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Stimați tovarăși.

Am considerat util să dezbatem 
Împreună proiectul de lege privind 
impunerea veniturilor agricole, pen
tru a asigura ca el sfi Îmbine în mod 
armonios Interesele generale ale sta
tului cu cele ale țărănimii, ale co
operatorilor și necooperatorllor, să 
constituie un stimulent în dezvoltarea 
producției agricole și consolidarea 
continuă a cooperativelor agricole de 
producție.

Aș dori să remarc cu deosebită sa- 
tistacțle faptul că, atit în dezbaterile 
care au avut loc în județe, în co
operative. cît și astăzi, aici, s-a subli
niat că proiectul de lege corespun
de acestor țeluri, acestor interese,- el 
a tost înțeles șl însușit de masele 
largi ale cooperatorilor din 
noastră.

Pentru a înfățișa efortul pe 
statul nostru îl face în vederea 
greșului agriculturii, ridicării nivelu
lui de trai al țărănimii și pentru a 
reliefa necesitatea ca țărănimea să 
contribuie, pe măsura creșterii pu
terii sale economice, la asigurarea 
mriloacelor financiare pentru dezvol
tarea societății noastre, am să mă re
fer la cîteva date ce ml se par mai 
semnificative.

In primul rlnd, trebuie reținut fap
tul Că ' ............................
agricol 
lioane, 
miliard 
proape 
tuielile 
1955 reprezentau 1 miliard 546 mi
lioane.- comparînd volumul impozitu
lui agricol cu cheltuielile bugetare 
rezultă că pe atunci statul rămînea 
Cu aproape 100 de milioane. Anul 
șcesta, cheltuielile de la buget pen
tru nevoile comunelor se ridică la 
$ miliarde 430 milioane, diferența fa
lă de impozitul plătit de țărănime, 
suportată de stat, fiind de 4 miliarde 
865 milioane.

După cum vedeți, tovarăși, din a- 
geste cifre, statul face eforturi se
rioase pentru dezvoltarea economico- 
șocială a comunelor; chiar după in
trarea în vigoare a noii legi a impo
zitului agricol, se va Încasa de la ță
rănime circa 1 miliard 200 milioane 
lei, statul continuînd să încaseze mal 
puțin decît în 1955, și să suporte a- 
fcroape 4 miliarde 500 milioane lei din 
buget pentru nevoile comunelor.

Fondurile destinate bugetelor co
munale sînt utilizate în multe di
recții. Pentru activitatea agro-zoo- 
veterinară, îd 1955 cheltuiam 376 
milioane, iar în 1968 cheltuim peste 
1 miliard 240 milioane. Sumele afec
tate pentru drumuri comunale și lu
crări edilitar-gospodărești s-au mărit 
de la 107 milioane in 1955 la peste 
500 milioane în acest an. Cheltuielile 
fentru învățămint reprezentau în 

955 — 642 milioane iar în 1968 ele 
s-au ridicat la aproximativ 2 miliarde 
§07 milioane, din care circa 140 mi
lioane pentru cărțile distribuite gra
tuit elevilor din școlile existente în 
ipediul ruTal. Pentru sănătate, statul 
plătea, în 1955, 197 milioane iar în 
I$68 plătește 930 milioane. Fondurile 
pentru cultură și artă s-au mărit în 
S^ceeași perioadă de la 37 milioane la 
128 milioane. Pentru administrația co
munală, în 1955 se cheltuiau 187 mi
lioane, iar in 1968 circa 320 milioane. 
După cum vedeți, tovarăși, bugetul 
statului suportă pentru activitatea 
din comune cheltuieli cu mult mal 
mari decît se încasează sub formă 
ae impozite de la țărănime. Pentru 
a acoperi aceste cheltuieli sîntem 
nevoiți să luăm din alte surse încă 
de aproape patru ori cît Încasăm 
prin impozitul agricol. Subliniez toate 
acestea pentru că este bine să a- 
vem în vedere acest tablou atunci 
clnd analizăm problema așezării im
pozitului agricol.

Este cunoscut, tovarăși, că in anii 
la care mă refer producția agricolă 
a crescut și odată cu aceasta' au 
sporit simțitor veniturile țărănimii,- 
dacă am lua ca bază de comparație 
nu anul 1955, ci anul 1965 am con
stata că în 1968 valoarea zilei-mun- 
cS in cooperative s-a mării de la 
17 la 19 lei, iar veniturile bănești 
obținute de țărănime din munca in 
cooperative au crescut de la 5.4 mi- 
liarde la peste 6 miliarde lei. In a- 
ceastâ perioadă veniturile bănești 
obținute prin vinzarea produselor a- 
gricoie pe piață au crescut de la 4 
miliarde 350 de milioane la 5 miliar
da 100 de milioane lei.

Toate acestea dovedesc, 
că datorită eforturilor pe 
face statul pentru modernizarea a- 
griculturii pentru dezvoltarea Între
prinderilor de mecanizare, pentru chi
mizare și alte acțiuni s-au creat con- 
qițli pentru creșterea continuă, an 
d* an a veniturilor cooperatorilor.

măsura și proporțional 
veniturilor, să participe 
mijloacelor financiare

țara

care 
pro-

față de 1955, cînd impozitul 
reprezenta 1 miliard 637 mi- 
anul acesta el reprezintă 1 
65 milioane — deci cu a-

600 milioane mai puțin. Chel- 
făcute de stat în comune în

Nu s-a asigurat însă, prin sistemul 
impozitelor de pînfi acum, ca șl ță
rănimea, pe 
cu creșterea 
Ia formarea 
ale statului.

N-am vorbit de cheltuielile pentru 
învățămîntul superior, de bursele pe 
care le acordăm elevilor și studenți
lor provenit! de la sate, de o serie 
de alte cheltuieli care contribuie, de 
asemenea, la creșterea bunăstării ță
rănimii; pentru că, este de la sine 
înțeles, dacă aceste cheltuieli nu ar 
fi asigurate de către stal, ele ar tre
bui suportate de către țăranii care 
îșl dau copiii la învățătură.

Despre creșterea nivelului de via
ța al țărănimii vorbește, de aseme
nea, și faptul că între anii 1962 șl 
1967 s-a construit la sate un număr 
de aproape 427 000 locuințe. Cunoaș
teți cu toții ce locuințe se constru
iesc acum în sate, ce înfățișare pros
peră au căpătat comunele patriei 
noastre 1 Desigur, este foarte bine că 
e așa, tovarăși 1 Un alt Indice al ni
velului de trai al țărănimii este creș
terea numărului satelor electrificate 
de la 4 600 în 1962, la 9 200 în 1968. 
Abonații la radio șl radioficare din 
rîndul țăranilor au sporit de la 
757 000 — în 1962, la 1 milion 867 
mii — în 1968, Iar numărul televi
zoarelor din sate a orescut de la 
5 652 în 1*062. la peste 176 000 In 
1968. Se poate continua astfel șirul 
cifrelor care demonstrează creșterea 
bunăstării țărănimii și, în primul 
rlnd, a țărănimii cooperatiste. Aș mai 
aminti, de pildă, de achizițiile de mo
bilă făcute de țărani în acești ani, 
și dumneavoastră puteți enumera în
că multe exemple de acest fel.

Faptele dovedesc in mod incon
testabil că veniturile și situația e- 
conomică a țărănimii s-au îmbunătă
țit și se îmbunătățesc an de an -- 
ca urmare a creșterii producției a- 
grlcole, a eforturilor pe care le face 
statul pentru sprijinirea agriculturii 
prin mecanizare, prin chimizare, prin 
introducerea cuceririlor științei agri
cole moderne. Trebuie subliniat fap
tul că inginerii care deservesc co
operativele sînt plătiți de stat, că 
medicii veterinari sînt, de asemenea, 
retribuiți din bugetul statului. între
ținerea lor costă statul sute de mi
lioane de lei. Este bine ca dumnea
voastră, președinți de coope
rative, președinți ai uniunilor co
operatiste județene să aveți perma
nent in vedere aceste eforturi pe ca
re le face statul nostru pentru dez
voltarea agriculturii. Trebuie subli
niat cu toată limpezimea că progre
sele obținute in agricultură nu ar fi 
fost posibile fără efortul material 
continuu făcut de partidul și de sta- 

Politica consecventă a 
nostru asigură sporirea 
agricole, modernizarea a- 
patrici noastre, înflorirea

tovarăși, 
care le

tul nostru, 
partidului i 
producției . 
griculturii | 
satelor.

Desigur, t 
au spus aici că diferențierea impo
zitului agricol nu va asigura de la 
sine creșterea producției în coopera
tivele slab dezvoltate. îmbunătățirea 
activității lor, sporirea veniturilor co
operatorilor. Singura cale pentru toa
te cooperativele — și pentru cele 
bune și pentru cele rămase in urmă 
— de a asigura creșterea continuă 
a veniturilor, este calea producției, 
calea organizării temeinice a muncii, 
a folosirii intensive, raționale a mij
loacelor pe care statul le pune la 
îndemină țărănimii — mecanizarea, 
știința agricolă, chimizarea, semin
țele selecționate, animalele de rasă. 
Fără acestea nici un fel de diminua
re a impozitului, chiar renunțarea 
completă la impozit, nu poate duce 
la Îmbunătățirea nivelului de viață 
al țărănimii. De aceea, problema e- 
sențialfi pe care trebuie să o anali
zeze cooperativele, Uniunea Națio
nală, uniunile județene, Consiliul Su
perior al Agriculturii, direcțiile agri
cole județene — este aceea a orga
nizării mai bune a muncii in vede
rea sporirii producției.

Dacă vrem să lichidăm răminerea 
in urmă a unor cooperative trebuie 
să ne gîndim la măsuri serioase în 
domeniul îmbunătățirii organizării 
muncii, al procesului de producție. 
Nu ne-am propus să dezbatem a- 
cum această problemă — o avem în 
vedere pentru viitorul apropiat, cînd 
ne vom intilni cu toți cei care răs
pund de acest sector. Va trebui să 
facem totul pentru ca numărul co
operativelor cu venituri mai mici să 
descrească rapid, pentru ca toți co
operatorii să obțină venituri cores
punzătoare. Reducerea impozitului a- 
gricol In cooperativele mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere e- 
conomic contribuie, intr-o oarecare 
măsură, la îmbunătățirea venituri
lor cooperatorilor, dar, desigur, a-

au dreptate tovarășii care

ceaslă măsură nu poate rezolva pro- 
bletiia. hîol vrem să asigurăm pro
gresul mai rapid al acestor coope
rative, ridicarea lor deocamdată cel 
puțin la nivelul cooperativelor mij
locii. In felul acesta vor crește șl 
veniturile cooperativelor și veniturile 
statului. Desigur, noi dorim ca nici 
cooperativele mijlocii să nu stea pe 
loc, ci să le ajungă din urmă pe 
fruntașe, iar acestea, la rîndul 
să pășească mereu înainte.

Aș ruga pe tovarășii care 
merge acum acasă să explice aceste 
probleme tuturor cooperatorilor șl 
mai ales să acționeze pentru adop
tarea unor măsuri concrete care să 
asigure ridicarea cooperativelor ră
mase în urmă. Fiecare unitate coope
ratistă are la îndemină numeroase 
posibilități pentru a se dezvolta, pen
tru a se ridica din punct de vedere 
economic. Asemenea posibilități au 
și cooperativele din regiunile de deal 
și premontane, unde condițiile de sol 
și climă nu sînt dintre cele mai 
prielnice. Experiența arată însă că 
nu aceste condiții sînt cele care au 
determinat răminerea în urmă a unor 
cooperative, cl slaba preocupare pen
tru organizarea producției. Va tre
bui să analizăm ce se poate face 
mai bine în aceste cooperative în ce 
privește creșterea animalelor, cultiva
rea plantelor tehnice, a cerealelor, 
practicarea pomiculturii și viticultu
rii. Sfi ne gîndim, pentru fiecare u- 
nilate în parte, ce este mai corespun
zător, să organizăm valorificarea din 
plin a p&mintului. a tuturor resur
selor, utilizarea mai bună a forței 
de muncă. Aceasta este singura cale 
pentru a asigura ridicarea venituri
lor cooperativelor, creșterea bună
stării țărănimii.

In așezarea impozitului agricol, 
trebuie să pornim de la faptul că 
este bine ca fiecare țăran coopera
tor și necooperator să-și plătească 
direct impozitul către stat, așa cum 
a fost de altfeJ întotdeauna. Este 
necesar ca fiecare cetățean să știe 
că are atit drepturi, cit și obligații 
față de stat, și printre obligații se 
numără și aceea de a participa. în 
raport cu veniturile sale, la cheltuie
lile generale ale statului. Firește, as
tăzi lucrurile stau altfel decît în tre
cut; statul muncitorilor și al țăranilor, 
stăpîn pe mijloacele de producție, îșl 
asigură din sectorul de stat al eco
nomiei cea mai mare parte a venitu
rilor sale. Totuși, este necesar — 
atit in prezent cil și încă mult timp 
de-acum înainte — ca fiecare ce- 
tătean să contribuie, pe calea impo
zitelor, la susținerea activității sta
tului. Salarîații, știți bine, contribuie 
prin impozit la alcătuirea veniturilor 
statului cu aproape 8 miliarde lei, 
deși numărul lor este mult mai mic 
decît 
doar 
oane. 
buie 
tătile

Desigur, tovarăși, ne așteptăm ca 
producția agricolă să ciească și pe 
această bază să sporească atit ve
niturile cooperatorilor, cit și cele 
ale statului. Există deci o cointere
sare reciprocă a țărănimii coopera
tiste și a statului. La un 
100 de lei, statul ia impozit în me
die 8 lei, iar cooperatorilor Ic ră- 
mîn 92 de lei. Cointeresarea coope
ratorilor este prin urmare, mult mai 
mare; sperăm că acest lucru va fi 
just înțeles și îi va stimula pe ță
rani să depună eforturi sporite pen
tru creșterea continuă a producției 
agricole. In acest scop, statul va 
continua să acorde un ajutor sub
stanțial agriculturii. Se vor produce 
mai multe îngrășăminte: anul viitor 
vom ajunge, probabil, la o cantitate 
de circa 900 000 de tone substanță 
activă. Vom dispune de posibilități 
mai mari pentru mecanizarea lucră
rilor agricole. Sperăm că și organele 
agricole, Uniunea Națională și uniu
nile județene ale cooperativelor vor 
lucra mai bine; credem, de aseme
nea, că și cooperativele, consiliile 
de conducere și președinții lor vor 
lucra, de asemenea, mai bine. îm
preună, vor reuși, desigur, să asi
gure dezvoltarea mai rapidă a pro
ducției agricole. S-au avut în vede
re toate aceste aspecte atunci cînd 
s-a stabilit impozitul agricol.

Pentru așezarea impozitului pp ba
ze echitabile s-a prevăzut diferen
țierea lui in funcție de venit — de 
la 6,5 la sută, pină la 16 la sulă. Am 
ținut seama de faptul că unii vor 
cîștiga mai mult și alții mai puțin, 
și e normal ca cei cu venituri mai 
mari să plătească mai mult. Un pre
ședinte de cooperativă, de exemplu, 
poate avea, după cum ați auzit aici, 
5—600 zile-muncă, iar unii depășesc 
600 zile-muncă. Președintele care 
ne-a spus că în cooperativa sa se 
asigură 50 lei la zi-muncă, la 600 de

cele 
lor,

VOT

al țăranilor. Țăranii contribuie 
cu un miliard și 200 de mili- 
In stabilirea impozitului tre

să se țină seama de posibili- 
oconomice ale țărănimii.

venit de

zile-muncă obține un venit de 30 000 
lei; dacă la ziua-muncă se dau 40 
lei — cum a arătat președintele co
operativei din Scornicești — înseam
nă că la 600 zile-muncă obține un 
cîștig de 24 000 lei. Gred că un ast
fel de președinte poate să dea din 
venitul său ceva 
mînîndu-1 oricum un venit simțitoi 
mal mare decît media pe care o 
realizează un cooperator.

De asemenea, dumneavoastră știți, 
tovarăși, că în aprecierea veniturilor 
țăranilor cooperatori trebuie să se 
tină iseama șl de faptul că pe pro
dusele agricole ce se valorifică pe 
piața țărănească — chiar șl de că
tre președinți — se obțin prețuri 
mai mari. Este echitabil, este just 
să așezăm impozitul agricol în func
ție de veniturile obținute. Acesta 
este, de altfel, un principiu general 
ce se aplică și salariilor muncitori
lor ; considerăm efi este bine și ne
cesar să fie aplicat și în agricultură.

Există desigur deosebiri între ve
niturile cooperativelor — intre ve
niturile obținute de o cooperativă 
din Bărăgan, cu pămînt bun, și alta 
care dispune de un sol mai slab. 
Această deosebire se materializează 
în produse, respectiv în 
Noi nu ne propunem să 
veniturile, dar. oricum, o 
intervenție a statului este 
ca, pe calea impozitului, să se re- 
dislribuie o parte a veniturilor din 
cooperative. Să nu uităm că peste 
tot trebuie să dezvoltăm învățămîn- 
tul, sănătatea, să satisfacem nevoile 
social-culturale ale țărănimii.

Așa cum au explicat multi 
ședlnți care au luat cuvîntul
— țărănimea noastră înțelege 
mod< just principiile și orientarea noii 
legi. E firesc să fie așa pentru că 
ea corespunde pe deplin intereselor 
țărănimii și asigură o mai bună ar
monizai e a acestor interese cu cele 
ale statului nostru. Nu aș mai vrea 
să dau aici date despre numărul 
de cooperative care vor plăti mal 
puțin. Am vorbit la plenară despre 
aceasta.

In discuții s-au făcut multe pro
puneri, care, în parte, sînt îndreptă
țite ,• de acestea va trebui să se țină 
seama. Mă refer la propunerile pri
vind reducerea impozitului la fami
liile ou mai multi copii. Cred că va 
trebui» să începem de la fami
liile cu trei copii, cărora să 
le acordăm a anumită scădere, pro
babil de 15 la sută ; să mergem apoi 
progresiv la familiile cu peste 5 co
pii, unde să operăm o reducere de 
circa 40 la sută, urmînd ca familiile 
care au 10 copii — deci cu mame 
eroine — să fie scutite complet de 
impozit. Ținînd seama că in aceste 
condiții de fapt mama nu prea lu
crează în producție, ne gîndim ca 
însuși i capul familiei să beneficieze 
de aceste reduceri. Credem că în 
felul acesta se va veni în întimpi- 
narea celor mai multe propuneri 
care au fost făcute și aici, și în dez
baterile ce au avut loc în toate ju
dețele. De asemenea, ne gîndim la 
scutii ea dc impozit a soțiilor coope
ratorilor care își fac stagiul militar
— bineînțeles a celor care au copii. 
Cred oă și aceasta este o măsură 
bună.

Mai sînt și alte propuneri care voi 
trebui analizate pentru a li se găsi 
soluția corespunzătoare. Va trebui, 
probabil, să facem anumite reduceri
— poate de 50 la sută — pentru 
pensionarii care ciștigă în jurul a 
1 000 dc Ici. Pe bătrinii de peste 70 
de ani, care nu mai au familie, este 
bine să-i scutim complet; ne gîndim 
și la alte asemenea măsuri care să 
vină în preîntâmpinarea propuneri
lor și să creeze o situație de echita
te, in concordanță cu preocupările 
generale ale partidului nostru, cu 
preocuparea sa continuă de a veni 
în ajutorul categoriilor cu venituri 
mai mici.

S-au făcut și propuneri care nu 
pot fi, desigur, acceptate. Eu înțeleg 
că unii ar dori să acordăm scutiri 
mai mari, să reducem mai mult. 
Este necesar, tovarăși, să ne gîndim 
totuși aâ așezarea impozitului tre
buie să - pornească de la posibilități, 
sfi țină seama de cîștigurile coope
ratorilor, dar sfi asigure și realizarea 
unui anumit venit pentru stat. De 
aceea aș ruga pe tovarăși să înțe
leagă c<T propunerile trebuie să por
nească de la necesitatea întocmirii 
unei legi care să aibă in vedere și 
dezvoltarea statului nostru, 
niez, încă o dată, că cele mai 
din i propunerile făcute pină 
inclusiv cele ascultate aici, 
In această direcție justă și 
este un lucru îmbucurător.

mai mult — ră-

venituri, 
egalizăm 
oarecare 
necesară

pre- 
aici 

în

Subli- 
multe 
acum, 
merg 

acesta

(Continuare In pag. a 3-a)

în ședințe plenare
Joi 26 decembrie a. c.. la ora 10 

dimineața, vor fi reluate lucrările 
în ședințe plenare ale celei de-a 
Xll-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

a apărut:

NICOLAE
CEAUȘESCU

Guvintore la Plenara Comi
tatului Central al Partidului 
Comunist Român din 16—17 

decembrie 1968
I

zilele de 2.3 și 24 decembrie 
desfășurat lucrările plenarei 

al U.T.C. Pe ordinea de zl a

In 
s-au 
C.C. 
plenarei au fost înscrise: Raportul
cu privire la activitatea organelor 
și organizațiilor U.T.G. în rîndul ti
neretului de la sate, prezentat de 
tovarășul Ion Iliescu -- prim-secre- 
tar al G.G. al U.T.G., ministru pen
tru problemele tineretului; Informa
re privind efectivul Uniuni: Tinere
tului Comunist și măsurile ce urmea
ză a fi luate pentru creșterea rîn- 
durijor U.T.G. prezentată de tovară
șul Gheorghe Stoica, secretar al C.G. 
al U.T.C.; Informare -asupra desfășu
rării activității turistice de masă în 
rîndul tineretului și a măsurilor ce 
urmează a ti luate în acest domeniu 
în anul 1969 prezentată de tovară
șul Fejeș Iuliu — președintele Bi
roului de Turism pentru tineret,- 
Măsuri organizatorice.

La lucrările plenarei au participat 
membrii și membrii supleanți ai G.C. 
al U.T.C membrii Comisiei Cen
trale de Revizie, primii secretari ai 
comitetelor județene ale U.T.G., șefii 
comisiilor pentru problemele activi
tății U.T.C. în rîndul tineretului de 
la sate și ai comisiilor de turism 
de la comitetele județene ale U.T.C., 
secretari ai unor comitete comunale 
U.T.C. și ai unor organizații U.T.G. 
din G.A.P., I.A.S. și I.M.A., redactori 
șefi și redactori ai presei de tineret, 
activiști ai C.G. al U.T.C., ai Con
siliului U.A.S.R., cercetători ai Cen
trului de cercetăil pentru problemele 
tineretului. De asemenea, la lucră
rile plenarei au participat conducă
tori ai unor organizații obștești și 
instituții centrale.

La plenară a luat parte tovarășul 
Virgil Trofin — membru a] Comi-

Hotârlrc 
a secretariatului C. C 

al P. (. R. privind 
desfășurarea întrecerii 

pentru depășirea 
sarcinilor pianului 

pe anul 1969
Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist Român a 

analizat chemările la Intrecore adresate de conferințele organizațiilor da 
partid ale municipiului București și Județului Timiș, de institutele de cer* 
cetiri șl proiectări din sectorul 7 al Capitalei, tuturor organizațiilor Ju
dețene de partid, Institutelor de cercelirl șl proiectări, tuturor oameni* 
tor muncit din țara noastră pentru Intensificarea eforturilor In vederea 
depășirii sarcinilor planului de dezvoltare a economiei naționale pe IMâ 
— an de mare Importanță pentru înfăptuirea cincinalului, a programului 
elaborat de Congresul al iX-lea șl de Conferința Națională.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a luat act cu satisfacție dc ecoul pro
fund produs de aceste chemări în rîndul întregului nostru popor, care se 
pregătește să Inllmplne cu realizări remarcabile cea de-a 25-a aniversare 
a (‘liberării patriei șl Congresul al X-lea al P.C.R.

Organizațiile județene de partid, Institute de cercetare șl proiec
tare au răspuns cu entuziasm chemărilor la întrecere, luindu-și angaja
mente concrete pentru realizarea unor producții industriale suplimentare, 
pentru ridicarea eficienței economice a activității întreprinderilor, pentru 
creșterea producției agricole vegetale șl animale șl ridicarea rentabilității 
unităților socialiste din agricultură, pentru sporirea aportului cercetării 
științifice la dezvoltarea economiei noastre naționale, la proqresul întregii 
societăți.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a stabilit ca Secția Organizatorică a 
C.C. al P.C.R. șl Consiliul Economic, precum și Consiliul Național al 
Cercetării Științifice să urmărească permanent și să prezinte periodic in
formări Secretariatului asupra modului cum se desfășoară întrecerea de
clanșată in întreaga țară, cum se realizează angajamentele luate de orga
nizațiile județene de partid șl de Institutele de cercetare și proiectare.

S-a hotărlt, de asemenea, ca la siirșllul anului 1969 să se relateze 
public rezultatele întrecerii, evldențilndu-se organizațiile iudețene de 
pârTfd șl institutele de cercetări șl proiectări fruntașe.

Presei centrale și locale, radioului șl televiziunii le revine sarcina 
de a reflecta pe larg, In tot cursul anului, desfășurarea Întrecerii șl re
zultatele obținnte de oamenii muncii în depășirea sarcinilor planului 
de stal.

uslulul Executiv al Prezidiului Per
manent, secretar al G.G, al P.'G.R.

Plenara a aprobat măsurile propu
se de Biroul G.G. al uJF.G. cu pri
vire la îmbunătățirea activității în 
rîndul tineretului de la sate, cu pri
vire la activitatea politică de creș
terea rîndurilor U.T.G., precum și 
pentru dezvoltarea activității turis
tice în anul 1969 hotărînd în același 
timp ca toate comitetele Județene, 
municipale șl orășenești, organiza
țiile U.T.G. să-șl stabilească sarcini 
concrete în legătură cu participa
rea întregului tineret la întrecerea 
declanșată pe linie de partid cu pri
vire la înfăptuirea planului de stat 
pe anul 1969.

I.a plenară s-au adoptat unele mă
suri pe linia îmbunătățirii activității 
membrilor Comitetului Central al 
U.T C., constiluindu-se comisii per
manente pe domenii de activitate 
compuse din membri ai G.G. 
U.T.C.

Planara a eliberat din funcția 
membri ai Biroului G.G. al U.T.G. 
tovarășii Guran Marius și Ștefan Ni- 
colae și a ales ca membri ai Birou
lui C.C. al U.T.G. pe tovarășii Ște- 
fănescu Ion și Gheorghe Miion și ca 
membru supleant al Biroului G.G. al 
U.T.C. pe tovarășul Cseke Gabor.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul 
Trofin 
revin 
U.T.C. 
tineret 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1969, pentru întîm- 
pinaroa celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei șl a Congresului 
al X-lea al 
în Întreaga activitate 
multilaterală a tinerei generații.

al

de 
pe

tovarășul Virgil 
care a subliniat sarcinile ce 
organelor și organizațiilor 
pentru mobilizarea întregului 
la îndeplinirea exemplară a

P.C.R. cu noi rezultate 
de educare

23 MILIOANE LEI
PRIME DE VECHIME

Giganțl — purtători de energie.
Foto: V. ONO1U

CARNAVALUL
ELEVILOR

Simbătă a avut loc la Ca
sa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani carnavalul e- 
levilor, organizat din iniția
tiva comitetului municipal al 
U.T.C. Momentul festiv al 
carnavalului l-a constituit in- 
minarea de felicitări tinerilor 
care au împlinit 18 ani. Des
pre îndatoririle ce ‘e uu ca 
cetățeni majori ai patriei, 
precum și despre drepturile 
lor, tinerilor le-c vorbii to
varășul Vasile Oios. locțiitor 
al secretgjulji comitetului 
municipal U.T.C.

intr-o atmosferă plină

Ca la fiecare sfirșil de an, la ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
s-a încheiat plata primelor de vechi
me pentru lucrătorii cu activitate în
delungată în muncă șl rezultate ex
cepționale în producție și respectarea 
normelor securității muncii. In acest 
an pentru lucrătorii Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului s-au distri
buit prime de vechime în valoare 
de 23 330 000 lei din care 20 110 000 
lei pentru muncilor! și 3 220 000 lei 
pentru personalul tehnlco-adminislra- 
tiv. Din suma totală exploatării mi
niere Lupeni i-a revenit 5 195 000 lei,

minei Vulcan 3 330 000 lei iar minei 
Petrila 3 375 000 lei.

La mina Lupeni, bunăoară, au be
neficiat peste 4 500 de salariațl de 
prima de vechime. Printre cei care 
au primit cele mai mari prime se 
numără prim-maistrul miner Velovan 
Gheorghe — 3 800 lei; maistrul mi
ner Andrei Aurel — 3 600 lei; minerii 
Munteanu Cornel — 2 724 lei; Szabo 
Mihai. — 2 874 lei; Rain Nlcolae — 
2 807 lei; Ușurel Mihalache — 2 450 
lei, Llță Gheorghe — 2 407 lei, lăcă
tușul Dizmacek Iullu — 2 39$ lei șt 
alții.

s

de-
veselie șl entuziasm a in-
ceput apoi carnavalul din
programul căruia nu au lip-
sit concursurile, jocurile dis-
tractive etc. Elevii Angela
Mărcuțiu, Angela Smeu,
Munteanu Mihai, lacob
Gheorghe, Șerban loan și
alții, prin frumusețea și ori-
ginalitatea costumației și a
măștilor au fost cîștigâtoil 
ai concursurilor organizate.

Carnavalul a prilejuit celor 
peste 200 de participant o 
plăcută seară distractivă.

ÎN INTERIORUL
ZIARULUh

• Dezbaterile Confe
rinței organizației 
județene de partid

» HOTĂRÎREA Con
ferinței județene de 
partid din 21 de
cembrie 1968

A

In afenfia 
și corespondenților 
voluntari ai ziarului

cititorilor
4

Vin«ri, 27 d«cembri« a.c., orq 17, redacția ziarului 
„Steagul roșu" Petroșani O(gdnizeazâ, la sediul redac
ției, o consfătuire eu cititorii ți corespondenții voluntari 
ai ziarului.

Consfătuirțg are drept temă : CE DORIȚI SA CITIȚI 
IN ZIARUL NOSTRU IN ANUL 1969 ?

Cititorii șl corespondenții voluntari/participant! la con
sfătuire, sînt rugați să vină cu propuneri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea calității ziarului, conținutului șl opera
tivității articolelor, diversității genurilor gazetărești, tematicii, 
aspectului grafic șl altoie.

Redacția ziarului adresează parlicipanțllor invitația de a 
veni cu sugestii privind tematica șl conținutul paginilor: ca
dran economic, cultură-artă, sport șt magazin, a rubricilor e- 
xlstenle precum șl înființarea de noi rubrici.

Invităm să participe la această consfătuire cit mai mulțl 
cititori șl corespondenți voluntari din toate localitățile Văii 
Jiului.
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întregul potențial al județului mobilizat pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității în toate domeniile 

————W    111 1 ■ |»R|' i IW»——w» ■(, nwiwa. m . ................ II ..i.imii ■ I

- DEZBATERILE CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID - țelul Indigen In fabricarea cocsului pentru accelerarea lucrărilor geolo-
Ia 6.8. Hunedoara obligă comitelui glce în timpurile miniere cu căr-
ae direcție al G.G.V.J. SH la rnNsurl buni cocslflcoblli.

Intr-un spirit da înaltă răspundere fl principialitate partinică, 
Conferința organizației județene de partid o analizat multilateral 
ackvitatoa desfășurată in conducerea economiei, culturii ți a întregii 
vieți sociale pentru Înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-ieo, de Conferința Națională ți de plenarele C.C. al P.C.R.

Pe bara analizei făcute, Conferința a stabilit măsuri menite 
»o ridice întreaga activitate pe o treaptă superioară, să asigure 
dezvoltarea continuă a potențialului economic fi social-cultural al 
județului.

Dind o înaltă apreciere politicii interne fi externe a partidu
lui. Conferința a exprimat dragostea fi atașamentul profund al tu
turor oamenilor muncii din județul Hunedoara față de Comitetul 
Contio! al partidului, față de tovarășul Nicolae Ceoușescu perso
nal, voința lor de u munci cu abnegație, de a face totul pentru în
făptuirea pru^omulul grandios de înflorire multilaterală a României 
ecc'elhta

Un bilanț de bogate împliniri
Comuniștii, toți oamenii muncii de 

pe meleagurile hunedorene — mi
nerii, slderurglștii, constructorii, •- 
■ergetlclenll, lucrătorii de pe ogoa
re și din sejelaite JofflfTkii de acti
vitate — și-au îndeplinit și Iși Înde
plinesc cu răspundere șl dăruire sar
cinile ce le revin în cadrul progra
mului desăvîrșlril construcției socia
liste elaborat de Congresul al IX-lea 
șl de Conferința Națională a parti
dului. Aceasta reiese cu pregnantă 
din faptul că județul Hunedoara — 
așa după cum sublinia tovarășul 
1L1E VERDEȚ în cadrul conferinței 
— a constituit !n anii acestui cinci
nal principala bază de aprovizionare 
cu metal și combustibil a economiei 
naționale.

Pa. intr-adevăr, puternica industrie 
hunedoreană asigură în prezent 40 
ta sută din producția totală de căr
bune, 87 la sută din producția de 
cocs, aproape 65 la sută din produc
ția de fontă, 60 la sută din produc
ția de oțel șl peste 50 la sută din 
producția de laminate a tării.

Sub conducerea Comitetului ju
dețean. a organelor șl organizațiilor 
de partid, colectivele de muncă din 
exploatările miniere, uzine și de pe 
șantiere au obținui în acest an suc
cese dc prestigiu în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, in sporirea pro
ci i.de bunuri materiale, in înăl
țarea de noi obiective industriale șl 
social-culturale. Pe 11 luni, pe an
samblul județului, planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit 
în proporție de 101,2 la sulă, iar al 
producției marfă vîndută și încasată 
în proporție de 101.5 la sută. S-au 
dat peste prevederi 34 milioane 
k Wh de energie electrică, 40 000 
lone de fontă, 17 000 tone de otel. 
49 000 tone de cărbune brut, 5 400 
tone de fier în minereu marfă și 
alte produse în valoare de 146 mi
lioane lei. Planul la export a fost 
depășit cu peste 30 milioane de lei.

Constituie un succes deosebit, o 
expresie a capacității de organizare 
și mobilizare a organelor și organi
zațiilor de partid si totodată o dova
dă a importantelor rezerve pe care 
le are Industria județului, faptul că 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită înlr-o pro
porție mai mare decît cea a produc
ției globale — și anume în propor
ție de 102 5 la sută —. întregul spor 
suplimentar de produse obtinîndu-se 
pe această bază.

Partidul șl statul nostru au alo
cat an de an fonduri deosebit de

Sarcinile sporite de viitor 
solicită o conducere politică 

tot mai competentă, 
mai dinamică

Economia Județului are, în anul 
în care vom păși pesle cîteva zile, 
șarcinl deosebit de importante, care 
dau un nou $i puternic cimp de ac
țiune creatoare organizațiilor de 
partid, colectivelor de muncitori, 
Ingineri și tehnicieni. Planul pro
ducției globale industriale pe 1960 
este de peste 13,7 miliarde iei. al 
extracției de cărbune de circa 7.0 
milioane de tone, de Her In mine
reuri concentrate de aproape 700 000 
tone. Iar de energie electrică de 2.4 
miliarde kVJh. In anul viilor se vor 
produce circa 1,7 milioane tone de 
lonld, aproape 2.9 milioane de tone 
otel, pesle 1.9 milioane de tone de 
laminate Unite pline șl alte canlllâjl 
Însemnate de produse. Volumul in
vestițiilor va II de peste 3 miliarde 
lei.

Sint sarcini care mobilizează!
îndeplinirea lor — așa după cum 

ae sublinia în darea de seamă $1 in 
cuvintul delegaților — impune din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, a fiecărui comunist, o muncă 
mai intensă, mai sistematică, pâ- 
truDsă de înaltă răspundere și exi
gență.

Sarcini deosebii de importante în 
domeniul economic revin în anul 
viilor organizațiilor de partid, colec
tivelor de muncă din Valea Jiului. 

Importante pentru finanțarea inves
tițiilor Industriale fl social-cullurale 
în județul Hunedoara. Anul acesta 
— după cum se arăta In darea de 
seamă prezentată de tovarășul Ioa- 
chlm Moga — ele depășesc 2,6 mi
liarde de lei. Ca urmare a grijii 
permanente a partidului, precum șl 
a eforturilor depus® de comuniștii, 
de muncitorii, maiștrii și inginerii 
de pe șantierele de construcții-mon- 
laje și din cadrul investițiilor mi
niere, acest sector a asigurat noi 
capacități de producție, dezvoltarea 
celor existente, noi locuințe și obi
ective social-cullurale pentru oame
nii muncii. A intrat în funcțiune, cu 
aproape 3 luni înainte de termen, 
laminorul bluming de 1300 mm de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
s-a executai un volum important de 
lucrări miniere în Valea Jiului, la
l.M.  Barza, l.M. Deva, exploatările 
miniere Tellur și Ghelar, se desfă
șoară Intens lucrările la marca cen
trală termoelectrică de la Deva, în 
ultimii doi ani au fost construite șl 
date In folosință 6 500 apartamente 
in municipiile, orașele și centrele 
Industriale ale județului. Este, de 
altfel, cunoscut că ponderea pe ju
deț In construcția de locuințe o de
ține Valea Jiului șl că muncitorii 
constructori de aici au tinut să în- 
tîmpine Conferința județeană de 
partid cu planul anual de predări 
de apartamente îndeplinit.

Deși în acest an condițiile clima
tice nu au fost favorabile, unitățile 
agricole din județ au contribuit la 
fondul centralizat de aprovizionare 
a populației cu 12 500 tone de grîu, 
6 900 tone de porumb, 4 200 tone de 
cartofi.

Succeselor obținute în dezvoltarea 
economiei județului le corespund o 
îmbunătățire permanentă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Fală de 
1966, în acest an salariile tuturor 
categoriilor de oameni al muncii au 
crescut cu 11 Ia sută. De asemenea, 
a crescut cu peste 10 la sută volu
mul produselor alimentare, industria
le și al legumelor și fructelor desfă
cute prin comerțul de stat și coope
ratist.

Oamenii muncii hunedoreni au 
raportat cu mîndrie aceste succese 
conferinței județene de parlid. Ei le 
consideră, pe bună dreptate — după 
cum s-a subliniat In dezbaterile din 
cadrul conferinței - o bază trainică 
pentru îndeplinirea marilor sarcini 
care stau în viitor în fața economiei 
județului.

In cuvintul său, tovarășul LAZÂR 
DAVID, prim-secretar a) Comitetu
lui municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal arăta:

Planul pe anul 1969 prevede creș
terea producției de cărbune cocslfi- 
cabil și energetic pe C.C.V.J. cu 
700 000 tone față de acest an. Sar
cini Importante ne revin în sectoa
rele energetic, forestier, producția 
de fire șl fibre artificiale și în in
dustria locală. Planul de Investiții 
pentru Valea Jiului prevede un vo
lum de lucrări de peste 700 milioa
ne lei, reptezentfnd o creștere de 
8,8 Ia sută față de anul curent.

Pentru a asigura realizarea și de
pășirea acestor sarcini, Comitetul 
municipal, organele șl organizațiile 
de partid vor trebui să pună accen
tul pe mobilizarea colectivelor de 
muncă, în direcție transpunerii în 
viață a măsurilor stabilite de recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., a indi
cațiilor tovarășului Nicolae Geaușeșr 
cu cuprinse In expunerea sa la ple
nară. Astfel, va trebui să ne con
centrăm atenția asupra folosirii cît 
mai complete a resurselor interne, 
care să ducă la creșterea substan
țială a eficienței economice în toa
te unitățile.

O problemă centrală a realizării 

planului de Investiții în Valea Jiu
lui o constituie găsirea de soluții 
pentru reducerea ponderii construc
țiilor în volumul Investițiilor — sar
cină centrală pusă tn acest dome
niu de conducerea partidului — de 
sciiitarc a duratei de punere tn 
funcțiune, pentru atingerea în ter
menele stabilite a parametrilor pro
iectau și recuperarea răminerilor In 
uimă la o serie de obiective minie
re de suprafață, precum șl la ali
mentarea cu apă potabilă șl canali
zare.

In cadrul măsurilor pentru folosi
rea ațională a forței de muncă — 
a arătat în continuare vorbitorul — 
trebuie să sporească preocuparea or
ganelor șl organizațiilor de partid, 
Comitetelor de direcție, pentru In
troducerea șl extinderea Intr-un ritm 
mult mal susținut a mecanizării lu
crărilor grele și care necesită un 
Volum mare de muncă, îndeosebi la 
exploatările miniere.

Sarcinile reieșite din documentele 
recentei plenare a G.G. al P.O.R. și 
ale sesiunii Marii Adunări Naționa
le, obiectivele concrete pe care le 
stabilește Conferința Județeană de 
partid, impun creșterea competen
ței, întărirea capacității de mobili
zare a organizațiilor noastre de 
partid.

Aceasta cere ca șl tn viitor în 
centrul preocupărilor organelor șl 
organizațiilor de partid sS slea îm
bunătățirea stilului *1 metodelor de 
muncă, promovarea cu consecventă 
a principiului muncii șl conducerii 
colective, întărirea continuă a rin- 
durllor organizațiilor de parlid. Va 
trebui sporită exigența șl preocupa
rea față de educarea partinică a co-

Răspunderile care stau In fața 
industriei cărbunelui 

din Valea Jiului
Se cunosc sarcinile de viilor ce 

revin industriei miniere din Valea 
Jiului șl importanța pe care parti
dul șl statul nostru o acordă activi
tății din acest bazin. Conferința ju
dețeană de partid a subliniat că 
problema principală care trebuie re
zolvată In anul ce urmează este 
realizarea nivelului de producție 
prevăzut In condițiile pregătirii dez
voltării produc/iei cerule de econo
mia națională in anii viitori. Aceas
ta necesită eforturi susținute și o 
atenție deosebită lucrărilor de des
chidere și dezvoltare a minelor noi, 
a lucrărilor de deschidere și pregă
tire în general unde sînt rămlneri 
In urmă, o preocupare mult mai sus
ținută pentru introducerea și extin
derea mecanizării proceselor care 
cer un volum marc de muncă, pen
tru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii. Se impun în a- 
cest sector măsuri șl eforturi in di
recția îmbunătățirii calității cărbu
nelui brut extras, a reducerii con
sumurilor specifice, îndeosebi la 
lemn de mină, a extinderii metode
lor cu productivitate sporită.

Industria minieră din Valea Jiu
lui — a arătat în cuvintul său to
varășul PETRU ROMAN, director 
general al C.C.V.J. — trăiește în 
prezent un intens proces de dezvol
tare șl modernizare — materializare 
vie a politicii partidului nostru «ie 
valorificare la maximum, in Intere
sele poporului, a resurselor natura
le ale țării. Atit la suprafață, cit și 
în subteran, paralel cu activitatea 
do producție se execută Im- 
portanlo lucrări pentru reconstrucția 
și modernizarea minelor vechi și 
cousliucția de mine noi. In acest 
an — a arătat in continuare vor
bitorul — s-a realizat un progres 
important pe calea mecanizării com
plexe a procesului de producție în 
abatajele fronlale. Lucrează cu le- 
zuilate cinci combine. Prin extinde
rea la 26 la sută din totalul pro
ducției de cărbune a folosirii stil- 
pilor și grinzilor metalice, s-a făcut 
Un pas important in modernizarea 
echipamentului de susținere.

Dar — sublinia vorbitorul — in
tensificarea producției in abataje nu 
a fost însoțită de o intensificare 
corespunzătoare a lucrărilor dc des
chidere și pregătlie. De asemenea, 
o dată cu intensificarea producției 
minelor 5-a înrăutățit calitatea căr
bunelui brut, ceea ce are ca urma- 

Aspect din sală, în llnrpul lucrărilor conferinței.

munlșlllor, a creșterii răspunderii 
lor față de sarcinile încredințate.

Despre necesitatea creșlerli com
petenței organizațiilor de partid în 
conducerea politică a întregii acti
vități a vorbit In cadrul lucrărilor 
conferinței și tovarășul Gheorghț 
Vasiu. prim-secretar al Comitetului 
municipal Hunedoara al P.C.R., pre- 
șodlntele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal.

Noi considerăm — a spus voibl- 
torul — că pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin trebuie să milităm 
pentru îmbunătățirea Întregii munci 
de partid, a stilului șl metodelor de 
muncă ale organizațiilor de partid, 
pentru creșterea capacității lor de 
mobilizare a maselor la realizarea 
sarclnllot economice.

O grijă deosebită vom acorda an
trenării efective a tuturor merhbrllor 
organelor de parlid la elaborarea de 
studii, analize, hotărîrl, precum șl 
la munca de îndrumare șl control a 
organizațiilor de partid, de stat șt 
obștești. Prezintă o mare importanță 
faptul că s-au stabilit atribuții con
crete pentru comitetele de partid, 
pentru că aceasta ne dă posibilita
tea să ajutăm diferențiat organizați
ile de parlid in Îndreptarea atenției 
înspre ceea ce este specific, esen
țial pentru fiecare în parte. Lucrul 
acesta ml se pare extrem de Impor
tant pentru că în fața fiecărei or
ganizații de parlid se ridică o pro
blematică extrem de diversă șl — 
după cum arată activitatea unor or
ganizații de bază din minerit sl si
derurgie — există riscul ca acestea 
să se piardă în amănunte, să se o- 
cupe, fără discernămînt, de toate 
problemele în aceeași măsură.

re o valorificare mal scăzută. Con
ducerea combinatului și conducerile 
exploatărilor miniere nu au reușit 
să stăvilească tendința de creștere 
a conținutului de cenușă în cărbu
nele brul, fapt ce a Îngreunat acti
vitatea preparation (Conferința a 
adus critici aspre colectivelor de la 
exploatările miniere din Valea Jiu
lui pentru neglijarea aceslul indi
cator).

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile și preocupările pe 
care trebuie să le aibă colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul unităților combinatului,

Se impune valorificarea 
mai superioară a rezervelor 

geologice
Industria extractivă a județului 

cuprinde un important sector de mi
nereuri fieroase și complexe. Aici, 
se pune cu deosebită acuitate pro
blema valorificării superioare a re
zervelor prospectate, cu alte cuvinte 
gospodărirea mai bună a rezervelor 
prin punerea in valoare și a rezer
velor mai sărace, scurtarea terme
nelor între prospectare și exploata
re, introducerea metodelor de lucru 
cu productivitate ridicată (abataje 
cu înmagazinarea minereului, susți
nerea galeriilor prin torkretare etc), 
reducerea consumului de material 
și a prețului de cost.

Au suscitat atentia Conferinței ju
dețene de partid, relatările tovară
șului AUREL LÂPUȘCA, director 
general al l.M. Barza.

La această importantă unitate mi
nieră a cărei organizație de partid 
numără peste 2 500 de membri, se 
va constitui un compartiment de 
geologie inginerească, care va -ur
mări în mod operativ situația rezer
velor. In acest fel, în executarea lu
crărilor șl lămurirea problemelor de 
zăcămînl va exista o mal mare ope
rativitate. De asemenea, pentru op
timizarea programării producției se 
va trece la această mină la elabo- 

țlntnd seama de faptul că producții 
modi»’ zilnică de cărbune va trebui 
să crească in primul triforstru ai li
nului viitor cu 1 400 tone față do 
trimestrul aciua), Iar In trimestrul 
IV 1969 cu 3050 tone. Această creș
tere solicită o preocupare deosebită 
pentru obținerea de avansări mult 
sporite In lucrările de deschidere șl 
pregătlie, un ritm șl mal accentuat 
de mecanizare a producției în loato 
compartimentele, fundamentirea ști
ințifică a formelor de orgonlzar? a 
producției și a muncii, îmbunătăți
rea structurii efectivelor.

In cursul anului 1969 se vor apli
ca forme noi de relații Intre exploa
tările miniere și preparam care *ă 
ducă la o răspundere mai concretă 
pentru rezultatele economice.

Minerul șef do brigadă de abataj 
frontal IOAN DAVID de la E.M. 
Aninoasa, n vorbit In cadrul lucră
rilor Conferinței despre preocupările 
muncitorilor mineri de la această 
mină șl din brigada sa pentru per
fecționarea organizării muncii șl re
ducerea consumului de lemn de 
mină.

In acest an, mai precis in a doua 
jumătate a lui, abatajul nostru a 
fost dotat cu elemente dc susținere 
șl transport la nivelul tehnicii mo
derne. Cu sprijinul specialiștilor, am 
extins susținerea metalică și la co- 
porișul abatajului, Iar în aceste zile 
experimentăm aplicarea aceslul mod 
de susținere și in culcușul stratului.

Avem convingerea și asigurăm 
Conferința județeană de partid că 
vom face ca abatajul nostru să fie 
în întregime susținut metalic, cu ta
van de plasă de sîrmă, fără consum 
de lemn sau seîndură pentru podlre. 
Așa înțelegem noi, minerii să răs
pundem observațiilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Trebuia însă 
să existe o preocupare mai din timp 
față de introducerea metodelor îna
intate, respectiv, a susținerii meta
lice și a înlocuirii scînduril cu plasă 
de sîrmă. Se reducea mult consu
mul de lemn de mină, încă cu ani 
în urmă.

S-a făcut încă puțin pentru ca oa
menii să cunoască și să stăpînească 
noile metode șl sînt lipsuri serioase 
— pentru care am fost criticați pe 
drept cuvint în darea de seamă — 
tn ce privește disciplina și grija față 
de utilajele în dotare.

Lucrările Conferinței au subliniat ne
cesitatea ca organizațiile de partid, 
sindicat șl U.T.C., conducerile leh- 
nico-admlnistrative de la exploată
rile miniere din Valea Jiului să a- 
corde maximum de atenție proble
melor legale de stabilizarea munci
torilor mineri, raționalizarea struc
turii electivelor, rezolvarea, pe ca
lea progresului tehnic, a minusuri
lor Ia efective, asigurarea unei am
ple viziuni asupra perspectivei.

rarea unor studii și experimente 
care să permită stabilirea principa
lilor parametri tehnico-economicl 
necesari aplicării metodelor de pro
gramare lineară.

Sînt încă la l.M. Barza șl o sea
mă de probleme de ordin social i 
probleme legate de aprovizionarea 
muncitorilor mineri, greutăți și defi
ciențe în transportul lor cu autobu
zele ele.

La l.M. Hunedoara — arăta tova
rășul VASILE FLOREA, directorul 
Întreprinderii - in cursul anului 
1967 ș-au întreprins cercetări pri
vind valorificarea minereurilor cu 
un conținut mal redus de fler. Ele 
au evidențiat unele posibilități, dar 
va trebui perseverat. De asemenea, 
va trebui perseverat tn ce privește 
îmbunătățirea fluxului tehnologic la 
Uț&ft de preparare din Teliuc.

Problema valorificării mal supe
rioare a rezervelor geologice a fost 
pusă de Plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie a.c„ precum șl de 
Conferința județeană de partid nu 
numai In fața sectorului de extrac
ție a minereurilor, cl și In fala in
dustriei cărbunelui, în special a ex
ploatărilor care extrag cărbune cuc- 
slficabll. Creșterea ponderii cărbu-

Cu aceleași agregate — 
mai mult metal

Anul viitor, așa după cum rezultă 
din planul de dezvoltare a econo
miei naționale, aprobat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 
a c. șl legiferate de către sesiunea 
Marii Adunări Naționale, producția 
de oțel a țării va crește cu pesle 
750 000 tone, o creștere foarte im
portantă șl foarte necesară econo
mici naționale. Oțelaril hunedoreni 
sint chemați să sprijine acest efort 
substantial al economiei romăneștl 
de sporire a producției de metal. $1 
au toate posibilitățile: C.S.H. este 
Înzestrat cu agregate de prim rang, 
U.V. Călan a fost modernizată, e- 
xistă la cele două mari unități si
derurgice o tradiție îndelungată șl 
cadre cu o more experiență,

Dor economia țăiil noastre, nivelul 
său de dezvoltare nu mai cunoaște 
numai o .foame" cantitativă de me
tal, cl, șl aceasta tot mal insistent, 
o necesitate stringentă de calitate »1 
de diversificare a producției. De a- 
scmenca, In industria siderurgică a 
județului se ridică problema reduce
rii consumului de cocs și a utilizării 
într-o măsură mai mare a cărbune
lui de Valea Jiului la fabricarea 
cocsului Indigen (lucru care anga
jează șl pe muncitorii mineri și pre
paratori), precum și a minereurilor 
de fier din țară.

Aceste probleme s-au impus In 
mod firesc atenfiel lucrărilor Con
ferinței județene de partid.

Lulnd cuvintul In cadrul dezba
terilor tovarășul NECULAI AGA- 
CHI, director general al C.S.H., spu
nea :

Din creșterile care se prevăd la 
producția de metal se desprind cu 
claritate direcțiile in care trebuie să 
acționeze in viitor organizația de 
partid, colectivul combinatului side
rurgic.

Una dintre sarcinile asupra căreia 
conducerea partidului ne-a atras 
atenția în mod deosebit este creș
terea indicilor de folosire a agrega
telor. O creștere importantă s-ar ob-

Perspectiva unei agriculturi 
tot mai înfloritoare 

pe meleagurile hunedorene
Problemele dezvoltării agricultu

rii, întărirea economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole de 
producție, valorificarea cit mai de
plină a posibilităților de sporire a 
producției vegetale și animale au 
fost larg dezbătute în conferință.

Vorbind cu justificată mîndrie de 
rezultatele frumoase obținute ca ur
mare a mecanizării unui volum mai 
mare de lucrări, folosirii îngrășă
mintelor, extinderii irigațiilor șl or
ganizării superioare a producției șl 
a muncii în unitățile agricole socia
liste, mal mulți delegați care își 
desfășoară activitatea in acest sec
tor au înfățișat în cuvintul lor per
spectivele frumoase ce se deschid 
agriculturii județului.

Gu doi ani și Jumătate în urmă — 
a spus tovarășul RAVAȘ PĂUN, 
președintele C.A.P. Simeria — nc-am 
angajat să mărim producția agricolă 
a unității noastre cu 50 la sută față 
de cea existentă. Țin să rapoitez 
conferinței că acest angajament a 
fost depășit. Anul acesta am obținut 
o producție de 4 932 000 lei — cu 
aproape 2 000 000 mal mare decît în 
1965. Ca urmare a creșterii produc
ției la hectar, în anul 1968 am pu
tut contribui la fondul centra) a) 
statului cu 1 356 ton»' cereale, ceea 
ce a determinat ca valoarea zilei 
muncă să crească cu circa 10 lei. In 
sectorul zootehnic efectivul de ani
male a crescut la bovine cu 520 ca
pete, iar producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a fost In acest an 

ține — dan un singur exemplu pf 
care l-am adus și la cunoștința M<f; 
rll Adunări Naționale — dacă mfl 
reduce la flecare laminor opririle 
ou numai 5 minute. Producția de la
minate ar crește anual cu circ» 
16 000 de tone.

Colectivul de slderuzglșli hunedo
reni este conștient de sarcinile ce 
îl stau în față, de rezervele pe rare 
Ie avem șl pp care ne vom strădui 
sb le folosim din plkn.

Din partea numerosului detașa
ment al slderurgișlilor au mal luai 
cuvintul în cadrul conferinței Jude
țene de partid tovarășii ADOLF 
DRUKER, directorul uzinei .Victo
ria" Călan și IOAN GISMAȘ, mais
tru oțelar la C.S.H.

In preocupările comuniștilor, a ro- 
lectivulul U.V. Călan stau reduce
rea consumului de cocs la furnale, 
îndeplinirea ritmică a planului p< 
fierare sortiment la turnătorii, gos
podărirea mai bună a metalului.

Plină de conlinut a fost interven
ția maistrului loan Cismaș, realiza
torul lăncii hunedorene de insuflat 
oxigen in cuptoarele Siemens-Mar
tin.

Otelăria nouă a Combinatului si
derurgic Hunedoara — a arătat vor
bitorul — va depăși în 1969 capa
citatea proiectată de producție. Tot 
sporul de metal va fi obținut exclu
siv pe seama noilor măsuri organi
zatorice, a perfecționării tehnologiei 
de fabricație, folosirii raționale a 
forței de muncă, a întrebuințării in
teligentei de care dispunem. Aceste 
probleme majore fr.lmîntă mult co
lectivul de otelari al Combinatului 
hunedorean.

Delegații organizațiilor de partid 
din siderurgie au asigurat conferin
ța că sarcinile de sporire a produc
ției do metal < or fi îndeplinite •e 
depășite, acordinriu-se totodată prio
ritate producerii unor noi mărci 
de olel și lipodimensiunl de lamina
te cu caracteristici superioare.

de 2 000 litri. Incepînd din anul 1906 
am început să reprofilăm producția 
sectorului zootehnic înflințînd o în- 
grășfltorie de tineret bovin. Anul a- 
cesta am reușit să predăm 300 ca
pete, din care un număr însemnat 
la export.

Fxprlmînd mulțumirea țăranilor 
cooperatori pentru sprijinul material 
acordat de stat, tovarășul PERA 
AUREL, președintele C.A.P. Geoagiu 
a arătat în conferință că membrii 
cooperatori din această comună au 
dezvoltat pe terenurile mai slab pro
ductive, de deal, plantațiile de vil 
de la 2 hectare la 5 hectare, plan
tațiile de pomi de la 6 hectare la 
51 hectare, iar pe terenurile din lun
ca rîului Mureș au construit un sis
tem de Irigare și au dublat supra
fața cultivată cu legume. Dezvolta
rea sectoarelor aducătoare de veni
turi si creșterea producției a făcut 
ca în ultimii cinci ani averea ob
ștească să crească de la 4 800 000 
lei la 8 900 000 lei.

Comuna noastră, a relevat in cu
vintul său tovarășul VASILE ZGÎR- 
CEA, secretarul comitetului de 
partid, președintele Consiliului popu
lar comunal Sarmizegetusa — are o 
veche tradiție fn creșterea anima
lelor. Acest lucru se oglindește și 
în numărul mare de animale de care 
dispune In prezent. Numai în acest 
an la cooperativa agricolă de pro
ducție efectivul de animale a cres
cut cu 85 bovine ajungînd la 620 
capele, iar a) ovinelor la 2 800. In 
același timp a crescut și numărul de 
animale proprietate personală a ță
ranilor cooperatori ceea ce a eontri- 
buit Ia sporirea veniturilor.

Toți vorbitorii care s-au ocupai 
în cuvintul lor de problemele agri
culturii au acordat o deosebită a- 
fenlie dezvoltării In viitor a secto
rului zootehnic, pentru care există 
condiții deosebit de favorabile.

Arătînd că rezultatele care s-au 
obținui .piuă In prezent nu sint pe 
măsura posibilităților nici în ceea ce 
privește efectivul de animale și nici 
in ceea ce privește producția aces
tora, tovarășul N1STOR AUREL, di
rector ui Direcției județene agricole,

(Continuare In pag. u 3-a)
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Cnvînlarea lonrășiiliii Nicolae Ceaiișescii
(Ut mart din pag 1)

\
Cu îmbunătățirile ce I «e vor •- 

duce. consider că proiectul de lea
ve pute* fi supus Marii Adunări Njs- 
țlonale, că el va crea un cadru m£l 
bun In ce privește așezarea Inrj»- 
ntniiri agricol, că, realmente. vaTJi 
un n>i|loc, un Instrument pentru a

HOTĂRÎRE A
Conferinței judefene de partid

din 21 decembrie 1968
k> M-opul îmbunătățirii acMvHăltl de partid, economice și dg stat, con

ferința Județeană de partM

HOTĂRĂȘTE!
I ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI

Comitetele județean municipale, o- 
«apenesti sl comunale de partid vot 
desfășura o susținută muncă poli
tică >i organizatorică pentru mobili- 
»«iea tuturor colectivelor din unită- 
ftle economice In vederea valorifi
cării In mai mare măsură • rezer
velor interne a creșterii efidenjel 
fcnfcregil actlvităll.

Prin măsurile de organizare tttlnțl-

— cărbune brut extras
— fier In minereu marfă
— cupru In concentrat
— zinc în concentrat
— aur în concentrat
— fontă
— otel
— laminate
— cocs metalurgic
— energie electrică

In industria extractivă se vor In
tensifica lucrările de cercetare geo
logică pentru punerea In evidentă a 
unui volum sporit de rezerve de sub
stanțe minerale utile, care să asigu
re baza materială pentru viitorul dn- 
oinal și In perspectivă.

Se vor lua măsuri de concentrare 
e activității de prospectare și cerce
tare pentru scurtarea duralei de e- 
■ ecu lie a acestora și punerea In ex
ploatare intr-un timp cit mai scurt 
• zăcămintelor Identificate. O aten- 
1ie deosebită va fi acordată sporirii 
capacităților de producție pentru căr
bune cocsificabil. minereu de fier, 
cupru, aur și alte metale neferoase ; 
îmbunătățirii proceselor tehnologice 
de exploatare și preparare, In vede
rea creșterii randamentelor de ex
tracție și a gradului de valorificare a 
zăcămintelor.

— PInă la 31 martie 1969, la I. M. 
Barza și T. M. Deva se vor analiza 
ș) stabili măsuri In vederea realiză
rii. în anul 1970, a nivelului de ex
tracție stabilit în planul cincinal pen
tru aur. cupru, plumb șl zinc. In luna 
Ianuarie 1969, la I. M. Deva vor fi 
stabilite măsuri care să asigure des
fășurarea normală a procesului de 
extracție In subteran șl-să se evite în 
viitor orice stagnare a activității de 
producție.

In siderurgie se va urmări crește
rea capacității de producție, îndeo- 
■c-bi la otelării și laminoare, pe sea
ma extinderii metodei de Insuflare 
Intensivă a oxigenului în cuptoarele 
Siemens-Martin, pregătirea mai bună 
a fierului vechi, îmbunătățirea proce
selor de elaborare, turnare, lamlna- 
re si ajustare, prin creșterea procen- 
t'dul de scoatere a laminatelor la 
cantitatea de oțel elaborat.

Organizațiile de partid și comitetul 
op direcție din C. S. Hunedoara vor 
J»a toate măsurile pentru realizarea 
Integrală a planului sortimental șl 
respectarea riguroasă a disciplinei 
contractuale.

— PInă la 1 martie 1969, comitetele 
de direcție ale 6. S. Hunedoara, 
C.C.VJ. șl J. M. Hunedoara vot â- 
n.'iMza posibilitățile de creștere a 
ponderii consumului In producția si
derurgică a cărbunilor cocsiflcablll șl 
a minereurilor de fier Indigene.

— Comitetul județean de partid va 
organiza colective de specialiști caTe 
eă ajute Întreprinderile In stabilirea 
măsurilor pentru punerea In func
țiune, In trimestru] I al anului 1969, 
t tuturor ; istalatiilor și utilajelor 
nefolosite.

1. Pentru creșterea continuă a pro- 
dnclivltlții muncii, pe baza căreia se 
va realiza întreaga depășire a pla
nului de producție, organele și or
ganizațiile de partid, comitetele de 
direcție vor asigura extinderea gra
dului de mecanizare a lucrărilor.

— In anul 1969, Indicii de meca
nizare vor crește față de cel plani
ficați. cu cel puțin 3 la sută la o- 
peretil’e de tăiat, cu 5 la sută la în
cărcat si transportat In Industria ex
tractivă. cu 3 la sută la doborit-sec- 
ționat, cu 2.5 la tută la scos-apro- 
plat sl cu 2 la sută la încărcat în in
dustria forestieră; cu 2 la sută la o- 
perațlile de săpături și transport pe 
verticală si orizontală In construcții.

— Prin Îmbunătățirea condițiilor de 
îocru. respectarea cu strictețe a nor
melor de tehnica securității muncii, 
reducerea numărului de absente ne
motivat^, a învoirilor și concediilor 
fără plată, pe ansamblul județului se 
va asigura o creștere a indicelui de 
utilizare a fondului de timp cu 1 la 
sulă fată rie media realizată In 1968.

— Pentru îmbunătățirea a<tivității 
de concepție și cercetare din între
prinderi. organizațiile de partid vor 
îndruma și sprijini comitetele de di
recție să Întărească compartimentele 

oroanlzare științifică a producției 
și a muncit. La întocmirea planurl- 

stimula creșterea mal rapidă a pro
ducției agricole, eporlrea Inlî-un 
rltn» mal mare a veniturilor iHrUnl- 
mli noastre muncitoare.

Trebuie 86 înțelegem. tovarâșl, V» 
atlt țărănimea, cit M clasa munci
toare el Intelectualitatea, numai ac- 
tlonlnd In direcția dezvoltării con
tinue a bazei materiale a societății, 

fică a producției fl a muncit. utiliza
rea mal bună a capacilă|ilOT de pro
ducție. a utilajelor, agregatelor șl In
stalațiilor din dotaTe și folosirea ra
țională a fondului de timp șl a for
jei de mancă, In anul 1969 ee va 
realiza peste plan o producție glo
bală Industrială de cel puțin 150 mi- 
hoane lei prin depășirira sarcinl-
Iot le i

03 000 tone,-
10 000 tonei

100 tonei
25 tonei
50 kg i

12 000 tonei
15 000 tone,-
12 000 tone,-

1 000 tone,-
150 milioane kWh.

lor tematice• șl a studiiloir vor fi a-
trași Ingineri, tehnicieni, economiști, 
muncitori cu Înaltă calificare și ex
periență șl. periodic, se va analiza 
modul In care se finalizează studiile 
Întocmite, eficienta aplicării aces
tora.

— La G, S. Hunedoara va fi defi
nitivat, In trimestrul 1 1969, studiul 
privind folosirea calculatorului elec
tronic la programarea și urmărirea 
producției, prelucrarea prin metode 
statistico-matematice a nivelului ca
litativ al diferitelor mărci de oțel, 
precum și stabilirea consumurilor ra
ționale de piese de schimb.

— Se va extinde metoda drumului 
critic pentru optimizarea programă
rii și planificării lucrărilor de con- 
strucții-montaj șl reparații capitale.

2. In vederea creșterii gradului de 
rentabilitate a activității de produc
ție vor fi Întreprinse acțiuni pentru 
gospodărirea rațională a mijloacelor 
materiale și bănești, de reducere a 
consumurilor specifice și a cheltuie
lilor neeconomicoase. Prin reducerea 
cheltuielilor de producție și Îmbună
tățirea calității se va realiza un be- 
nefioiu, peste plan. In valoare de pes
te 40 milioane lei.

— Pentru Identificarea unor noi 
posibilități de reducere a consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, Îndeosebi de lemn de mi
nă metal șl cocs metalurgic, Comite
tul județean de partid va organiza 
colective din specialiști care să a- 
jutc întreprinderile în această direc- 
ife.

In siderurgie, se va acorda atenție 
deosebită reducerii consumului de 
cocs, iar consumul de metal în șarjă 
va scădea în anul 1969 față de cel 
planificat, cu 1 000 tone. De aseme
nea, se va obține o economie de 
1 000 tone materiale refractare.

— Prin extinderea armării metalice 
șl cu Înlocuitori, consumul de lemn 
de mină va fl redus cu 1 mc/1 000 
tone producție extrasă, urmărlndu-se 
totodată recuperarea armăturilor me
talice șl folosirea lor pe o perioadă 
cft mai îndelungată.

— La G.E.T. Paroșeni se va eco
nomisi o cantitate de 750 tone com
bustibil conventional șl 400 mil kWh 
energie la consumul propriu.

— Unitățile forestiere vor stabili 
măsuri pentru exploatarea rațională 
a masei lemnoase șl pentru valorifi
carea superioară a acesteia. Valoa
rea produselor obținute dintr-un me
tru cub de masă lemnoasă va crește 
In anul viitor cu cel pulin I la sută 
fată de plan.

— întreprinderile de industrie lo
cală vor dubla producția de cără
mizi șl vor lărgi fabricația la placaj 
ceramic, terasil, criblură șl alte ma
teriale de construcții. Se va extinde 
șl diversifica producția de piese de 
schimb și confecții metalice, covoa
re, obiecte de artizanat și alte pro
duse, va crește volumul serviciilor 
prestate de Industria locală, gospo
dăria comunală șl unitățile roope- 
r artiste.

0. Organele și organizațiile de 
partid vor acorda atenlie realizării 
unor noi produse ce se pot oferi la 
export, sporirii cantității acestora 
pentru a fi competitive din punct de 
vedere tehnic și al prețului. In ace
lași timp vor analiza posibilitățile de 
reducere ti importurilor pe seama 
micșorării consumurilor, folosirii unor 
înlocuitori si produse indigene. In fie
care întreprindere se va miMta pen
tru Tcspeclarea întocmai a obligați
ilor contractuale. asigurlndu-se În
deplinirea a 60 la sută din planul a- 
ntial in primul semestru.

4. Organele de partid și romiietele 
de direcție din întreprinderi vor asi
gura îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor prin creșterea carac
teristicilor tehnice, mecanice si eco
nomice. Indicele de rezistentă a coc

a ridicării neîntrerupte a nivelului 
producției, pot asigura InîlorlreJ 
continuă a ortndulrll noastre socia
liste, ridicarea bunăstării întregului 
popor. Slnt încredințat că țărănimea 
cooperatistă va înfăptui ca $1 ptnfi 
acum, neabătut, politica de dezvol
tare a agriculturii, va sprijini poli
tici» Internă ăl externă a partidului,

•uiul metalurgic va fi de peste 74 la 
suta, durabilitatea cilindrilor șl lin- 
gotierelor, fabricate la U. V. âălan, 
va crește cu cel puțin 2 la sută fată 
de cea realizată In 1968, Iar conți
nutul în fier al concentratelor la 
1. M. Hunedoara cu 1 la sută față 
de plan.

II. ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR

Se va Intensifica controlul de partid 
în unitățile beneficiare șl de con
strucții In vederea realizării Integrale 
șl ritmice a planului de Investiții, 
respectării termenelor de punere în 
funcțiune a obiectivelor industriale 
șl sodal-culturale șl atingerii în cel 
mal scurt timp a parametrilor teh- 
nlco-economici proiectat!.

In primul trimestru al anului 1969 
se va realiza peste 22 la sută din 
planul anual de Investiții.

— In mod deosebit se va urmări 
punerea In funcțiune la termen a pri
mului grup de 200 MW de la C.T.E. 
Deva, a Fabricii dc prefabricate din 
beton Crlstur, se . vor devansa ter
menele dc punere în funcțiune cu 
10 zile la olelăria electrică și cu 20 
zile la ajustajole liniilor de lami
nare de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara.

— Unitățile beneficiare și de pro
iectare să la măsuri de creștere con
tinuă a eficientei Investițiilor prin 
alegerea Judicioasă a amplasamente
lor șl a soluțiilor de construcții, pre
cum și prin stabilirea unor procese 
tehnologice moderne. Se va reduce 
ponderea lucrărilor de construclii- 
montaje cu 10—15 la sută din volu
mul total de investiții, iar costul lu
crărilor cu 5—7 la sulă fată de pre
țul de deviz. Să se urmărească asigu
rarea condițiilor necesare — docu
mentații, eliberarea amplasamentelor, 
oontractarea și livrarea utilajelor la 
termene corelate cu punerile în func
țiune — înainte de atacarea lucrări
lor. Lucrările de Investiții privind dez
voltări, completări șl modernizări de 
capacități, cu valori mici, să se e- 
xecute de regulă In regie proprie.

— întreprinderile și șantierele de 
construcții vor Intensifica ritmul de 
execuție, urmărind respectarea du
ratei normate pentru flecare obiec
tiv, prin asigurarea unei aprovizio
nări tehnico-materiale corespunză
toare, creșterea gradului de mecani
zare, folosirea rațională a utilajelor 
șl a forței dc muncă și aplicarea u- 
nor metode dc construcții moderne.

III. ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR

Unităfile de transporturi auto și 
C.F.R. vor asigura folosirea mai bu
nă a capacității mijloacelor din do
tare, întărirea disciplinei și mărirea 
siguranței circulației.

— Direcția regională C.F.R. va spori 
în anul 1969 volumul total de trans
port, In comparație cu 1968 cu cel 
puțin 5,3 la sută, prin reducerea tim
pului de rulaj a vagoanelor de marfă 
cu 0,63 la sulă și mărirea vitezei 
comerciale cu 1,1 la sulă.

— La D.R.T.A. productivitatea la 
transportul de mărfuri va crește fală 
de realizările din acest an cu 2,5 la 
sută prin îmbunătățirea coeficientu
lui de utilizare a parcului șl a par
cursului mediu zilnic.

Organele și organizațiile de partid, 
de sindicat șl conducerile unităților 
de transporturi să adopte măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea muncii de 
educare, întărirea disciplinei, la creș
terea răspunderii tuturor salariatilor 
fată de îndeplinirea sarcinilor. 
Mai multă preocupare se va acorda 
selecționării, pregătirii și promovării 
cadrelor din aceste unități,

IV. 1N DOMENIUL AGRICULTURII

— Comitetul județean de partid va 
Îndruma organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și orga
nele de specialitate să acorde uni
tăților agricole mai mult ajutor în 
vederea creșterii continue a produc
ției agricole vegetale și animale.

— Accentul principal va fi pus pe 
conservarea și folosirea rațională a 
pămîntului și creșterea suprafeței a- 
rabilc. Vor continua lucrările de a- 
menajare pe o suprafață de cea. 
2 000 ha teren agricol slab produc
tiv în vederea înlăturării surplusu
lui de apă în anumite perioade ale 
anului.

— în scopul Sporirii producției la 
ha, se va acorda o mai mare atenție 
fertilizării solului, prin aplicarea co
rectă a îngrășămintelor organice șl 
minerale. Uniunea județeană a C.A.P. 
va asigura aprovizionarea la limp a 
cantităților de îngrășăminte chimice 
necesare fertilizării a 10 000 ha te
ren șl va urmări păstrarea șl con
servarea In bune condition! a aces
tora.

— Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu fructe-legume și 
zarzavaturi se vor extinde culturile 

aduclndu-sl contribuita, alături de 
clasa muncitoare, Ia progresul soclr- 
t|țlt noastre socialiste.

Aș dori să vă rog să transmiteți 
tuturor, cooperatorilor un salul căl
duros din partea Comitetului Cen
tral rl urări de noi succese în ac
tivitatea lor.

succesive șl legumele timpurii In spa
ții protejate șl se vor planta cu pomi 
800 ha, acordlndu-se o atenție deo
sebită întreținerii livezilor existente, 
tn vederea Intrării lor pe rod.

— Organele șl organizațiile de 
partid, consiliile populare șl organele 
agricole, vor lua măsuri penfru asi
gurarea unei furajări corespunzătoare, 
reducerea modalităților, îmbunătăți
rea reproducției in vederea realiză
rii efectivelor de animale planificate 
pentru anul i960 tn G.A.P. : 36 500 
capete bovine, din care 18 000 vaci 
șl junincl, 90 000 capete ovine, 4 500 
porcine.

Pentru Îmbunătățirea efectivelor de 
animale se vor organiza 4 ferme de 
selecție pentru bovine șl 6 pentru 
ovine în cooperativele cu efectivul 
matcă cel mal productiv.

— In cooperativele agricole se vor 
organiza 10 îngrășătoril de tineret 
bovin, In oare se vor Ingrășa, în se
rie, cîte 100—200 capete tineret. In 
1969 greutatea medie de sacrificare 
va crește cu 15 kg pe cap de animal 
fată de cea realizată în anul 1968.

— Pentru creșterea producției me
dii de lapte pe cap de vacă fura
jată, să fie asigurate sortimente bo
gate de furaje șl In cantități cores
punzătoare, o îngrijire și hrănlre mal 
bună a animalelor, permanentizarea 
șl cointeresarea îngrijitorilor.

— Comitetul Județean de partid va 
sprijini organele agricole să desfă
șoare în continuare acțiunea de pro
filare în unități șl concentrare pe 
zone a producției agricole, îndeo
sebi în C.A.P.

— T.A.S. și I.M.A. vor fi ajutate 
să-șl organizeze mai bine activitatea, 
astfel îneît fiecare întreprindere, fer
mă sau secție să devină unitate ren
tabilă.

— Organele agricole, cadrele teh
nice din unități, cercetătorii de la 
Stațiunea experimentală, se vor mo
biliza in permanentă pentru introdu
cerea In producție a metodelor ști
ințifice în scopul creșterii continue 
a producției agricole.

V. ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII 
CONDIȚIILOR DE VIAȚA Șl MUNCA

Consiliile populare județean, muni
cipale, orășenești și comunale se vor 
preocupa în permanentă de gospodă
rirea judicioasă a fondului de marfă, 
de îmbunătățirea aprovizionării popu
lației și a distribuirii mărfurilor pe 
rețea prin comerțul de stat și co
operatist. In 1969, comparativ cu anul 
1968, volumul desfacerilor de mărfuri 
va Crește cu 5 la sută.

Uniunile județene ale cooperației de 
1 constim șl meșteșugărești, industria 
locală și gospodăria comunală vor în
ființa in anul viitor cel puțin 112 u- 

; nități noi. prestatoare de servicii și 
! vor lua măsuri de îmbunătățire a ca
lității lucrărilor.

Organizațiile de partid din comer
țul de stat și cooperatist trebuie să 
intensifice munca politică în vederea 
educării lucrătorilor din comerț, creș
terii conștiinței lor socialiste și for
mării unei atitudini civilizate fală de 
consumatori.

Consiliile populare voi organiza 
cu sprijinul maselor largi de cetă
țeni, acțiuni obștești pentru Întreți
nerea In bune conditiuni a fondului 
locativ, a străzilor și drumurilor co
munale, pentru gospodărirea și în
frumusețarea orașelor și satelor.

Pentru îmbunătățirea deservirii 
turiștilor, întreprinderea balneo-cli- 
inaterică va imbunătă|i dotarea și 
aprovizionarea stațiunilor balneo
climaterice și a cabanelor.

Direcția județeană a muncii va in
tensifica acțiunile pentru respecta
rea legislației și aplicarea măsurilor 
de tehnica securității muncii. In Hu
nedoara, Valea Jiului și Călan se 
vor întocmi studii pentru îmbunătă
țirea igienei muncii, pentru preveni
rea îmbolnăvirilor profesionale șl de 
reducere a nocivității In atmosferă.

Organizațiile de partid și comite
tele de direcție vor urmări îndea
proape crearea unor condiții cores
punzătoare de muncă șl de viață 
pentru toate categoriile de salariat!, 
se vor preocupa mal mult de găsirea 
soluțiilor pentru plasai en în produc
ție a, forței de muncă feminine dis- 
jionibjle.

vj. ÎN DOMENIUL MUNCII 
ORGANIZATORICE DE PARTID 

Organele și organizațiile de partid 
vor pune In centrul activității con
tinua ^perfecționare a stilului șl me
todelor lor de muncă.

Vof acorda atenlie pregătirii te
meinice a ședințelor, plenarelor și 
alegerii problemelor ce urmează a fi 
dezbătute. Membrii organelor de 
partid, vor participa nemijlocit Ja re- 
zolvarpa principalelor probleme eco
nomice șl politice, vor sprijini per
manent organizațiile de partid în

(Continuare In pag. a 4-a)
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•-a ocupat pa larg In cuvlntul său 
de unele deficiente privind califica
rea, permanentizarea șL stimularea 
Îngrijitorilor, asigurarea bazei fura
jere, îndeosebi prin fertilizarea șl 
folosirea rațională a suprafețelor 
mari de pășuni șl finele de care dis
pune Judelui. Din studierea atentă 
a cnvînlărll tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara G.G. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie 1968 — a spus 
vorbitorul — am reținui că este ne
cesar sfi întreprindem măsuri con
crete pentru creșterea simțitoare a 
efectivului de animale și a produc
ției acestora. Este foarte actuală șl 
importantă pentru noi creșterea nu
mărului do animale pentru sacrifica
re. Fată de realizările din anul 1967, 
în anul 1968 s-a obfinut un spor la 
tineretul bovin destinat pentru sa
crificare de 13 la sută, însă în anul 
1969 sporul trebuie sfi crească cu 
încă 25 la sulă. Este o sarcină Im
portantă șl pentru realizarea ei tre
buie sfi pășim pe profilarea produc
ției in zootehnie, sfi trecem la î i- 
grfi.șarea animalelor. Ne-am propui 
ca în anul 1969 să creăm crescătorii 
Intr-un număr de încă 10 C.A.P.

Conferința a cerut noului organ 
de partid să Insiste mal mult ca în 
satul nostru organizațiile de partid, 
consiliile populare să se ocupe mal 
mult de problemele dezvoltării a- 
griculturil.

In toate domeniile 
de activitate — oameni 

competenți, temeinic pregătiți
înfăptuirea la un nivel corespun

zător a sarcinilor ce se pun în ac
tuala etapă a desăvlrșirii construc
ției socialiste, solicită un număr tot 
mal mare de cadre bine pregătite. 
Am reținut ca deosebit de semnifi
cativ — a subliniat în cuvîntul său 
tov. ION LUNGU, secretar al comi
tetului județean de partid — faptul 
că, analizînd sarcinile in domeniul 
economiei pe anul 1969, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat în cu- 
vtntarea ținută la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului că 
este necesar să asigurăm în toate 
domeniile de activitate oameni com- 
petenti, temeinic pregătiți, care să 
știe să rezolve tot mai bine proble
mele. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să acorde cea mai 
mare atenție acestor indicații pre
țioase. Sîntem pe deplin îndreptățiți 
sfi afirmam că în judelui nostru își 
desfășoară activitatea oameni minu
nați care își pun pecetea pe cele 
mai importante realizări. Pentru a a- 
vea garanție că prevederile noastre 
se vor înfăptui întocmai, că în rea
lizarea unor sarcini nu ne vom îm
piedica de factori subiectivi, cum 
sînt lacunele în nivelul de conștiin
ță, de pricepere individuală, este ne
cesar să privim cu maximum de gri
jă și răspundere ridicarea nivelului 
de pregătire pentru producție a oa
menilor muncii. Nu am în vedere nici 
o figură de stil afirmînd că multi 
dintre cei care cu ani in urmă — 
și nu-s prea multi de atunci — fo
loseau lopata și tîrnăcopul, au ajuns 
astăzi să manevreze buldozere, ex
cavatoare sau diferite alte mașini. 
Aceasta este o evoluție și încă din
tre cele mai domne de luat în seamă. 
Dar nu putem admite fetișizarea pro
priilor succese, ritmul dezvoltării ac
tuale ne impune să fim deosebit de 
perseverenti pe linia ridicării nivelu
lui dc pregătire profesională și de 
cultură generală, a creșterii nive
lului politic ideologic al maselor.

Este bine că un număr tot mal 
mare de muncitori sînt cuprinși In 
cursuri de calificare și perfecționa
re la locurile de muncă. Consider 
lotuși că avem datoria să facem mai 
mult. In acest sens aș aprecia preo
cuparea comitetelor municipale de 
partid Petroșani și Hunedoara de a 
fi inițiat investigații privind nivelul 
de școlarizare a membrilor de partid 
și de a fi insistat ca un număr im
portant de muncitori să-și completeze 
studiile. Asemenea initiative sînt de 
dorit In toate colectivele și ar fi cu 
atit mai salutare dacă comitetele de 
direcție le-ar pricepe sensul șl ar 
milita pentru înfăptuirea lor.

Cum esio și firesc, in judelui nos- 
, tru învălămînlul seral și fără frec
ventă este puternic dezvoltat. In ul
timul timp apar Insă tot mai multe 
observații critice asupra desfășurării 
lui. Organele și organizațiile de partid 
trebuie să ia măsuri corespunzătoa
re pentru estomparea acestor lipsuri.

Ridicarea nivelului pregătirii de 
cuHură generală și de specialitate 
a oamenilor muncii trebuie insolită 
dc o temeinică educație culturală și 
de specialitate, trebuie însoțită dc o 
temeinică educație culturală. Progre
sul tehnlco-științlfic, modernizarea 
producției Impun lărgirea continuă

în spiritul unității socialiste 
a tuturor oamenilor muncii

în uzine, pe ogoare șl in Institu
țiile soclal-culturale din Județ lă
turi de oamenii muncii de naționa
litate română, muncesc cot la cot 
sub conducerea organizațiilor dc 
partid șl oamenii muncii de alte 
naționalități.

Subliniind tn cuvlntul său că re
zolvarea marxlst-leninistfi a proble
mei naționale, asigurarea deplinei 
legalități in drepturi a naționalită
ților conlocuitoare cu poporul ro
mân, dezvoltarea frăției de muncă 
șl de luptă a tuturor celor ce tră
iesc pe aceste meleaguri este o 
mare cucerire pe care poporul nos
tru a dobîndit-o sub conducerea 
Partidului Comunist Român, tovară
șul SOOS ANDREI, președintele 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a 
arătat că măsurile elaborate de ple
nara C.C. ol P.G.R. din octombrie 
a.r. cu privire la întărirea continuă 
a coeziunii socialiste a tuturor oa
menilor muncii din țara noastră au 
fost primite cu deosebită satisfac
ție de populația maghiară din jude
țul Hunedoara. In acest județ — a 
arătat vorbitorul — unitatea șl frăția 

a orizontului de cunoștințe al oame
nilor muncii — atlt cunoștințele de 
specialitate cft și dobîndlrea unul 
larg orizont cultural, o puternică e- 
ducație patriotică.

Consider cu toată convingerea că, 
alături de unele deficiențe în asi
gurarea unor condiții bune de viață 
ale muncitorilor, s-a făcut încă puțină 
muncă educativă — am In vedere e- 
ducațla politică, partinică a oameni
lor muncii, ridicarea nivelului lor 
de cultură. In acest sens se cer am
plificate rezultatele obținute în în- 
vățămîntu] de partid din județ, ca 
urmare a acordării unei tematici ma
jore șl creșterii receptivității față de 
evenimentele care se succed în viața 
noastră politică. Vor trebui promovate 
cu insistentă forme mal adecvate ca
re să asigure înțelegerea mai' pro
fundă a politicii partidului, să ridice 
nivelul vieții interne de partid, să 
lărgească aria tematică a activității 
educative în rîndul comuniștilor, al 
oamenilor muncii.

0 muncă vie în rîndul maselor 
pentru atragerea lor 

la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid

Punlnd In centrul atenției sale dez- den(la|i lună de lună se ridică la
voltarea economică, socială șl cui»' 
turală a județului. Conferința orga
nizației județene de partid a anali
zat pe larg munca desfășurată de 
organizațiile de partid pentru atra
gerea maselor largi Ja înfăptuirea 
sarcinilor in toate domeniile de acti
vitate. In conferință s-a dezbătut mun
ca desfășurată de organizațiile de 
partid in conducerea organizațiilor de 
masă, aportul adus de aceste orga
nizații in educarea și antrenarea mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
tinerilor și virstnicilor, bărbați și fe
mei la îndeplinirea planului din e- 
conomie, la modernizarea orașelor șl 
comunelor, la îmbunătățirea condi
țiilor de trai materiale și spirituale 
ale oamenilor muncii.

Referindu-se la rezultatele obținute 
pentru economia județului, tovarășul 
POGEA BRÎNCOVEANU, președintele 
Consiliului județean Hunedoara al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Romania a reliefat aportul adus de 
sindicate in mobilizarea salariatilor la 
realizarea șl depășirea sarcinilor de 
plan, la conducerea șl organizarea 
producției. Sindicatele — a spus vor
bitorul și-au concentrat întreaga lor 
atenlie asupra îmbunătățirii conținu
tului șl organizării întrecerii socia
liste. generalizării experienței îna
intate, extinderii formelor de stimu
lare a parlicipanlilor la întrecere. 
Drept prețuire a contribuției aduse 
la realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan I 592 muncitori, ingineri șl 
tehnicieni care s-au menținut fruntași 
cinci ani consecutiv au fost distinși 
cu „Medalia jubiliară" pentru me
rite deosebite în întrecerea socialistă" 
în anii 1963—1067, Iar în acest an 
numărul celor care se mențin evl- 

oamqpilor muncii români și ma
ghiari iîu rădăcini adinei. Trăind șl 
muncind alături, partlcipînd Împreu
nă la marile evenimente din istoria 
țării, lntro oamenii muncii de na
ționalitate română și maghiară s-au 
statornicit relații de frăție in mun
că și solidaritate în mișcările so
ciale. Istoria a fost martora luptei 
unite a iobagilor români șl maghiari 
împotriva feudalilor și pe teritoriul 
acestui județ, Iar în oșlile biruitoa
re ale lui Ioan de Hunedoara au 
luptat Împotriva cotropitorilor oto
mani umăr la umăr, cu același e- 
roism, români ți maghiari.

Astăzi, după aproape un sfert de 
veac de construire a vieții noastre 
noi, constatăm cu deosebită satis
facție și legitimă mîndrie că în pa
tria noastră, undo socialismul a în
vins definitiv, prietenia și frăția 
dintre oamenii muncii romani și ma
ghiari s-a cimentat și a căpătat un 
conținut nou. Această frăție ne este 
deosebit de scumpă pentru că dato
rită politicii consecvente marxist- 
leninlste a partidului nostru In pro
blema națională, ea ridică pe o 
treaptă superioară, socialistă, legătu
rile de veacuri, născute si consoli
date In lupta pentru făurirea Româ
niei socialiste dc astăzi, care este 
o mîndrie a tuturor fiilor săi

Ne exprimăm convingerea că prin 
înființarea consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților conlocui
toare se asigură condiții mai bune 
pentru participarea activă, multilate
rală, organizată a tuturor cetățeni
lor tării, indiferent de naționalitate, 
la cunoașterea și înfăptuirea poli
ticii partidului, la elaborarea și tra
ducerea in viată a măsurilor pri
vind dezvoltarea economiei, științei 
și culturii. Aceste măsuri vor ser
vi la integrarea și mal trainică a 
tuturor naționalităților conlocuitoa
re in realitățile patriei comune. Pe 
acest pămînl, care ne este patria 
dragă tuturor, oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, care muncesc 
cot Ia cot, alături de oamenii mun
cii români, în marile agregate si
derurgice de la Hunedoara si C:- 
lan, în minele din Valea Jiului si 
munții Apuseni, pe ogoarele din văi
le Mureșului și Streiului, în scoli, 
instituții de cultură și artă — se 
identifică cu politica Partidului Co
munist Român, cu interesele, desti
nele și aspirațiile întregului popor.

Asigurăm Conferința organizației 
Județene de partid că toti oamenii 
muncii de naționalitate maghiară 
din județul Hunedoara, alături de 
întregul popor, vor participa și în 
viitor cu entuziasm la traducerea in 
viață a sarcinilor ce le îevin, pen
tru înfăptuirea programului luminos 
de dezvoltare și înflorire continuă 
a României socialiste.

18 600. Sindicatele au sprijinit efec
tiv organizarea și desfășurarea adu
nărilor generale ale salariatilor. au 
întreprins acțiupi de generalizare a 
experienței înaintate în producție, nu 
organizat și sprijinit activitatea ino
vatorilor și raționalizalorilor.

Putem aprecia — a arătat tovară
șul VICHENTE BÂLAN, prim-vicepre- 
ședlnte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean — că in 
ultima perioadă, datorită ajutorului 
primit din partea Comitetului jude
țean do partid, cadrele care lucrea
ză la consiliile populare reușesc să 
cuprindă mai bine problemele, să- 
rezolve mai competent sarcinile ce le 
revin. Din acest punct de vedere tre
buie subliniat însă că mai este mult 
de făcut pe linia coordonării și con
trolului activității salariatilor care tțl 
desfășoară activitatea în unitățile sub
ordonate consiliilor populare. Sînt ca
zuri la copsiliiJe populare în sec
toarele sanitar. învfttăniînt, comerț, 
gospodărie comunală, cînd unii sa|a- 
riati manifestă atitudini înapoiate 
fată de cerințele juste ale cetățeni
lor, dovedesc lipsă de atenție și de 
solicitudine, nu rezolvă operativ șl 
cu răbdare problemele încredințate.

In condițiile sarcinilor sporite ce 
se pun în fața consiliilor populare 
osie de datoria noastră să manifeț- 
lltm In viitor o exigentă sporită pen
tru organizarea superioară a muncii 
la toate nivelele în scopul rezolvă
rii corespunzătoare a sarcinilor. E- 
slstă forțe și posibilități ca sarcinile 
ce revin consiliilor populare să fie 
îndeplinite în condiții tot mai bune.
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HOTÂRIREA
Conferinței județene de partid

DE PESTE HOTARE
(Urmare din paq a 3-a) 

planificarea $1 organizarea muncii, 
în antrenarea tuturor comuniștilor 
la înfăptuirea sarcinilor reieșite din 
hotărîrlle de partid și de stat.

Comitetele de partid județean, 
municipale, orășenești și din Între
prinderi vor milita cu perseverentă 
pentru a imprima in rindul comu
niștilor răspundere in îndeplinirea 
sarcinilor de producție, pentru res
pectarea neabătută a disciplinei de 
partid si de stat, stimularea criticii 
si promovarea spiritului autocritic.
’’omitetele comunale de partid si 

or-; mizațiile din C.A.P. vor fi ajutate 
sâ--i îmbunătățească munca privind 
conducerea activității economice, sfl 
rezolve cu mai multă competentă 
problemele ce se ridică in legătură 
cu îndeplinirea sarcinilor de produc
ție

.analizarea sistematică a îndepli
nirii sarcinilor economice să consti
tuie o preocupare permanentă a or
ganelor de partid si să fie efectuată 
cu sprijinul unui larg activ al co
misiilor obștești. Totodată, să se 
exercite un control sistematic asu
pra felului în oare se duc la îndepli
nire hothririle organelor superioare 
si proprii.

Organele și organizațiile de partid 
să-și îmbunătățească munca de se
lecționare, promovare și educare a 
cadrelor, sS manifeste exigentă par
tinică fată de calitățile acestora, să 
urmărească permanent ca în toate 
funcțiile să fie promovate cadre care 
dovedesc răspundere și competentă 
în îndeplinirea sarcinilor încredin
țate și care se preocupă continuu de 
ridicarea nivelului calificării lor pro
fesionale și politice. Alături de ca
drele cu experiență îndelungată să 
fi promovate cadre tinere, capa
bile, cu perspectivă de dezvoltare.

In partid să fie primiți cei mai 
înaintați și mai activi muncitori, ță
rani, intelectuali, oameni care prin 
munca și comportarea lor dovedesc 
că merită acest înalt titlu. Munca 
de primire în partid să fie orientată 
spre întărirea organizațiilor de bază 
care au număr redus de membri, mai 
ales la organizațiile din brigăzile 
C.A.P., șantierele de construcții, în
treprinderile forestiere șl din co
merț.

Conferința cere organelor și orga
nizațiilor de partid să se preocupe 
de întărirea disciplinei de partid, de 
respectarea normelor vieții interne, 
sâ-și îmbunătățească munca de con
ducere șl îndrumare a organizațiilor 
de masă, să le mobilizeze la înfăp

0. C. L ALIMENTARA
Petroșani 

Anunfă
orarul magazinelor alimentare pentru 

perioada 24-31 decembrie 1968, 
1-2 ianuarie 1969.

In zilele de 28, 30 și 31 decembrie, magazinele 
alimentare, de carne, pîine și lapte pe un schimb vor 
funcționa dupâ următorul orar :

8-13
16-21 30

In zilele de 25, 26 și 27 decembrie - program normal.
In ziua de 29 decembrie, duminică, vor fi deschise 

toate magazinele intre orele 8-12.
In ziua de 1 ianuarie 1969 vor fi deschise : 
centrele de pîine orele 8-11.
magazinele de lapte orele 7—10.
In ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise toate maga

zinele pe două schimburi între orele 7—11, iar magazinele 
de serviciu pe un schimb între orele 8-11.

NOU !
Chemat prin telefon nr. 1813, „Mo, 

Gerilă" deservește la domiciliu pe cei care 
nu se pot deplasa la magazin. „Moșul" ono
rează însă numai comenzile mai mari de 
50 lei.

Itefinefi ! Comenzile se fac la telefon 
nr. 1813 — magazinul nr. 18 autoservire — 
Petroșani.

O.C. L. Produse industriale
PETROȘANI

ANUNȚĂ
Orarul special al magazine

lor industriale în perioada 
25-31 decembrie 1968i

MIERCURI 25 decembrie Ș-12,50 16-19
JOI 26 decembrie 8-12,30 16-17
VINERI 87 decembrie 7,30-14 16,30-20
SÎMBATA 28 decembrie 7,30-13 15,30-20
DUMINICA 29 decembrie 8-12 d.m. inchii
LUNI 30 decembrie 730-13 15,30-20
MARȚI 31 decembrie 8-12,30 16-18,30

tuirea sarcinilor ce le revin din ho- 
tărîrite de partid $1 de stal.

Sindicalele să fie antrenate pen
tru a contribui mai mult la mobili
zarea muncitorilor, tehnicienilor șl 
inginerilor la îndeplinirea planului 
de producție, să desfășoare o mun
că cultural-educativă care să cuprin
dă masa largă a salarialilor.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, consiliile Frontului Unității 
Socialiste să desfășoare o activitate 
permanentă, să dezbată principalele 
probleme ale dezvoltării fiecărei lo
calități, să inițieze și să oiganlzeze 
largi acțiuni de mobilizare a oame
nilor muncii pentru traducerea în 
viată a sarcinilor trasate de partid 
în toate domeniile.

Organele șl organizațiile de par
tid vor îndruma și acorda sprijin 
consiliilor Frontului Unității Socialis
te în buna organizare șl desfășurare 
a campaniei electorale in vederea 
alegerilor de deputati în M.A.N. și 
consiliile populare.

Comitetele județean, municipale, 
orășenești și comunale de partid să 
ajute și să îndrume mai concret or
ganizarea șl desfășurarea activității 
gărzilor patriotice, a organizațiilor 
U.T.C.,a comitetelor și comisiilor de 
femei șl a organizațiilor sportive din 
cadiul județului în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.

Consiliile populare vor fi ajutate 
să-și îmbunătățească metodele de 
antrenare și mobilizare a maselor 
la conducerea treburilor de stat șl 
obștești, să se ocupe cu mai multă 
răspundere de activitatea economică 
$i socială.

VII. ÎN DOMENIUL 
MUNCII IDEOLOGICE

întreaga muncă ideologică va fi 
orientată spre îmbunătățirea în con
tinuare a conținutului învățămîntu- 
lui de partid, a muncii politice și 
cultural-educative de masă în scopul 
creșterii aportului acestora la înde
plinirea sarcinilor ce revin organi
zațiilor de partid în toate domeniile 
vieții economice.

Programele de studiu ale învăță* 
mîntului de partid să fie completate 
continuu cu obiective și sarcini iz- 
vorite din documentele de partid, 
tematicile, bibliografiile și dezbate
rile din cercuri și cursuri să fie cît 
mai vii, interesante și accesibile.

Activitatea de pregătire și instrui
re a lectorilor șl propagandiștilor 
va avea în vedere aprofundarea 
cunoștințelor politice, profesionale 
si de cultură generală ale acestora. 

perle» donarea procedeelor și metode
lor lor de muncă.

Organele de partid să acorde toată 
atenția organizării și desfășurării în- 
vătămintului cadrelor de partid, do 
stal și economice al diferitelor cate
gorii de intelectuali, dezbaterii celor 
mai actuale probleme ale construc
ției socialiste, ale științei șl tehni
cii, creației artistice șl literare. Să 
se asigure o informare sistematică 
a oamenilor de șlllntă șl cultură cu 
privire la preocupările partidului în 
diferite domenii de activitate, la 
principalele aspecte ale luptei de 
Idei pe plan internațional tn filozo
fie, economie, Istorie, științele na
turii ele. O grijă sporită va fl acor
dată îmbunătățirii continue a acti
vității de informare a membrilor de 
partid și a maselor de oameni ai 
muncii cu hotăririle partidului șl 
statului nostru, cu problemele ac
tuale alo vieții internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
în acest scop, multiplele forme șl 
mijloace ale muncii politice de masă 
— răspunsurile la întrebările cetățe
nilor, dialogul liber între oamenii 
muncii și propagandiști ele. — să 
fie folosite în mai mare măsură.

în munca politică de masă se va 
pune accent pe sarcinile de produc
ție ce stau in fața colectivelor din 
unitățile economice, pe problemele 
majore ale vieții orașelor și satelor 
noastre.

O atenție sporită se va acorda îm
bunătățirii activității cultural-educa
tive în cluburi, case de cultură, că
mine culturale și biblioteci, asigu
rării unei baze materiale corespun
zătoare, precum și îmbunătățirii 
muncii de răspîndire a cunoștințelor 
cullural-ștâintifice, îndeosebi în co
munele și satele îndepărtate.

Grijă deosebită va fi acordată e- 
ducării tineretului în spiritul pro
fundului atașament fată de partid 
și popor, pentru cunoașterea trecu
tului său glorios, cultivarea dragos
tei și respectului față de muncă, 
comportare demnă, civilizată în pro
ducție, familie șl societate.

Organele și organizațiile de partid 
se vor preocupa permanent de apli
carea în viată a directivelor cu 
privire la continua dezvoltare șl 
perfecționare a învățămintului de 
toate gradele, asigurîndu-se în a- 
celașl timp cuprindeiea tuturor co
piilor de vîrstă școlară.

In școlile de toate gradele se va 
urmări îmbunătățirea continuă a 
conținutului procesului instructiv- 
educativ, modernizarea metodelor 
de predare și perfecționare meto- 
dico-didactică a activității învățăto
rilor și profesorilor.

Invățămîntul profesional tehnic 
și de specialitate să se dezvolte in 
concordantă cu nevoile de asigurare 
a cadrelor calificate necesare eco
nomiei județului. Totodată, în sco
pul îmbunătățirii procesului de în- 
vățămînt se va urmări dotarea în 
mod corespunzător a laboratoarelor 
și atelierelor-școală și se va acorda 
o mai mare atenție bunei desfășurări 
a instruirii practice a elevilor.

Consiliul popular județean și co
mitetul de cultură și artă vor întări 
secțiile în cadrul actualelor muzee, 
prin folosirea mai bună a materialu
lui documentar existent. în castelul 
de la Hunedoara să se organizeze 
o expoziție Istorică în care să fie 
prezentată epoca corviniștilor. De 
asemenea, să se ia măsuri cu privi
re la înfrumusețarea orașelor din 
județ cu opere de artă plastică mo
numentală.

Ziarul „Drumul socialismului" și 
celelalte organe de presă locală vor 
trata cu mai multă competentă în 
coloanele lor problemele majore ale 
economiei, culturii și ale vieții so
ciale, punînd un accent deosebit pe 
ridicarea nivelului publicistic și al 
conținutului articolelor, pe inițierea 
unui număr sporit de acțiuni orga
nizatorice, eficiente, menite să con
tribuie la îndeplinirea sarcinilor de 
partid, economice, politice și social- 
culturale din județ.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE DE PARTID 

HUNEDOARA

PROGRAM DE RADIO
JOI 26 DECEMBRIE 

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,45 Gimnastică ,■ 6,05—8,25 
Muzică și actualități ,• 8,25 Moment 
poetic,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Odă limbii româno ; 
10,10 Curs de limba rusă ,- 10,30 Din 
muzica popoarelor; 11,05 Ora spe
cialistului. Știința conducerii între
prinderii ; 11,25 Cintă Ilinca Cerba- 
cev și Zamfir Hadzimanov11,45 
Sfatul medicului. Prevenirea apari
ției varicelor în timpul sarcinii, 
12,00 Muzică ușoară.- 12,20 Cronica 
teatrală de Mirela Nedelcu ; 12,30
intîlnlre cu melodia populară șl in
terpretul preferat; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,20 Soliști și or- 
chestie de muzică ușoară; 14,10 
Emisiune literară pentru școlari;
14.30 Concertul zilei; 15,05 Muzică 
ușoară cu Eva Roos și Mats Olin,
15,15 Bibliotecă de literatură româ
nă. Ion Brad: .Versuri'; 16,00 Ra
diojurnal. Spori. Buletin meteorolo
gie 16,10 Formalii de muzică ușoa
ră; 16,30 Antena tineretului; 17,00 
Din operetele Iul Johann Strauss, 
17,18 Ge e nou in județul dv.îr
17.30 Arii din opere; 17,45 Revista

Declarațiile conducătorului delegației 
F. N. E. la tratativele de la Paris

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agential France 
Prcsse, conducălotul delegației F.N.E, 
la tratativele de la Paris, Țran Buu 
Kiem, a declarat că .deoarece auto
ritățile de la Saigon nu reprezintă 
populația sud-vietnameză, ele nu pol 
fi recunoscute ca interlocutori ni 
F.N.E. în problema Vietnamului de 
sud" și a cerut ca Statele Unite să 
nu mai refuze tratative directe cu 
F.N.E.

Conducătorul delegației F.N.E. a

SITUAȚIA DIN BRAZILIA
RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 

Președintele Braziliei, Arthur Costa 
e Silva, a sosit marii la Brasilia, 
unde urmează să aibă întrevederi cu 
fruntașii partidului de guvernămint, 
Arena, pentru a discuta viitorul 
sistemului partidelor din aebastă ța
ră. Aceasta este prima călătorie fă
cută de președinte în capitala tării 
după criza politică care a culminat 
cu dizolvarea Parlamentului* și asu
marea de puteri depline de către 
șeful statului.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, autoritățile au eliberat 
un mare număr din cele peste 200 
de persoane arestate după emiterea 
.Actului instiluționar nr. 5", la 13

© CARACAS. — Delegația Fede
rației venezuelene a camerelor și a- 
sociațiilor de comerț șl industrie, re
întoarsă dlntr-o călătorie din mal 
multe țări socialiste, s-a pronunțat 
pentru extinderea relațiilor comerciale 
ale Venezuela! cu aceste țări. Dez
voltarea schimbului de mărfuri din
tre Venezuela și țările socialiste — 
se subliniază în raportul delegației 
— ar contribui la stabilizarea comer
țului exterior al tării care depinde 
încă tn mare măsură de evoluția si
tuației pe plata mondială a țițeiului.

I
# LONDRA. — Noul pache

bot englez ..Oueen Ellsabet II". 
cu un deplasament de 58 000 
de tone, a fost nevoit să-șl 
schimbe itlnerariul primei brbă- 
ziere iu Oceanul Atlantic/^cu 
scopul de a veni In ajutorul 
unui remorcher irlandez aflat 

în pericol.

Î
La bordul pachebotului se 
aflau 700 de iuncționari al com
paniei „Cunard", proprietară a 
! vasului. Aceasta este prima că
lătorie a navei înaintea traver
sării Oceanului Atlantic» pro
gramată la 17 ianuarie.

Stare excepțională 
în Nigeria 

occidentală
LAGOS. — După cum anunță poș.- 

lul de radio din Ibadan, capitala 
statului Nigeria occidentală, autori
tățile locale au decretat stare excep
țională in orașele Ibadan, care are o 
populație de 500 000 de locuitori, 
Oyo, Ishara și Ede. Această ipăsur.ă 
a fost luată in urma demonstrațiilor 
de protest împotriva măsurilor de 
majorare a impozitelor adoptate de 
autoritățile acestui stat federal.

CAMBODGIA: Fabrica de ți
garete „Cambodgia" in apropie
re de Phnom Penh.

economică18,05 Muzică populară 
și ușoară 18,30 Gazeta radio; 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră ,- 19,20 Spoit. 19,30 Muzică
populară . 20,05 Concurs cu public 
(reluare). 20,30 Muzică ușoară;
21,05 Lectură dramatizată; 21,^5 Se
renade cu și fără cuvinte ,- 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport..- 20,20 Muzică populată; 22,40 
Moment poetic ,- 22,45 Metronom '68; 
23,45 Cîntece de Ion Borgovan ,- 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Banatule, mindră floare — e- 
misiune de folclor; 7,37 Cintă fan
fara ; 8,10 Tot Înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,25 Cintă cobza cea 
bălrină,- 7,10 Curs de limba, rusă-;
9,30 Muzică de estradă -, 10,30 File 
de legendă ; 10,55 Matineu de operă; 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12,15 
Concert de prînz,- 13,00 (£lntec$
despre apele patriei — muzică* popu
lară ,- 13,50 Arii din operete j 14,10 
Cîntece și jocuri populare;' 14,30 
Moment științific; 14,35 Interpret!
de muzică ușoară ,- 16,00 Dansuri din 
operete; 16,15 Jocuri,- 16,25 Arta 
clavecinistă de-a lungul secolelor; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic,- 17,10 Muzică; 17,15 Mio

reamintit că prezența autorităților de 
la Saigon a fost acceptată de căire 
F.N.E. la convorbirile de la Paris 
pentru a înlesni găsirea unei soluții 
politice, dar F.N.E. nu a recunoscut 
nici un moment că aceste autorități 
ar fl reprezentative. «Americanii, șl 
numai ei, trebuie să soluționeze cu 
noi conflictul", a spus el.

Tran Buu Kiem a declarat că pro
punerea de a se constitui „un câni 
net de pace* la Salgon este o Idee 
care corespunde dorinței populației 
sud-vietnameze.

decembrie. Fostul președinte al ță
rii, Juscelino Kubitschek, care a fost 
eliberat la sfirșitul săptămînii tre
cute, a fost supus luni unei interven
ții chirurgicale la picior, șl se află 
în spital. O altă personalitate poli
tică, fostul guvernator al statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, își re
vine, sub controlul medicilor, de 
pe urma grevei foamei declarate de 
el în închisoare.

Un număr de persoane, arestate 
după 13 decembrie, continuă să se 
afle în închisoare. Printre acestea se 
află trei ziariști și cinci preoți cato
lici, acuzați de .activități subversi
ve".

<£)
4)
<Z>
4)
4>

• BERLIN. — La Opera Comică din Berlin a avut Ioc 
premiera operei Iul Serghei Prokofiev „Dragostea pentru cele 
trei portocale". Alături de cunoscuțil soliști ai operei berline- 
ze — Rudolf Asmus, Hans Otto Rogge, Frlederike Wulff, unul 
din rolurile principale a fost interpretat de Dumitru Brebenel, 
solist al Operei Române din București.

Spectacolul, pus In scenă de cunoscutul regizor Walter 
Felsensteln, s-a bucurat de un deosebit succes.

• VARȘOVIA. — Anul 1968 a 
fost un an în oaro constructorii de 
automobile din R. P. Polonă au fă
cut noi pași pe calea modernizării 
produotlel. Unul din rezultatele cele 
mal importante in această direcție a 
fost realizarea producției autoturis
mului „Fiat-Polski" după licența

rița,- 17,45 Imn partidului iubit; 
18,05 Capodopere ale literaturii; 
18,25 Din albumul muzicii ușoare 
19,05 Viata muzicală ieșeană,- 19,30 
Curs de limbă rusă,- 19,50 Noapte 
bună, copii. 19,55 Muzica in lume,- 
20,52 Buletin de știri .- 20,57 Prie
tenii mei scriitori,- 22,30 Cronica
teatrală,- 22,40 Muzică ușoară,- 0,05 
—1,00 Lucrări concertante.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00 ; 5,30 ; 6,00;
6,30; 9,00; 11,00; 13,00;
15,00; 20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 
4,00.

Programul 11: 7,30; 10,00; 
12,00; 14,00; 16,00; 19,00;

23,00; 0,55.

TELEVIZIUNE
MIERCURI 25 DECEMBRIE

11,00 Limba franceză. Lecția a 30-a
11.30 Limba engleză. Lecția a 39-a 
12,00 Tv. pentru specialiștii din Indus

trie : Ciclul: ..Cibernetica". Te
ma : Calculul electronic in in
dustria petrolieră (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiști. Cicini 

„Medicină".
18,05 Limba germană. Lecția a 36-a.
18.30 Club XX — emisiune penlru 

<> tineret. „La anii adolescentei".

Nava „Apollo-8“ s-a înscris 
pe o orbita lunara
• Echipajul navei a transmis „în direct" 

imagini de pe Luuă

CAPE KENNEDY 24 (Agerpreș).— 
întreaga omenire a asistat marii la 
prima emisiune mondială de televi
ziune «în direct a Lunii' realizată 
de echipajul navei cosmice .Apollo- 
8' de la o distantă de numai 111 km 
de satelitul natural al Pămintului. 
Emisiunea captată pe Pămlnt și re
transmisă de stațiile de televiziune 
din zeci de țări printre care și Ro
mania, a avut o dutată de 13 minu
te, imaginile venind de la o distan
tă de aproximativ 360 000 km. Ele 
au avut o deosebită claritate și au 
avut darul să convingă pe telespec
tatori că această realizare tehnică 
nu este acum decit unul din aspec
tele firești ale realităților secolului 
XX. .Se poate prevedea de pe acum 
alunizarea unei nave spațiale în de
curs de cîteva luni", a declarat di
rectorul Observatorului astronomic 
de la Jodrell Bank Bernard Lovell. 
.Transmisia în direct a imaginilor 
luate de un om care. privește Luna 
de la distanta de numai ill km este 
unul din momentele istorice ale e-

„Fiat-125", la care aproape 50 la sută 
din piese se produc deja în R. P. 
Polonă.

A început de asemenea, producția 
unei noi variante a autobuzului 
„Sanok 09", care este înzestrat cu 
motor Diesel ,.Leyland" de 125 GP.

I

In cursul zilei de ieri, tem
peratura maximă a aerului a 
îost de plus 3 grade la Petro
șani șl de zero grade la Pa
ring. Temperaturile minime au 
fost de minus 3 grade, respec
tiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă, cu 
cer mai mult acoperit. Preci
pitații slabe sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,45 Avanpremieră.
20,00 Iuvitație pentru ora 20.00. Punc

te de vedere despre teoria re
lativității. Cum arăta calenda
rul dacilor ! Ce este îree- 
jazzul ?

20,40 Telerinemateca : ..O noapte la 
operă" — cu frații Grancho, 
Chlco și Harpo Marx.

22,15 Gong — emisiune de actuali
tate teatrală.

22,15 Telejurnalul de noapte.
23.00 Închiderea emisiunii. 

volufiei umanității' — a adăugat re
numitul savant britanic.

Emisiunea, considerată drept cea 
mai spectaculoasă transmisie de te
leviziune din spațiul cosmic, a în
fățișat insă o Lună cu un aspect de
zolant. Ea a demonstrat că satelitul 
natural al Pămintului este cu ade
vărat inospitalier, iar datele obținute 
corespund celor culese in trecut cu 
ajutorul observațiilor astronomice și 
a analizelor științifico. .Reportajul' 
transmis prin radio de cei trei cos
monaut! demonstrează că Luna este 
aridă, tristă, are aspectul unui de
șert și în nici un caz nu seamănă 
cu muza care a inspirat atitea gene
rații de poeți.

Ziua de marți poate fi considerată 
ca cea mai bogată în intîmplări pen
tru cosmoriauții Borman, Lovell și 
Anders. Nava cosmică „Apollo-8" a 
fost înscrisă mai intii pe o orbită 
eliptică în jurul Lunii și după ce a 
efectuat două rotații, la ora 16,21 
(ora Bucureștiului) motoarele au fost 
puse în funcțiune pentru o perioadă 
de 9 secunde, ceea ce a permis tre
cerea ei po o orbită circulară. Ur
mătoarele opt revoluții ale vehicu
lului spatial se vor desfășura pe a- 
ceastă orbită pînă miercuri la ora 
8,06 (ora Bucureștiului •, cind el va 
începe să părăsească zona de atrac
ție a Lunii și va porni în călătoria 
de înapoiere spre Pămînt, ce va 
avea o durată de 58 ore.

★

CAPE KENNEDY 24 (Agerpres). — 
După ce au survolat „Marca Liniș
tii", echipajul navei „Apollo-8" a 
comunicat că a trecut și deasupra 
craterelor .Colomb" și „Gutenberg J 
Cosmonaufii s-au perindat apoi pe « 
rînd în fața microfonului pentru a--l 
împărtăși primele impresii asupra 
fascinantei atmosfere lunare. „Lura 
este incoloră. Marea Fertilității arată 
la fel cum se vede de pe Pămînt" a 
spus Jim Lovell. „Craterele sînt ro
tunde. asemănătoare cu gropile fă
cute a’e meteoriți sau de proiectile 
parcă special aruncate". Jim Lovell 
a reperat unul din cele cinci puncte 
de debarcare pe Lună a viitorilor cos
monaut. ..Este foarte ușor de repe
rat", a spus Lovell. .Din partea în 
care stau eu. a ' comunicai Andcrs, 
munții se văd foarte inalti". Andcrs 
a amintit că Luna este luminată de 
reflexele solare. ,.Nu se văd decît 
acele detalii care sint luminate de 
soare, dar craterele se disting foarte 
bine" — a precizat Andora

-----•

Orientul Apropiat

Proces intentat 
unui grup 

de complotiști
GAIRO 24 (Agerpres). — La Cairo 

urmează să înceapă la sfirșitul a- 
cestei săptămini procesul intentat 
unui grup de ș3pte persoane acuzate 
de a fi complotat răsturnarea pr;u 
forță a guvernului și instaurarea unui 
regim orientat spre încheierea unui 
tratat de pace cu Israelul, anunță 
ziarul „Al Ahram*. Acuzații alcălu- 
iseră, potrivit actului de acuzate, o 
organizație secretă denumită .Consi
liul național egiptean* și au difuzat 
manifeste instigînd populația la re
voltă. Pedeapsa maximă pentru a» h- 
zațiile aduse este de muncă silnică 
pe viață.

Vie dispută 
în viața politică 

din
R. F. a Germaniei

BONN 24 (Agerpres). — Pregăti
rea de către ministtul de interne 
vest-german, Ernst Benda, a rapor
tului privitor la activitatea Partidu
lui national-democrat, care ar putea 
duce la sesizarea Tribunalului cons
tituțional de la Karlsruhe in vederea 
interzicerii activității acestei forma
țiuni politice, este insolită de o vie 
dispută în viata politică din R.F.G. 
în acest context, apariția lucrării 
.Am crezut în P.N.D.', semnată de 
Franz Florian Winter, fost vicepre
ședinte al acestui partid, a consti
tuit o puternică demascare a sco
purilor pe care le urmărește P.N.D. 
în cele 128 de pagini ale lucrării, 
autorul notează că, «în particular 
membrii partidului se salută adesea 
cu „Heil Hitler'.

Apariția cărții a provocat furia li- 
dr.-iur atl'i-i' ai P.N.D., de care au
torul s-a dezis. Grupulile de șoc ale 
P.N.D. au devastat birourile edito
rului cărții.
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