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Președintele' ‘ Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

un mi j loc importan t 
a noului în produc-

/ Conț inu are în pag.

XIII-a aniversări a zilei
Populare, iii numele Consiliului de Stat al Re

al poporului român și al meu personal, adre
Algeriene Democratice și 

publicii Socialiste România, 
sez Excelenței Voastre calde telicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de săaatâte și- fericire personală. Urez, de asemenea, prosperitate șl ,prp- 
gres poporului algerian prieten.

., îmi exprim și cu această ocazie speranța că se va dezvolta continuu 

colaborarea multilaterală roB»#no-alg«tiană, în folosul ambelor popoare 

șa arpădi generale. .

Foto: Virgil ONOIU

inovatorii cbntribuîe 
•educe rea consumului 

socială, la perfebționă-

(Coptinuare în pag. a 2-a)

Brigada de fierari-betoniști a 
lui Horvath Ludovic mon-

Inir-o după-amia
ză, in sala de 
lectură a clubului 
MiiihcițdrdSC din

■ ■' ■ Lupeni

■ i Mișcarea • inovatorilor — expre
sie con •.■antrată a întrecerii socia
liste aduce un aport însemnat 
Ia', organizarea științific® a produc
ției a muncii, la.aplicarșg celor 
mai-recente cuceriri ale științei si 
tehnicii moderne - Prin aceasta, 
activitatea de inovații si raționali 
zări constituie o puternica pîrghie 
economică si 
de promovare

<> plan în industrie, 
a 'economiilor rea- 
stie a fost in 1966 
,3 de 8 600 lei în

Un colectiv 
îor.inal din Țolvay 
Herman joărî 
nou . sistein 
semnalizare i 
îaj deosebit în nittusîHă Hiinieră prin faptul că e de 
o- construcție incasabilă și antigrizutoasă, putîndu-se 
folosi în orice mediu în mină. Prototipul a dost tri
mis; la JS.C.S.M. Petroșani . pentru; verificare și apro-.. 
bare în vederea omologării.

de seamă si ale- 
contribuie la sti- 

eforturi- 
direcția 

j sarci-

probe urmăresc 
fișei, de 

ridicarea 
racteriStsici a acestora 
ironia, ș«Mjțe probe vor ușura 
punerea în funcțiune a regu
latoarelor electrice automate 
pentru reglarea procesului ar
derii, deci o cît mai bună 
funcționare a cazanelor; Spe
cialiștii din Paroșeni și Bucu
rești’ sînt siguri de reușită.

, .. Intr-adevăi’ 
eficient ,1a : 
de muncă 
rea. utilajelor și creșterea in dicilot 
tehnologici, la realizarea de eco 
nomii, îmbunătățirea ■ călității pro 
duselor; a Securității muncii.

Mișcarea de inovații își .găsește 
cel mai prielnic climat de dezvol

drumului, soarele, dogar eș- 
în miez de vară, 

arsă și îngălbenită 
confirmă însă fa

de tăgadă- că-i 
In dreapta, ,la cîțiva 

trimis ■; so-

producție 
economice 
prinderilor 
nităti.

In același timp, dezbaterile 
acestor adunări vor contribui 
cu certitudine la ridicarea ni
velului muncii de educare a 
comuniștilor la stimularea ati
tudinilor combative față de tot 
ceea ce irînează mersul nostru 
înainte, la cultivarea înaltelor 
trăsături morale de care mem
brii de partid trebuie să dea în

O zi, această unitate stră
veche și mereu nouă de mă- 
iărare a vremii,. e bine an
corată .calendaristic intr-un a- 
notimp sau altul. . „Zgîreite‘‘, 
anotimpurile nu-și cededză li
nul altuia nici măcar un 
ceas, darămite o zi încheiată. 
Și totuși, zecile de autotu- 
riști, rnoto'cicliști, bicieltști și 
drumeți pedeștri ce s-au în
cumetat să pornească in di
mineața de 29 octombrie din 
Petroșani spre cabana Oblrșia 
Lotrului au reușit să cuprindă 

• tfăi anotimpuri într-o singu
ră zi..............

invitația la drumeție au pri
mit-o sîmbătă seara prin bu
letinul meteorologic al televi
ziunii care anunța timp fru
mos, urmat zilele, următoare 
de ploaie. Meteorologii au fost 
foarte preciși-de data aceasta. 
Să profităm de ageastă zi 
frumoasă și-au zis . iubitorii 
de natură ■ rdspunzînd prompt 
la invitație.

, Dimineață senină fără pic 
de ceață. Nici o scamă de nori 
pe bolta azurie. Un convoi 
de mașini și motociclete ur
cau printre Cheile Jiețiilui pe 
drumul alpin ce duce tocmai 
la Brezoiu, de partea cealaltă 
a munților Paring. Punctul 
terminus al itinerarului : caba
la Obîrșia: Lotrul ui; acolo un
de se întretaie drumurile Pe
troșani — Brezolii și Sebeș — 
Novaci. Fagii- au îmbrăcat 
mantia multicoloră de ‘ toam
nă. Incepînd de la culoarea 
arameițși,pină la galbenul -pal, 
coloritul frunzelor are sute de 
nuanțe. Cu cît urci, brazii se 
intercalează tot mai des prin 
făget pină cînd intri în gi
gantica și im-piinătparefi .m- 
părăție a conifer clor. Deodată 
se deschide zarea. Un scurt 
popas pentru masă în minu
nata poiană de. la cumpăna 
apelor. Pe versantul, din stin
gă 
țe 
Iarba 
de brumă 
ră' putință 
toamnă.
păși, iarna

Incepînd de azi, în organiza
țiile de bază ale partidului au 
loc adunările generale de 
dări,-de seamă și alegerea noi
lor birouri. Eveniment1 impar» 
tont în viața organizațiilor de 
bază, a fiecărui comunist, a- 
dunările de dări de seama și 
alegeri prilejuiesc o analiză 
profundă a muncii desfășurate 
pentru înfăptuirea • sarcinilor 
Ce au stat în fața organizați
ilor de partid în perioada- 
scursă de la alegerile anteri
oare și pînă în prezent. Expre
sie a înaltului democratism 
care caracterizează viața inter
nă a partidului nostru, adună
rile de dări 
geri vin să 
mularea inițiativei și 
lor comuniștilor. în 
realizării cu succes 
nilor de producție 
raționale a mijloacelor 
tite în scopul modernizării și 
perfecționării procesului de 

creșterii eficienței 
a minelor, întrțt- 
șj a celorlalte u-

de ingineri de la U.R.U.M. Petroșani, 
Alexandru, Hîndoreanu loan și 

i, au realizat zilele acestea prototipul unui 
de semnalizare. Acesta se va folosi: la 
în puțuri si abataje, prezentînd un avan-.

Ieri cazanul 1 al termocen
tralei Paroșeni a intrat într-un 
ciclu de probe- In vederea :e- 
iectuârii ■ acestor-v probe, spe
cialiștii de ' la termocentrală 
împreună oii un colectiv de .la 
întreprinderea de raționalizări 
și modernizări energetice Bu
curești au pregătit aparatele 
cu care se vor măsura •para
metrii si dispozitivele pentru 
luarea; probelor' de nearse..(zgu
ră și cenușă) Aparatele fiind 
în bună stare de funcționare,, 
probele pot.începe. ' . , ,

Actualele 
optimizarea 
cazanelor si

■
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CARENȚE ÎN ACTIVIȚA 
ȘI RAȚIONAU/.

(Urmare din pag. J) MM

S3FEAGUL ROȘU

0 DINAMICA HESATISFĂCĂTOARE
■în 1966 s-au înregistraitendințe de 

excepția preparației Petrii^ 
și E. M. Aninoasa. Dacă/ÎTi 
prima jumătăte a U, ...... 
1966 s-au înregistrat 353 pro
puneri de inovații Și rațio
nalizări, din care 211‘-^u foșt 
acceptate, in perioada : ofes- 
punzătoare a anului ' 1967 
s-au înregistrat numai 309 .jurțiălate a anului 1986 
propuneri din care au fost în aceeași perioada a anului
acceptate 186. l’e exploatări, 1967 să scadă la 119 468 lei,
situația este și mai nesăfișrf^' 
făcătoare. Iată de pildă di
namica inovațiilor și rația-. 
nalizărilor la E. M. Lpnea,: 
în 1964 s-au înregistrat 49 
inovații și raționalizări din 
eaț-e au fost aplicate 
1965 s-au înregistrat 27 pro
puneri și au fost aplicate 17;

racul, cu
și s-au apljcat 14; în 1967 
(pină; la ș^SocW&brife) s-au 

anului. . înregistrat 16 și ău'fost ac- 
iJțșQpîtiș 9; ' /*.

Valoarea recampșiwelbr 
plătite pe C.C.V.J, inovato- 

’ iilor șl r'dtip.nalizptoriior a 
fif-pst dș 129 520 Ițtj in pripa» 

<a

fai’ media econoțițiilor rea- 
Ijzate de fiecare inovație este 
cu mult inferioară mediei 
pe Ură: 4 500 iei în 1966 
și 5 200 lei în 1967.

.' Părăsind dpnieniui ciftelor 
și intrînd jp donteniul pip. 
b’Temelor ^^oTeaftizătorlce. rte 
Izbește' un alt aspect nega-

NEREALIZAREA
yilf y ‘i ,< ... a.------ ” — ■ 1-vs ‘ ' ■■ • zt ' ■< ■>• .. \

PLANURILOR TEMATICE
îndeplinirea planului te

matic de inovații și raționa
lizări are ca obiectiv hieca- 
nizarea unor operații de mă
re volum, înlocuirea unor 
materiale costisitoare (în 
special lemn de mină), rea
lizarea de dispozitive cale 
șjă contribuie la reducerea 
efortului 
unor probleme privind pFoî 
cesele tehnologice la prepa
rare a cărbunelui etc. Deși, 
în general, aceste planuri ap 
fosț bine orientate sub as
pectul tematicii, totuși clin 
cele 
drul. 
la 1 
lizat 
parația Petrila din 4 teme

b-a realizai una; ia M. Lo- 
nea din 4 teffie s-â realizat 
Una integral și una purțiși; l:i 
E. M. Lupeni din 5 teme s-a 
realizat una integral și una 
este în curs de realizare; la 
E. M. Vulcan din 5 teme 

-®>use nu s-a realizat nici 
rai Dacă ținem seama de

l>r<
, unȘ! Dacă ținem seama de 

fizic, soluționarea (aptul că în fiecare din a- 
....feste unități exișță inj-țiafi-

51 teme propuse în ca- 
C.C.V.J, în 1967, pînă 
octombrie nu s-au rea- 
decît 5. Astfel, la pre-

FORMALISM

de DAVID MAHMU, f>ANCHETA procuror șef al Procuraturii o- 
rașului Petroșani, BADEA IOAN, actilristrcil 
Comitetului orășenesc P. C. R. și ing. GAVA 
SEVER, de ia Consiliul local al U. G. S. R.

netul tehnic) s-a soldat -.u 
același rezultat nesatisfăcător, 
39 cititpri; ca și îp cazul pre
parației Petrila: 40 cititori. 
Cifrele de mai sus demon
strează lipsa de organizare a 
unor acțiuni cu cartea teh- 
nică dintre care menționăm 
în special : nevalorlficarea 
materialelor documentare'' din 
știința și tehnica țării noas
tre și de .pestg hotare,- nefo- 
losirea vitrinelor cu cărți, 
numărul redus al expuneri
lor privind noutățile științi
fice și tehnice etc. Că există 
posibilități de lărgire a cer
cului de cititori, acolo unde 
acțiunea de masă cu cartea 

este organizată, ne-o 
dovedește situația de la E. M. . *

/ 
nesatis-

staiările proprii, se pot des
prinde cîteva cauze mai prin» 
pipăie, care explică deficien
țele semnalate in activitatea 
de inovații și naționalizări de 
(la C.CA'.J, Astfel:

— Desființarea cabinetelor 
tehnice • de la exploatări a 
născut ideea că activitatea 

, respectivă are: caracter sub
sidiar, de „anexă" în raport 
cu sarcinile de serviciu.

— Unii responsabili cu i- 
;‘.ovațiile nu au — după păre
rea noastră — calificarea ne- 
cesâră (Joldiș Șandor de la 

Vulcan, student |țică,- 
Păun Eleonora, resp. cu ;ino- 
vațiile în C.C.V.J. — tehni- 

_ efe), Or,, .în domeniul 
inițiativei creatoare, compe
tența și pasiunea pentru nou, 
sînt deziderate inajoțe. j,

" Colectivele ,de inCBrății 
tmi componenta legală, lip- 
Sindude —» la itotef unițțățile 

— tocmai persoane 
câre au contactul cel niaj di- 
reci cu inovația propusă și 
cu inovatorul: șeful secto
rului de unde provine feno- 

. v^aWWftțl-^iriSvIftorît A- 
ceasta deficiență favorizează 
tărăgăneala și unele apr^șderF1 
subiective față de unele i no- 
vații. : :

— Organele sindicale, deși 
au sarcina statutară de a of»

--------- ...-ratărilor 
■ăi -ra-Honalizatorilor, ■ precum 
și aceea subliniat^, de Rezo
luția Congresttlm; U.G.S.R. de 
„a stimula în rîr oile colec
tivelor de muncă pasiunea 
pentru promovarea noului în 

,.(S.Pro.&ctiC’’ ,BU 5-au preocu
pat în' suficientă Jnășură de 
realizarea acestor sarcini, lă- 
sîndu-le pe seama responsa
bililor de cabinete tehnice. 
Numai așa se pot explica lip-, 
șurile serioase semnalate mai 
sttș ca și slaba activitate de 
propagandă tehnică, Referin- 
du-ne la acest aspect trebuie 
să semnalăm, lipsuri intolera
bile. Numărul de cititori ai 
cărții tehnice este mult prea 
redus: la E. M. Uricani :iu» 
mărul cititorilor este de nu
mai 26; la E. M. Lonea, bi
blioteca tehnică a rămas în 
vechea clădire a administra
ției, din „lipsă de spațiu la 
npul sediu". Rezultatul: din 
luna iunie a. c. sint înregis
trați doar 11 cititori (I); la 
E. M. Vulcan munca cu car
tea tehnică — considerată „a 
cincea roată la căruță" -- 
(expresia aparține, tov; Joidis 
Șaridor, responsabil cu cabi-

in prezent, există un mij- 
. loc practic și operativ pentru 
generalizarea inovațiilor : Ma
pa navetă care circulă de la 
exploatări la C.C.V.J. Deși în 
mapa E. M. Lupeni a fost tre
cută inovația „Modificarea 
rezistenței de coborîre a ten
siunii de iluminat la locomo
tivele cu troley L.M.7", ino
vația n-mfost generalizată dc 
colectivul de inovații a} 
C.C.V.3. In această shuație, 
ne întrebăm : de ce mai bnaf 
vighează" asemenea mape da
că propunerile cuprinse în 
ele rămîn literă moartă? Ca 
să mai avem o mapă în plus, 
de completat ?

Colectivul de inovații de 
la’ fi. M. Lonea a trimis pen
tru gpnerulizare la C.C.V.J., 

, cu gdresu nr. ț2 138 din 19 a- 
prilie a. c„ 4 inovații. Rezul- t * i o m • *■*“ ouia- iua Mtiiuidra atatgl? Np mima; ca nu s-a a „ ...
.■GnSti „mi a», .„a. mișcarea mov

pțfetlc, acțiunea de generali
zare a inovațiilor și raționa. 
Udărilor în cadrul C.C.V.J., și 
în afară, este inulț sub aș- 
tepțări și posibilități. Semni- 
fifețiv e faptul că responsa
bilul. colectivului de inovații 
din C.C.V.J. (tov; Păun fileo- 
rionjț), nu cunoștea cite ino- 
V^tțț au fost geherali'zate, 
d^șj acestea reprezintă o ci
fră neînsemnată. Astfel, pro 
punerea inovatorului Maîel 
Dănilă de la E. M. Lupeni, 
și anume : „Dispozitiv pentru 
deplasarea transportorului cu 
rac,lețe îp abatajele frontale 
susținute cu stîlpi feroma 
tici", a Tost comunicată la 
C.C.V.J. în vederea genera
lizării de* către colectivul de 
inovații al exglpat^Ții, îugft 
din luna jmartie a, lnțp°r- 

■». tanța inovației corista în evi
tarea dișțruggrji stUpilor și 
ușurarea operației de împin
gere a tjm 
punerea 
tă nici î^d) 
putea aplica
Lonea l. 'tdcl tM. eadan- -‘I»g&„W-tismulu-i Ui a Mpsei de preo
ției Generale a Cărbunelui. cupare, e greu de presupus

■De ..ce ? lipsit... ^fișele Ce de?v<jltareă\ mișcării de ino-
'■. în cadru! 

......................  Wspect și mai 
grav îl prezintă îrjșă...

Sici'

■ tr-ujj promovarea noului, -liiS- " 
realizarea planurilor temati
ce se explică fie prin aceea . 
că ele au c-uprihs probleme 
care depășesc posibilitățile 
unității respective, fie că 
a existai ■ preocupare în ? 
mărirea realizării lor.

Șl DEZINTERES

nu
ur-

se 
manifeste în cazul acceptării 
unei inovații sau raționali
zări, impune respingerea ce
lor fără eficiență economical 
In aceste cazuri însă, trebuie 
procedat cu mult tact și nu
mai; după ce s-a făcut totul 
ca să șe demonstreze lipsa 
de noutate sau de eficientă. 
Nu întotdeauna însă se pro
cedează astfel. De pildă, lă
cătușul MileCan Ion de la 
E. M. Lupeni a propus înlo
cuirea bucșelor din cauciuc, ' 
de protejare a cuplajelor la 
compresoarele de 45 m c aer 
pe minut, cu bucșe de lemn. 
Prqpunerea duce Ta mărirea 
duratei de folosire, însă a 
fost respinsă pe consideren
tul că... e sarcină de ser
viciu. La fel, s-a procedat și 
cu inovația propusă de .Geor
gescu Silviu de la E, M. 
Vulcan — inovație despre

Exigența ce trebuie să■ Unele propuneri de inova
ții sînt tratate cu ușurință, 
aceasta reflectînd amprenta 
formalismului din activitatea 
colectivelor de inovații. Pro
punerea inovatorului Boțan 
Elisei: „Bandă de plănărit 
brichete", deși acceptată în 
principiu de colectivul de i- 
novații al preparației Petrila 
și dată spre experimentare, 
a fost respinsă de colectivul 
de inovații din C.C.V.J. cu 
motivarea, în principal, că „se 
va construi o fabrică de bri
chete la Corcești cu intrarea 
în funcție în 1970". Dar pînă 
atunci ?

Propunerea inovatorului 
Georgescu Silviu de la E. M. 
Vulcan: „Modificarea am-
breajului și a periei la mași
na de curățat vagoneți", deși 
a fost aplicată încă de acum 
2 ani, inovatorul n-a fost re
compensat. Motivul ? lipsește 
dosarul de inovație I ? Propu
nerea muncitorului Pașca Pius 
de la E. M. Vulcan: „Apa
rat pentru reglarea presiunii ții pe motiv că „mașina nu 

deși inovația 
se aplică cu rezultate satis
făcătoare de 2 ani! Iată pînă 
unde merge formalismul și 
lipsa de interes într-un do
meniu atît de important ca 
cel al inițiativelor creatoare I

apei la perforatoare" a fost funcționează" 
trimisă pentru studiu tov. 
ing. Kadar Ernest. Răspunsul 
tovarășului inginer — obli
gat Ia acordarea asistenței 
tehnice prin însuși regula
mentul de inovații — a fost 
următorul : „N-AM TIMP" 1

Lppenis peste 120 de cititori 
cifra es*® tecă ncăătis- 

facatoare) ca urmare a iolo-

flplîcât nici una, dar nici mă- 
S. S-a răspuns lă adresa 

asemenea ati- 
puttî’nd puternic am- 
formalismuldi, birocra-

se cer completate; ,în cazul vații Ai raționalizări 
generalizării unei inovații G.C.V-J. Uh Aspect 
sau raționalizări, ț! ?)

NESTIMULATORII-r^„ ........... .... ..............................

Rolul recompenselor în im
pulsionarea mișcării de ino- 

, vații este, hotărîtor. Deșt se 
știe că criteriul principal pen
tru recompensare este calcu- 

. Iul economic sau tehnic-ope- 
rativ, totuși. criteriul aprecie
rii (subiectiv și arbitrar chiar, 
cîttd lipsesc datele obiective) rificarea calculului economic 
este., criteriul dominant. Ten
dința aceasta de inversare a 
Criteriilor, în practică, de na
tură să frînczc activitatea de 
inovații și raționalizări, este 
evidentă în unitățile C.C.V.J., 
căci 87,6 la sulă din toi aiul 
propunerilor (făcute pînă la 
1 august 1967) au fost accep
tate pe bază de aprecieri.

. Cifra depășește media înre
gistrată pe Ministerul Mine
lor — de 81 la sută. De .men
ționat că la unele exploatări, 
ca E. M. Lonea, procentul de 
acceptare prin apreciere este 
de 100 la sută. Consecințe ; 
se. irosesc, sume importante 
pentru recompensarea unor 
inovații fără eficiență econo
mică ' sau inovatorul nu-și 
primește recompensa meri
tată și deci aceasta nu este 
stimulativă. Cîteva exemple 
sînt edificatoare. Pentru inp-

pensȘ de cca. -1000 lei. Simi
lar este cazul inovatorului 
Paul Iosif, maistru, miner la 
aceeași exploatare, a cărui 
inovație: „Aparat semiauto
mat pentru controlul etanșei
tății măștilor de auțosațyare“ 
dată contabilității pentru ve-

care am amintit mai sus — vația sa. „Curățirea filtrelor 
și care a fost respinsă ini- evacuare și de aspirație
țial de colectivul de inova- a locomotivelor Diesel, pe 

chimică", lăcătușulcale
Bencze Geza de la E- M, Vul
can a primit — prin apre-
ciere 500 lei deși are cal
cul economic făcut de colec
tivul de inovații al minei ca- 
rs-i dă dreptul la o recom-

a fost recompensată prin a- 
preciere cu 700 lei cu toate 
că inovația aducea o econo
mie antecalculată de 123 500 
lei — după cum afirmă însuși 
responsabilul colectivului de 
inovații, tov. Joldiș Șandor.

Este greu de crezut că în 
.aseipena situație — oricît de 
modestă ar fi inițiativa crea
toare — se poate vorbi des
pre caracterul stimulator al 
recompensei, mai ales în ca
zurile cînd există' elemente 
de calcul economic care șe, 
neglijează. Un aspect pozitiv 
este acela că nu au fost gă
site inovații sau raționalizări 
recompensate fără a avea 
vreo valoare economică I

In unele cazuri — de pil
dă, inovația tov. Șuba Mir
cea de la E. M. Lupeni —- 
achitarea recompensei legale 
se face cu întîrziere. Moti
vul ? Nereșpectatea dispozi
ției legale privind ținerea re
gulată — cel puțin o dată pe s~ns*l
lună — a ședințelor colecti
vului de inovații (responsa
bil ing. Ișvănut). Din aceas
tă cauză, rata a doua cuve
nită inovatorului susmențio
nat s-a plătit cu întîrziere de 
o lună. Care este...

siriț unbr furftie de 
. cjăridă mâi bfidiente.

Pentru lipsurile arătate, o , 
parte însemnată de vină o 
poarlă conducerile organiza
țiilor de . -partid ■ din unități, 
care n-au controlat, îndrumat 
Și nici analizat cauzele stării 
de lucru nesatisfăcătoare din 
mișcarea de inovații.' 

u —•Activitatea comisiilor de 
■iuguieri și tehnicieni — cu 
excepția celei de la E. M. 
Lupeni (ing. Costescu I.) 
este și mai slabă, iar la E. M. 
Lonea nici nu se știa cine 
răspunde de această activi
tate I ^Lipsesc planurile de 
muncă în cazul comisiilor de 
la E. M. Uricani (resp. ing. 
Cojocaru) și preparația Pe- 
țrila (resp, ing. Mirieă Gh.), 
iar Ia E, M. Vulcan (resp. 
ing. Borza E.) planul pe tri
mestrul 1 a fost pur și simplu 
recopiat in trim. II și m 
prin simpla schimbare a... 
trimestrului! De asemenea, 
dip lipsa de , preocupare a 
organelor sindicale, comisiile 
de ingineri și tehnicieni n-au 
fost atrase nici în 'munca cu 
cartea tehnică, ceea ce ex
plică, în bună măsură, lipsu
rile semnalate sub acest as- 
pect, „

— Conducerile tehnico-ad- 
ministralive — contrar regn- ’ 
lamentului de inovații și Re
zoluției Congresului U.G.S.R.
— au subapreciat activitatea 
„cabinetelor tehnice", mișca- - 
rea de inovații (mai ales în 
privința asigurării asistentei ■ 
tehnice și a unei juste recom
pensări) ca și activitatea co
misiilor inginerilor și tehni
cienilor (C.I.T.).

propa-.

R E M E B I I
de
de
de

OENERALIZAHEA INOVAȚIILOR
EXPLICAȚIA ACESTOR

prevăzută ca sarcină în re
gulamentul de inovații, are 
importante efecte economice 
— prin îmbunătățirile aduse

producției---- și psihologice
— ea stimulînd gîhdirea crea
toare. Gu toate că acest ade
văr elementar este cunoscut.

STĂRI DE LUCRURI ?
............. 1 ... 1 ....

Din discuțiile purtate cu puns abilii cu inovațiile și cu
factorii de conducere, cu res- unii inovatori, ca și din con-

Carențele semnalate în legătură cu activitatea 
inovații și raționalizări impun luarea unor măsuri 
natură să prevină stagnarea, formalismul și lipsa 
preocupare in acest domeniu. Printre acestea, enume-
răni cîteva care prezintă, după părerea noastră, un 
program minim de natură să îndrepte actuala stare 
de lucruri :

Reorganizarea colectivelor de inovații și rațio
nalizări și numirea ca responsabili cu inovațiile a 
celor mai pricepute șî calificate cadre tehnice;

— Activizarea comisiilor inginerilor și tehnicienilor 
pe linia acordării asistenței tehnice inovatorilor și 
rațiopalizatorilor ;

— Urmărirea mai atentă de către conducerea teh-
nico-administrativă a modului cum se fac calculele 
contabile sau tehnico-operative pentru inovațiile pro
puse, precum și a modului cum se execută prototipu
rile, cu precizarea sarcinilor și răspunderilor în a- 
ratf -

— Organizarea unui sistem informațional mai efi
cient, prin lărgirea gamei mijloacelor propagandistice 
folosite — conferințe și recenzii asupra noutăților ști
ințifice și tehnice, ștanduri de cărți tehnice pentru 
formarea bibliotecilor personale ale inovatorilor, afi
șarea materialelor de sinteză, cu schițe sau fotografii 
ale unor inovații sau raționalizări, popularizarea ino
vatorilor organizarea de consfătuiri pe teme ca „ge
neralizarea experienței înaintate", organizarea dc 
concursuri — cu lansarea in prealabil a tematicii 
sțrins legată de problemele ridicate de producția uni
tății respective etc.

— Analizarea periodică de către organul sindical 
sub conducerea organizațiilor de partid, a modului 
cum se desfășoară activitatea de inovații șl raționali
zări precum și a contribuției comisiilor inginerilor 
și tehnicienilor în sprijinirea acestei activități!

-k.
■ \
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care să asigure aplicarea

în organizațiile de

hotărîrli ferme a 
a tuturor oame- 
de a traduce cu

a pirghiilor economice 
financiare și celelalte preve- 

ale proiecțpiui de Direc- 
O atenție deosebită tre-

■ " ;N’

permanență dovadă în produc
ție, în societate și în viața de 
familie.

însemnătatea deosebită a a- 
dunărilor de dări de seamă ș> 
alegeri din toamna acestui an 
constă în faptul că ele se des
fășoară ’n condițiile dezbaterii 
publice a documentelor Plena
rei C.C. al P C.R. din 5-6 oc
tombrie a.c. Proiectul de Di
rective cu privire Ia perfec
ționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale, co
respunzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socialistă 
ă României preconizează mă
suri care vor da un avînț deo
sebit forțelor de producție, va
lorificării superioare a resur
selor materiale și umane ale 
țării, ridicării eficientei în
tregii activități economico. Sub 
îndrumarea si cu sprijinul co
mitetelor de partid orășenești 
și de întreprinderi, birourile 
organizațiilor de bază sînt dă- “ 
toare să pregătească pentru a- 
dunările de alegeri dări dp sea
mă care să analizeze activita
tea sectorului sau unțțății res
pective în lumin i înaltelor exi
gențe și răspunderi ce se des
prind din proiectul de Direc
tive. Dările de seatnă, ca^do 
altfel și discuțiile ce lirrtleazS 
să aibă loc pe marginea aces
tora, sînt chemate să relie
feze marile perspective pe care 
le deschid în fața minelor și 
întreprinderilor noastre măsu
rile privind organizarea uni
tăților economice, planificarea 
curentă șî de perspectivă, apli
carea consecventă a principiu
lui centralismului democratic 
în economie folosirea eficien-

deri 
tive. 
bute acordată stabilirii măsu
rilor 
în viață a concluziilor care se 
desprind din aceste documen
te pentru activitatea practică 
imediată a unităților noastre. 
Principală atenție trebuie a- 
cordată atragerii în continuare 
a celor mai competente cadre 
la rezolvarea problemelor or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii, creșterii răs
punderii nentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, folosirii complexe a ea- 
nacităliior de nroducție, oospo- 

•dăririi judicioase a mijloace
lor materiale și bănești etc. 
Gîhdirea și răspunderea co
lectivă a comuniștilor întruniți 
îrs «adunările de dSri de «canid 
și alegeri trebuie Să se mate
rializeze în măsuri concrete, 
care sî-psigure ridicarea acti- 
v itȘții economice a unităților 
noastre la nivel"! exigentelor 
actualei' etape de dezvoltare 
economică a patriei noastre so- 
ciatiste.

Dînd o las 
comuniștilor, 
nilor muncii 
fermitate în viață noile mă
suri elaborate dc partid dez
baterile adunărilor generale 
de dări de seamă și ale
geri măsurile ce vor fi adop
tate vor asigura ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
organizațiilor de partid, a rolu
lui lor de conducător al mase
lor pentru înfăptuirea politicii 
partidului de Înflorire multi
laterală a patriei și ridicarea 
bunăstării poporului.

Sudorul specia
list Măceș Gheor- 
8he de tu termo
centrala Paroșeni 
este apreciat în 
uzină pentru lu
crările de calitate 
pe care le ăXis- 
cută, pentru con
știinciozitatea si 
modestia de care 
dă dovadă

lală-1 in exer
cițiul funcțiunii.

? -i vi-;'

ifi îl
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ț. lia printr-un covor de: omăt. Se 
încinge o luptă cu: zăpadă și apoi 
plajă la soare ca de iulie.. Coborireq 
spre .cabană se face în mai pu
țin de 15 minute. Aici, întâlnire 
în stea cu excursioniști din re
giunile vecine Argeș și Oltenia.

O propunere spontană ne-a lun
git itinerarul. Oașa, Șugag, Sebeș, 
Oraștie,. Calau, Hațeg, Petroșani. 
Deci un adevărat circuit închis. 
Acum doar că trecem din împă
răția bradului spre ce-a a lui Fag- 
împărat. Furișîndu-se prin frunzi
șul multicolor, soarele dă aces
tuia un colorit de feerie și basm 

, demn de penelul celor nwi ce
lebri pictori ce au încercat să 
imortalizeze pe pînză frumusețile 
naturii. Apa zglobie a rîului Sebeș 
ne-a fost o bună bucată de drum 
plăcută tovarășă de călătorie. La 
Șugag nuntă mare. Tot satul era 
la nuntă. Și au jucat taman ca 
în „Nunta Zamfirei" a lui Coșbuc. 
Un flăcău voinic juca aprins cu 
o fată. Avea un steag împodobit
cu adevărate lucrări de artă cu
sute de fetele din localitate., Arn 
stat și am privit. Iar tradiționala, 
ploscă plină ochi cu țuică s-a pe
rindat și pe la noi. Am închinat 
Wîndu-le mirilor mulți ani feri
ciți...

„Și-lin prunc la anul, blond Și mic.
Să crească mare și voinic- ■ '
Iar noi să mai jucăm un pic

și la botez"
Era prea frumos, și prea cu spe

cific rustic să nu se termine cg-n 
versurile lui Coșbuc.

TELEVIZIUNE
1 noiembrie

18,00 Telecronica economică, 
dezbaterea opiniei publice: 
Conducerea centralizată a 
conomiei și arta, ■ aonduperil 
întreprinderilor.

18.30 Pentru copii : Micii pțetfțri 
mari.

19,00 30 de minute cu și pentru 
tineret. Emisiune magazin.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Desene animate.
20,10 Interpretul preferat. Muzică 

populară la cererea telespec
tatorilor.

20,40 „.Misiune de încredere", Parti- 
cipanți români la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie. Film documentar reali
zat de Studioul de Televiziu
ne București.

21,00 Avanpremieră.
21,15 Film artistic ui premiera: 

„Ascensor pentru eșafod".
22,35 Invitatul nostru.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii. «

DINCOLO 
indiscreție 

îmi pare rău însă că umblu cu mîna atârnată 
lipsesc de la școală. de git în batic.

Marți, 24 octombrie. 
Am fost la Petrila la 
doctor. Mi-a făcut ra
diografie și mi-a spus 
doctorul să trec mier
curi pentru rezultat. Iar 
n-am fost la școală.

Miercuri, 25 octom
brie. Azi am obosit 
umblînd. De dimineață 
am luat rezultatul. 
Mi-au zis că n-am rup
tură. Am plecat cu fo
tografia la Lonea, la 
doctoriil Balazs, care 
s-a consultat cu tov. 
doctor Malide, directo
rul spitalului, și mi-au 
dat un bilețel cu care 
să mă prezint din nou 
la doctoru' Țică, la Pe
trila. Doctorul Tică a 
vorbit ceva cu altul, 
unul mic, și din nou 
mi-a făcut radiografie, 
ca apoi să mă prezint 
la policlinică, la Petro
șani, la camera nr. 2. 
A zic doctorul Tică că 
mîna e ruptă în 
lași loc, că n-a 
bine pusă în ghips 
inte. Nu știu cum 
dar pe mine mă doare 
groaznic. Si trebuie să

i*

Am intrat — și poa
te nu întâmplător — în 
posesia unui jurnal in- 
tim. AI unei eleve din 
clasa a Vl-a. Din mo
tive lesne de înțeles 
nu voi da în vileag 
numele posesoare!. Dar, 
pentru că oricum am 
fost indiscret, să merg 
cu aceasta indiscreție... 
contraindicată pînă la 
capăt Frunzăresc ulti
mele pagini:

Luni, 23 octombrie. 
Azi, la ora de sport, 
am căzut. Am simtit 
niște dureri foarte pu
ternice tot lâ mîna 

■ dreaptă, fracturată aș- 
tă-vară, în mai. Am ți
nut-o atunci în ghips 
pînă la 17 iupie, cînd. 
ml l-a tăiat. Mi-au 
spus doctorii că totul 
e-n bună regulă. Dar. 
această bună regulă a 
durat pînă azi. Am ple
cat, apoi, cu mama, la 
spital la Lonea. N-atn 
găsit pe nimeni la ora 
12. De aici am venit 
la Petrila, la 12,30. Nici 
aici nimeni; Doar o so
ră care mi-a zis că să. 
vin mîine. Miine mă 
duc clis-de-dimineață.

scoaterea la concurs 
a urm&toarelor posturi s

■ . ■ ■ ■ ■ - . .
ȘEF DE SECȚIE CERCETARE PENTRU MEDICINA MUNCII 
(MEDIC) . ..

ȘEF DE SECTOR CERCETARE PSIHOFIZIOEOGIA MUNCII 
(MEDIC)
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL (INGINER ELEC
TROMECANIC)
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIP AL (INGINER MINER) 
CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI (INGINERI MINERI)

3 CERCETĂTORI ȘniNȚlFICl CU 3 ANI ACTIVITATE ÎN 
SPECIALITATE (INGINERI MINERI)

Candidat ii Ta concurs vor depune cererile dc înscriere pînă la 
data dg 30 decembrie 1967, la sediul instituției din Petroșani, sțr. 
Dr. Petru Groza nr 32-34, însoțite de următoarele acte :

— copie legalizată de pe diploma de examen de stat sau di
plome echivalente în specialitatea respectivă ale unor instituții de 
învățămint superior din țară, precum și diplome din străinătate 
echivalate de Comisia superioară de diplome din cadru! Ministe
rului Invățămîntului;

— copie legalizată de pe diploma de doctor sau de doctor-do- 
eent în științe, dacă este cazul;

— memoriul de activitate, împreună cu o listă de lucrări;
-— cîte un exemplar din cele mai importante lucrări tehnico- ■ 

științifice ale candidatului sau extrasele lor;
— copie legalizată de pe certificatul de naștere;
— certificatul de sănătate;
— dovada situației militare;
— dovada stagiului1 și a restului perioadei de activitate în pro

ducției; In domeniul tehnic, respectiv medical;
— autobiografia!
— caracterizare, făcută de către conducerea instituției (între

prinderii) de la care provine candidatul.
Concursul se va ține la sediul instituției în ziua de 15 ianua

rie 1966 și se va desfășura in conformitate cu prevederile Re- 
v gv.lămehtv.lui' pi'ivind recrută rea, promovarea și atestarea cadre

lor de cercetători științifici din unitățile de cercetări din Repu
blica Socialistă România.

Informații suplimentare se pot obține de la S.C.S.M. Petro
șani, telefon 1837.

Joi, 26 octombrie,
Am așteptat la camera 
nr. 2 dar medicul Ba
bacii n-a venit la 12, 
cică a avut o „opera
ție" la spitalul mare. 
Am venit foarte supă
rată acasă. Nu știu de 
ce tot mă poartă pe 
drumuri. Dacă mă doa
re și e ruptă, de ce 
nu-mi pun mina în 
ghips?

Vineri 27 octombrie. 
Azi este a patra zi 
de cind lipsesc de Ia 
școală. O să rămîn în 
urmă cu lecțiile. Pe ee 
astă? Acum plec din 
nou la Petroșani. Di- 
seară scriu iar,, aici, 
ce-am făcut...

...jurnalul șe întreru
pe aici. Ce-o măi fi 
scris fetița îri continua
re, nu știu. Medicul 
Banacu îmi comunică 
însă —■ precis ■— că 

nimic grav. 
,. ■ ° simplă...

fost fractură în același loc. 
Despre toate . celelalte 
aspecte, de pe care am 
ridicat 
acestei 
teptăm răspunsul celor 
vizați.
cum e vorba de zile 
pierdute, comoditate, 
drumuri inutile dus și 
întors, dureri, ngpunc- 
tualitate.

ace-

îna-
6 fi

„EXPRESUL"
Marți și-a început cursele pe Dunăre a doua 

navă de pasageri de tipul celor cu aripi' imerse, 
cu care a fost inzestratâ flota noastră comercială. 
„Expresul", cum se numește vasul, atinge o vi
teză maximă de 65—70 km pe oră, Se deplasează 
cu întreg corpul ridicat deasupra apei, este toarte 
mobil în timpul navigației și are o capacitate de 
64 locuri. „Expresul" și-a făcut debutul - pe ruta 
Galati — Brăila, unde cerințele de transport sînt 
mai mari, urmînd ca după o serie de probe Să 
preia definitiv traseul Galați —- Tulcea.

însă — 
n-ă fost 
(Oare!).

vălul cu ocazia 
indiscreții, aș-

Pentru că ori-

V. TEODORESCU

p. S. Iertați-o pe S. 
Anișoara I Poate n-a 
scris chiar așa în jur- 
nalu-i intim. Nu-i nimic 
imaginativ însă. Este 
purul adevăr !

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI

Anunță

„Carpați

Petroșani,

populația cartierului

că magazinul nr. 15

începind cu data

de 1 noiembrie ac, va func

ționa pe două schimburi cu

orar zilnic de la 6—22,

iar în zilele de duminică de

la 7—11.

MAGAZINUL ALIMENTAR
CU AUTOSERVIRE NR. 18 

PETROȘANI din Piața Vic
toriei nr. 2 primește zilnic co- 

. menzi pentru aprovizionarea 
cu mărfuri la domiciliu, verbal 

1 său Ia telefonul 1313. Valoarea 
minimă a unei comenzi este 
de lei 50 la care se percepe 
taxa de transport de 3 la sută.
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Demisii din guveenul grec
IIANOI 31 (Agerpres). — Guver

nul Republicii Democrate Vig|bam 
a\dat publicității o de larațip' în 
care se arată că, începînd de la' 24 
octombrie, avioane americane, au e- 
fectuat în repetate rînduri raiduri 
asupra capita lei li; . D.. ' Vietnam, 
Hanoi. In cursul ace " 
fost lansate bombe", 
puri, si rachetei 
orașului și 
viația S.U.A. a lăS® 
străzi aglomerate 
provocînd îh.ultî; 
a peste 200 cnâ:.. 
peste 150 de clădiri In 
timp se arată în declarație, JȘ U.A., 
nu numai că au continuat să spo
rească efectivele ''îți 
namul de sud, ci ai 
pe aliații lor — Ansi 
Noua Zeelandă ,.ri3i 
— să trimită rria, .

a

estor raiduri au 
. de ' diferite ti- 

asupra .centrului 
Sbii t-biiJbr'sălM/A,-

ritie"' cil 1)110,

Guvernul Republicii Dempcrate 
Vietnam denunță energic în fața 

publice. ; mondiale crimele 
săvârșite de giîvernul iS.U.A. prin a- 
tacarea IțanditilUi și cere Statelor 
Unite’să pună capăt necondiționat 
și definitiv bombardamentelor și 
altor acte de război împotriva 
R. D. Vietnam; să înceteze războ
iul de agresiune împotriva V-țețn^- 
mulin: șă ’ fie ... retrase trupeteySfe. 
.amejțsgăjșleși’^^gțite — de 
ritorhil Vietnamului de sud, pbțrfițu

ref „ sibilitatea să hotărască sing 
același

Setielawl de slai al S.II.9. 
da asigeiâii :
„Forța va fi folosită 
cu moderație” în Vietnam

șa

da populației.sud-vietnamezte■. b&- 
?ilitatea să hotărască singffra!'% 

problemele sale interne; S.U.A. să 
respecte cu. strictețe independența, 
suveranitatea, unitatea și integri
tatea teiâtoriâlă: a Vietnamului, 
aȘS ciffii prevăd acordurile de la 
Geneva din, 1954

Guvernul -(Tțf 
^peLla gu
rilor" social...—, 
nele și. popoarele altor țări, cătțe 

Uș&te organizațiile și toți oamenii 
care sînt în favoarea păcii, liber
tății si justiției, să protesteze vi- 

______ ___ __ __a___ guros și să acționeze hotărît peh- 
războiului de f agresiune împotriva___tru a pune capăt războiului agre-
Vietnamului de către guvernul de siv al S.U.A. împotriva
la Washington ' Iui.

—

are .în Viet-

isțgilia, Tșițanda,.

■ Coreea de sud
rhifte trupe.

Recent, președintele .. Johnson a apel, la guyerm 
................. { Statele Unite? ^or socialiste,pretins din ’nou ea Statele

sînt „gata
’ evident pentru oricine — se Spune 
în declarație — ca aceasta nu a 
fost de- it o manevra în scopul ca- 

. muflării intensificării și lărgirii

mite
să negocieze". Este însă

*RȘ triU ’Vietnam fațe 
-nele și popoarele ță- 

frățești, la guver-

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A, Dean 
Rusk, a reafirmat luni seara intr-o 
cuvîntare ținută la Școala supe
rioară din Columbus (statul In
diana) teza Administrației potrivit 
eăȚte&ȚWr.' 
Asia dte s 
tru interesul american.
de 'a- liniști opinia publică ameri
cană, care protestează tot mai e- 
nergic împotriva escaladării răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam, 
Rusk a dat asigurări că in viitor 
„forța va fi folosită: cu moderație". 
El a criticat totodată manifestațiile 
pehtru pace câ're Se desfășoară cu 
o intensitate crescândă pe întreg 
teritoriul Stateior Unite.

•ezența trupelor S.U.A. în 
le sud-est ar ti „vitală" pen- 

In scopul

Vietnam
■

i. '

* «wfsr’f
//? trei luni forțele patriotice
Wieî-namul de sud

r
au scos din luptă 82 0Q0 de inamici

HANOI 31 (Agerpres). — Coman
damentul forțelor armate ț 
de eliberare din Vietnamul 
a publicat u.n comunicat în care se 
arată că în lunile iulie, august și

cercurilor politice și militare din
populare Saigpn,; au. sporit, indignarea poph- 

il de 'sud lației si au făcut ca Statele Un te 
și interpușii lor saigonezi sa de- 

. _ , vină din ce în ce mai izolați în
septembrie a.c forțele patriotice Vietnam și în lume In aceeași pe

rioadă; mișcarea f orțelor patr 0- 
tice de eliberare a devenit și mai 
puternică pe întregul teritoriu, tal 
Vietnamului de sud. " . ■ .

Forțele armate de eliberare iau 
realizat o unitate striiisă . între 
lupta politică și ,cea armată, au. a- 
jutat masele largi ale populației ru
rale sud-vietnameze șă înlăture, o- 
cupația americano-saigoneză

■.■'4 ■ ■■ - . . . ■ •

Japonia va respecta 
«granițele Cambodgiei

TOKIO 31 (Agerpres). — Minis
terul” Afacerilor Externe al Japo
niei a făcut cunoscut că această 
tară va respecta granițele exis- 

' tente ale Cambodgiei, a declarat 
marți — potrivit agenției Kyodo 
Țușin — secretarul cabinetului, 
T. Kimura. Diipă cum se știe, here- 
cunoașterea de către guvernul ja- 
ponez a granițelor Cambodgiei du
sese îa înrăutățirea simțitoare a re
lațiilor dintre • cele două țări, sol
dată cu retragerea ambasadorului 
Cambodgiei-din Japonia și cu refu
zul acestei țări de a primi vizita 
primului ministru japonez, Eisaku 
Sato

ATENA 31. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Un comunicat oficial dat pu
blicității luni seara la Atena a- 
nunță că patru 
guvernului grec- 
demisia. Aceștia 
sakis, ministrul
dros ■ Elekkas, ministrul 
Nicolaos Economu,

miniștri civili ai 
și-au prezentat 

sînt Leonidas Ro- 
justiției, Alexan- 

muncii, 
ministrul in

dustriei, și Panaiotis Tsarouchis, 
ministrul lucrărilor publice. De
misiile au fost acceptate de pri
mul ministru al Greciei, Kolias. 
Comunicatul nu precizează moti
vele demisiilor și nu oferă , nici o 
indicație referitoare la persoanele

care vor ocupa portofoliile rămase 
vacante. ■'.'■■■ f ■ ’ • ' > --■•■■

Unele cercuri politice și diplo
matice din Atena pun în legătură 
demisia celor patru miniștri, din
tre care trei ocupau posturi în”' 
domeniul activității economice, cu 
dificultățile economice pe care le 
întîmpină guvernul militar. In a- 
celași timp, aceste cercuri consi
deră că demisiile amintite se în
cadrează în planul de remaniere 
a actualului guvern, plan ce ar 
avea ca obiectiv înlocuirea tutu
ror miniștrilor civili cu colonei și

S. U. A

31 (Agerpres), — 
Luther King. și alți

Martin Inlhsr Kiog si ai|i liHeii ai popolaliei 
He [oloaie au ion întemnițați

; NEW YORK
.= Pastorul Martin

trei lideri ai populației de culoare din 
S.U.A. au fost întemnițați • ântr-un

■ penitenciar din Bessemer (statul 
Alabama). Ei: vor: ispăși, potrivit 
agenției Associated Press, pedeap
sa de cinci zile închisoare pronun-

, țață de către un ti-jbunal sub pre- 
i; textul că în timpul unei demon- 
; strații a negrilor la Birmingham în 
, 1963, demonstrație condusă de Mar- 
; tin 'Luther King, s-au produs inci- 
î den te. Localitatea unde liderii 
r populației .de culoare au fost în- 
; chiși se află la o distanță de circa

■ 25 kilometri de Birmingham, capi- 
' tăia statului Alabama. Autorită

țile au preferat această localitate
; pentru a evita demonstrațiile de 

protest, ale negrilor din capitala 
;. statului Alabama în urma înlemni-

țârii lui Martin Luther King. Sec
ția locală a Asociației . naționale 
pentru propășirea populației de cu
loare din S.U.A. a anunțat că va 
organiza marșuri și demonstrații în 
fața închisorii din Bessemer.

și populația sud-vietnameză au 
scos din luptă peste 82 000 militari 
inamici. In acostă perioadă, pe plan 
militar forțele inamice au fost o- 
bligate să treacă în defensivă, pier
zând în întregime inițiativa.

Pe plan politic, departe de a 
reuȘi să legitimeze regimul Thieu- 
Ky și să înșele opinia publică, „ale
gerile prezidențiale și senatoriale" 
au adîncit contradicțiile în sînul

Demonstrație de protest la Bruxelles
BRUXELLES 31 (Agerpres). — 

Din inițiativa Federației Generale 
-z a Muncii din Belgia, la Bruxelles 

a avut loc.' o demonstrație de pro
test împotriva încălcărilor liber
tăților cetățenești în Grecia. Pes
te 1 000 de demonstranți aii stră
bătut străzile centrale ale capita-

lei Belgiei, purtînd pancarte pe ca
re erau scrise lozinci de condam
nare a regimului militar din Gre
cia și în. sprijinul eliberării deți- 
nuților politici din această țară. 
Demonstrația s-a încheiat cu un 
miting.

irgențe în conducerea partidului 
Congresul National Indian
.DELHI 31 (Agerpres). — La Ja- 

wălpuț a «wtloc. d ședință ai -(W 
ducerii partidului de guvernămînt, 
Congresul Național Indian, consa
crată examinării programului d- 
cohomic și politic adoptat- ante
rior. După cum se știe, mai multe 
puncte alte programului prevăd na
ționalizarea băncilor particulare și 
a sistemului asigurărilor generale, 
a comerțului exterior și abolirea 
privilegiilor și pensiilor acordate 
foștilor prinți și maharajahi.

Cu prilejul examinării progra
mului, dezbaterile au evidențiat 
existența unor divergențe în con
ducerea partidului Congresul Na
țional Indian.

Presa indiană informează că

§•-. I:

S păirticipariții la ședință au hotărît 
ca în decurs de șase luni să fie 
instituit „controlul social" asupra 
băncilor care, potrivit dec-larației 
lui Morarji Desai, vice-prim-minis- 
tru, „ar fi mai eficient și va cores
punde mai ’ bine scopurilor propu
se decât naționalizarea".

Ministrul afacerilor interne al 
Indiei, Chavan, a primit însărci
narea de a se întîlni cu foștii 
prinți și maharajahi și de a obți
ne asentimentul lor asupra anu
lării pensiilor și privilegiilor ce 
le-au fost acordate în virtutea le
gislației/ , I. .■■.■:;:'

I

„Un succes 
exceptional"

PARIS 31 (Agerpres). — 
Joncțiunea automată a celor 
doi sateliți artificiali 
mîntului — „Cosmos 
„Cosmos 188“, lansați 
niunea Sovietică la 27 
pectiv la 30 octombrie, este 
apreciată de ziarul francez 
„Paris Jour“ drept „un suc
ces excepțional". Pină în pre
zent, arată ziarul, singurii ca
re reușiseră să cupleze' două 
■nave cosmice erau americanii. 
Aceste performanțe obținute 
de S.U.A. au fost insă reali
zate cu ajutorul navelor spa
țiale pilotate de cosmonauți, 
capabili să folosească enorma 
superioritate a capacității in
telectuale umane față de cre- 
ierele electronice. „Tehnicienii 
sovietici, relevă ziarul, au reu
șit însă să depășească pe & 
mericani; folosind o metodă 
cu totul originală: aceea a 
joncțiunii automate între două 
nave cosmice fără pilot flă 
bord. Acest succes deschide 
noi orizonturi cuceririi spa- 

„ țiului cosmic, mai ales îrT ce.' 
privește plasarea pe orbită a 
unor adevărate platforme spa
țiale".

ai Pă-
186“ și

in V- ■
si res-

A.

Vai de arestări
.,€osmos-189”

Agenția TASS anunță că luni 
a fost 

al
tra Uniunea Sovietică
lansat satelitul artificial 
pământului „Cosmos-189“. Sa
telitul este destinat continuării 
explorării spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul a- 

■ nunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962.

Deschiderea sesiunii Comisiei O«N.U. 
pentru populație

Luni s-a deschis la Geneva cea de-a 20-a sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru populație. Potrivit unui raport care va fi supus. dezbaterilor, 
populația globului pămîntesc a crescut în perioada 1950—1960 de la 
2 516 000 000 locuitori la 2 993 000 000 locuitori, adică cu 19 la sută. Ace
lași raport menționează că în aceeași perioadă populația din mediul ur
ban a sporit de la 553 000 000 la 760 000 000 locuitori — cu 43 la sută, 
în comparație cu 13 la sută în mediul rural.

I

• ATENA. Tribunalul militar ° P e P « t « e C « 8 * » S ’ < » a P «
clin Atena a pronunțat, luni sen- Transferarea instalațiilor milita- 
tința în procesul unui grup de re americane din Franța, după ho- 
cinci persoane, printre care și un tărîrea din aprilie 1966 a acesteia
ofițer .superior^ grec, acuzate de ca bazele militare americane să
acțiuni împotriva securității . sta- f;e evacuate în termen de un an,

.< tulul. a costat Statele Unite 100 milioa-

MADRID 31 (Agerpres). — In 
urma puternicelor demonstrații 
muncitorești și studențești, care 
au avui loc în ultimele zile în 
Spania, au fost arestați numeroși 
lideri sindicali. Ziarul francez „Le 
Monde" subliniază că „amploarea 
și diversitatea mijloacelor de re
presiune demonstrează teama gu
vernului spaniol de mișcarea mun
citorească, care s-a bucurat de o 
puternică simpatie în rîndul stu- 
dențimii".

în Spania
Intre poliție și demonstranți au 

avut, loc ciocniri și incidente, atît 
în capitala țării, cît și în provin
cie, în special la Barcelona. Agen
ția. Reuter menționează că vineri, 
punctul culminant al „săptămânii 
de lupte", au fost arestați 376 de 
demonstranți.

Ministrul de interne al Spâni ei, - 
a dat o dispoziție prin care parti- ! 
cipanții la demonstrațiile de săp
tămâna trecută vor fi deferiți tri
bunalelor, iar greviștii vor putea 
ficonrediați.

încă, un pas spre rezolvarea problemei 
Kurzilor irakieni

ne dolari. Mii de tone de mate
riale au fost pierdute. Bilanțul de
finitiv al pierderilor Statelor Uni
te nu a fost încă' stabilit, dar o 
mare parte din cele 500 de milioa
ne de dolari, cît au costat insta
lațiile americane în Franța, „tre
buie să fie considerate pierdute".

/ Liderul kurzilor irakieni, Mus
tafa Barzani, a realizat un; acord 
eu guvernul irakian asupra; unor 
măcuri care să permită populației 
kurde, ; atugLaie k: timpul ostili- 
Utiloc «u ijăwroui central ira- 
kW, să -se udoarr-ă la casele lor

• BUDAPESTA. In capitala Un
gariei s-au încheiat manifestările 
prilejuite de săptămînile muzicale 
ale Budapestei. Seria acestor ma
nifestări a cuprins peste 30 de con

— transmite agenția Associated
Press, citind surse informate din
Bagdad. Aceste măsuri au. fost

. propuse de un comitet ministerial certe simfonice cu public, retrans-
însărcinat eu rezolvarea problemei mise, de posturile de- radio și de
Wurde. a televiziune ungare.

MADRID 31 (Agerpres). — In 
cadrul reuniunii constituționale în 
vederea stabilirii datei și modali
tăților obținerii independenței de 
către Guineea spaniolă, ia Madrid 
a avut loc o primă întrevedere 
între ministrul spaniol al aface
rilor externe, Fernando Maria 
Castiella, și delegația Guineei spa
niole formată, din 42 de persoane, 
în" frunte eu* Frederico Ngomo, 
președintele Adunării Legislative.

Delegația guineză și-a expus pune- 
tul de vedere asupra viitorului 
litic al acestei colonii spaniole 
re este condusă în prezent de un 
guvern autonom, constituit în 
za

P^t-
ca- >

ba- 
referendumului din decembrie 

1963. Publicînd această știre, a- 
genția U.P.I. menționează că Spa
nia a acceptat să acorde indepen
dență acestui teritoriu întrucît nu 
are, în ceea ce. o privește, interese 
economice reale.
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