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AGENDA ELECTORALA
Ce-și propun 
să realizeze 
bănițeniiCetățenii comunei Bănița și-au desemnat cei 20 de candidați de deputați în sfatul popular comunal în vederea alegerilor ce vor avea loc a 5 martie. Cum e și firesc, : pentru conducerea și gospodărirea treburilor obștești au fost propuși cei mai vrednici și pricepu ți locuitori ai comunei, oameni destoinici și cu spirit de inițiativă care au participat întotdeauna la acțiunile organizate pentru înfrumusețarea comunei.Printre candidații propuși se numără și Vladislav Ioan, președintele sfatului popular din comună. I.-au propus deoarece îi cunosc calitățile de bun gospodar. In perioada de cînd e președinte, copiii bănițenilor învață într-o școală nouă, s-au construit și reparat podețe și poduri, s-au reparat drumuri, s-au curățat șanțuri. Prin munca lui și a celorlalți deputați, pînă și în satele cele mai îndepărtate ale comunei Banița, în fața fiecărei case a apărut o grădiniță de flori. Numai în anul trecut prin acțiunile patriotice realizate cu participarea masivă a cetățenilor s-au obținut economii în valoare de 350 000 lei,- revenind 160 lei pe fiecare locuitor.
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CONSEMNĂM • AVIZĂM e DEZAPROBĂM
A 17«a promofieZilele acestea, a 17-a promoție de ingineri a Institutului de mine din Petroșani va lua drumul producției. Cei 148 de ingineri minieri și 75 electromecanici își așteaptă repartizarea la locurile de muncă.
Piafa celor 1000 
de lacuriDatorită grijii „bunilor gospodari", Piața Victoriei din centrul orașului Petro

Ce și-au propus bănițenii să înfăptuiască în acest an? întreținerea a 10 km de drumuri, împrejmuirea școlii generale. Dorințe arzătoare ale lor sînt și electrificarea întregit. comune, crearea unui cabinet stomatologic și a unui complex comercial. Bănițenii și-au propus, de asemenea, să obțină în acest an priit munci patriotice e- conomii de 180 lfei pe fiecare locuitor. Obiectivele sînt mari dar realizabile. Bucurîndu-se . de sprijinul permanent al alegătorilor, cei 20 de candidați din Banița, printre care Vladislav Ioan, Stoica Petru,' Corbei loan, Jitea Zamfira, Voiri Eufinia și alții Vor depune toată străduința pentru a le traduce în viață.
Hesvect omului, vîrstei
Să-i dăm mina celui

care azi a împlinit 
vîrsta senilității. Să-i 
permitem să urce pe 
ușa din față a auto
buzului. Sau, atunci 
cînd alunecă pe poj
ghița gheții să-i în
tindem degrabă o mi
nă de ajutor: Acest 
om cu argint, la tîm- 
ple avem datoria să-l 
respectăm ca pe un 
părinte. Vîrsta lui

'iartă -'.tetea anilor

grei din alte vremuri. 
Pe clepsidra măsu
rării timpului s-au 
înregistrat multe rea
lizări, , temelia vieții 
noastre de azi. In Valea Jiului sînt mulți 
oameni de vîrstă îna
intată. Să-i iubim ca 
pe niște părinți buni 
ai noștri. Oferindu-le 
un loc, dîndu-le întîie- 
tate în toate prileju
rile. Acordîndu-le a- 
Ceste mici, dar pre

șani s-a, transformat în... piața celor 1 000 de lacuri. In prezent 'se caută ambarcațiuni nautice pentru a fi puse la dispoziția celor care ar dori să traverseze piața. Poate se va achiziționa și un transatlantic. Am sugera să se sludieze și. posibilitatea schimbării denumirii pieții !
Bărbați, grăbiți-vâ!Atențiune bărbați! Ince- pînd de ieri, în magazine au apărut mărțișoare noi- nouțe, producție 1967. Grăbiți-vă. .Altfel riscați să a- mînați cadoul pentru 19681

Munchausen 
la T. C M. M.Baronul Munchausen la T.C.M.M. ! Ei da, ce-i de mirare? Nu-i nimic nou. Cel 70 de locuitori de pe strada Cocoșului din Petrila cunosc acest lucru încă din... toamnă, de cînd li s-a desfundat strada pentru o conductă. Conducta a fost pusă dar șanțul nu a fost încă •astupat. In schimb li s-au astupat zecile de Cereri și reclamații eu un... car de promisiuni.

Dacă își uita 
copilul în autobuz...Intr-una din zile, Trofim Victoria, casieră la Energo- construcții Paroșeni a plecat de la servi'iu cu două sacoșe într-o mînă, • '•»»• cu calșltă își ducea copilul. S-a urcat în autobuzul Lu- peni — Petroșani. Cînd a ajuns în cartierul Aeroport, unde locuia, a coborît din autobuz foarte senină. MareRubrică redactată de

C. COTOȘPAN
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1967

La sfat, mineri și mai
ștri, în fața celei mai 
tinere galerii de coastă 
din Valea Jiului — cea 
de la viitoarea mină 

Bărbăteni

Pe șantierul T. C. M. M, — Valea Jiului

0 SITUAȚIE
ECONOMKO-FINANGARĂ

INTOLERABILĂIn. cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 decembrie 1966, s-a subliniat că „Problema pier
derilor planificate trebuie să 
preocupe toate organele noastre 
economice și de partid. Este tim
pul să lichidăm această anomalie, 
această gravă manifestare de îna
poiere economică".Legat de această sarcină, trebuie să accentuăm că pe șantierul T.C.M.M. Valea Jiului și pe loturile acestui șantier, datorită lipsurilor în organizarea activității, în loc să se ia măsuri pentru înlăturarea pierderilor planificate s-a rtiers șt se merge și în acest an pe principiul de a se depăși aceste pierderi. Astfel, la sfîrșitul anului trecut, șantierul a depășit pierderile planificate cu 8 433 000 lei, ceea ce echivalează cu contrava» luarea a 210 apartamente. Datorită volumului mare de credite restante utilizate în tot cursul anului 1966, credite care apar numai ia acele întreprinderi care au deficiențe în activitatea lor, s-au plătit dobînzi bancare în valoare de 1 170 000 lei,, ceea ce reprezintă 14 la sută din valoarea depășirilor de mai sus.In prezent, deși au trecut aproape 2 luni de la data cînd a avut loc Plenara Comitetului Central al P.C.R., nu se observă o îmbunătă

țioase atenții, ei vor fi fericiți și recunos
cători de curtoazia 
noastră, surîzîndu-ne 
tinerește pe sub mus
tața albă colilie. Să-i 
prețuim așa cum se 
cuvine. Să facem tot 
ceea ce ne stă în pu
tință pentru acești oat
meal modești și har
nici.

Valeriu COANDRAȘ corespondent

încheierea vizitei în Tunisia 
a președintelui Consiliului de Stat, 

Chivu StoicaTUNIS 7 (Agerpres). — Trimișii speciali, Nicolae Puicea și Nicolae N. Lupu, transmit : Marți dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soția, împreună cu persoanele care l-au însoțit, și-au încheiat vizita oficială de prietenie în Tunisia.De la reședința „1 Iunie" la aeroportul Tunis-Cartagina, oaspeții au fost conduși de președintele Tunisiei, Habib Burghiba, cu soția, dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, Babi 

țire în activitatea ecohomico-fi- nanciară a acestui șantier. Unitatea are credite restante în valoare de peste 10 milioane lei, credite care generează zilnic dobînzi bancare în valoare de peste 3 300 lei. Această . situație este .creată de existența unui volum mare de imobilizări de fonduri în lucrări executate și nedeeontate și în stocuri supranormative de materiale.Conducerile șantierului ■ și loturilor, neluînd măsuri de a respecta documentația de execuție, au ajuns în situația ca din volumul lucrărilor executate și nedecontate în valoare de 7 875000 lei; suma de 2 622 000 lei să reprezinte lucrări executate pește -.valoarea devizelor iar lucrări în valoare de 2 660 000 lei să nu fie recunoscute de diriginții de șantiere. Pentru rezolvarea acestei anomalii este necesar, că și Direcția de Investiții a Combinatului carbonifer Valea Jiului să acorde un sprijin mai susținut șantierului, să contribuie cît mai repede la decontarea lucrărilor respective iar pe viitor conducerilor șantierului și a loturilor le reViiie . obligația
NICOLAE CERBUdirectorul filialei Petroșani ă Băncii de Investiții
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k.

Un reprezentant 
autentic al noii 

urbanistici 
vulcăneneFotoN. .Moldoveana 

Ladham, secretar de stat al președinției, Habib Burghiba jr., secretar de stat al afacerilor externe, Ahmed Mestiri, secretar de stat al apărării naționale. La aeroport au venit, pentru a-i conduce pe oaspeți, membrii guvernului, înalte o- ticialități tunisiene, decanul corbului diplomatic, generali și ofițeri.Au fost de față Ion Georgescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Tunisia, și a'lți membri ai ambasadei române. ■După ce cei doi președinți au primit salutul comandantului detașamentului de onoare, au fost trase 21 de salve de artilerie. Fân-, fara militară a intonat imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Tunisiene. S-a trecut apoi în revistă detașamentul de onoare.înainte de urcarea în avion, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, șî președintele .Tunisiei, Habib Burghiba, și-au luat un călduros rămas bun.
★După patru ore și jumătate de zbor președintele Consiliului de Stat al României și persoanele care îl însoțesc au sosit la Lux'or- — Republica Arabă Unită.Astăzi (miercuri), președintele Consiliului de Stat al României, sosește în capitala Somaliei — Mogadiscio — unde, la invitația președintelui Somaliei, va face o vizita oficială.

COMUNICAT 
COMUN

- ' - . .. -r i ILa invitația președintelui Republicii Tunisiene, Habib BurgliiQa, președintele Consiliului de Stat' al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială .de prietenie în Republica Tunisiană, între 2 și 7 februarie 1967. 1Președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și personalitățile care l-au însoțit au. vizitat orașele Tunis, Bizerta, Beja, Monastir, SusSe, Hammamet, întreprinderi industriale, unități agricole, așezăminte social-culturale. Aceasta le-a permis să cunoască aspecte caracteristice ale vieții și activității poporului tunisian prieten, eforturile pline de avînt și remarcabi-
(Continuare in pag. a 3-a)



La ce nivel s-a ridicat munca 
de inovații în anul trecut ? Ce 
S-a făcut în scopul aplicării șl 
extinderii inovațiilor ? Ce vă 
propuneți pentru îmbunătățirea 
activității în acest domeniu ? 
Aceste întrebări le-am adre
sat responsabililor cu munca 
de inovații de la majoritatea 
unităților C.C.V.J. Reproducem 
în pagina de fa(ă răspunsurile 
primite.

N-avem decît să ne expri
măm nedumerirea pentru fap
tul că de la nțina Aninoasa, 
preparațiile Lupeni și Coroești 
nu am primit nici un răspuns. 
Și aceasta mai ales pentru că, 
după cum am fost informați 
la C.C.V.J., aceste unități au 
obținut rezultate bune și a- 
veau deci de împărtășit o ex
periență...

ACCENT
PE TEMELE 
CU CARACTER
MINIERComparativ cu anii anteriori, în 1967, Ja mina Uricani activitatea de inovații s-a îmbunătățit simțitor. O dovedesc cele 22 propuneri înregistrate și 19 aplicate. Inova

țiile „Dispozitiv de echidistanță a 
funicularului de steril", aparținind maistrului mecanic Buda loan și 
„Presă pentru executat cap triun
ghiular la șuruburie aparatelor an- 
tigrizutoase", a maistrului Blaj Florian, au fost trimise pentru generalizare și aplicare în alte unități. Inovațiile referitoare la atacări de galerii, perforaj umed, a- parțînînd minerilor Chlrilă Mihai 
ăi TBkeș Toma, s-au extins Ja sectoarele II și VIII.Comisia de inovații s-a întrunit în timp util și a studiat cu atenție fiecare dosar. La întocmirea documentației — desene, referate — cei care au propus inovații au fost sprijiniți de către cadre cu experiență ca inginerii Maschio Ladis- lau și Nagy Carol. Și comisia inginerilor și tehnicienilor a sprijinit activitatea de inovații. Cele arătate mai sus explică faptul că în anul trecut, activitatea s-a îmbunătățit simțitor.

Bar iată și un caz în care consi
der că este necesară intervenția 
organelor de resort. Încă în 1965 a 
fost prezentată inovația „Ventila
tor tubular electropneumatic“. Întreaga documentație a fost expe
diată Direcției generale cărbune din Ministerul Minelor, pentru a- 
vfzare. Nici pînă acum nu am pri
mit însă nici un răspuns...

Pentru acest an ne-am propus să punem un accent mai mare pe temele cu caracter minier, propuneri prin a căror aplicare să rezulte creșterea productivității muncii, economii de materiale, reducerea efortului fizic.
Tehnician Victoria CHICfNAȘMina Uricani

Pagină îngrijită de 
Francisc VETRO

380000 lei economii postcalculateIn cursul anului 1966 activitatea de inovații la mina noastră s-a desfășurat la un nivel satisfăcător. Au fost înregistrate 39 inovații și au fost aplicate 30. Prin aplicarea inovațiilor propuse s-a realizat o economie antecalculată în valoare de 629 742 lei, iar valoarea economiilor postcalculate s-a ridicat Ia 382 612 lei. Aceasta dovedește că inovațiile din acest an au avut o eficiență mai ridicată decît în anul trecut. Printre inovațiile valoroase care și-au găsit aplicare se numără „Amenajarea unei rampe 
pentru încărcarea cu lopata meca
nică a balastului și pietrișului în 
depozitul E. M. Petrila", realizată de muncitorii Konya Ludovic și Popa Marin, Siko Ștefan șef de depozit; „Modificarea lucrărilor de 
pregătire în Stratul 3, abatajul 17
V, sectorul IV, pentru mărirea vi
tezei de avansare în zona unde a

cum esie stimulata 
PASIUNEA PENTRU

PROMOVAREA NOULUI?
OPERATIVITATEA SUCCESULUIIn ultimii ani muncitorii, maiștrii și inginerii din uzina noastră au realizat însemnate succese în ceea ce privește munca de inovații. Acest fapt reiese și din situația de mai jos :1964 1965 1966Propuneriînregistrate 2 11 78Propuneriaplicate — ' 9 39Numărul inovatorilor activi este acum de 45 dintre care 31 sînt muncitori, 11 maiștri sau tehnicieni și 3 ingineri. Pentru inovațiile acceptate spre aplicare, s-au acordat la timp recompense, certificate de inovator și insigne (la cei Ce n-au avut). In total s-au a- ehitat recompense în valoare de 21 647 lei. Economiile antecalcu- late sînt de 26 855 lei, iar cele postcalculate de 19179 lei. Inovațiile aplicate au contribuit la îmbunătățirea procesului de producție, calității produselor și a normelor de tehnica securității muncii, realizarea de economii.Printre inovațiile cu eficiență ridicată se numără : „Modificarea 
înfășurării cablului principal pe 
moleta de la haldă", autori — Fi- limon Iosif și Zlegneanu Ștefan; 
„Mașină pentru spălat pînzele de 
nylon de la filtrele-presă", autor 
— Zuba loan: „Modificarea jghea
burilor de sub filtrele-presă", autor — Horga Miron; „Placă de în
toarcere la smoală", autor — Ma
ior Iosif; „Reducerea turației la 

fost foc", aparținînd inginerilor 3imota Dimitrie și Suciu Traian. (Economiile realizate prin aplicarea acestei inovații se ridică la 162 400 lei). „Dispozitiv, instalație 
pentru golirea vagonetelor cu 
șist lateral la halda est 1“. Prin aplicarea acesteia s-au realizat e- conomii postcalculate -în valoare de 172 152 lei. Autorii inovației : Ga- ier Iosif, maistru mecanic, Forro Ervin — maistru mecanic, Blag Tudor — lăcătuș.Numărul inovatorilor activi se cifrează la 56, dintre care 31 sînt muncitori.Comisia de inovații, a depus toate eforturile pentru aplicarea inovațiilor propuse, pentru executarea prototipurilor și totodată a 
acordat sprijin inovatorilor.In ceea ce privește împărtășirea experienței acumulate, am convingerea că s-ar fi putut face mai

malaxoarele de la brichetaj", autor — Moldovan Traian. Din planul tematic s-au aplicat în producție trei propuneri ; „Mecaniza
rea transportului deșeului de la 
linia a XI-a“, rezolvată de maistrul mecanic Moldovan Traian, 
„Reducerea conținutului de ma
terial solid în circuitul de reci
clare a cărbunelui de 0-10 mm", temă rezolvată de Horga loan și ing. Radulescu Adrian, „.Reduce
rea consumului de apă și subgra- 
nulatie la alimentarea elevatoa
relor de respălare 0-10 mm“, au tori —. Mincoff Ilie și Curetan Romeo.Rezolvarea operativă a dosarelor de inovații s-a/făcut prin ședințele lunăre ale colectivului de inovații. Ceea ce a dus la creșterea numărului de inovații în comparație cu anii trecuți este : ținerea la timp a ședințelor colectivului de inovații, urmărirea propunerilor aflate în experimentare pe baza unui plan calendaristic iar a celor aplicate pe baza unui plan de folosire, acordarea la timp a recompenselor bănești cuvenite pentru inovațiile aplicate In vederea stimulării morale. pentru fiecare inovație aplicată se acordă certificat de inovator. A fost confecționat un panou al inovatorilor fruntași, s-au popularizat inovațiile valoroase, cit și inovatorii fruntași, la radio, gazeta de perete, în ședințe și consfătuiri de producție.In munca noastră am avut lipsuri mai ales în organizarea consf“- 

mult; ar fi necesar, de exemplu, să se țină mai multe consfătuiri cu tot colectivul de inovatori. Pînă în prezent s-a pus accent doar pe convorbiri individuale.Pentru anul 1967 ne-am propus următoarele :• Planul tematic, care s-a întocmit deja, va fi afișat în locuri vizibile și difuzat la toate sectoarele.• Se vor organiza consfătuiri trimestriale cu colective lărgite de inovatori, ceea ce va duce la o mai largă răspîndire a experienței acumulate pînă acum.• Popularizarea inovatorilor fruntași și a inovațiilor mai-deosebite la gazeta de perete și la stația de radioficare.
Ing. HANNIG LUCIAE. M. Petrila

luirilor cu inovatorii și a schimburilor de experiență.r Printre inovatorii fruntași ai anului 1966 se numără : Horga ■ loan, Maior Iosif, Moldovan Traian, But lan Nicolae, Gdczi Sigismund, Kiss Ludovic, Zuba Ioan, țipg. llădulescu Adrian, ing. Mirîcă Gheorghe, Vîjdea Nicolae, Horga Miron, Filimon Iosif I, Zlegneanu itefan și Gîlcă Ioan.Ing. EUGENIA BOBAR preparația Petrila
Bilanf îmbucurător

Rezultatele bune obținute de inovatorii de la U.R.U.M.P 
in anul tiecut sînt oglindite in tabelul comparativ de 
mai jos.

1965 1966

Inovații înregistrate 48 56
Inovații aplicate 46 48
Numărul de inovatori 40 65

In 1966, economiile antecalculate s-au ridicat la 19 827 
lei, iar cele postcalculate la 97 673 lei.

Deci, un bilanț pe deplin satisfăcător.
Dintre inovațiile cu eiiciență economică mai mare men- 

lionez: „Dispozitiv de rabotat eclise de elevator SKODA" 
și „Dispozitiv de danturat, interior și exterior, discurile de 
ambreaj".

Inovatori fruntași: maistrul șei Anghel Viorel, frezorul 
Konya Iosif, strungarul Rus Iosif, maistrul șef Căprar Vasile.

Ioan BERTOTIcorespondent

La un nivel 
nesatisfăcătorIn anul 1966, la E. M. Vulcan s-au înregistrat 22 propuneri de inovații dintre care s-au aplicat în producție 11. Economiile postcalculate se ridică la 290 953 lei. Comparativ cu anul 1965, Cînd s-au înregistrat 51 propuneri de inovații, dintre care au fost aplicate 27, activitatea s-a desfășurat la un nivel mai puțin satisfăcător. Nici realizarea planului tematic nu s-a bucurat de suficientă atenție. Cu toate că au fost constituite colective de inovatori pentru fiecare temă în parte, nici una din aceste teme nu a fost rezolvată.Ca metode de muncă s-au folosit următoarele : discutarea cu fiecare propunător în parte a inovației, întocmirea schiței, după care se elaborează, împreună cu inovatorul, memoriul tehnic, se pregătește dosarul pentru ședința colectivului de inovație. După ședința colectivului de inovație se lansează comanda de lucru către atelier și se urmărește executarea prototipului.Ajutorul primit din partea C.I.T. a constat in studierea dosarelor de inovații în vederea discutării lor în ședințele comisiei de inovații. prezentării de referate asupra propunerilor de inovații șl, în cazuri mai rare, ajutor efectiv la experimentarea prototipurilor.Pentru ca în 1967, munca de inovații să se ridice la E. M. Vulcan la nivelul cerințelor se preconizează următoarele: informări prezentate în cadrul ședințelor de producție asupra situației propunerilor de inovații; se va analiza periodic modul de realizare a pianului tematic și se vor folosi toate mijloacele de realizare integrală a lui pînă la sfîrșitul anului; acordarea unui sprijin concret din partea C.I.T. și a organizației sindicale; intensificarea muncii pe teren a responsabilului cu inovațiile pentru a întări legătura cu masa de inovatori, a măririi număruhfi propunerilor și e- fi rarității lor.

Sprijin concret celor care prezintă propuneri
CÎTEVA CONCLUZII

Inovațiile aplicate la mina Lu
peni în anul trecut au adus o con
tribuție însemnată la creșterea pro
ductivității muncii, realizarea de e- 
conomii, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în subteran precum și 
la reducerea efortului fizic. Amin
tesc în acest sens rezultatele bune 
obținute prin aplicarea unor ino
vații ca: „Modificarea ciocanului 
perforator tip. C.P. 19"; „Armarea 
mixtă a abatajelor frontale din 
stratul 5, blocul II, felia f-a", „Sus
ținerea racordărilor în lucrări mi
niere orizontale și lucrări miniere 
înclinate cu fier profil clopot".

Ea sfîrșitul anului 1966, situația 
inovațiilor se prezintă astfel: pro
puneri înregistrate 30, propuneri 
acceptate pentru aplicare 40, ino
vații trimise pentru generalizare la 
alte unități 12. Au rezultat econo

mii antecalculate în valoare de 
957 982 lei și economii postcalcu
late de 57 327 lei. Printre inovato
rii activi se numără 40 de maiștri, 
ingineri și muncitori.

In scopul obținerii unor rezul
tate bune, comisia de inovații a 
căutat să rezolve în termenul cel 
mai scurt toate dosarele cu pro
puneri. Inovatorilor le-au fost plă
tite recompense în valoare de 
33 393 lei. Cabinetul tehnic a acor
dat sprijin celor care au venit cu 
propuneri executîndu-le schițele, 
memoriile, punîndu-le la dispoziție 
material documentar. S-a urmărit 
totodată ca prototipurile inovațiilor 
admise pentru experimentare să fie 
executate în termenul cel mai scurt. 
Cu toate acestea, în acest domeniu 
mai întâmpinăm greutăți. Deși s-a 
dispus de către C.C.V.J. ca proto

tipurile să fie încadrate în planul 
de lucru al atelierului mecanic și 
să fie executate cu prioritate, șfîr- 
șitul anului 1966 ne-a găsit cu 
propuneri de inovații nerezolvate 
din cauza neexecutării prototipu
rilor cum este cazul dosarului nr. 
62/1965 „Modificarea completă a 
asamblării tuburilor de aeraj" a 
tov. Vișlovschi Stefan, admisă pen
tru experimentare. A fost făcută 
notă de comandă la atelierul me
canic încă în luna iunie 1965. Deșt 
s-a reînnoit nota de comandă, nu 
s-a executat prototipul nici pînă în 
prezent și aceasta din neglijența 
șefului de atelier. In aceeași situa
ție se află și dosarele nr. 83/1965 
și 46/1965.

Ing. ANA TUCULESCU 
mina Lupeni

• In domeniul muncii de inovații, o muncă stăruitoare
și fructuoasă a fost desfășurată la preparația Petrila, 
U.R.U.M.P., minele Petrila și Lupeni. Aceasta explică în 
bună parte faptul că pe C.C.V.J., in 1966, numărul propu
nerilor s-a ridicat la 556, al inovațiilor aplicate la 383, al 
celor trimise spre generalizare la 32, al economiilor antecal
culate la 2 214 712 lei, iar al celor postcalculate la 1711374 
lei. '

• Dacă la unități ca mina Lonea, mina Vulcan și, mai 
ales, E.D.M.N. nu s-au obtinut rezultatele scontate, aceasta 
se explică în bună parte prin faptul că responsabilii cu ino
vațiile sînt schimbați des, că această muncă nu este contro
lată, îndrumată și sprijinită în măsura în care ar trebui s-o 
facă atît conducerile tehnice cit șl comitetele sindicatelor.

O Se impune ca in viitor, organizațiile sindicale, mai 
ales prin intermediul C.I.T.-urilor, să stimuleze mai mult ac
tivitatea de inovații îndeosebi in direcția prezentării unor 
propuneri cu ridicată eficacitate economică.

• Forme de impulsionare a muncii de inovații ca: 
popularizarea inovațiilor și inovatorilor, concursuri cu pre
mii, consfătuiri periodice, expoziții de inovații, perfecționa
rea documentării vor trebui să se bucure de cuvenita a- 
tenție.



3

O situație ecoiioffiico-iinaaciara 
intolerabilă

(Urmare din pag. 1)economico-financiară de a executa numai lucrări pentru care există documentație legală. Situația actuală se înrăutățește și mai mult prin nepredarea celor 46 obiective care au rămas la sfîrsitul a- nului și pentru care, conform dis- pozițiunilor legale în vigoare, șantierul va plăti penalizări a căror valoare se poate ridica pînă la 5 la sută din valoarea lucrărilor respective.In vederea îmbunătățirii activității acestui șantier este necesai’ în primul rind de a se porni de urgență la o mai bună organizare a muncii atît în cadrul șantierului, prjntr-o mai bună folosire a aparatului tehnico-administrativ — care reprezintă 11 la sută din numărul total al salariaților — cit 
șt la loturi, printr-o utilizare rațională a forței de muncă, a utilajelor și mecanismelor, îmbunătățirea transporturilor de materiale și gospodărirea cu mare atenție a stocurilor de materiale aprovizionate. Trebuie acționat cu mai multă fermitate în vederea lichidării risipei de forță de muncă, pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii spre a evita apariția depășirilor necorespunzătoare ale fondului de salarii, care, de asemenea, contribuie la majorarea pierderilor.In anul trecut, prin articolul „Radiografia unui bilanț financiar" apărut în ziarul „Steagul roșu" s-a atras atenția atît conducerii șantierului cit și Trustului de construcții și montaje miniere — București că e necesar a se lua măsuri urgente pentru închiderea „robinetelor" care, curgînd mereu.
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8 februarie
Pentru cei mici; A.B.C.... 
Călătorie v in preistorie. 
Pentru tineretul școlar : 
„Albatros" — revistă li
terară.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.
Șah.
Aventurile lui Robiri 
Hood.
Cabinet medical Tv.

pentru cei

20,50
21,45

22,10

22,30
22,45-%0,30 O invitație

CONSEMNAM • AVIZAM
• DEZAPROBAM

(Urmare din pag. 1)șoferului taxatoarei la capăt au coborît dat peste se aflau
le-a fost mirarea Crivăț loan și Puiu Elena cînd, de linie, după ce toți pasagerii, au o sacoșă în care18182 lei 4-t banii de casă ai șantierului. Cinstiți, cei doi lucrători ai I.C.O. s-au prezentat la miliție cu sacoșa și banii.Banii au fost restituiți, dar casiera nu mai e casieră. Și cînd te gîndești că putea să-și uite și copilul în autobuz...
Victimă 
a neglijențeiUn accident grav de circulație s-a petrecut luni, în jurul orei 18, în fața blocului D 2 str. Parîngului din Lupeni. Victimă : copilul Nane Ernest Eugen, în vîrstă de 6 ani. Acesta, lăsat ne- iupraveglieat, se inta șantierului ■trucții. In acest iit; autocamionulare se îndrepta spre locui le depozitare. Copilul s-a uat după camion și a înce- >ut să alerge, fără a putea îi observat de șofer. La un moment dat s-a împiedicat

juca în înde con- timp a ve- 21 HD 1972
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aduc pagube mari economiei naționale. Ke atunci, alături de s- ceste „robinete" au mai apărut și „altele" care, împreună cu cele care existau, au făcut ca numai în trimestrul IV să se înregistreze o pierdere de 2 860 000 lei față de 5 573 000 lei cît se înregistrase în trimestrele I-IIi, iar în luna ianuarie 1967, numai dobînzile bancare s-au ridicat la 87 000 lei.Ne socotim, deci, îndreptățiți >ă reamintim tov. ing. Buciu Vasile, șeful șantierului, șefilor de iot cît si conducerii Trustului de construcții Și montaje miniere București cele subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din decembrie anul trecut, că „...la noi 
întreprinderea care lucrează cu 
pierdere nu dă faliment, dar ea 
lovește în interesele întregii eco
nomii, în interesele întregului po
por*.

CINEMATOGRAFE
9 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie : Omul din Rio; Republica: Rî- dem cu Stan și Bran,- PETRI- E.A : Steaua fără nume,- I.ONEA 

— Minerul: Cimaron; 7 No
iembrie : Insulele fermecate; LIVEZENI : Parcarea interzisă; ANINOASA : In compania lui Max Linder,- CRIVIDIA: Trei' pași pe pămînt; VULCAN: Vizita; PAROȘENI : Copiii mării; LUPENI — Cultural: Casa din Montevideo; Muncitoresc: Prima deziluzie; BĂRBĂTENI: A fost odată un moș și o babă; URICANI : Fantomas.

care n-au vizitat... Va
lea Lotrului.
Debuturi.
începutul filmului sonor 
în țara noastră. Emi
siune realizată în cola
borare cu Arhiva Națio
nală de țilme.
„Călușarii". Monografie 
a acestui vechi dans ro
mânesc.
Telejurnalul de noăpte. 
închiderea emisiunii.

de o sîrmă și a intrat cu capul sub roata din a autocamionului. A pe loc.Părinți ! Nu lăsați să se joace nesupravegheați și în orice locuri!
spate murit

O inițiativă 
salutarăO inițiativă salutară. Conducerea O.C.L. Alimentara a înființat două mici magazine cu consum pe loc, unul în incinta U.R.U.M.P., iar celălalt la autobaza D.R.T.A. Livezeni. Aici pot fi cumpărate : produse lactate și de panificație proaspete, dulciuri, Nu dar... apă veșticît mai multe.

preparate din carne, lipsesc nici lichidele nealcoolice: sucuri,minerală. Asemenea am vrea să consemnăm

înde de vide

In viteză 
cu mare tonajIncepînd de luni, pe linia Petroșani — Simeria a ceput să circule trenuri mare tonaj, remorcate locomotive Diesel. Deci teză sporită și siguranță circulație mai mare.
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COMUNICAT COMUN
cu privire ia vizita tn Republica Tunisiană 

a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica

(Urmare din pag. 1)lele șale realizări în construcția economică și socială, în valorificarea resurselor și bogățiilor naționale, in dezvoltarea învățămîn- tului și culturii, realizări care se bucură de simpatia și înalta a- preciere a poporului român.Pretutindeni, oaspeților români le-a fost făcută o primire cordială și călduroasă, expresie a sentimentelor de prietenie și stimă nutrite de poporul tunisian față de poporul român.Președintele Consiliului de Stat a luat cuvintul în fața Adunării Naționale a Republicii Tunisiene. El a înfățișat eforturile poporului român pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a României și a expus principiile politicii externe a statului român.In cursul acestei vizite, cei doi președinți au avut convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, sinceritate și înțelegere reciprocă.Ei au examinat dezvoltarea relațiilor bilaterale șl au procedat la un schimb de vederi în legătură cu principalele probleme internaționale.La aceste convorbiri au participat :— din partea română : Bujor Almășan, ministrul minelor, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion ■Georgescu, ambasadorul RepubliciiSocialiste România în Republica Tunisiană, Ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, Ion Pătrnț, director științific in Ministerul Petrolului;— din partea tunisiană ; Bahi Ladgham, secretar de stat la Președinția Republicii, Habib Bur- ghiba jr., secretar de stat al afacerilor externe, Ahmed Ben Salah, secretar de stat al planului și economiei naționale, Ahmed Nurredine, secretar de stat al lucrărilor publice și construcțiilor de locuințe, Bechir Ennaji, subsecretar de stat al industriei și comerțului, Taieb Sahbani, director al Cabinetului prezidențial, Mahmud Maamuri, ambasadorul 'Republicii Tunisiene în Republica Socialistă România, Abdelaziz Znaidi, inginer, director în Secretariatul de stat al lucrărilor publice și construcțiilor de locuințe, Osman Bahri, director general al Oficiului minelor, Amor Fezzani, director adjunct în Secretariatul de stat al afacerilor externe.Cele două părți au procedat la examinarea relațiilor bilaterale și au constatat cu satisfacție evoluția favorabilă a acestora, intr-un spirit de înțelegere, prietenie și colaborare. In această privință ele și-au exprimat hotărîrea de a face totul pentru dezvoltarea continuă a cooperării, deja stabilită între cele două țări, mai ales în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, în folosul ambelor popoare.Trecînd în revistă prefacerile adînci pe care le cunoaște continentul african, cei doi președinți au scos în evidență importanța apariției de noi state independente, a afirmării lor pe arena internațională; ei au subliniat, de asemenea, marile eforturi depuse de aceste popoare care au scuturat jugul asupririi coloniale, pentru dezvoltarea lor economică, so*- cială și culturală, pentru consolidarea independenței și suveranității lor naționale.Președintele Consiliului de Stat a exprimat hotărîrea Republicii Socialiste România de a acorda o importanță crescîndă intensificării colaborării ei cu tinerele state care luptă pentru înlăturarea urmărilor dominației coloniale și pentru propășirea lor economico-so- cială, pe calea bunăstării și a progresului.Cele două părți și-au reafirmat solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor din Africa și alte re

giuni ale lumii, împotriva jugului dominației coloniale, pentru cucerirea libertății și independenței lor naționale.Cele două părți au afirmat sprijinul lor poporului arab din Palestina în lupta pentru restabilirea drepturilor sale legitime, conform Cartei O.N.U.Ele au denunțat atitudinea guvernului portughez, care refuză cu îndîrjire să recunoască dreptul coloniilor sale — Angola, Mo- zambic, Guineea zisă portugheză — la autodeterminare și independență.Cele două părți au condamnat politica de apartheid practicată de către guvernul Republicii Sud- Africane în Africa de Sud și în Africa de sud-vest.Examinînd situația din Rhodesia de sud, cei doi șefi de state au denunțat instaurarea ilegală a regimului rasist, care constituie un factor de încordare internațională.Procedînd la un schimb de păreri asupra situației din Europa, cei doi președinți au fost de acord în a afirma că înfăptuirea securității europene constituie unul din factorii cei mai importanți, susceptibili să influențeze favorabil prin consecințele sale întreaga situație internațională.Popoarele român și tunisian — ca și atîtea altele — au. suferit grele pierderi în cursul celui de-al doi- lei război mondial, ale cărui flăcări au pornit de pe continentul european. Președintele Consiliului de stat a scos în evidență că în Europa se intensifică și se manifestă pe un plan tot mai larg curentul în favoarea lichidării rămășițelor războiului rece și a înlăturării obstacolelor care stau în calea colaborării generale, pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea negocierilor și înțelegerii reciproce, pentru apropiere între popoarele europene.E] a afirmat, că în prezent există posibilități reale de abordare a problemei securității într-un mod nou, pe baze acceptabile pentru toate statele europene, subliniind importanța dezvoltării relațiilor dintre . state cu orinditiri sociale și economice diferite.Cei doi președinți au evidențiat necesitatea unor eforturi stăruitoare din partea tuturor guvernelor pentru apărarea păcii și securității internaționale, asigurarea unui climat de destindere și înțelegere între popoare, pentru statornicirea unei cooperări avantajoase tuturor națiunilor.In vederea realizării acestor o- biective se impune ca relațiile dintre state să fie așezate pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui popor de a-șî hotărî singur soarta, de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării sale.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a apreciat în mod deosebit contribuția adusă de Republica Tunisiană la instaurarea unui climat de încredere și de cooperare între state și la cauza consolidării păcii și securității internaționale.Cei doi președinți au subliniat primejdia ce o reprezintă pentru omenire existența armelor atomice și cursei înarmărilor nucleare. Ei consideră că este nevoie să se întreprindă măsuri urgente și eficace, tinzînd la eliminarea completă a pericolului nuclear. O măsură esențială pentru realizarea a- cestui obiectiv ar constitui-o interzicerea armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente.Părțile au fost de acord că un tratat de nerăspîndire a armelor nucleare ar constitui un pas spre destindere, internațională, dacă va fi urmat de alte măsuri eficiente de dezarmare. Pentru a fi în măsură să întrunească o adeziune cît mai largă, un atare tratat trebuie să conțină un echilibru accepta

bil de responsabilități și obligații între puterile nucleare și nenucleare și să ofere garanții pentru securitatea tuturor țărilor. Măsuri tranzitorii, constînd în crearea de zone denuclearizate în Africa, în Europa și în alte regiuni ale globului, ar fi utile, mai ales dacă ele ar fi întărite de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi niciodată arma atomică împotriva țărilor care nu o poseda și nu o depozitează pe teritoriul lor.A fost subliniată importanța pe care ar avea-o pentru înlăturarea tensiunii internaționale lichidarea blocurilor și a bazelor militare de pe teritoriul altor state, retragerea trupelor străine în limitele granițelor lor naționale.Cei doi președinți și-au exprimat serioasa preocupare față de încordarea existentă în diferite regiuni ale lumii, în special în Asia de sud-est și Orientul Mijlociu.Profund îngrijorați de situația creată de către războiul din Vietnam, care constituie o primejdie pentru pacea și securitatea internațională, cei doi președinți au subliniat necesitatea soluționării grabnice a conflictului, pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, a respectării dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Tunisiene consideră că Organizației Națiunilor Unite îi revin răspunderi importante în viața Internațională. Ei sînt de părere că o premisă esențială pentru ca O.N.U. să poată face față marilor sale responsabilități, este ca eă să exprime fidel realitățile lumii contemporane. Cei doi președinți apreciază eă realizarea vocației de universalitate a Organizației Națiunilor Unite ar avea drept rezultat îmbunătățirea funcționării acestei organizații.De asemenea, ei au fost de a- cord în ceea ce privește sprijinirea cererii îndreptățite a statelor independente din Africa și Asia de a fi echitabil reprezentate în principalele organisme ale Organizației Națiunilor Unite.Apreciind importanța eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare pentru, progresul economic, social și cultural al popoarelor lor, părțile au subliniat că înfăptuirea deplină a hotărîrilor Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare ar contribui la accelerarea succesului acestor eforturi.Referindu-se la rolul de seamă al contactelor directe dintre conducătorii de state, cei doi președinți au subliniat cu deosebită satisfacție atmosfera prietenească și rezultatele pozitive ale* convorbirilor avute.Președintele Republicii Tunisîc" ne a exprimat marea considerație pe care poporul tunisian o nu l.rește față de progresele remarca bile realizate de către poporul român pe calea construcției socialiste, în domeniul economic, social și cultural.El a exprimat, de asemenea, deosebita apreciere pe care guvernul tunisian o acordă rolului important al eforturilor pozitive depuse de guvernul român pentru destindere internațională, coexistență pașnică activă și colaborare rodnică între state și popoare.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și-a exprimat gra-' titudinea pentru primirea cordială și călduroasă ce a fost rezervată lui și personalităților care l-au însoțit în cursul vizitei în Republica Tunisiană,Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a adresat președintelui Republicii Tunisiene și doamnei Habib Bur- ghiba invitația de a face o vizită oficială în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptai ă cu plăcere.i



4 STEAGUL ROȘU!

Ieri au începui convorbirile 
româno-belgiene ! ■

BRUXELLES 7. — Trimișii speciali 
Agerpres, N. Ionescu și AI. Gheor
ghiu, transmit: In continuarea vi
zitei oficiale pe care o întreprinde 
în Belgia, ministrul afacerilor ex
terne al României, 
nescu, a început marți; 
convorbirile oficiale 
afacerilor externe al 
Harmel.

Intr-o 
difuzată 
tape a 
durat două ore — se arată că cei 
doi miniștri „au 
Ibr de vedere în 
de îmbunătățire 
statele europene" 
numeroase probleme privind mij
loacele de realizare 
progres în relațiile între țările Eu
ropei". „Miniștrii au început apoi 
examinarea diferitelor aspecte ale 
cooperării în domeniul economic".

Răspunzînd întrebărilor cores
pondenților Agerpres, Pierre Har
mel a subliniat că întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină sinceritate și de cordialitate 
și că punctele de vedere exprima
te au 
bleme.

Solicitat de numeroși ziariști bel
gieni și străini, Corneliu Mănescu 
a relevat, de asemenea, caracterul 
prietenesc și deschis în care s-au 
desfășurat convorbirile și a arătat

Corneliu Mă- 
dimineața 

cu ministrul 
Belgiei, Pierre

pentru presă.informație
după încheierea primei e- 
convorbirilor — care au

expus punctele 
legătură cu căile 
a relațiilor între 
și „au abordai

a unui nou

coincis în numeroase pro-

— Du- 
ziarul

BONN 7 (Agerpres). 
pă . cum informează 
„Westfallisclie Rundschau". în 
ziua de 6 februarie, în bazi
nul carbonifer Ruhr,’36 de 
mine și-au întrerupt activita
tea timp de 24 de ore. Ziarul 
precizează că 72 000 de mineri 
din acest bazin au avut în ul
tima lună trei schimburi ne
lucrătoare, ceea ce le-a afec
tat salariile. Sistemul schim
burilor nelucrătoare în între- 

: prinderile carbonifere din

că ele s-au referit la diferite as
pecte ale vieții politice internațio
nale și în special Ia evoluția re
lațiilor intereuropene.

★
In cursul după-amiezii, Corneliu 

Mănescu, însoțit de membrii dele
gației, a avut o întrevedere cu 
Rene Van Eslande, ministrul pen
tru cultura flamandă și problemele 
europene. Ei au examinat posibi
litățile de diversificare și intensi
ficare a schimburilor, în special în 
domeniul tehnico-științific, potrivit 
acordului cultural între cele două 
țări.

Apoi, ministrul român a avut 
convorbiri cu Auguste de Winter, 
ministrul comerțului 
Belgiei.
bordat 
burilor 
înd, de
blema încheierii unui acord de lun
gă durată între cele două țări în 
domeniul relațiilor economice și 
comerciale.

Tot marți după-amiază, Corneliu 
Mănescu și Pierre Harmel au avut 
o nouă întrevedere, în cadrul că
reia au fost continuate convorbirile 
oficiale.

Seara, ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, cu soția, a 
oferit — în saloanele hotelului 
„Palace" din Bruxelles — un dineu.

Tratative 
sovieto-englezeLONDRA 7 (Agerpres). — Marți, Ia reședința primului ministru al Marii Britanii au continuat tratativele dintre Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și premierul englez Harold Wilson în cursul cărora au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două țări și probleme internaționale actuale. Din partea sovietică, la tratative au participat persoanele pe A. N. engleză o oficialități..In aceeași zi, Confederația triașilor britanici a oferit o ție în cinstea lui Alexei Kosîghin. Cu acest prilej, Stephen Brown, președintele confederației, și-a exprimat speranța că se va ajunge Ia o lărgire a relațiilor economice și comerciale sovieto-britanice, la extinderea schimburilor de cunoștințe științifice șl tehnice.

oficiale care îl însoțesc Kosîghin, iar din serie de miniștri partea și alteindus- recep-

Doi ani de grele încercări
pentru poporul vietnamez7 (Agerpres). — La 7 cu prilejul împlinirii aHANOI februarie, doi ani de la începerea războiuluiS.U.A. împotriva întreaga presă 

a publicat o se- consacrate vic- în această peri- armate și popu-

exterior al 
Cei doi interlocutori au a- 

problemele lărgirii schim- 
economico-comerciale, lu- 

asemenea, în discuție pro-

|
ii

aerian dus de R. D, Vietnam, npră-vietnameză rie de materiale toriilor repurtate oadă de forțelelația țării. „Ultimii doi ani au fost ani de grele încercări pentru poporul vietnamez, dar, totodată, ani------------- J revoluționar, de o emoționantă și de— scrie cotidia- Dan", care apare la că nici bombar-
de mare curaj■ combativitate glorioase victorii' nul „NhanHanoi. Ziarul aratădamentele aviației americane, care au avut ca obiectiv zone dens populate, orașe, centre industriale etc., nici utilizarea celor mai derne arme, nu au reușit să

Comunicat comun sovieto-cehoslovacPRAGA 7 (Agerpres). secretarului P.C.U.S.. I..

mo- slă-

bească hotărîrea de luptă a poporului vietnamez pentru respingerea agresiunii și salvarea națională. „Sîntem hotărîți să învingem toate dificultățile și privațiunile în scopul îndeplinirii sarcinii noastre sacre, care constă în apărarea nordului, eliberarea sudului și înfăptuirea reunificării țării" — se subliniază în editorialul cotidianului nord-vietnamez.„Nhan Dan“ subliniază importanța apelului lansat Ia 17 iulie de președintele Ho Și Min, ca urmare a intensificării războiului de agresiune. întregul popor vietnamez a răspuns la acest apel lansat în scopul respingerii .agresiunii, pentru salvarea națională, in- tensificînclu-și mai mult. eforturile în această luptă. „Hotărîrea noastră a fost întărită în flăcările luptei împotriva agresiunii S.U.A., pentru salvare „națională. Această hotărîre este factorul hotărâtor ui marii noastre victorii" — scrie cotidianul.

R.F.G. au fost introduse de 
către direcțiile concernelor, 
ca urmare a crizei de desfa
cere a cărbunelui care se 
manifestă în Germania occi- y dentală.

Recordul 
lucrătoare", 
ziarul citat, 
derile 
dia" și
zinul Ruhr, la care timp de 
trei luni de zile, s-au înregis
trat 23 asemenea schimburi.

Vizita general al C.C, al Brejnev. în R. S Cehoslovacă s-a încheiat. Cu acestprilej, la Praga a fost dat publicității un comunicat în care se arată că L. Brejnev și I. Andropov au avut convorbiri cu Antonin Novotny, prim-secretar C.C. al P.O. din Cehoslovacia cu aiți conducători de partid de stat, în cursul cărora au discutate continue hoslovace probleme
„Schimburilor ne- 
după cum arăta ' 
îl dețin întreprin- 

carbonifere „Concor- 
,Huttenwerke“ din ba-

Declarafia primului secretar 
al C. C. al P. M. S. UngarBUDAPESTA 7 (Agerpres). — Luînd cuvirituls în fața a 3 000 de alegători din circumscripția electorală nr. 39 din Budapesta, Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a înfățișat celor prezenți situația politică externă, precum și rezultatele obținute de R. P. Ungară de la data ultimelor alegeri. După ce a vorbit despre sarcinile care stau în fața poporului ungar în constfticția socialistă, Janos Kadar a declarat : Se poate măsură în cifre cît de mult s-a îmbogățit țara noastră, cum a crescut ni

velul de trăi din succesele < muncii noastre țară niciodată muiți pai’tizani sînt in prezent.
al poporului. Unul cele mai mari este că la noi n-au fost atît ai socialismului . Pe plan internațional, noi vrem să servim cauzei progresului si păcii, iar în politica noastră internă scopul principal constă în accelerarea ritmului de construire deplină a socialismului . în lărgirea democrației, dezvoltarea forțelor de, producție, creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii.

ale in de cît

problemele a relațiilor și cele mai ale politicii
t ------------------

al și Șl fostdezvoltării sovieto-ce- i importante internațio-

nale și ale mișcării comuniste mondiale, s-au informat reciproc în legătură cu construirea comunismului și socialismului în țările lor.Cele două părți au constatat deplină identitate de păreri în problemele internaționale discutate, și-au exprimat voința unanimă de a lupta și pe viitor pentru întărirea păcii și securității popoarelor Europei pe baza principiilor Declarației de la București, și-au manifestat ho- tărîrea de a lărgi și dezvolta în continuare legăturile dintre partidele și țările lor.

RECUNOAȘTERI 
OFICIALE

Rezultatele alegerilor
iMANAGUA 7 (Agerpres). — După numărătoarea voturilor din 653 de birouri de votare, din cele 2 000 cîte au fost stabilite în întreaga țară, Somoza jr. a obținut 142 677 de voturi, iar candidatul partidului conservator tradițional, Fernando Aguero. 59 808 voturi. Cel de-al treilea candidat, Abaunza Mareneo, reprezentînd Partidul conservator nicaraguayan, a ieșit din Cursa pentru președinție, voturile obținute de el fiind de numai 3 774, Chiar după cunoașterea rezultatului a o treime voturile exprimate, candidatul cial Somoza jr. tual ales.Recurgînd la tinsă opoziției,jr. a propus, într-o cută la aflarea rezultatelor preliminare, principalului său oponent

din Nicaraguain aceste alegeri (Fernando Aguero) să intre în guvernul pe care îl va constitui. Aguero a respins această propunere declarînd nu va admite să coopereze cu guvern care va fi „format de dictator", și a acuzat Partidul beral naționalist de guvernămînt de falsificare a rezultatului alegerilor.
că un un li-

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Statele Unite au recunoscut oficial că numărul avioanelor militare pierdute în Vietnam eăte. dublu decît cifrele menționate pî- nă acum în comunicatele difuzate la Washington. Un purtător de cuvint al Ministerului Apărării al S.U.A. a indicat că totalul pierderilor de avioane americane este de 1 172, față de 621 admiăe pînă acum. El a adăugat că pierderile de elicoptere s-ar putea să treacă de 600. față de- totalul de 225 admis pînă în prezent. iPurtătorul de cuvînt a explicat că această ..diferență" provine din faptul că pînă acum nu au fost socotite avioanele pierdute în urma atacurilor împotriva aeroporturilor americane din Vietnamul de sud și a accidentelor.Potrivit agenției Reuter, aceleași surse au indicat că unul din motivele pentru care nu au fost dezvăluite amănunte privitoare la toate pierderile de avioane ă fost acela „ca inamicul să nu ia cunoștință de proporțiile pierderilor suferite de aviația americană".
se consideră din ofi- vir-în-o nouă cursă Anastasio Somoza declarație fa-

I

Luptele din Vietnamul de sudSAIGON 7 (Agerpres). timele 24 de ore, unități tului Național; de Eliberare declanșat numeroase atacuri asupra pozițiilor și instalațiilor americane din diverse zone ale Vietnamului de sud. In regiunea del-
— In ul- ale Fron- au

.. • NEW 
Sovietică a 
Conferinței 
și- folosirea 
a spațiului 
pentru luna septembrie autul 
acesta.

YORK. Uniunea 
propus amînarea 

pentru ' cercetarea 
in scopuri pașnice 

cosmic, stabilită

bruarie, in Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artifi
cial
140".
fost
fice

al Pămîntului „Cosmos- 
La bordul satelitului au 

instalate aparate științi- 
pentru continuarea cer

cetărilor în spațiul cosmic, 
conform programului anunț t 
de agenția TASS la 16 martie 
1962.

• LENINGRAD. Participan 
ții la cea de-a 12-a expediție 
antarctică sovietică au început 
programul lor științific. Mem
brii stațiunii Molodiojnaia au 
început să studieze intensita
tea radiației solare, condiții'e 
de propagare a 
intre Antarciida 
Se prevede să se 
cetări medicale
aclimatizării omului la tempe
raturi foarte scăzute

J

undelor radio 
și Moscova, 
efectueze cer- 
în problema

relatări- 
unitățilc 
șl popu-

• MOSCOVA. Agenția 
TASS transmite că, la 7 je-

0 HANOI. Potrivit 
lor agenției V.N.A., 
de apărare antiaeriană 
lațla din R. D. Vietnam au
doborît în cursul anului tre
cut 773 avioane americane și 
au capturat un mare număr 
de piloți. După cum precizează 
agenția citată, numai una din 
aceste unități ale Armatei 
Populare Vietnameze a dobo
rît în 1966 un număr de 41 
avioane inamice.

0 WASHINGTON. Preșe
dintele Johnson a înaintat luni 
un mesaj Congresului S.U.A., 
în care cere să fie întreprins 
„un efort masiv" în luptă pen
tru combaterea criminalității. 
Președintele s-a arătat preocu
pat îndeosebi de creșterea cri
minalității în rîndurile tine
rilor între 15 și 21 de ani. El 
a propus interzicerea vînzării 
de arme tinerilor sub 21 de 
ani, precum și interzicerea 
vînzării de arme prin cores
pondență particularilor care 
nu dețin un permis eliberat 

. de guvernul federal.

de 3,175 kg. Medicii hotărîse- 
ră să întrerupă sarcina. împo
trivirea mamei i-a făcut să ce
deze, în cele din urmă.

0 ADEN. In Hadramauth 
(parte a protectoratului Aden 
din Arabia de sud) a fost creat 
un Front popular democratic, 
care se opune așa-zisei Fede
rații a Arabiei de sud, forma
ție eterogenă de inspirație 
neocolonialistă, cuprinzînd a 
serie de șeicate si emirate

i

• LONDRA. Valerie Mars
den, o tînără engleză a cărei 
inimă funcționează cu ajutorul 
unei pile electrice de la vîrsta 
de 17 ani, a născut la spitalul 
din Huli un băiat în greutate

& ATENA. Primul ministru 
al Greciei, I. Paraskevopoulos, 
a declarat presei, la sfîrșitul 
reuniunii Consiliului de coroa
nă, că tratativele greco-turce 
asupra problemei cipriote vor 
fi reluate la nivelul miniștrilor 
de externe ai celor două țări.

tei fluviului Mekong, patrioții au atacat instalațiile americane de la aerodromul Binh Tuy. Agenția France Presse . relevă că obuzeie căzute în perimetrul aeroportului au provocat avarierea a 8 avioane și a unui elicopter. In aceeași regiune, un sector controlat de sai- gonezi a fost supus, de asemenea, bombardamentului cu mortiere. In centrul Vietnamului de sud, unități ale F N.E. au atacat timp de o oră și jumătate un batalion al primei divizii de infanterie americane si un regiment saigonez a- flate la baza „English", la 75 km nord-vest de Qui Nbon. Tirul mor- tierelor de 82 milimetri și focul . armelor ușoare au provocat pierderi în rîndul americanilor și trupelor saigeneze. Mai multe elicop-; tere au fost avariate. In imediata apropiere a fostei capitale imperiale Hue, un batalion de infanteriști americani a fost bombardat cu mortiere.Luni, Ia numai 8 km de Saigon, între o companie de infanterie a celei de-a 199-a brigăzi americane și unități ale patrioților sud-viet- namezi s-a produs o luptă violentă. A trebuit să intervină artileria și numeroase formațiuni de elicoptere pentru a putea salvă unitatea americană, menționează agenția France Presse.
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