald 
Ferry, adjunctul primarului orașu
lui Capetown, arăta într-o declara
ție făcută corespondentului ziaru
lui „The Scotsman", că toți acei a- 
fectați de noua măsură sînt cuprinși 
de „panică". Cunosc, a spus Ferry, 
persoane care s-au sinucis, care au I 
suferit atacuri de inimă sau au fost 
internate în ospicii, de frica aces
tor „cărți de identitate" pentru 
determinarea, rasei.

Oecepțîe în rîndul marinarilor englezi
LONDRA 30 (Agerpres). — Ho- 

tărîrea conducerii sindicatului ma
rinarilor britanici de încetare a 
grevei marinarilor înainte de vi
neri noaptea nu a fost primită favo
rabil de greviști. Potrivit agenției 
France Presse, judecind după pri
mele reacții înregistrate într-o se
rie de porturi, reluarea activității 
marinarilor comerciali nu va fi nici 
imediată și nici generală. La Liver- 

tart S-au semnalat unele incidente 
în provincia Misiones, unde guver
natorul a refuzat să-și predea func
țiile, fapt pentru care a fost ares
tat de autoritățile militare. In ora,- 
șul Cordoba s-a încercat organiza
rea unei manifestații în favoarea 
președintelui demis, Illia, care a 
fost împrăștiată de poliție. In capi
tala țării, principalele clădiri gu
vernamentale și îndeosebi Congre
sul național continuă să fie păzite 
de armată. Posturile de radio ar- 
gentiniene și-au reluat emisiunile, 
dar se află sub controlul autorită
ților militare. Regimul militar nu a 
numit încă pe membrii noii Curți 
Supreme după dizolvarea celei 
vechi. Inalții magistrați nu s-au 
prezentat la ceremonia depunerii 
jurămîntului de către generalul 
Ongania. In ce privește soarta fos
tului președinte Illia, el continuă 
să se găsească în locuința fratelui 
său din Buenos Aires sub suprave
gherea poliției.

f uneȚiTm pnetA. 
ovație aduce e- " 
18 700 lei. Popa K. 

mare atenție vi și Konya Ludov 
convorbirilor, predea lopeții mecc 
a declarat că „escărcarea balasțu- 
discuțiile" avute cu face mecanizat, 
australian. Acesta la iivații aduce 
reafirmat sprijinul guveiptațre ino- 
tralian față de politica Statelorbită 
nite în Asia de sud-est. In cursui 
aceleiași zile. Hoit s-a întiîlnit cu mi
nistrul apărării al S.U.A., McNamara, 
cu care a discutat problemele le
gate de participarea Australiei la 
războiul din Vietnam.

ceasta declarație este contrară a- 
devărului, întrucît guvernul alocă 
o mare parte a bugetului pentru 
întreținerea unui aparat regtesiv 
exagerat de numeros. Ziarul. A.La 
Prensa" a publicat un nou 
referitor la situația învățămjălbiui, 
din Nicaragua. Potrivit ziarului, lip-; 
sa de fonduri pentru învățămînt, re
fuzul autorităților de a plăti sala
riile restante profesorilor, precum 
și lipsa de școli și profesori, au 
creat o situație de adevărată Cri
ză în educarea tineretului. Această 
situație durează de multi ani, re
levă ziarul și a dus la creșterea 
continuă a analfabetismului care 
reprezintă 96 Ia sută din numărul 
populației din mediul rural și 70 
la sută din mediul urban.

Cambodgia

Incident de frontieră
NEW YORK 30 (Agerpres) — 

Reprezentantul permanent al Cam- 
bodgiei la O.N.U. a adresat o scri
soare Consiliului de Securitate In 
care informează că la 17 iunie'for
țe militare tailandeze au pătrțsns 
pe teritoriul cambodgian. unde au 
ucis o femeie și au rănit grav doi 
țărani. Incidentul a avut loti ia 3 
km în interiorul teritoriului cam
bodgian în provincia Battambang.

pool greviștii au adoptat în unani
mitate o rezoluție în care afirmă 
că nu se vor întoarce pe vasele 
lor pînă nu li se explică motivele 
pentru care conducătorii lor au or
donat încetarea grevei.

La rîndul său, un purtător ue 
ctivînț al greviștilor din Manches
ter a declarat că „marinarii Sînt 
foarte decepționați, deoarece ei 
se așteptau la rezultate mai bune".
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